
Skapa bankfil enligt ISO20022 

Supportdokument nr: LON0222 

Programvara: Lön, Modell: 40+ 

ISO20022 är en internationell standard för finansi-
ella betalfiler i XML-format. I Crona Lön har vi an-
passat både Företagsinställningar och Personalregis-
ter till denna standard.  

Företagsinställningar 

Gå först in under menyrubrik Företag —
Företagsinställningar och välj sidomenyn Grundin-
formation—Löneutbetalning. Under rubriken Konto-
nummer behöver du komplettera två fält; fyll i Bank-
konto, IBAN och Bankkonto, BIC. 

Gå vidare till valet Bankkoppling, markera Överfö-
ring till bank och välj ISO 20022. Fyll i ert Kund ID 
hos banken. [Spara] 

Därefter har man två val. Det första valet, Debite-
ringsdag är standard hos ISO20022 Det innebär att i 
filen visas datum när pengarna dras från företagets 
konto för att nå mottagaren på utbetalningsdagen en-
ligt lönebeskedet.   

Då visas datum i filen så här. Företaget har löneutbe-
talningsdag 2022-05-25. För att de anställda ska få 
lönen på sitt konto den dagen behöver pengarna dras 
från företagets konto en bankdag före utbetalnings-
dag. Det innebär det att pengarna dras 2022-05-24.  

Vissa banker väljer att i stället presentera utbetal-
ningsdag i filen. Om din bank gör så markerar du 
istället Utbetalningsdag. Då visar filen utbetalnings-
dag och ser ut som överst i nästa spalt. Kontrollera 
med din bank vilket alternativ som är aktuellt.  

Personalregistret 

Vid uppdatering av löneprogrammet till version 
R:220309 eller senare kommer clearing– och konto-
nummer automatiskt att konverteras till IBAN och 
BIC i personalregistret. Eftersom hantering av denna 
konvertering kan skiljas åt mellan banker och konto-
typer är det viktigt att man kontrollerar resultatet. 
Om allt stämmer behöver man inte göra någonting i 
personalregistret, men om IBAN eller BIC ska änd-
ras markerar man rutan vid IBAN och rättar. Klicka 
på [Spara] . 

Kontroll görs enklast genom att de anställda själva 
får rapportera in sina IBAN-och BIC-nummer som 
behörig på företaget därefter stämmer av mot en per-
sonallista. Denna hittar du i löneprogrammet under 
menyrubrik Utskrifter—Personallista. 

 Rekonstruera 

Om lönekörningen redan är påbörjad före man har 
gjort programuppdatering och man ska använda sig 
av ISO 20022 går det att rekonstruera lönekörningen 
efter att inställningar och kontroller ovan är gjorda. 
OBS! Ta gärna en säkerhetskopia före rekonstrukt-
ionen. Återför lönekörningen under menyrubrik Lö-
nekörning—Återför lönekörning. Gå därefter till me-
nyrubrik Företag—Rekonstruera. Markera Lönebe-
sked , välj aktuell period och följ guiden. Uppdatera 
lönebeskeden och ta ut ny bankfil.  

 

Lycka till!  
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