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Beställning utlandsbetalning med
betalningsanmälan
Gäller fr o m 1 juni 2019
Kontorsnamn/Avdelning

Kontorsnummer

Handläggare

Telefon (inkl riktnummer)

AVSÄNDARE
Kontorsnummer

BETALNINGSMOTTAGARE
Personnummer/Organisationsnr. Telefon

Mottagarens ID (för SEPA-betalning, frivillig)

Avsändare (kortnamn eller namn och adress, max 4x35 tecken)

1

2

Belopp

Betalningssätt

Betalningsmottagare (namn och adress, max 4x35 tecken)

6

Mottagarens landkod

Uppdragsgivarens ID (för SEPA-betalning, frivillig)
Valutakod

Datum

Enligt särskilt avtal

SEPAbetalning

Finansiell betalning

Normalbetalning

Koncernintern betalning

2

Mottagarens IBAN/kontonummer

7

3

BIC/Nationellt bank-id (ange fedwire nr till USA och transit nr till Kanada)

8

Betalningskod
(vid motvärde > 150 000)

9

Betalningsmottagaren är fast bosatt i
(gäller privatperson)

Sverige

Nordisk kundbetalning

Utlandet

Meddelande till betalningsmottagaren (max 4x35 tecken)

10
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Expressbetalning
(ej för EUR inom EES och SEK inom Sverige)

Kostnads- 4
fördelning

SHA

OUR

Obligatorisk till
mottagare i EES.
Uppdragsgivaren
betalar endast
Handelsbankens
avgifter.
Mottagaren betalar
avgifter hos
eventuella
förmedlare och hos
mottagarbanken.

SEPA/
EU-betalning

BEN

Uppdragsgivaren
betalar samtliga
avgifter, d.v.s. de
som uppstår hos
Handelsbanken,
eventuella
förmedlare och
hos
mottagarbanken.

Normalbetalning

150 kr

300 kr

Expressbetalning

450 kr

600 kr

Privatkund 40 kr
Företagskund 95 kr

Finansiell/
Koncernintern

450 kr

Bankerna är enligt lag skyldiga att till Skatteverket rapportera
-150 kr utlandsbetalningar över gällande beloppsgräns eller motvärdet därav
-450 kr till eller från fysisk och juridisk person.
Fullständiga uppgifter om uppdraget inklusive växelkurs (om växling
sker) finns på bekräftelsen.
Underskrift

Vid betalning i tredjelandsvaluta kan en täckningskostnad på 50 kr tillkomma.

Avräkning
Inlåningskonto

5

För riktigheten av de uppgifter som lämnats i beställningen svarar
Ort, datum
Företag/Organisation

Kontonummer
Uppdragsgivarens namnteckning

Valutakonto
Kontonummer

Namnförtydligande

Separat kostnadsdebitering

FYLLS I AV BANKEN
Nummer

Arbitragenummer
ID-kort nummer/EU-pass nummer/Körkort nummer/Känd kund
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Legitimation
Handelsbankens noteringar
Kontorsstämpel och sign

Arkiveras 10 år + innevarande år

11

vid varje tid gällande
"Allmänna villkor för konton och betaltjänster - Privat" respektive
"Allmänna villkor för konton och betaltjänster - Företag".

Privatkund 85 kr
Företagskund 95 kr

Nordisk
kundbetalning

Mottagaren betalar
samtliga avgifter,
d.v.s. de som
uppstår hos
Handelsbanken,
Egen referens (för SEPA-betalning, frivillig)
eventuella
förmedlare och hos
mottagarbanken.
Uppdragsbeloppet Övrigt
reduceras med
För betalningsuppdraget gäller bankens
dessa avgifter.

Kontrolltal
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Beställning utlandsbetalning med
betalningsanmälan
Gäller fr o m 1 juni 2019

Information till dig som fyller i blanketten
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1. Ange ditt/företagets fullständiga namn och adress. Om ett särskilt
kortnamn har erhållits av Banken behöver endast detta anges.
2. Ange valutakod samt det belopp som ska skickas till mottagaren.
Kostnaden för att skicka betalningen i mottagarlandets valuta är
normalt lägre än om du väljer att skicka betalningen i svenska
kronor.
3. Följande betalningssätt kan skickas. Markera valt alternativ.
SEPA/EU-betalning kan skickas då betalningen är i EUR inom
SEPA-området eller EES.
Följande kriterier ska vara uppfyllda för betalningen:
- Att mottagarens konto anges i IBAN-format och finns inom
EES (EU-betalning) eller SEPA-området (SEPA-betalning).
- Att kostnadsfördelningen är SHA.
- Att mottagarens bank är SEPA-ansluten (endast för SEPA).
En normalbetalning som uppfyller kriterierna för en SEPA eller
EU-betalning kommer automatiskt att skickas som en sådan, då
dessa betalningar utförs snabbare och till en lägre avgift än en
normalbetalning. Betalningen finns hos mottagarens bank vardagen
efter betaldagen.
EU-betalning i SEK kan skickas inom EES. Betalningssätt Normal
ska väljas. Den ger en lägre avgift än en normalbetalning i andra
valutor om ovan kriterier är uppfyllda. Dock är avgiften för
mottagaren väsentligt högre än en motsvarande i EUR. Betalningen
finns hos förmedlande bank eller mottagarens bank normalt 2
vardagar efter betaldagen.
Normalbetalning skickas samma dag som Handelsbanken tagit
emot uppdraget. Betalningen finns hos förmedlande bank eller
mottagarens bank normalt 2 vardagar efter betaldagen.
Normalbetalningar i EUR inom EES samt SEK inom Sverige, finns
hos mottagarens bank vardagen efter betaldagen.
Expressbetalning är det snabbaste betalningssätt utanför EES.
Det handläggs med förtur och skickas samma dag som
Handelsbanken tagit emot uppdraget. Betalningen finns hos
förmedlande bank eller mottagarens bank normalt vardagen efter
betaldagen. Kan ej väljas för betalningar i EUR inom EES och SEK
inom Sverige.
Nordisk kundbetalning används vid betalningar mellan
Handelsbankens kontor i Norden. Dessa betalningar handläggs med
förtur och skickas samma dag.
Företag- sätts in på mottagarens konto i Handelsbanken vardagen
efter betaldagen.
Privat- sätts in på mottagarens konto i Handelsbanken senast en
vardag efter betaldagen.

Efter särskilt avtal mellan Handelsbanken och en företagskund finns
även:
Finansiell betalning som används när en bank eller ett finansiellt
institut är slutmottagare eller uppdragsgivare. Betalningen är relaterad
till en finansiell tjänst, t ex en valutaaffär. Skickas med
datovalutering.
Koncernintern betalning används för företagsbetalningar inom en
koncern. Skickas med datovalutering.
4. Förklaring till olika typer av kostnadsfördelning finns på första
sidan av betalningsuppdraget. Det vanligaste alternativet är SHA.
Markera valt alternativ.
5. Täckningskostnad kan uppstå när betalningen är i en annan valuta
än avsändarlandets och mottagarlandets valuta, s k tredjelandsvaluta.
6. Ange betalningsmottagaren med fullständiga uppgifter
dvs namn, gatuadress, postnummer, ort, delstat och land.
7. Mottagarens kontonummer ska alltid anges i IBAN-format
(International Bank Account Number) för betalningar inom
EES och till de länder som därutöver använder IBAN.
BIC ska då ej anges. Banken kommer tillhandahålla denna. För övriga
betalningar ska kontonummer anges tillsammans med BIC/Nationellt
bank-id. För mer info se under punkt 8.
8. När IBAN inte används (se punkt 7) ska mottagarens bank anges
med BIC/Nationellt bank-id. Som exempel används fedwire till
USA och transit nummer till Kanada. För CNY-betalningar till Kina
måste både BIC samt Nationellt bank-id anges.
9. Betalningsorsaken ska anges med en betalningskod, t ex 101
Varuexport/Varuimport, när betalningen överstiger det av
Skatteverket fastställda beloppet, för närvarande SEK 150 000, för
rapportering av utlandstransaktioner. Mer information finns på www.
Skatteverket.se eller telefon 0771-567 567.
En lista kan tillhandahållas av bankkontoret.
10. Här finns möjlighet att ange information som kommer mottagaren
tillhanda, t ex fakturanummer. Till vissa länder krävs att en s.k.
orsakskod anges. Det är mottagaren som tillhandahåller
orsakskoden och den anges i detta fält.
11. Du får en bekräftelse på beställningen där fullständiga uppgifter
om uppdraget framgår inklusive en preliminär uppgift om växelkurs
(om växling sker) och vilka avgifter du ska betala för uppdraget
(provision).
12. Beställningen ska, för juridisk person, vara undertecknad av
firmatecknare enligt registreringsbevis eller enligt till banken
inlämnad fullmakt eller annan behörighetshandling.

LANDKODER OCH VALUTAKODER
EES-länder
Belgien
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland

BE
BG
CY
DK
EE
FI
FR
GR

EUR
BGN
EUR
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR

Irland
Island
Italien
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg

IE
IS
IT
HR
LV
LI
LT
LU

EUR
ISK
EUR
HRK
EUR
CHF
EUR
EUR

Malta
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Rumänien
Slovenien
Slovakien

MT
NL
NO
PL
PT
RO
SI
SK

EUR
EUR
NOK
PLN
EUR
RON
EUR
EUR

AUD
AED
INR
ILS
JPY
CAD

Kenya
Kina
Mexiko
Nya Zeeland
Ryssland
Saudiarabien

KE
CN
MX
NZ
RU
SA

KES
CNY
MXN
NZD
RUB
SAR

Schweiz
Singapore
Sydafrika
Thailand
Turkiet
USA

CH
SG
ZA
TH
TR
US

CHF
SGD
ZAR
THB
TRY
USD
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Andra länder utanför EES
Australien
Förenade Arabemiraten
Indien
Israel
Japan
Kanada

AU
AE
IN
IL
JP
CA

Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ungern
Österrike

ES
GB
SE
CZ
DE
HU
AT

EUR
GBP
SEK
CZK
EUR
HUF
EUR

Beställning utlandsbetalning med
betalningsanmälan
Gäller fr o m 1 juni 2019

101
122
473
701
401
130
131
140
141
142
143
150
160
161
162
163
173
200
201
202
221
223

300
301
302
303
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310
321
331
402
403
410
411
412
413
423
723
470
430
431
440
441
442
450
451
452
460
461
462
473
510
520
540
550
551
552
553
560

Varor (Obs! Enbart varufakturor)
Varuexport/Varuimport.
Vara som ej passerat svensk gräns; köp av varor i utlandet i avsikt att vidaresälja dessa.
Provisioner vid varuförmedling.
Leasing - hyra av kapitalvara
Finansiell leasing (att jämställa med avbetalningskontrakt, där äganderätten till varan
övergår).
Operationell leasing (den hyrande parten har inte skyldighet att överta varan).
Frakter i samband med export/import av varor
Importfrakt.
Exportfrakt.
Frakt av varor som ej passerat svensk gräns
Fartygsfrakt.
Flygfrakt.
Järnvägsfrakt.
Vägfrakt.
Övriga transportmedel.
Charter - hyra av transportmedel med besättning i samband med varufrakter
Fartyg.
Flygplan.
Landfordon.
Varor och tjänster i samband med frakter
Bunkring och proviantering.
Lagrings-, speditions- och transiteringskostnader, hamn- och terminalkostnader m m.
Personbefordran - resor
Båt.
Flyg.
Tåg och buss.
Resor, övrigt
Kontokortsbetalningar.
Övriga reseutgifter (hotell- och uppehållskostnader, kurs- och konferensutgifter, kassaförstärkning
m m).
Försäkrings-, bank- och andra finansiella förmedlingstjänster
Fraktförsäkring vid varuimport/varuexport.
Övrig fraktförsäkring.
Liv- och pensionsförsäkring.
Övrig direktförsäkring (sjukdom, olycksfall, transportmedel, brand och annan egendomsskada,
kreditförluster m m).
Återförsäkring.
Tjänster i samband med försäkringar (förmedling, konsultation, värdering m m).
Andra finansiella förmedlingstjänster (bank- och förvaltningstjänster m m).
Post- och teletjänster
Postbefordran, kurirtjänster.
Telekommunikation, överföring via tele-, datanät och satellit inklusive radio- och TVsändning.
Data- och informationstjänster
Datatjänster (systemering, programmering, bearbetning m m).
Informationstjänster (databastjänster, nyhetsförmedling, prenumerationstjänster m m).
Byggnads- och installationstjänster (inklusive väg- och vattenbyggnad, montage mm).
I utlandet.
I Sverige.
Licenser och andra rättigheter
Ersättning/Royalty i samband med upplåtelse av rättigheter (patent, licenser, franchising mm).
Överlåtelse - köp/försäljning - av rättigheter (patent, licenser, franchising m m).
Löner
Löner och ersättningar till egna anställda.
Övriga tjänster
Juridiska tjänster
Bokföring, revision och administration.
Reklam och marknadsundersökningar.
Forskning och utveckling (FoU).
Arkitekt-, ingenjörs- och andra tekniska tjänster.
Jord- och skogsbruk.
Mineraler, olja och gas (prospektering, utvinning m m).
Miljötjänster (avfallshantering, återvinning, rening m m).
Produktion av film, ljudinspelningar, radio- och TV-program m m.
Övrig kultur, rekreation m m.
Övriga tjänster.
Provisioner vid varuförmedling.
Transfereringar - bistånd och bidrag
U-länder
Europeiska Unionen (EU).
Övriga internationella organisationer.
Övriga transfereringar
Arbetsinkomst intjänad utanför hemlandet
Emigration/Immigration.
Mervärdesskatt.
Arv.
Övriga transfereringar (skadestånd, underhåll, medlemsavgifter, gåvor m m).

600
601
801
900
602
603
803
902

620
910
622
912

631
831
633
833
670

681
881
683
883
701

710
712
723
751
793
801
803
831
833
881
883
893
900
902
910
912

940

941

Direktinvestering
Avser direkt eller indirekt ägande till minst 10 % i företag eller kommersiell
fastighet
(direktinvesteringsföretag).
Begreppet direktinvestering avser förvärv, nybildning och följdinvestering
(inklusive lån).
Även avveckling av direktinvestering samt amortering ingår.
I Sverige (utländsk ägare)
Aktier, andelar, aktieägartillskott m m i svenskt företag.
Lånetransaktioner inom koncernen till/från utlandet.
Ränta på lån inom koncernen till/från utlandet.
Utdelning till utländsk ägare.
I utlandet (svensk ägare)
Aktier, andelar, aktieägartillskott m m i utländskt företag.
Lånetransaktioner inom koncernen till/från utlandet.
Ränta på lån inom koncernen till/från utlandet.
Utdelning från direktinvesteringsföretag.
Aktier (ej direktinvestering)
Svenska aktier
Köp och försäljning.
Utdelning.
Utländska aktier
Köp och försäljning.
Utdelning.
Räntebärande värdepapper
Utgivna av svensk
Köp och försäljning (även emissioner/inlösen).
Ränta.
Utgivna av utlänning
Köp och försäljning (även emissioner/inlösen).
Ränta.
Finansiella derivat
Optionspremier och marginalbetalningar för finansiella derivat samt det
realiserade värdet (vinst/förlust) av derivatkontraktet vid lösen/förfall.
Övriga lån (ej direktinvesteringslån eller räntebärande värdepapper)
Från utlandet
Upplåning/Amortering.
Ränta.
Till utlandet
Utlåning/Amortering.
Ränta.
Finansiell leasing
Långtidshyra av kapitalvara (att jämställa med avbetalningskontrakt, där
äganderätten till varan övergår).
Köp och försäljning av bostad för eget bruk
Bostad i Sverige.
Bostad i utlandet.
Rättigheter - köp och försäljning
Patent, licenser, franchising m m.
Svenskt företags konto för utländsk motparts räkning.
Övriga kapitaltransaktioner
Övriga kapitaltransaktioner.
Räntor
Ränta på lån inom koncernen (direktinvestering i Sverige).
Ränta på lån inom koncernen (direktinvestering i utlandet).
Ränta på räntebärande värdepapper utgivna av svensk.
Ränta på räntebärande värdepapper utgivna av utlänning.
Ränta på övriga lån från utlandet.
Ränta på övriga lån till utlandet.
Övrig ränta.
Utdelningar
Utdelning till utländsk ägare på direktinvestering i Sverige.
Utdelning från direktinvesteringsföretag i utlandet.
Utdelning på svenska aktier (ej direktinvestering).
Utdelning på utländska aktier (ej direktinvestering).
Övriga koder
Växling
Växling i utlandet av belopp som först förts ut, och efter växling åter tagits
hem. (Växling i utlandet i samband med annan betalning anges med kod
för underliggande transaktion).
Nettning
Nettning, betalning av nettobelopp efter kvittning.
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Vid problem eller oklarheter rörande koderna kan kontakt tas med
Skatteverket, Skatteupplysningen, telefon 0771-567 567

