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Siden indførelsen af eurosedler og -mønter i 2002, har forbrugerne kun

haft brug for én pung og én valuta for at kunne foretage kontantbeta-

linger i hele euroområdet. Nu er tiden kommet til at give forbruger-

ne mulighed for at foretage kontantfrie betalinger i hele euroområdet

fra én enkelt konto på samme grundlæggende betingelser, uanset hvor

de befinder sig.

Eurosystemet betragter det fælles eurobetalingsområde SEPA (Single

Euro Payments Area) som realiseret, når alle betalinger i euro inden for euroområdet bliver

behandlet som indenlandske betalinger, og når den nuværende skelnen mellem nationale og græn-

seoverskridende betal inger forsvinder. Dette kræver ikke blot, at

national praksis inden for banksektorerne i euroområdet bliver ens,

men også at kundernes vaner i alle eurolande ændres.

Disse ændringer er nødvendige, for at betalingsmarkedet kan blive

mere integreret, hvilket vil medføre betydelige økonomiske fordele .

SEPA betyder ikke blot, at der bliver indført mere sammenlignelige

ydelser, men også at konkurrencen øges, og innovation fremmes. Institutioner, som har mulig-

hed for at anvende ny teknologi og kan tilbyde kunderne ekstraydelser, vil drage fordel af det-

te nye, integrerede marked. I en konkurrencedygtig og integreret økonomi er det nødvendigt

at se fremad, så detailbetalingernes sikkerhed og effektivitet kommer til at have et niveau, der

kan sammenlignes med de bedste nationale systemer i dag.

Det er vigtigt, at SEPA ikke betragtes som et "éngangsprojekt", men snarere som et projekt i

stadig udvikling, der er med til at fremme europæisk integration, og som til stadighed søger at

forbedre alle aspekter af detailbetalingsmarkedet. SEPA kommer også til at yde et betydeligt

bidrag til den såkaldte Lissabon-strategi, som sigter mod at øge kon-

kurrenceevnen og sikre en stadig udvikling i EUs økonomi. SEPA-pro-

jektet er en væsentl ig del af oprettelsen af EUs indre marked og

behøver alle interessenters fulde støtte, herunder især støtte fra den

samlede banksektor. SEPA-projektet har

eurosystemets fulde støtte.

SEPA indebærer, at der ikke

længere er forskel på nationale

betalinger og grænseoverskri-

dende betalinger i euroområdet

SEPA skaber konkurrence

og innovation og forbedrer

kundernes vilkår 

SEPA bidrager også til at

gøre EU mere konkurren-

cedygtig 

FORORD 

Jean-Claude Trichet

Formand for Den Europæiske Centralbank

Jean-Claude Trichet



Siden etableringen af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab i 1958

har en række begivenheder markeret vejen hen imod et mere integre-

ret finansielt marked i Europa. De synligste af disse var utvivlsomt lan-

ceringen af euroen i 1999 og særligt indførelsen af eurosedler og -møn-

ter i eurolandene i 2002. Mindre synlig – men også af stor betydning – var

etableringen af centralbankernes betalingssystem til store betalinger,

kaldet Target, der blev oprettet 1. januar 1999. Target er rygraden i det

finansielle system i euro og samtidig det værktøj, som anvendes til at

gennemføre eurosystemets fælles pengepolitik.

SEPA-projektet repræsenterer det næste store skridt i  retning af

større europæisk integration. SEPA vil gøre det muligt for kunderne at

foretage kontantfrie betalinger i euro til en hvilken som helst modta-

ger, der bef inder sig hvor som helst i  euroområdet fra én enkelt

bankkonto og ved hjælp af et enkelt sæt betalingsinstrumenter. Det

betyder, at alle detailbetalinger i euro bliver "indenlandske", samt at der

ikke længere skelnes mellem nationale og grænseoverskridende beta-

linger inden for euroområdet.

I 2002 indledte banksektoren sin deltagelse i det udfordrende projekt

ved at oprette European Payments Council (EPC). EPC definerer de nye

regler og procedurer for eurobetalinger. Det er ikke blot interes-

senter i euroområdet, som er involverede i arbejdet, men også i de øvri-

ge lande i EU, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. Interessenter

uden for euroområdet får således lejlighed til at deltage i betalingssy-

stemer i euro og får mulighed for at anvende samme standarder og

praksis, som gælder for SEPA, hvilket bidrager til oprettelsen af et indre

marked for betalingstjenester.

I denne brochure gives en oversigt over SEPA-projektet. Eurosystemet

(Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i

euroområdet) har ansvaret for, at betalingssystemerne i euroområdet

fungerer smidigt, og lægger derfor særlig vægt på oprettelsen af SEPA

i  euroområdet . Denne brochure fokuserer der for for tr insv is  på

euroområdet.
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> EN  OVERS IGT  OVER  SEPA  

SEPA  ER :

> et område inden for hvilket forbrugere, virksomheder og andre

økonomiske aktører får mulighed for at foretage og modtage beta-

linger i euro på samme grundlæggende betingelser og med samme

rettigheder og forpligtelser, uanset om betalingen foregår inden

for et enkelt lands grænser eller er grænseoverskridende.

FORMÅLET  MED SEPA  ER :

> at fremme europæisk integration ved hjælp af et konkurrencedyg-

tigt og innovativt marked for detailbetalinger i euro, som kan med-

føre et bedre serviceniveau, mere effektive produkter og bil l igere

betalingsalternativer.

SEPA  BESTÅR  AF :

> den fælles valuta 

> et enkelt sæt af eurobetalingsinstrumenter – konto-til-konto over-

førsler, direkte debitering og kortbetalinger

> effektiv infrastruktur ti l gennemførelse af eurobetalinger 

> fælles tekniske standarder 

> fælles forretningspraksis 

> et harmoniseret juridisk grundlag

> løbende udvikling af nye kundeorienterede tjenester.
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SEPA  KRÆVER  SAMSP I L  MELLEM FØLGENDE  GRUPPER :

> Den europæiske banksektor , som er ansvarlig for at omstrukturere betalingssystemer-

ne i euroområdet. Omstruktureringen vil på kort sigt medføre betydelige omkostninger. På

mellemlangt til langt sigt vil den europæiske banksektor imidlertid drage fordel af omstruk-

tureringen i form af besparelser, når det gælder euroområdebetalinger, og mulige nye ind-

komstkilder. For at koordinere indsatsen, har sektoren oprettet et selvregulerende organ,

der skal styre SEPA-projektet. Organet kaldes European Payments Council (EPC) og består

af 65 europæiske pengeinstitutter, herunder de tre europæiske sammenslutninger af kredit-

institutter og Euro Banking Association (EBA). Medlem-

mer fra EU, Is land, Liechtenstein, Norge og Schweiz er

repræsenteret i EPC, hvis arbejde er rettet mod alle euro-

betalinger i disse lande.

> Den europæiske clearing- og afviklingsindustri, hvis formål er at sikre, at alle betalings-

modtagere i euroområdet kan nås ved hjælp af SEPA-instrumenterne. Forskell ige infra-

strukturudbydere, som fx firmaer, der behandler kortbetalinger, European Automated Clea-

ring House Association (EACHA) og EBA deltager aktivt i dette arbejde. EACHA er i færd

med at udvikle et sæt procedurer, der skal sikre interoperabil itet mellem de

forskell ige infrastrukturer (automatiserede clearingcentraler – ACHer), mens

EBA har udviklet STEP2, den første paneuropæiske automatiserede clearingcen-

tral, eller PEACH, til clearing af såvel grænseoverskridende som indenlandske

detailbetalinger i euro.

> Virksomheder i euroområdet (koncerner, forretninger, små og mellemstore virksomhe-

der), som er involverede i udviklingen af standarder, der skal reducere den manuelle del i beta-

lingsformidlingen, lige fra elektronisk fakturering til elektronisk afstemning af bogføringspos-

ter. Deres fokus er på at få skabt automatiske processer (fuldautomatisk behandling af beta-

linger – end-to-end straight-through-processing eller e2e STP), som nedbringer omkostninger-

ne ved at foretage og modtage betalinger. De økonomiansvarlige i virksom-

hederne er organiserede i European Associations of Corporate Treasurers

(EACT).
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www.europeanpaymentscouncil.org

www.eact-group.com

www.eacha.org

www.abe.org



> Offentlige forvaltninger og forbrugere bliver brugerne af de

nye SEPA-betalingsinstrumenter. Staten og den offentlige forvaltning

foretager både store nationale og grænseoverskridende betalin-

ger i forbindelse med udbetalingen af pensioner, sociale ydelser og

andre ydelser samt i forbindelse med skatterelaterede betalinger.

Det er derfor nødvendigt at opnå et bindende tilsagn fra de offent-

l ige forvaltninger. Rådet af økonomi- og f inansministre (Ecofin-

Rådet) gav i oktober 2006 udtryk for sin

u forbeholdne s tøtte  t i l  oprette l sen a f

SEPA.

Følgende offentlige myndigheder er involveret i SEPA-projektet:

> Eurosystemet (ECB og de nationale centralbanker i euroområdet)

har i adskil l ige publikationer fremhævet forventningerne til SEPA-

projektet. Alle fremskridt og enhver udvikling i relation til SEPA

overvåges nøje af eurosystemet.

> Europa-Kommissionen har udarbejdet en strategi ti l at f jerne

hindringer i det indre marked og forenkle dets regler, eksempelvis

ved at stille forslag til et direktiv om betalingstjenester (betalings-

tjenestedirektivet).

> I takt med at projektet skrider fremad, forventes de nationale

myndigheder at  b l i ve  s tad ig

mere involverede i forberedel-

serne til at indføre de nye SEPA-

betalingsinstrumenter.
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www.consil ium.europa.eu

www.ecb.int

http://ec .europa.eu/internal_market



> HVORFOR  SEPA ?
Euroområdet er for tiden ikke i stand til at udnytte alle fordele ved

Den Monetære Union fuldt ud. Detailbetalinger i euro til andre euro-

lande giver kunderne problemer, fordi disse

betalinger ofte er mere tidskrævende. Så læn-

ge det er ti l fældet, er euroen ikke fuldt ud

indført som fælles valuta.

På trods af indførelsen af euroen i 1999 og

udviklingen af Target, det fælles betalingssy-

stem til store eurobetalinger, behandles små elektroniske betalinger

(dvs. detailbetalinger) fortsat forskelligt i de enkelte eurolande. Over-

ordnet har antallet og de forskell ige typer af betalingsinstrumenter,

standarder og infrastrukturer til behandling af detailbetalinger ikke

ændret sig siden indførelsen af euroen. Det betyder, at virksomheder

med et betydel igt antal grænseoverskridende betal inger stadig er

nødt til at have bankkonti i mange af de lande, hvor de driver forret-

ning, for at kunne styre betalingerne.

Denne fragmentering påvirker ikke blot grænseoverskridende beta-

linger, men også nationale eurobetalinger, idet den hindrer innovation

og konkurrence i euroområdet. Interessenterne kan også blive udsat

for forskellige regler og krav alt efter oprin-

de lses land. Indføre lsen a f  ens rammer på

området vil skabe mulighed for, at innovative

betalingsløsninger kan ti lbydes på tværs af

nationale grænser.

Målet med SEPA er således at skabe et inte-

greret, konkurrencedygtigt og innovativt mar-

ked for detailbetalinger. Markedet skal omfat-

te alle kontantfrie eurobetalinger, der med tiden vil blive gennemført

fuldstændig elektronisk. SEPA vil således være en fordel for alle kunder.
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Euroområdet er for tiden

ikke i stand til at udnytte

alle fordele ved det indre

marked

De fragmenterede 

detailbetalingsmarkeder i

EU vil l idt efter l idt blive

erstattet af et komplet og

konkurrencedygtigt 

marked for eurområdet



> BANKSEKTORENS  IN I T I AT IVER
Banksektorens fokus i forbindelse med den gradvise overgang til SEPA har

hovedsagelig været på udviklingen af SEPA-betalingsinstrumenter. For at under-

støtte indførelsen af disse SEPA-betalingsinstrumenter var det nødvendigt

at gennemføre en række tiltag på tre hovedområder. Banksektoren udarbej-

dede for det første nye regelsæt for konto-til-konto overførsler og direkte

debitering samt overordnede rammer for kortbetalinger. For det andet under-

søgte sektoren en række valgfrie tillægsydelser, som kunne forbedre betalings-

formidlingen. For det tredje blev principperne for den underliggende betalings-

infrastruktur identificeret og en række standardiseringsspørgsmål behandlet.

11

OPRETTELSE  AF  ET  FÆLLES  
EUROBETAL INGSOMRÅDE  ( SEPA )

De nye betalingsinstrumenter, som banksektoren tilbyder sine kunder, bliver

baseret på et nyt sæt regler, ny praksis og nye standarder for eurobetalinger.

EPC har udarbejdet to nye regelsæt samt opstil let rammer og overordnede

principper for kortbetalinger, inden for hvilke pengeinstitutterne kan udvik-

le SEPA-betalingsprodukter :

> konto-til-konto overførsler 

> direkte debitering

> kortbetalinger.

For konto-til-konto overførsler og direkte debitering er der valgt en "erstat-

ningsstrategi", med nye fælles betalingsinstrumenter til eurobetalinger. Beta-

lingsinstrumenterne er defineret i en regelsamling, der omfatter både regler,

praksis og standarder, som gælder for denne form for eurobetalinger. For kort-

betalinger er der derimod valgt en "tilpasningsstrategi", der gør det muligt for

eksisterende betalingskortsystemer og deres operatør(er) at tilpasse sig nye

forretningsmæssige og tekniske standarder og procedurer. EPC har defineret

et politisk standpunkt, der dækker områder som, hvordan kortsystemer (her-

under også kortudstedere, -indløsere og operatører af kortsystemer) skal til-

passe deres nuværende drift, så den overholder SEPAs principper for kortbeta-

linger i euro. Et centralt aspekt ved begge strategier er den klare adskillelse af

regelsættene (regler, praksis og standarder) fra infrastrukturerne.
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De finansielle institutioner er ansvarlige for kvaliteten af deres SEPA-pro-

dukter, og det står dem frit for at ti lbyde deres kunder forbedrede SEPA-

produkter, så længe de er i tråd med definitionerne i regelsættene og de

overordnede principper for kort (se valgfrie ti l lægsydelser nedenfor).

Valgfrie tillægsydelser. Med udgangspunkt i regelsættene for SEPA-betalings-

instrumenterne kan de finansielle institutioner hver især eller i samarbejde med

andre udforme og tilbyde forbedrede produkter eller ydelser til deres kunder.

Produktforbedringer omfatter : Tillægsydelser omfatter :

> hurtigere afvikling af betalinger > e-fakturering

> udledning af bankidentifikations- > e-bogføring

koden (BIC) fra det internationale > betalingsløsninger til netbank

bankkontonummer (IBAN)

Et eksempel på et forbedret produkt er muligheden for hurtig afvikling af

konto-til-konto overførsler (prioriterede betalinger), hvor banksektoren

kan gøre det muligt for kunderne at afvikle konto-til-konto overførsler, som

haster, inden for én bankdag. Et andet eksempel er at give kunderne mulig-

hed for kun at opgive IBAN-nummeret (dvs. uden at opgive BIC), når de

foretager betalinger. En serviceudbyder udleder derefter BIC fra IBAN.

Tillægsydelser defineres som fremtidsorienterede ydelser, der ofte er koblet

til et SEPA-betalingsinstrument. Disse ydelser kan i princippet tilbydes af

både pengeinstitutter og ikke-pengeinstitutter. Eurosystemet har opfordret

EPC og virksomheder – som fx EACT – til at samarbejde om udviklingen af

løsninger og minimumsstandarder for nogle af de oftest anvendte tillægs-

ydelser. Arbejdet med elektronisk fakturering (e-fakturering) er påbe-

gyndt. Dette er en ydelse, som tilbydes kunderne inden betaling. Den inde-

bærer, at regninger sendes direkte til betalers netbank. Efter at betaler har

accepteret regningen, oprettes der automatisk en betalingsinstruks med

relevant information om betaler og betalingsmodtager. En anden ydelse er

elektronisk bogføring (e-bogføring), der tilbydes kunderne efter betaling.
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Her sammenholdes regninger elektronisk med betalingen, og betalingsmod-

tagers regnskab ajourføres automatisk. Ved at kombinere tillægsydelser med

SEPA-betalingsinstrumenter opnås der potentielt store besparelser, idet alt

papir fjernes, og behandlingen af betalingerne bliver fuldautomatisk.

Fuldautomatisk behandling af betalinger :

Infrastrukturerne udgør den operationelle side af eurobetalingernes

clearing og afvikling.

EPC har defineret et sæt rammer, der klargør de roller og procedurer, som skal

følges af infrastrukturudbydere (dvs. ACHer, firmaer, der behandler kortbetalin-

ger og andre firmaer, der formidler, overfører og udveksler betalingsrelateret

information for finansielle institutioner). Infrastrukturudbyderne har traditio-

nelt været ansvarlige for at forvalte regler, praksis og standarder i relation til

nationale betalinger, og de har også typisk tilbudt deres ydelser til finansielle

institutioner. I de nye SEPA-omgivelser defineres regler og standarder for SEPA-

betalingsinstrumenterne, som generelt er adskilt fra betalingsinfrastrukturerne.

Denne adskillelse gør det muligt for infrastrukturudbydere at konkurrere og til-

byde deres ydelser til alle pengeinstitutter og betalingskortudbydere.

Den første paneuropæiske automatiserede clearingcentral PEACH (STEP2)

ledes af EBA Clearing. European Automated Clearing House Association

(EACHA) er i færd med at udarbejde rammer, som skal understøtte interope-

rabiliteten mellem forskellige europæiske infrastrukturer. Rammerne skal såle-

des muliggøre, at alle konto-til-konto overførsler og direkte debitering kan 

blive henholdsvis sendt og modtaget af hvilken som helst kunde i Europa.

Tillægsydelser,

der ti lbydes før

betaling

Håndtering af 

betalinger

Tillægsydelser,

der ti lbydes 

efter betaling



> T IDSL IN JE
EPC har planlagt en tidslinje for SEPA-projektet, som indeholder tre

hovedfaser: en designfase, en implementeringsfase og en migrationsfase.

Første fase , designfasen, blev indledt i 2004 og er nu næsten over-

stået. I denne fase er de nye regelsæt for konto-til-konto overførsel

og direkte debitering, de overordnede principper for kortbetalinger

samt clearing- og afviklingsinfrastrukturer blevet udformet. De nød-

vendige standarder og specifikation af sikkerhedskrav er også blevet

udarbejdet.
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Design-
fase 

Implemente-
ringsfase

Migrations-
fase 

01/2004 06/2006 01/2008 12/2010

SEPA-instrumenter 
til rådighed

SEPA-instrumenter 
anvendes generelt

Anden fase , implementeringsfasen, startede medio 2006 og fortsætter indtil ultimo

2007. I denne fase af projektet koncentreres opmærksomheden om at forberede

indførelsen af de nye SEPA-instrumenter, -standarder og -infrastrukturer. Der vi l

også blive udført test i denne fase. De organer, som nationalt skal stå for implemen-

teringen/migrationen, er nu blevet oprettet i de enkelte eurolande. De skal bistå

med at overvåge de forskell ige interessenters forberedelser ti l indførelsen af SEPA.

Interessenterne er meget forskell igartede og består fx af pengeinstitutter, infra-

strukturoperatører, offentlige forvaltninger, virksomheder og andre brugere.

Den afsluttende fase bliver en migrationsperiode, hvor de nationale betalingsinstru-

menter kommer til at fungere side om side med de nye SEPA-betalingsinstrumenter.

Kunderne vil blive tilbudt både "gamle" nationale og nye SEPA-instrumenter, og clea-

ring- og afviklingsinfrastrukturerne vil kunne gennemføre betalinger med begge typer

instrumenter. Målet er at opnå en gradvis markedsdrevet migration til SEPA, således

at en kritisk masse af transaktionerne er migreret ved udgangen af 2010.



SEPA-projektet får stor betydning for al le

interessenter og skaber både muligheder og

udfordringer. SEPA vil medføre mere konkur-

rence ved at gøre euroområdet til et integre-

ret marked, hvor udbydere kan tilbyde deres

ydelser til hele euroområdet. Et større udvalg

af tjenesteudbydere kombineret med stor-

driftsfordele sikrer, at kunderne får tilbudt et

større udvalg af konkurrerende betalingsløs-

ninger. Herudover indebærer SEPA følgende

fordele:
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> FOR  FORBRUGERNE
SEPA-betalingsinstrumenter kan bruges overalt i euroområ-

det og gør generelt l ivet nemmere for forbrugerne.

> Forbrugerne får kun brug for én bankkonto . Fra den-

ne konto får de mulighed for at foretage konto-til-konto

overførsler i euro og eurobetalinger via direkte debitering

overalt i euroområdet, lige så let som de foretager natio-

nale betalinger. De får fx mulighed for at betale husleje for

børn, som studerer i udlandet, betale for et sommerhus

i udlandet eller betale for ydelser fra selskaber andetsteds

i EU, fx til mobiltelefon-, forsikrings-, og forsyningsselska-

ber. Folk, som bor, arbejder eller studerer uden for deres

hjemland, bliver ikke længere nødt ti l både at have en

bankkonto hjemme og i udlandet.

> Anvendelsen af betalingskort bliver mere effektiv, idet

forbrugerne får mulighed for at anvende det samme kort

til alle eurobetalinger. Det kommer til at betyde, at folk

ikke længere i samme omfang har brug for at have kontan-

ter på sig.

> Innovative ydelser kan tilbydes forbrugerne på tværs

af landegrænser. Det langsigtede mål for banksektoren er,

at SEPA-betalingsinstrumenterne kun kan anvendes i elek-

tronisk form. Betalinger kan da let kombineres med tillægs-

ydelser, det vil sige ydelser, som forenkler betalingsproces-

sen både før og efter afvikling af en betaling for kunder og

virksomheder. Eksempler på sådanne ydelser kunne være 

e-fakturering, betal ingsinit iering via mobiltelefon el ler

internet, e-billetter (flybilletter), betalingsmeddelelser pr.

sms eller e-bogføring. Konsekvensen for forbrugerne bliver,

at de skal bruge mindre tid på at foretage deres betalinger.

> FOR  FORRETN INGERNE
Betalingskort er ved at være forbrugernes fore-

trukne betalingsinstrument, og de erstatter i

stadig større omfang checks og kontantbeta-

linger. Det forventes derfor, at anvendelsen af

kort stiger i fremtiden. For at kunne acceptere

kortbetalinger er forretningen nødt til at indgå

en aftale med et pengeinstitut, der kan håndte-

re kortbetalingerne for forretningen (en kort-

indløsende bank), og som kan håndtere infor-

mation om betalingen og kortindehaver og

fremsende disse oplysninger til kortindehave-

rens pengeinstitut via clearinginfrastrukturen.

Fordelene ved SEPA er i denne forbindelse:

> Indløserne får mulighed for at håndtere

alle kortbetalinger, der er SEPA-kompati-

ble , også på tværs af landegrænser. Med

SEPA får forretningen mulighed for at væl-

ge en hvilken som helst kortindløser

i  euroområdet ti l at håndtere kortbeta-

linger for sig. Det vil øge konkurrencen og

reducere omkostningerne.

> Forretningsterminalerne i  euroområdet

bl iver stadig mere standardiserede .

Det kommer til at betyde, at der bliver

et større udvalg af terminaludbydere, og

forretninger bliver i stand til at acceptere

langt flere forskell ige kort med den sam-

me terminal. Større konkurrence mellem

forskellige betalingskort skulle også føre

til lavere kortgebyrer.

16

S EPAs BETYDN ING  FOR  INTERESSENTERNE



> FOR  V IRKSOMHEDERNE
SEPA vil indebære en forenkling af virksom-

hedernes betalingsstyring.

> Virksomhederne bliver i stand til at udfø-

re alle deres finansielle transaktioner i euro

centralt fra én bankkonto ved hjælp af

SEPA-betalingsinstrumenter. Betalings-

håndteringen bliver forenklet, idet alle ind-

gående og udgående betalinger vil ske i det

samme format. Ved at samle betalings- og

likviditetsstyringen på ét sted bliver virk-

somheder, der dr iver forretn ing i he le

euroområdet, ikke blot i stand til at reduce-

re omkostningerne, men de vil også spare tid.

> Tillægsydelser som fx e-fakturering og 

e-bogføring vil gøre det lettere for virksom-

hederne at optimere håndteringen af deres

betalinger yderligere. I dag tilbydes disse

ydelser ofte kun nationalt, fordi forskellige

betalingsformater besværliggør deres anven-

delse på tværs af landegrænser. Standardise-

rede SEPA-betalingsinstrumenter vil gøre

det lettere at overvinde denne hindring.
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> FOR  PENGE INST I TUTTERNE
SEPAs nye betalingsinstrumenter og infrastruktur for hele

euroområdet giver pengeinstitutterne følgende fordele:

> Pengeinstitutterne får mulighed for at udvide deres for-

retning og konkurrere på euroområdeniveau, idet al le

pengeinstitutter får lettere ved at ti lbyde deres ydelser

til kunder overalt i euroområdet. Pengeinstitutterne kan

også udvide deres forretning ved at tilbyde deres kunder

til lægsydelser ud over SEPA-produkterne.

> SEPA vi l  føre t i l  yderl igere europæisk integrat ion og

markedseffektivitet . Ved at ensarte de vilkår, der gæl-

der for betalinger, giver SEPA ét sæt regler, sikrer lige og

åben adgang, gennemsigtighed og interoperabilitet, hvilket

fremmer konkurrencen. Pengeinstitutterne får derved

mulighed for at forhandle sig frem til bedre vilkår hos

deres tjenesteudbydere.

> I forordning nr. 2560/2001 opstil les princippet om ens

gebyrer for grænseoverskridende og sammenl ignel ige

indenlandske betalinger inden for EU. Forordningen har

skabt en ubalance mellem pengeinstitutternes gebyrer

og omkostningerne i forbindelse med grænseoverskri-

dende betalinger. Denne ubalance kan kun udjævnes, hvis

håndter ingen a f  grænseoverskr i -

dende betalinger – dvs. formidling,

clearing og afvikling – omorganise-

res, så den bliver lige så effektiv

og billig som den nationale beta-

l ings formidl ing , hv i lket er SEPAs

primære mål.

Forordning nr. 2560/2001 blev vedtaget med det formål at

opnå ens gebyrer for indenlandske og grænseoverskridende

betalinger. Fra 1. juli 2002 gjaldt forordningen for kortbeta-

linger og kontanthævninger i pengeautomater og fra 1. juli

2003 for pengeoverførsler op til 12.500 euro. Siden 1. januar

2006 gælder den også for overførsler med en værdi på op til

50.000 euro mellem to konti i euro inden for EU.



> FOR  INFRASTRUKTURUDBYDERNE
Adskillelsen af SEPA-betalingsinstrumentudbydere og -infrastruktur-

udbydere vil øge konkurrencen blandt infrastrukturudbyderne (som 

fx ACHer og firmaer, der behandler kortbetalinger).

> Infrastrukturudbydere vi l  ikke længere være begrænset af

nationale grænser , men kan i stedet tilbyde ydelser til fremme af

SEPA-instrumenterne i hele euroområdet.

> Interoperabilitet eller interlinking mellem forskellige infrastruk-

turudbydere bliver mulig via et fælles sæt tekniske standarder.

> Firmaer, der behandler kortbetalinger, får mulighed for at service-

re forskellige kortselskaber og indløsere i hele euroområdet.

KONSEKVENS  FOR  KUNDERNE

Kunderne ventes generelt kun at mærke meget lidt ti l overgangen til

SEPA. Det kommer dog i sidste ende til at afhænge af de ydelser, som

deres respektive pengeinstituter tilbyder. Det er muligt, at der bliver

visse ændringer for kunderne, når de nationale betalingsinstrumenter

erstattes af SEPA-betalingsinstrumenter. Kundens nationale konto-

nummer kunne fx blive erstattet af IBAN- og BIC-nummeret, og de for-

mularer, der anvendes til at initiere betalinger, kommer måske også til

at se anderledes ud end dem, der nu anvendes til nationale betalinger.
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SEPA-projektet er fortløbende og har til formål at gøre det nuværen-

de fragmenterede eurodetailbetalingsmarked til ét indre marked. EPC

er i færd med at udvikle de centrale elementer til fundamentet for

SEPA-projektet. Når de er på plads, bliver næste skridt at udvikle til-

lægsydelser, som kan fremme udviklingen af et papirløst betalings-

område, hvor behandlingen af betalinger, der sker ved hjælp af SEPA-

kompatible betalingsinstrumenter, er fuldautomatiseret.

> SEPA -BETAL INGS INSTRUMENTER
EPC har defineret de to nye regelsæt for konto-til-konto overførsler

og direkte debitering. Desuden er de overordnede principper for

kortbetalinger inden for SEPA blevet udstukket. De nuværende natio-

nale instrumenter bliver lidt efter lidt erstattet af SEPA-instrumenter,

der er baseret på disse fælles regelsæt og principper.
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Tillægsydelser

+

Udelukkende elektronisk anvendelse

+

Fælles betalingsinstrumenter,

infrastrukturer, standarder og retsgrundlag

DET  FÆLLES  EUROBETAL INGSOMRÅDE  ( SEPA )

Fuldautomatisk behandling af betalinger



KONTO-T I L -KONTO OVERFØRSLER  

Konto-til-konto overførsler er defineret i et regelsæt for interbank-

betalinger, hvori der er fastlagt et fælles sæt regler og processer for

overførsler i euro. For konto-til-konto overførsler er der defineret et

fælles serviceniveau samt en tidshorisont, inden for hvilken de delta-

gende finansielle institutioner som minimum skal kunne gennemføre

en konto-til-konto overførsel.

Hvad kendetegner disse konto-til-konto overførsler?

> De kan gennemføres i hele SEPA. Alle kunder kan nås.

> Modtagers konto krediteres det fulde beløb.

> Der er ingen grænse for betalingens størrelse.

> Afviklingstiden er maksimalt tre bankdage.1)

> Betalingsinstrumentet er adskilt fra betalingsinfrastrukturen.

> IBAN og BIC anvendes som kontoidentifikation.

> Der gælder et omfattende regelsæt for afviste og returnerede

betalinger.
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Hvad er en konto-til-konto overførsel?

En betaling, som initieres af betaler. En betalingsinstruks sendes til betalers

bank (afsenderbanken), som overfører beløbet ti l modtagers bank 

(modtagerbanken), hvilket ofte sker via flere mellemled.

1) Afviklingstiden afhænger af betalingstjenestedirektivets endelige ordlyd.



D IREKTE  DEB ITER ING

Direkte debitering er defineret i et regelsæt for interbankbetalinger, hvori der er fastlagt et fæl-

les sæt regler og processer for eurobetalinger foretaget ved hjælp af direkte debitering. Der

er således defineret et fælles serviceniveau og en tidshorisont, hvoraf det fremgår, hvornår de

deltagende finansielle institutter skal være i stand til, som minimum, at udføre rollen som mod-

tagerbank.

De to modeller for direkte debitering

Der bliver to forskell ige modeller for direkte debitering. Den ene model indebærer, at

debitor giver kreditor til ladelse til at trække et beløb direkte på sin konto. Den anden model

indebærer, at debitor giver ti l ladelsen direkte til sin bank.

Hvad kendetegner direkte debitering?

> Betalinger kan gennemføres overalt i SEPA til en hvilken som helst

modtager.

> Direkte debitering kan anvendes både til tilbagevendende og enkelt-

stående eurobetalinger.

> Den maksimale afviklingstid er fem bankdage for den første betaling

og to bankdage for efterfølgende, tilbagevendende betalinger.2)

> Betalingsinstrumentet og infrastrukturen er adskilt.

> IBAN og BIC anvendes som kontoidentifikation.

> Der findes et omfattende regelsæt for afviste og returnerede beta-

linger.

Særlige kendetegn

> En direkte debiteringsordning mellem virksomheder (business-to-

business – B2B) er l igeledes under udarbejdelse.
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Hvad er direkte debitering?

Betalingsmodtager initie-

rer overførslen via sin

bank i henhold til en aftale

mellem modtager og beta-

ler (afsender). Direkte

debitering anvendes ofte

til ti lbagevendende betalin-

ger (som fx betaling af el-,

vand- og varmeregninger),

hvor der er indgået en for-

håndsaftale med betaler.

Direkte debitering anven-

des også til enkeltstående

betalinger, hvor betaler

har autoriseret en enkelt

betaling.

2) Afviklingstiden afhænger af betalingstjenestedirektivets endelige ordlyd.



KORTBETAL INGER

Principperne for kortbetalinger er udviklet af EPC, og betalingerne

kommer til at foregå i overensstemmelse med en række grundlæggen-

de principper, som udstedere, indløsere, kortselskaber og operatører

skal overholde.

Hvad kendetegner disse kortbetalinger?

> Kortindehavere kan betale med ét kort over hele euroområdet

(kun begrænset af forretningernes accept).

> Både kortindehavere og forretninger bliver i stand til at foretage og

modtage kortbetalinger i hele euroområdet på en ensartet og kon-

sekvent facon.

> Firmaer, der behandler kortbetalinger, bliver i stand til at konkur-

rere indbyrdes og tilbyde deres tjenester over hele euroområdet.

Derved bliver denne del af betalingskortmarkedet mere konkurren-

cedygtig, pålidelig og omkostningseffektiv.
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Hvad er en kortbetaling?

De utall ige typer af betalingskort, som kortindehaverne kan vælge, kan

opdeles i to hovedgrupper :

> debetkort , som giver kortindehaveren mulighed for at debitere indkøb

direkte og enkeltvis på en konto.

> kreditkort , som giver kortindehaveren mulighed for at foretage indkøb

op til et vist maksimumbeløb. Ved udgangen af en given periode betales

hele saldoen eller en del heraf, hvorefter den resterende saldo betragtes

som et lån, der skal forrentes.



KONTANTER

For at betalingssystemerne kan fungere smi-

digt, kræves der en blanding af betalingsin-

strumenter, herunder også kontanter.

For at kunne oprette det fælles kontantforsy-

ningsområde, det såkaldte SECA (Single Euro

Cash Area), for virksomheder, der har speci-

aliseret sig i at håndtere kontanter, har ECB

vedtaget en række foranstaltninger, der skal

bidrage til at opnå fair konkurrencevilkår for

kontantt jenester inden for eurosystemet.

Disse foranstaltninger påvirker banksekto-

ren , der  både  e r

eurosystemets cen-

tra le  modpar t , når

det gælder kontant-

t jenester, og euro-

systemets formidler

a f  kon tan ter  t i l

offentl igheden. Der

vil blive taget yderli-

ge re  sk r i d t  t i l  a t

opnå større konver-

gens i de nationale

centralbankers kon-

t an t t j enes te r  på

mellemlangt sigt.
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Hvem udsteder pengesedler?

ECB har eneret ti l at

bemyndige udstedelse af

pengesedler i euroområ-

det. De nationale central-

banker i eurosystemet sæt-

ter eurosedler i omløb, når

de udleverer dem til bank-

sektoren. Den vigtigste

distributionskanal ti l

offentligheden er via pen-

geautomater.



> SEPA - INFRASTRUKTURER
Rammerne for clearing og afvikling, der er opstillet for SEPA, indehol-

der de principper, som infrastrukturudbyderne skal anvende ti l  at

understøtte konto-ti l-konto overførsler og direkte debitering. De

indeholder en opdeling af roller og ansvarsområder mellem de to

instrumenter (dvs. reglerne for de forskellige betalingsinstrumenter)

og infrastrukturerne (dvs. udbydere, som tilbyder håndteringsydel-

ser ti l f inansielle institutioner). Rammerne indeholder endvidere en

klassificering af forskellige infrastrukturtyper, lige fra PEACH og inter-

gruppeordninger til rent bilaterale ordninger.

SEPAs CLEAR INGS -  OG  AFV IKL INGS INFRASTRUKTURER

Målet er at skabe en infrastruktur, hvor alle eurobetalinger kan fore-

tages, modtages og afvikles, direkte eller indirekte. Inden udgangen af

2010 skal alle infrastrukturer være i stand til at håndtere SEPA-beta-

lingsinstrumenter. Et andet mål er at sikre fuldstændig gennemsigtig-

hed, for så vidt angår udbydernes ydelser og priser. Rammerne for clea-

ring og afvikling bliver derfor udformet, så det sikres, at:

> alle pengeinstitutter i euroområdet bliver omfattet

> SEPA-betalingsinstrumenterne adskil les fra infrastrukturen.
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Hvad er clearing og afvikling?

Clearing er den proces, hvorved betalingsinstrukser overføres, behandles

og bekræftes, og hvor det endelige beløb, der skal afvikles, opgøres (enten

på baggrund af enkelttransaktioner eller bundtede transaktioner).

Afvikling er overførslen af midler mellem betaler og betalingsmodtager

(og mellem betalers pengeinstitut og betalingsmodtagers pengeinstitut).



> STANDARD I SER ING
EPC har vedtaget en fælles tilgang til udviklingen af standarder, der skal

muliggøre en automatisk (straight-through) behandling af alle eurobe-

talinger.

> EPC har identificeret de forretningsmæssige behov , som beskri-

ver de dataelementer, der skal udveksles mellem finansielle formid-

lere . Elementerne f indes i regelsamlingerne for konto-ti l-konto

overførsler og direkte debitering.

> EPC har omdannet de forretningsmæssige behov til logiske data-

elementer . De besluttede dataelementer blev of fentl igg jort i

SEPA-datamodellen.

> Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) har omdan-

net disse logiske dataelementer til UNIFI-standarder, eller nærmere

bestemt UNIFI (ISO 20022) XML-standarder . Disse standarder

udgør grundlaget for at sammensætte information på et standardi-

seret sprog. EPC har udviklet et sæt retningslinjer til implemente-

ring af SEPA, der definerer anvendelsen af UNIFI-standarderne.

EPC har vedtaget, at anvendelsen af UNIFI-standarder bliver obligato-

risk på bank-til-bank området og anbefalet på kunde-til-bank området.
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Hvad er standarder?

Standarder er regler, der fastlægger teknologi,

adfærd og samspil. Tekniske standarder er nødven-

dige for at muliggøre samspil og interoperabilitet

mellem IT-systemer og for at opnå en automatise-

ret betalingsproces.



> DE  JUR ID I SKE  RAMMER 
Forslaget ti l  betal ingstjenestedirektiv opsti l ler de nødvendige juridiske rammer for SEPA-

betalinger og kommer også til at gælde for eksisterende nationale betalingsprodukter. Forsla-

get indeholder tre centrale elementer :

RETTEN  T I L  AT  YDE  BETAL INGST JENESTER  T I L  OFFENTL IGHEDEN

Formålet med direktivet er at harmonisere adgangskravene til markedet for serviceudbydere,

der ikke er pengeinstitutter. Det vil skabe lige vilkår og øget konkurrence på de nationale mar-

keder og afspejle den seneste markedsudvikling i de tilfælde, hvor nye tjenesteudbydere kom-

mer ind på markedet.

GENNEMS IGT IGHED  OG  INFORMAT IONSKRAV  

Direktivet vil give et klart og præcist sæt af harmoniserede informationskrav, som alle udby-

dere af betalingstjenester skal opfylde, uanset om de tilbyder SEPA-betalingsprodukter eller eksi-

sterende nationale betalingsprodukter. Det vil forbedre gennemsigtigheden for kunderne og med-

føre en fuldstændig harmonisering af nationale regler. Aktuelt varierer disse meget.

RETT IGHEDER  OG  FORPL IGTELSER  FOR  BRUGERE  OG  

UDBYDERE  AF  BETAL INGST JENESTER

Direktivet bringer klarhed og sikkerhed om de grundlæggende rettig-

heder og forpligtelser for brugere og udbydere af betalingstjenester.

Det indeholder endvidere de nødvendige juridiske rammer for SEPA,

da det vi l føre ti l  en harmonisering af eksisterende og forskell ige

nationale juridiske krav.
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Hvad er betalingstjeneste-

direktivet?

Den 1. december 2005

forelagde Europa-Kommis-

sionen sit forslag ti l direk-

tiv vedrørende betalings-

tjenester i det indre mar-

ked for Europa-Parlamen-

tet. Direktivet skal sikre,

at der gælder samme juri-

diske ramme for alle beta-

linger, der effektueres i EU.



> EUROSYSTEMETS  V I S ION  FOR  SEPA
Eurosystemets vision for SEPA er defineret som følger :

"Eurosystemet ser SEPA som et integreret marked for betalingstjene-

ster, hvor konkurrencen er effektiv, og hvor der inden for euroområ-

det ikke skelnes mellem grænseoverskridende og nationale betalinger."

Fælles udtalelse fra Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank, maj 2006

> EUROSYSTEMETS  FOKUS
Eurosystemet arbejder for, at alle tekniske, juridiske og handelsmæs-

sige hindringer mellem de nuværende nationale betalingsmarkeder

fjernes,

> at konto-til-konto overførsler og direkte debitering gøres tilgæn-

gelige for alle brugere

> at de tekniske barrierer, som forhindrer en fuldstændig og omfat-

tende, grænseoverskridende accept af kort, f jernes

> at det inden for SEPA bliver muligt at nå alle modtagere.
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Hvorfor er eurosystemet involveret i SEPA?

Eurosystemets interesse i SEPA-projektet og i den finansielle integration af betalings-

systemer generelt skyldes den opgave, som det er pålagt i traktaten om oprettelse

af Det Europæiske Fællesskab, og i henhold til hvilken eurosystemet skal fremme

betalingssystemernes smidige funktion og sikre den finansielle stabilitet.



> REAL I SER INGEN AF
SEPA

Eurosystemet støtter projektet ved at optræ-

de som katalysator for aktiviteter i den pri-

vate sektor, nærmere betegnet ved at:

> give vejledning og holde forventningerne

oppe, så der opnås det bedst mulige detail-

betalingsmarked i EU

> arbejde sammen med den offentlige sektor,

så det sikres, at denne indfører betalings-

produkterne på et tidligt tidspunkt i alle

lande

> arbejde sammen med alle brugergrupper,

så det sikres, at EPC tager højde for deres

forventninger

> bidrage t i l  a t  koord inere indsatsen på

kommunikationsområdet:

> på tværs af landegrænser sammen med

Europa-Kommissionen og EPC med sig-

te på at koordinere deres kommunika-

tionsaktiviteter

> på nationalt plan med de koordinerings-

organer, der er blevet oprettet i  a l le

eurolande . Disse organer består for-

trinsvis af repræsentanter for de natio-

nale regeringer, de nationale bankfor-

eninger og de nationale centralbanker.

De har t i l  formål at garantere imple-

menteringen af SEPAs centrale elemen-

ter samt at sikre, at de nationale bank-

sektorer holdes informeret om og er

parate til SEPA.
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> EUROSYSTEMETS  FORVENTN INGER  PÅ  LANGT  S IGT
En fortsat udvikling af det indenlandske detailbetalingsmarked i euro vil medføre en fornyel-

se, konsolidering og omorganisering af den nuværende praksis. På langt sigt forventer eurosy-

stemet, at alle betalinger inden for euroområdet bliver indenlandske, og at sikkerheds- og effek-

tivitetsniveauet for disse betalinger bliver mindst l ige så godt som de bedste nationale beta-

lingssystemer i dag.

KVAL ITET

SEPA vil resultere i et eurobetalingsområ-

de, hvor betalinger effektueres lige så hurtigt

eller endda hurtigere og nemmere, end det i

dag er ti l fældet for de mest optimale natio-

nale betalinger.

INTERESSENTERNES  ROLLE

Under udviklingen af SEPA bliver alle inter-

essenter informeret og hørt om de krav, de

sti l ler ti l  projektet. Selv om SEPA på kort

sigt er en udfordring for alle , bliver der på

langt sigt mulighed for at drage nytte af både

europæisk integration og teknologiske frem-

skridt.

S IKKERHED

Kunderne v i l  fø le  s i g  mere s ikre , når  de

anvender SEPA-betal ingsinstrumenter. Ens-

artethed på sikkerhedsområdet sikres af et

minimalt  sæt a f  s ikkerhedsstandarder for

SEPA-betalingsinstrumenter.

STANDARD I SER ING

Ved hjælp af åbne og ikke-privatejede stan-

darder bliver en fuldautomatisk gennemførel-

se af alle betalinger inden for euroområdet

mulig.

VALGMUL IGHEDER

Alle interessenter kan vælge mellem fuld-

stændigt gennemsigtige SEPA-betalingsinstru-

menter, som ikke er begrænset af nationale

grænser. Betal ingsprodukternes kunder får

et stort udvalg af pengeinstitutter, betalings-

kort og forskellige muligheder for at håndte-

re betalinger ved hjælp af direkte debitering.

Endelig bl iver de f inansiel le institutioner i

stand til at vælge mellem en lang række beta-

l ingsinfrastrukturudbydere og f irmaer, der

behandler kortbetalinger.

KONKURRENCE

SEPA øger  konkurrencen  ved  a t  gøre

euroområdet ti l et integreret marked, hvor

udbydere kan tilbyde deres tjenester til hele

markedet i euroområdet.
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