SEPA ÁTÁLLÁS
A SEPA végdátum szabályozás hatása az euró tranzakciókra
A SEPA (Single European Payments Area) kezdeményezés új mérföldkőhöz érkezett, amikor 2012
márciusában, az Európai Parlament és a Tanács 260/2012/EU számú rendelete meghatározta az
euró átutalások és beszedések vonatkozásában az egységes formátumra való kötelező átállás
végdátumait. A döntés azt jelenti, hogy a rendeletben meghatározott határidők lejártát követően
az euró átutalásokat és beszedéseket kizárólag SEPA szabályok szerint lehet teljesíteni.
A rendelet a fizetési módok működését alapvetően meghatározó üzleti és technikai
követelményeket állapít meg, elsősorban a pénzforgalmi szolgáltatókkal és az elszámoló
házakkal szemben. Ennek legfőbb következménye az ügyfelek részére, hogy az euró fizetések
SEPA kínálta előnyeit – mint például az egységes euró átutalási és beszedési megbízás
formátumok, az automatikus feldolgozást segítő megbízás mezők vagy az azonos teljesítési idők
– hamarosan az Európai Unió teljes területén élvezhetik.
Azon országokban, ahol az euró a hivatalos helyi fizetőeszköz, komoly feladatokat jelent az
átállás, mert ezen országokban az eddig megszokott, helyi megbízás típusokról és
formátumokról át kell térni a SEPA instrumentumokra és formátumokra, amely az ügyfeleket is
érinti. Így például IBAN (nemzetközi számlaszám) használata lesz szükséges a belföldi fizetési
forgalomban is, illetve az ISO 20022 szerinti (xml) formátumokra áttérés nem csak a bankközi,
de az ügyfél-bank kommunikációban is kötelező lesz. Az euró övezeti tagországokban az
átállás végső határideje 2014. február 1.
Az euró övezeten kívüli országokban, így Magyarországon is az átállás kizárólag az euró
fizetéseket érinti, 2016. október 31-ei határidővel. Magyarországon az euró fizetéseknél eddig
is javasolt volt az IBAN/BIC használat, így ez nem jelent érdemi változást. Egyelőre az ügyfélbank adatkapcsolatban sem szükséges semmit változtatni, a jelenleg is használt megbízás
típusok és import-export formátumok a jövőben is elérhetőek maradnak. Mindemellett azon
ügyfeleink, akik akár saját, akár vállalat-csoport szintű döntésük alapján szeretnék euró
fizetéseiket SEPA megbízásokkal teljesíteni, azok ezt bármikor megtehetik.
Bankunk ügyfelei már a 2008-as indulása óta fogadhatnak és indíthatnak SEPA átutalásokat.
Elektronikus banki csatornáink készek a SEPA átutalások kézi és fájl importtal történő
rögzítésére. Ügyfeleink számára a SEPA beszedés is elérhető, egyelőre a kötelezetti oldalon. Így
amennyiben külföldi partnereik euró beszedéssel kívánják ügyfeleink számláiról beszedni
követeléseiket, akkor erre lehetőségük van, a SEPA beszedésekre vonatkozó szabályok szerint.
További részletes, a SEPA átállással kapcsolatos információk elérhetők a Magyar SEPA
Egyesület, valamint a European Payments Council honlapján.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, forduljon személyes banki
kapcsolattartójához.
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