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Informācija par SEPA tirgotājiem

Nacionālā SEPA darba grupa

Rīgā, 2013
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Kas ir SEPA?

Single euro payments area

Vienotā eiro maksājumu telpa

Single vienota likumdošana, vienots tirgus

Euro attiecas uz eiro maksājumiem

Payments – SEPA kredīta pārvedumi 

– SEPA karšu maksājumi 

– SEPA tiešā debeta maksājumi

Area ES valstis + Īslande, Lihtenšteina, Monako

Norvēģija un Šveice

Kas ir SEPA? (definīcija)

Vienotā eiro maksājumu telpa ir ES, Īslandes, 
Lihtenšteinas, Monako, Norvēģijas un Šveices 
valstu kopējā maksājumu telpa, kurā 
patērētāji, uzņēmumi un citi tautsaimniecības 
dalībnieki neatkarīgi no to atrašanās vietas 
varēs veikt un saņemt maksājumus eiro gan 
starp valstīm, gan valstu robežās saskaņā ar 
vieniem un tiem pašiem galvenajiem 
nosacījumiem, tiesībām un pienākumiem. 
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Kas ir SEPA?

SEPA ieguvumi

Ātri, ērti un droši klientu maksājumi. 

ātri – 1 dienas laikā

ērti – pārrobežu maksājumi tikpat 
vienkārši kā vietējie maksājumi

droši – vienoti starptautiskie standarti
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Saturs

1. Kas ir SEPA?

2. Projekta gaita Latvijā

3. Ko SEPA nozīmē uzņēmējam?

4. Turpmākais

SEPA juridiskais ietvars

� Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 
260/2012 (2012. gada 14. marts) ar ko nosaka 
tehniskās un darbības prasības SEPA kredīta 
pārvedumiem un SEPA tiešā debeta maksājumiem 
eiro un nosaka to ieviešanas beigu datumus;

� Maksājumu pakalpojumu likums, Regula (EK) Nr. 
924/2009 par pārrobežu maksājumiem Kopienā, 
EPC pašregulējošais ietvars � attiecās uz kredīta 
pārvedumiem, tiešā debeta maksājumiem un karšu 
maksājumiem.
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Projekta galvenās norises

Projekta organizācija Latvijā
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SEPA maksāšanas līdzekļi

� SEPA karšu maksājumi

� SEPA kredīta pārvedumi

� SEPA tiešā debeta maksājumi

tirgotājs-patērētājs attiecībās pārsvarā tiek 
izmantota skaidrā nauda un karšu maksājumi
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SEPA karšu maksājumi (I)

Latvijas 
uzņēmējs

Kartes 
turētājs

Latvijas 
tirgotājs

Kartes 
pieņēmējs

Bankas, karšu 
apstrādes 

uzņēmumi, 
tirgotāji: pāreja 

uz EMV, 
PCIDSS, 

PADSS u.c. 
starptautiskajiem 

karšu 
standartiem

Jebkuras 
ES DV 
tirgotājs

Kartes 
pieņēmējs

SEPA karšu maksājumi (II)

� kartes lietotājs ar vienu karti var veikt 
pirkumus un izņemt skaidro naudu visās 
SEPA valstīs; SEPA shēmai jādarbojas 
visās valstīs

� karšu turētāji un tirgotāji var veikt un 
pieņemt karšu maksājumu saskaņā ar 
vienotiem nosacījumiem;

� tirgotājs var brīvi izvēlēties karšu shēmas.
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SEPA karšu maksājumu standarti

SEPA karšu maksājumu standarti

EMV (Europay MasterCard Visa):

� Starptautisks standarts kredīta un debeta 
karšu maksājumiem, kas balstās uz 
viedkaršu tehnoloģiju. EMV galvenie 
uzdevumi ir prasību standartizācija 
maksājumu pieņemšanas iekārtām un 
viedkartēm, nodrošinot maksājumu tīklu 
globālu sadarbību un paaugstinot 
maksājumu drošību.
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SEPA karšu maksājumu standarti

PCI DSS
(Payment Card Industry Data Security Standard)

� Starptautisks standarts, kas nosaka 
prasības drošai maksājumu karšu datu 
apstrādei, pārraidei un uzglabāšanai. 
Standarts attiecas uz tirgotājiem, karšu 
apstrādes centriem, bankām un ikvienu, 
kas nonāk saskarē ar karšu datiem.

SEPA karšu maksājumu standarti

PA DSS
(Payment Application Data Security Standard)

� Starptautisks standarts programmatūrai, 
kas veic maksājumu karšu datu apstrādi. 
Ja tirgotājs paredz karšu maksājumu 
programmatūras iegādi, tirgotājam 
jāpārliecinās par programmatūras 
atbilstību PA DSS prasībām.
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SEPA karšu maksājumu standarti

Pateicoties EMV, PCI DSS un PA DSS 
samazinās krāpniecības risks gan karšu 
izdevējiem, gan pieņēmējiem, bet patērētājiem  
tiek nodrošināti efektīvi un droši karšu 
maksājumi SEPA valstīs. 

SEPA kredīta pārvedums (I)

Latvijas 
uzņēmējs

Maksātājs

IBAN/BIC 
konts

Maksātāja 
banka

rīkojums 
samaksāt 
naudas 
līdzekļus 
(kreditēt 
saņēmēja 
kontu)

rīkojums

maksājums

Saņēmēja 
banka

maksājums

rīkojums Jebkuras 
ES DV 
uzņēmējs

Saņēmējs

IBAN/BIC 
konts

maksājums
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SEPA kredīta pārvedums (II)

Kredīta pārvedums (pašlaik):
1) saņēmēja konta numurs, 

parasti IBAN;
2) komisijas maksa tiek 

dažādi piemērota;
3) viena vai vairākas 

starpniekbankas;
4) vairākās dienās;
5) sarežģītas atmaksas 

procedūras.

SEPA kredīta pārvedums:
1) saņēmēja konta IBAN/BIC
2) dalītās komisijas, t.i. jāmaksā 

tikai savas bankas komisija;
3) maksājuma izpilde par pilnu 

summu, t.i. neatvelkot komisiju 
no maksājuma;

4) nav starpniekbanku;
5) vienā dienā;
6) standartizēta maksājumu 

atmaksas un atgriešanas 
procedūra.

Tiešā debeta maksājums (I)

Latvijas 
uzņēmējs

Maksātājs

IBAN/BIC 
konts

Maksātāja 
banka

rīkojums

Saņēmēja 
banka

rīkojums 
norakstīt 
naudas 
līdzekļus 
(debetēt 
maksātāju)

rīkojums

maksājums maksājums maksājums

Jebkuras 
ES DV 
uzņēmējs

Saņēmējs

IBAN/BIC 
konts
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SEPA tiešā debeta maksājums (II)

Tiešā debeta maksājums 
(pašlaik):

1) maksātāja konta numurs, 
parasti IBAN;

2) komisijas maksa tiek 
dažādi piemērota;

3) viena vai vairākas 
starpniekbankas;

4) vairākās dienās;
5) sarežģītas atmaksas 

procedūras.

SEPA tiešā debeta maksājums:
1) maksātāja konts IBAN/BIC
2) dalītās komisijas, t.i. jāmaksā 

tikai savas bankas komisija;
3) maksājuma izpilde par pilnu 

summu, t.i. neatvelkot komisiju 
no maksājuma;

4) nav starpniekbanku;
5) tajā pašā dienā, kad naudas 

līdzekļi norakstīti no maksātāja 
konta;

6) standartizēta maksājumu 
atmaksas un atgriešanas 
procedūra.

SEPA saņēmēja identifikators

� SEPA mandātu ieviešanai izstrādāts 
saņēmēja identifikators kā uzņēmuma 
papildu numurs, kas Eiropā ļautu atpazīt 
SEPA mandātu visā apstrādes procesā; 

� piešķirs un uzturēs Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrs, sākot ar €-dienu; 

� informācija par SEPA saņēmēja 
identifikatoru būs publiski pieejama.
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Uzņēmumu darbi SEPA projektā

� Investīcijas uzņēmumu informācijas 
tehnoloģiju jomā, piemēram, uzņēmumu 
resursu programmās, grāmatvedības 
programmās, terminālos un to 
programmnodrošinājumā

Saturs

1. Kas ir SEPA?

2. Projekta gaita Latvijā

3. Ko SEPA nozīmē tirgotājiem?

4. Turpmākais
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Turpmākais

� SEPA kredīta pārvedumu ieviešana –
2014.gada 1. janvāris

� SEPA tiešā debeta maksājumu ieviešana –
2015. gada 1. janvāris

� SEPA karšu jomā – 2. posmi ieviesti. SEPA 
karšu ietvara atlikušo divu posmu specifikāciju 
izstrāde un ieviešana ir viens no lielākajiem 
tuvāko gadu Eiropas izaicinājumiem.

Kontakti: Deniss.Filipovs@bank.lv, 670 22 483


