Migracija na direktne obremenitve SEPA
Projekt vzpostavitve enotnega območja plačil v evrih (SEPA), ki se je začel leta 2002 pod okriljem
Evropskega sveta za plačila, je s sprejetjem Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvajanju
tehničnih zahtev za kreditne prenose in direktne obremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št.
924/2009 (Uredba), postal dokončno dejstvo. Uredba namreč določa najkasnejši datum (na ravni
Evrope) zaključka migracije kreditnih plačil in direktnih obremenitev v eurih na SEPA, in sicer 1.
februar 2014. Končni cilj SEPA je zagotoviti možnost plačevanja z enega samega bančnega računa in
z uporabo enega samega niza plačilnih instrumentov, pod enakimi osnovnimi pogoji, z enakimi
pravicami in obveznostmi, za negotovinska plačila v eurih znotraj SEPA, pri čemer bo izginilo
ločevanje med plačili v državi in čezmejnimi plačili ter bodo vsa obravnavana kot domača plačila.
V Sloveniji je bila že septembra 2010 zaključena migracija trajnih nalogov na kreditna plačila SEPA,
konec leta 2011 pa migracija še preostalih kreditnih plačil (posebnih položnic in direktnih odobritev),
procesiranih znotraj formalnih plačilnih sistemov. Trajni nalog je standardiziran kreditni plačilni
instrument, s katerim plačnik pooblasti svojega ponudnika plačilnih storitev, da pod pogoji,
določenimi s pooblastilom za trajni nalog, izvršuje plačila fiksnih zneskov. Posamezna obveznost se
poravnava na določen datum oziroma na določene datume, v določenem časovnem obdobju. Plačilna
storitev (trajni nalog), kot dogovor med ponudnikom in uporabnikom plačilnih storitev, z migracijo ni
bila ukinjena, temveč zgolj prilagojena na procesiranje v skladu s pravili za kreditna plačila SEPA.
Do konca letošnjega leta, pa bodo v Sloveniji izvedene še aktivnosti povezane z migracijo direktnih
obremenitev (direktna obremenitev je plačilna storitev, pri kateri plačilno transakcijo odredi prejemnik
plačila na podlagi soglasja plačnika (dolžnika), obveznosti slednjega do prejemnika plačila pa se pri
tem poravnajo preko direktne obremenitve računa plačnika pri njegovem ponudniku plačilnih storitev)
iz domače sheme direktnih obremenitev na shemi SEPA oziroma iz starega plačilnega sistema na
plačilna sistema SEPA. S tem, ko bo v Sloveniji migracija direktnih obremenitev na SEPA zaključena
že 31. 12. 2012, sledimo stroškovni učinkovitosti, saj se bomo izognili procesiranju plačil skozi dva
različna vzporedno delujoča sistema.
Direktne obremenitve SEPA (SDD) so vseevropski plačilni instrument za poravnavo enkratnih ali
ponavljajočih se obveznosti tako v Sloveniji kot tudi v 32 državah območja SEPA. SDD se lahko
izvajajo v skladu z osnovno shemo (Core), ki naslavlja potrebe potrošnikov kot tudi poslovnih
subjektov v vlogi plačnikov, izključno slednjim pa je namenjena medpodjetniška shema (B2B). Ena
od osnovnih značilnosti SDD je da soglasje, na podlagi katerega plačnik dovoli prejemniku plačila
posredovanje plačilnega naloga za obremenitev računa plačnika, hrani prejemnik plačila in ne več
plačnikov ponudnik plačilnih storitev, kot je to veljalo v nacionalni shemi direktnih obremenitev. V
povezavi s tem je bila zato v letošnjem letu v večji meri že izvedena migracija/prenos obstoječih
soglasij od ponudnikov plačilnih storitev plačnikov k prejemnikom plačil. Vse nadaljnje otvoritve
SDD (podpisi soglasij), spremembe in morebitne ukinitve soglasij pa bodo plačniki urejali pri
prejemniku plačila. SDD prinaša plačnikom številne dodatne prednosti kot npr. preprosto in pregledno
poravnavo obveznosti prejemnikom plačil v celotnem območju SEPA, prav tako pa lahko plačniki, ki
nastopajo v vlogi potrošnikov, po že opravljeni SDD pod določenimi pogoji zahtevajo povračilo
denarnih sredstev.
Več o projektu SEPA in SDD si lahko preberete tudi na spletni strani www.sepa.si oziroma o
lastnostih SDD za potrošnike v brošuri, ki je bila pripravljena v okviru Združenja bank Slovenije
http://www.sepa.si/SloPrenova/Gradiva_Publikacije/Sepa_Zbs/SDDZgibanka_junij2012.pdf.

