Röviden az Egységes
Euró Fizetési Övezetrôl
(SEPA)
Tájékoztató vállalatok számára
Mi a SEPA?
Az Egységes Euró Fizetési Övezet (Single Euro Payments
Area, rövidített nevén: SEPA) egy olyan földrajzi térség,
ahol az állampolgárok, a vállalatok és a gazdaság más
szereplôi tartózkodási helytôl és országhatártól függetlenül azonos jogok és kötelezettségek mellett tudják lebonyolítani mind a belföldi, mind a külföldi euró fizetési
mûveleteiket. A SEPA tagjai a 27 EU tagország, ideértve
egyes külbirtokaikat is, valamint Izland, Liechtenstein,
Monaco, Norvégia és Svájc.

SEPA fizetési módok
2008 januárjában sikeresen elindult a SEPA átutalási
rendszer (SEPA CREDIT TRANSFER). A SEPA beszedés alapkonstrukciója (SEPA DIRECT DEBIT CORE) és a
vállalatok közötti SEPA beszedés (SEPA DIRECT DEBIT
B2B) 2009 novemberétôl vehetô igénybe. A SEPA átutalás és SEPA beszedés Magyarországon is elérhetô.*

*A SEPA fizetési módokhoz csatlakozott magyar bankok listája az alábbi
linken érhetô el: http://www.sepahungary.hu/bemutatkozas/sctmagyar.html

Az SEPA átutalás legfontosabb jellemzôi
Ü SEPA átutalás esetén az összeg teljes egészében – a
közvetítôi díjak levonása nélkül – jut el a fizetô fél számlájáról a kedvezményezett számlájára. Mindkét fél kizárólag a saját pénzforgalmi szolgáltatójának díját viseli.
Ü A SEPA átutalás indításának napjától számítva az öszszeget maximum 3 banki munkanap alatt garantáltan jóváírják a kedvezményezett számláján. 2012-tôl pedig ez
az idô 1 banki munkanapra rövidül.
Ü A hazai bankok esetében a SEPA átutalásokra alkalmazott díjak általában alacsonyabbak az ettôl a fizetési
módtól eltérô euró devizafizetésekre alkalmazott díjaknál.
Ü A SEPA átutalás globális szabványa több információ
továbbítását teszi lehetôvé, mint a korábbi szabványok,
és lehetôséget ad a megbízások feldolgozásának teljes
körû automatizálására ideértve a pénzforgalmi szolgáltatók ügyfeleit is.

Az SEPA beszedés (SEPA Direct Debit) alap és üzleti
modelljei
Ü A SEPA beszedés igénybevételével a fogyasztói
(pl.: közüzemi számlák) vagy kereskedelmi számlák kiegyenlítése az euró övezeten belül a késedelem kockázata nélkül egyszerûen és teljesen elektronikusan is
intézhetô.
Ü A SEPA beszedés teljesítését követôen a kötelezett a
bankszámlakivonatán egyértelmûen azonosítani tudja a
terhelést.
Ü A SEPA beszedés alapmodelljében a fogyasztó reklamáció esetén a beszedett összeget 8 héten belül azonnal és feltétel nélkül visszaigényelheti, így az esetleges
jogosulatlan terhelések ellen védettséget élvez. Az üzleti
modellben visszatérítésre nincsen lehetôség.
Ü A SEPA beszedéseknél lehetôség van elektronikus
felhatalmazás igénybevételére is.

A SEPA fizetési módoknál alkalmazott szabályok
Ü A SEPA fizetések alkalmazásakor az IBAN (nemzetközi bankszámlaszám) és a BIC kód (üzleti azonosító
kód) a kizárólagosan használt azonosítók.
Ü A SEPA adatformátum az összes érintett szereplô által
használt, egységes adatformátum, amely az UNIFI (ISO
20022) XML nemzetközi üzenetszabványon alapul.
Ü A SEPA átutalás és beszedés lehetôvé teszi a tranzakciókhoz kapcsolódóan kötött vagy kötetlen formában
megadott strukturált (tehát gép által is olvasható) közlemények végponttól végpontig történô továbbítását.

SEPA – további út: E-SEPA
A jövôt illetôen folyamatban van olyan funkciók kialakítása, amelyek bôvíthetik a SEPA fizetési módokhoz kapcsolódó lehetôségeket. A SEPA alapkonstrukciókra elektronikus fizetési szolgáltatásokat lehet alapozni, amelyek
az ügyfélkör magas technológiai színvonalú kiszolgálását
teszik lehetôvé.
Az E-SEPA az elektronikus fizetés több területét öleli fel,
úgymint mobil és elektronikus fizetési megoldások (m-payments, e-payments), az elektronikus számlázás (e-invoice),
valamint az elektronikus kereskedelem (e-commerce).

Magyar fejlemények
2012. július 1-tôl a forint pénzforgalomban a napközbeni
többszöri klíring elszámolás keretében indított fizetéseknél a SEPA szabványokat kell használni.
Emellett folyamatban van a SEPA Direct Debit és az
e-fizetések hazai alkalmazásának vizsgálata is.

SEPA végdátum szabályozás
Az EU jogalkotó hatóságai szabályozást dolgoztak ki az
egységes euró fizetési módok bevezetésének határidejérôl. A végdátum meghatározására feltehetôen 2011 folyamán kerül sor.

A SEPA témakörében bôvebb információt talál a
Magyar SEPA Egyesület honlapján:
www.sepahungary.hu honlapon
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