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€URO – meie raha 
S€PA – ühtne euromaksete piirkond 
  

1 valuuta  
 
1 pangakonto   
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Eestis rakendub SEPA 1. veebruaril 2014 

• Alates 1.2.2014 tuleb Eestis kasutada arvetel ning maksetel 
ainult IBAN kontonumbreid ja maksete panka saatmiseks ISO 
sõnumiformaate. 

 

• Kõik pangad lähevad hiljemalt 1.2.2014 üle SEPA formaatidele 
(pangasisesed ja pankadevahelised euromaksed). 

 

• Pankadevahelised euromaksed muutuvad aeglasemaks, 
pangasised maksed toimivad edasi nagu seni. 
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Eesti kasutab aastast üleminekuperioodi 

• Eestis on pankadele antud õigus aastase üleminekuperioodi 
jooksul (kuni 1. veebruarini 2015) oma klientidele pakkuda 
vanas formaadis maksete teisendust. See tähendab, et: 

– eraklientide puhul teisendatakse makse algatamisel riigisisene 
kontonumber automaatselt IBANiks. Ettevõtete puhul vastavat 
automaatset teisendust ei tehta. 

– äriklientide puhul, kes saadavad panka korraga suurema koguse 
makseid (failiga), saavad pangad jätkata vanas formaadis 
maksefailide vastuvõtmist. See eeldab kokkulepet pangaga. 
Ettevõte peab kontonumbrid ise muutma IBAN-kujule. 
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Euroopa Komisjoni ettepanek ei too Eestis  
kaasa muudatusi senises SEPA-le ülemineku 
tegevusplaanis 

• Ettepanekuga soovitakse anda kõigile euroala pankadele võimalus 
vajadusel kasutada 6 kuu jooksul maksete vastuvõtmisel ja tegemisel 
vanu failiformaate. Tegemist ei ole kohustusega! 

• Põhjus on nende hinnangul liiga madalad ülemineku indikaatorid. 
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SEPA kreeditkorraldused: 
Üldine indikaator ca 64% (30.11.) 
 
 
 
SEPA otsekorraldused: 
Üldine indikaator ca 26% (30.11.) 
 
* Riikide graafik on illustratiivne, sest neljanda 
kvartali andmed pole veel avalikud. 



Eesti ettevõtted ja asutused saavad tänu 
üleminekuperioodile SEPA muudatustega 
kindlasti hakkama 

Küsitledes ettevõtteid ja asutusi Eesti Maksekeskkonna Foorumi raames ning 
jälgides pankadevaheliste maksete statistikat saab välja tuua, et: 

• IBANi aktiivsem kasutus näitab nii reaalsete muudatuste tegemist kui ka 
teadlikkuse kasvu. 

• Paljud ettevõtted on vajalikud muudatused rakendanud või teevad seda 
lähiajal (statistikas on osakaal siiski veel madal) ja sellepärast võib 
prognoosida, et paljud raamatupidajad peavad ilmselt hakkama makseid 
sisestama ükshaaval internetipanka. 

• SEPA tingimustega kooskõlas olevate ettevõtete madal osakaal näitab, et 
üleminekuperioodil on vajadus teisendusteenuste järele oodatust suurem.  

• Pankade poolt on lubatud SEPA otsekorraldus tuua tulevikus turule eraldi 
teenusena. Võtmeks on klientide nõudlus. 
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EE maksja 

EE saaja 

STEP2  

Variant A – 
 otseliikmena  

STEP2-s 

Variant B – kaudse  
liikmena STEP2-s 

EE 

EE 

EE/EU  
otseliige 

Mis juhtub Eestis pankadevaheliste euromaksete 
tegemises peale  1. veebruari 2014?  
*mõjutab umbes neljandikku euromaksetest 

EE/EU  
otseliige 

Ühtne euromaksete piirkond 

Ajakulu  
ca 3-5 tundi. 

Sama päeva makse 
hiljemalt 15.00-16.30. 

Piiriülesed euromaksed 
toimivad samamoodi nagu  

Eesti sisesed maksed. 
Ei ole enam vahet,  

kus maksja/saaja asub! 



Kokkuvõttes 

• Eestis rakendub SEPA 1. veebruaril ja kehtib aastane 
üleminekuperiood 

• Makse algataja vastutab selle eest, et maksejuhis oleks 
panka esitatud korrektsel kujul ja õigeks ajaks 

• Pankadevahelised maksed muutuvad aeglasemaks 

– Veebruarist suletakse Eesti riigisisene jaemaksesüsteem 
ESTA ja makseid hakatakse tegema üleeuroopalises 
jaemaksesüsteemis 
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Tänan tähelepanu eest! 
 
 
 

www.eestipank.ee/sepa 
www.pangaliit.ee/et/maksefoorum 

www.sepa.eu  
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http://www.eestipank.ee/sepa
http://www.pangaliit.ee/et/maksefoorum
http://www.sepa.eu/


 

 

Olavi Lepp 
 

Eesti Pangaliit 

 



SEPA erakliendile 

Teenus Peamine muudatus  Abistav teenus Kliendi tähelepanu vajavad 
küsimused 

Kontonumber Kohalik kontonumber asendub 
IBAN kontonumbriga 

IBAN kalkulaatorid. 
Pangasüsteemis toimuvad 
muudatused kliendi jaoks 
automaatselt. 

-- 

Üksiku makse 
algatamine 

Makse saaja konto peab olema 
IBAN kujul 

Pangad teisendavad kliendi poolt 
vanal kujul sisestatud kontonumbri 
IBAN kujule 

-- 

Otsekorraldusteenus Asendub e-arve püsimakse 
teenusega 

Pangad ja ettevõtted korraldavad 
ülemineku ühelt teenuselt teisele 

Arvete tasumine tänasele 
otsekorralduse saajale, kes ei võta 
kasutusele e-arve teenust. 
 
Tähelepanu tuleks pöörata ka 
arvete tasumistähtajale. 

Püsikorraldusteenus Makse saaja konto number 
teisendatakse IBAN kujule 
panga poolt 

-- -- 

Määratud maksed Makse saaja konto number 
teisendatakse IBAN kujule 
panga poolt 

-- -- 

Pankadevahelised 
maksed 

Pankadevaheline arveldus 
toimub harvemini 

-- Viimane kellaaeg, mil panka saab 
saata makseid, mis jõuavad samal 
päeval teise panka. Sõltub pangast. 



SEPA ärikliendile 

Teenus Peamine muudatus  Abistav teenus Kliendi tähelepanu vajavad küsimused 

Kontonumber Kohalik kontonumber asendub IBAN 
kontonumbriga 

IBAN kalkulaatorid. Pangasüsteemis 
toimuvad muudatused kliendi jaoks 
automaatselt. 

Partnerite kontonumbrid tuleb ettevõtte 
infosüsteemis ära muuta. 

Üksiku makse algatamine Makse saaja konto peab olema IBAN 
kujul 

Vanal kujul kontonumbreid ei ole 
pangal õigus vastu võtta. Pank võib 
makse algatamisel pakkuda 
abistavaid teenuseid. 

-- 

Otsekorraldusteenus Asendub e-arve püsimakse 
teenusega. Ettevõte saab kasutusele 
võtte e-arvete edastamise teenuse 

E-arvete faili tekitamiseks võib 
kasutada teenusepakkujaid: 
• OpusCapita (Itella) 
• eArvekeskus 
• korteriyhistu.net  
 

E-arvete faili tekitamiseks vajaliku toe 
loomine infosüsteemi või teenusepakkuja 
valik faili tekitamiseks 
 

Maksete saatmine panka 
failiga 

Üleminek uuele standardile 
(ISO20022) 

Pangad võivad ühe aasta jooksul 
pakkuda teisendusteenuseid ehk 
võimaldada kliendil vanu faile 
kasutada. 

ISO20022 faili tekitamiseks vajaliku toe 
loomine infosüsteemi või teisendusteenuste 
kasutamine. 
 

Püsikorraldusteenus Makse saaja konto number 
teisendatakse IBAN kujule panga poolt 

-- -- 

Määratud maksed Makse saaja konto number 
teisendatakse IBAN kujule poolt 

-- -- 

Pankadevahelised maksed Pankadevaheline arveldus toimub 
harvemini 

-- Viimane kellaaeg, mil panka saab saata 
makseid, mis jõuavad samal päeval teise 
panka. Sõltub pangast. 



E-arved internetipangas. Näide 1. 



E-arved internetipangas. Näide 2. 



E-arve püsimaksele üleminek 
Eesti Energias 

Triin Haidla 
Arveldusosakonna juhataja 



Olulisim püsimaksest meie kliendile 
• Puudutab kliente, kes kasutavad otsekorraldust 
 

• Püsimakse on kahepoolne leping panga ja kliendi vahel 
 

• Eesti Energia ei ole püsimakse lepingu osapool, mistõttu palume 
klientidel küsimuste korral pöörduda oma kodupanga poole 
 

• Veebruarist võib arve automaatse tasumise kuupäev olla eri kuudel 
erinev 

– Swedbank: arve maksetähtaeg või otsekorralduse kuupäev (varasem kuupäev) 
– SEB, Nordea, LHV, Danske ja Krediidipank: arve maksetähtaeg  

 

• Koos jaanuarikuu arvega saadame klientidele veebruari alguses  
selgitava teavituse 

 

• Esimestel kuudel soovitame kontrollida, kas arve summa on 
maksetähtajaks kontolt maha võetud 
 

 



Muudatused arvel 
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