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SEPA initsiatiiv 

 Single Euro Payment Area – ühtne euromaksete piirkond; 

 Poliitiline initsiatiiv: 
 Eestvedajad: Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament 

 Eesmärk: Muuta piiriülesed maksed niisama lihtsaks, odavaks ja 
turvaliseks kui riigisisesed maksed; 

 Piirkond: Euroopa Liidu liikmesriigid, Euroopa Majanduspiirkonna riigid 
(Island, Liechtenstein, Norra), Šveits, Monaco 

 Teenused: Tavamaksed, otsekorraldusmaksed, pangakaardid ja 
kaardimaksed, sularaha 

 

 



01. veebruar, 2014. Tavamaksed ja otsekorraldused 
eurodes: 
• Maksete töötlemise ning informatsiooni edastamise osas 

kehtivad ühtsed nõuded kogu SEPA piirkonnas 
• Kohalikele maksesüsteemidele kehtivad juurdepääsu ja 

koostalitlusvõime nõuded kogu eurotsoonis 
• Pank-klient ja klient-pank keskkonnas on kohustuslik 

kasutada ISO20022 standardil põhinevaid sõnumiformaate 
• IBAN-le täielik üleminek – tarbijatele võib pakkuda ülemineku 

ajal konverteerimisteenuseid (BBAN=>IBAN) 

Tähtaeg 



Üleminek IBAN kontonumbritele 

Eestis võetakse siseriiklikus arvelduses kasutusele rahvusvahelisel IBAN kujul kontonumbrid. 
Sisiriiklike (BBAN) kontonumbrite teisendamisega rahvusvahelisele (IBAN) kujule muutuvad 
kontonumbrid 20 kohaliseks.  
 
IBAN KONTONUMBRI NÄIDE: 
 
 
 
 
 
 
Mõju: 

• Praegu Eestis kasutusel olevat kontonumbri standardit arveldussüsteemid enam ei 
toeta 

• Muudatus kõikide Eesti pangaklientide jaoks 
• Mõju ettevõtetele: 

• Arvelduspartnerite kontonumbrid 
• Töötajate kontonumbrid 
• Informatsioon müügiarvetel 



Üleminek ISO20022 sõnumiformaadi kasutamisele 

Vastavalt määrusele pank-klient ja klient-pank suhtlussõnumid põhinema XML-vormingul ning 
olema esitatud ISO 20022 standardi kohaselt. 
 
Selleks, et muuta Eesti ettevõtete ja klientide üleminekut sujuvamaks, on määruse kohaselt 
võimalik kasutada erandeid, mis võimaldavad pankadel oma klientidele pakkuda 
sõnumiformaatide konverteerimisteenuseid maksimaalselt kuni 1.veebruarini 2015.a. 
 
ISO20022 standardile üleminekuks tuleb ettevõtete infosüsteemides tekitada valmisolek 
standardikohaste sõnumite genereerimiseks ning samuti standardikohaste sõnumite 
sisselugemiseks: 

• Maksekorralduste algatamise sõnum 
• Makse staatuse sõnum 
• Kontoinformatsiooni sõnumid: 

• Konto väljavõte 
• Konto saldode ülevaade 
• Konto toimingu teavitus 

• Selgituse väli on ISO formaadis kuni 140 tähemärki pikk. Senine Eesti praktika on olnud 
kasutada kuni 210 tähemärgiga selgituse välja. 

 



Klientide üleminek 

• Ärikliendi tegevused: 
• SEPA mõju analüüs 
• Üleminek ISO20022 XML–le (standard & formaat) 

• Majandustarkvara finantsmoodul 
• Üleminek IBAN-le: 

• Majandustarkvaras vastaspoolte kontonumbrid 
• Majandustarkvaras ettevõtte kontonumbrid 
• Majandustarkvaras töötajate kontonumbrid 

• Üleminek otsekorralduselt e-arvele 
• Testimine (ISO ja IBAN) ja koolitus 
 

• Pankade tegevused: 
• Klientidele informatsiooni edastamine 
• Klientide toetamine SEPA mõjuanalüüsis 
• Klientide toetamine testimisel ja koolitamisel 



Internal 
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Internal 

E-arve teenus pankades on täienenud 

• E-arvele on lisandunud e-arve automaatne tasumise võimalus ehk e-
arve püsimakse teenus.  
E-arve püsimakse teenus on e-arve maksmine pangas maksja poolt 
eelnevalt antud korralduse alusel. 

 
• E-arve saatmine panka ainult maksmiseks (piiratud 

presenteerimisega). Paralleelselt saadab müüja arve ostjale tänasel 
kujul. 
 
 



Internal 

Otsekorraldus muutub e-arveks 

Ligipääs on-line pangateenustele Ei ole ligipääsu on-line 
pangateenustele 

Müüja soovib e-arve teenusele üle 
minna 

Otsekorralduse kliendid 

E-arve panka + e-arve püsimakse leping E-arve piiratud presenteerimisega (+arve 
täismahus tänasel kujul) + e-arve püsimakse leping 

Pank muudab kliendi otsekorralduse lepingu 
e-arve püsimakse lepinguks, millel on 
otsekorraldusega sarnased tingimused. 
Müüja suunab kliendi arve internetipanka. 
Sõltuvalt müüjast võib mõni jätkata ka arve 
tänasel kujul edastamist. 

Pank muudab kliendi otsekorralduse 
lepingu e-arve püsimakse lepinguks, millel 
on otsekorraldusega sarnased tingimused. 
Müüja suunab kliendi arve (piiratud 
presenteerimisega) internetipanka. Müüja 
jätkab ka edastamist tänasel kujul. 

CONFIDENTIAL 3 



Internal 

1. Ostja ostab ettevõttelt kauba/teenuse 

Ostja / Maksja Müüja 

Maksja pank 

5. Maksja tasub arve 
või annab oma 
pangale korralduse 
edasiste e-arvete 
automaatseks 
tasumiseks 

Operaator  

4. E-arve andmete edastamine (fail) 

3. E-arve 
andmete edas-
tamine (fail) või 
sisestamine 
(käsi) 

2. Ostja/Maksja tahteavaldus saajale e-arve kasutamiseks 

E-arve elutsükkel 

Müüja pank 

6. Raha 



SEPA Viasatis 

 

Pressibriifing  

oktoober 2013 

 

 

 

                

          

            

 

Ruth  Kana 

09.10.2013 



Eeltöö 

• Mõisted, selgitused 

 

• Maksete skeem 

 

• Migreerimine 

 

• Ettevõtte kontekst 
 

 

 



Planeerimine 

• Tööde jagamine etappideks 

 

• Osapoolte kaasamine 

 

• Täpne plaan ning tähtajad 

 

• Riskid  

 

• Teavitused  
 

 

 



Näiteks 

Panga kiri 

klientidele 
Viasati kiri 

klientidele 
Migreerimine 

E-arve 

püsimakseteenus  

pangas 

Migratsiooni kuupäev 

paigas. 60-30 päeva enne kiri klientidele. 

Kordusteavitus? 

Alates xx.10.2013 

Kasutatav pankadega  

kellega raporteerimine  

korraldatud 

Alates 1.07.2013 

Pank teavitab  

lõppevatest  

OK lepingutest 



Lõpetuseks 

• Plaani täiendamine 

 

• Hilisemad vajadused hilisemaks 

 

• Klientide tähtsustamine 

 

• Õigeaegsed teavitused  
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