
Sending innlendrar greiðsluskráar  
úr bókhaldi í netbanka fyrirtækja



Skráarlýsingin hér fyrir neðan 
sýnir hvernig skal greiða með 
millifærslu í gegnum netbanka 
fyrirtækja með skráarflutningi.

Sending innlendrar greiðsluskráar  
úr bókhaldi í netbanka fyrirtækja



Uppsetning á færslunum verður að vera eftirfarandi:

Lengd Staður Skýring

BANK 4 1-4 Númer banka sem sendir gögnin

HBOK 2 5-6 Höfuðbók

RNUM 6 7-12 Reikningsnúmer

BANK 4 13-16 Númer banka sem móttekur gögnin

HBOK 2 17-18 Höfuðbók viðtakanda

RNUM 6 19-24 Reikningsnúmer viðtakanda

Tegund 1 25 Tegund verkefnis

KTGR 12 26-37 10 stafir og 2 auðir ef um kennitölu greiðanda er að ræða,  
12 stafir ef um tilvísun er að ræða,

Gjalddagi eða 
seðilnúmer 7 38-44 Sjö stafir ef um seðilnúmer er að ræða, en 6 stafir og  

1 auður ef um gjalddaga er að ræða

UPPH 11 45-55 Stafir, í aurum

Texti 2x20 56 Stafir.  Ath.  passa að skiptingin falli rétt á milli lína.

Engin bil skulu vera á milli svæða.
Reglurnar um það hvenær á að nota kennitölu eða tilvísunarnúmer eru eftirfarandi:

  Ef  tegund er 
               ‘1’ : venjulegt innlegg (hb. 05,26 o.fl.)
               ‘2’ : C-gíró (hb. 26)           
               ‘4’ : víxill, skuldabréf og greiðsluseðlar (hb. 66,74 o.fl.) 
               ‘5’ : launagreiðslur (hb. 05,26 o.fl.) 
               ‘6’ : orlof (hb. 18)            
  þá skal færa kennitölu í þetta svæði. 
                                        
  Ef tegund er
  ‘3’ : A eða B gíró
 þá skal færa tilvísunarnúmer í þetta svæði (alls 12 stafi).           
     

Dæmi um færslu á txt skráarsniðmáti (mikilvægustu þættirnir aðgreindir með litum):

Lína                                                Útskýring

0101260012350101 26 
00532111706441999  
000000100000230000Testinnlend
millifærsla

0101                              = Númer banka sem sendir gögnin
26                                  = Höfuðbók
001235                          = Reikningsnúmer
0101                              = Númer banka sem móttekur gögnin
26                                  = Höfuðbók
005321                          = Reikningsnúmer viðtakanda
1                                    = Tegund 1 er venjulegt innlegg
1706441999                  = Tilvísun eða kennitala viðtakanda
0000001                        = Gjalddagi eða seðilnúmer
00000230000                = Fjárhæð
Testinnlendmillifærsla = Texti



Textaskrá - sýnidæmi

Kennitölur og reikningsnúmer sem notuð eru í dæmum eru tilbúningur.   
Viðskiptavinur þarf að setja inn eigin gögn svo sem kennitölur og reikningsnúmer.

http://www.landsbankinn.is/Uploads/Documents/FyrirtaekiFelog/fbl/fbl-sending-innlendrar-greidsluskraar.txt

