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• SEPA välkmaksete skeem käivitus 21. novembril 2017 edukalt kaheksas riigis (DE, EE, 
ES, IT, LT, LV, NL ja AT) 

– registreeritud PSPd katavad hetkel 20.3% kõigist SEPA tavamaksete skeemi nimekirjas olevatest 
PSPdest (üleeuroopalise makseskeemi tingimuste täitmiseks on vaja katta enamik). EPC 
teavitas, et hiljemalt novembriks 2018 on kaetud ka BE, MT, PT, FI ja SE. 

➢ Kokkuvõttes rõhutati välkmaksete kasutuselevõtmise olulisust ja õhutati, et 
üleeuroopalised erialaliidud tegeleksid aktiivselt sellega, et PSPd hakkaksid välkmakseid 
pakkuma.

• Üleeuroopaliste P2P mobiilimaksete edendamine
– soovitakse toetada välkmaksetel põhinevate mobiilimakselahenduste arengut, sellest johtuvalt 

on eesmärgiks oktoobriks 2018 välja töötada teenus, mis võimaldab näiteks välkmakse 
algatamiseks üleeuroopaliselt kokku viia inimese mobiilinumbri ja pangakonto (IBANi). 
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• Üleeuroopaliselt toimiva maksealgatusteenuse (PIS, payment initiation service)
edendamine

• Üleeuroopaliste e-arve makselahenduste (EIPP, e-invoice presentment and 
payment) edendamine 

NB! Põhjalikum kokkuvõtte vaatamiseks vajuta siia, kõik materjalid on kättesaadavad 
www.erpb.eu

... jätkub
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http://www.ecb.europa.eu/paym/retpaym/shared/pdf/8th-ERPB-meeting/Statement.pdf?b05c49f62627dc533442125005e51a57
http://www.erpb.eu/


• Tegemist on EKP ja Euroopa Komisjoni poolse initsiatiiviga soodustamaks kahesuunalist 
infovahetust ERPB ja riiklike maksekeskkonna foorumite/komiteede vahel. 

– Põhimõtteliselt annab see võimaluse tõstatada teemasid/murekohtasid, mis muidu 
üleeuroopalistes erialaliitudes tavaliselt ära lahustuvad.

• Esimesel kohtumisel paluti Eestil anda suuline ülevaade välkmaksete kasutuselevõtmise 
edenemise ja prognoosi kohta. Eestit esindab MKFi juht.

• Järgneva kahe aasta fookusteemad on:
– välkmaksete täieliku kasutuselevõtmise toetamine ning kasu maksimeerimine tarbijatele ja 

ettevõtetele; 

– uue makseteenuste direktiivi rakendamise mõju hindamine, keskendudes avatud pangandusele 
(kolmandate osapoolte juurdepääs pangakontodele) ja makseteenuste turvalisusele; 

– innovaatiliste makselahenduste seire.

EFIP (European Forum for Innovation in Payments) –
29.11.2017
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Lähiajal

• Euroopa Keskpank on koostamas lõplikku SEPA-le ülemineku raportit ja 
sellega seoses saadab Eesti Pank pankadele ja tarbijaid ning ettevõtteid 
esindavatele erialaliitudele vastavad küsimustikud.

Pikemas perspektiivis

• Välkmaksete kasutuselevõtmine – liitunud pankade arv ja 
süsteemidevaheline kättesaadavus määrab, millist kasu saab lõppklient.

• Uued makseteenused – piiriülesed kolmandad teenusepakkujad võivad 
hakata eestimaalastele kontoteabe ja makse algatamise teenust pakkuma.

Eestit mõjutavad teemad
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Tänan tähelepanu eest!

Täiendavad küsimused palun saata rainer.olt@eestipank.ee
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