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Girotyper 

 

Pyramid Business Studio  
(2011-01-03) 

 
 

Vad betyder girotyp egentligen? 
Girotyp i Pyramid motsvarar Bankgirots transaktionstyp och Plusgirots betalningssätt i de 
respektive betalningssystemen. Det skulle även kunna kallas betalningstyp. Girotyperna i 
Pyramid har tillkommit för att användaren ska kunna styra till vilken typ av konto 
betalningen ska ske. På en leverantör kan man ange BG-nummer, PG-nummer, Bankkonto 
eller enbart adress vid betalning med utbetalningskort. Om flera av dessa uppgifter har fyllts 
i måste Pyramid veta på vilket sätt användaren önskar betala en viss faktura. Girotyp ska inte 
förväxlas med betalningssätt som endast instruerar Pyramid vilket betalningssystem som ska 
användas (BG, PG, kontant, etc). Girotypen är alltså ett komplement till betalningssättet. 

 

Var anges girotyp? 
Girotyp anges för betalningsmottagaren eller leverantören i rutin 725 på fliken Bankadress. 
Här kan användaren ange vilket som ska vara standard girotyp för BG respektive PG vid 
registrering av leverantörsfakturor. Leverantörens girotyper är även tillgängliga i rutin 329 
Bankadresser. Girotypen kan ändras i samband med registrering av faktura, men även i rutin 
330 Bankgiro och 331 Plusgiro. 

 

Vilka girotyper finns det? 

TILLGÄNGLIGA GIROTYPER FÖR BANKGIRO ÄR: 
Girotyp Benämning Kommentar 
G Girering (till BG-nummer) Kräver BG-nummer 
P Plusgirobetalning (till PG-

nummer) 
Kräver PG-nummer (ej euro, ej kreditnotor, ej 
nollbelopp) 

A Kontoinsättning med avisering Kräver clearingnr+kontonr, org.nr/pers.nr 
samt adress 

K Kontoinsättning utan avisering Kräver clearingnr+kontonr, org.nr/pers.nr 
U Utbetalningskort Kräver adress 
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TILLGÄNGLIGA GIROTYPER FÖR PLUSGIRO ÄR: 
Girotyp Benämning Kommentar 
G Girering (till PG-nummer) Kräver PG-nummer 
B Bankgirobetalning (till BG-

nummer) 
Kräver BG-nummer (ej euro, ej nollbelopp) 

K Kontoinsättning (utan avisering) Kräver clearingnr+kontonr, org.nr/pers.nr (ej 
euro) 

U Utbetalningskort Kräver adress 
 

 

Vad händer om jag inte anger girotyp på leverantören? 
Om girotyp inte anges för en mottagare kommer Pyramid, vid registrering av faktura, istället 
att föreslå girotypen automatiskt beroende på vilka kontouppgifter som finns angivna.  

VID UTBETALNING VIA 330 BANKGIRO BLIR PRIORITERINGEN: 
1. G  = Girering  
2. P  = Plusgirobetalning  
3. A  = Kontoinsättning (med avisering) 
4. U  = Utbetalningskort 

 

MOTSVARANDE PRIORITERING VID BETALNING VIA 331 PLUSGIRO BLIR: 
1. G = Girering  
2. B  = Bankgirobetalning 
3. K  = Kontoinsättning (utan avisering) 
4. U  = Utbetalningskort 

 
 

Varför finns girotyperna B och P? 
Under de senaste åren har Bankgirot och Plusgirot öppnat upp för betalningar i varandras 
system. Detta innebär att vid betalning till ett vanligt BG- eller PG-nummer måste 
användaren inte längre skicka två separata betalningsuppdrag; dvs ett till Bankgirot och ett 
Plusgirot. Om rutin 330 Bankgiro vanligtvis används för att skapa betalningsuppdrag går det 
nu även att ange betalningssätt 3 och ett P i girotypen, för de mottagare som vill få betalt till 
sitt PG-nummer. På motsvarande sätt anges betalningssätt 2 och girotyp B om 
betalningsuppdrag ska skapas i rutin 331 Plusgiro. Då kommer Plustgirot att sända 
betalningen till mottagarens BG-nummer. 

 
Hur vet jag att jag angett rätt girotyp och betalningsinformation? 
Innan betalningsuppdraget till Bankgirot eller Plusgirot skapas, sker en kontroll av att den 
information som girotypen kräver är ifylld. Om något inte stämmer visas ett meddelande och 
en felrapport kan skrivas ut. Den berättar för vilka fakturanummer och företagskoder det 
finns fel och vad som är felaktigt eller saknas. 
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