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Identificirane ovire po zaključku migracije na SEPA 

• Delovna skupina v okviru Odbora za plačila malih 

vrednosti v eurih (ERPB) je oblikovala priporočila 

za odpravo ovir, identificiranih po zaključku 

migracije na SEPA   

 

• Ena izmed identificiranih težav tudi  

       "diskriminacija IBAN" 
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"Diskriminacija IBAN" 

• Prejemniki plačil v primeru SCT in SDD zahtevajo, da mora biti plačilo izvedeno z računa 

plačnika, odprtega pri ponudniku plačilnih storitev v državi, rezident katere je prejemnik 

plačila 

 

• Plačniki v primeru SCT pogojujejo, v kateri državi članici naj bi se nahajal račun prejemnika 

plačila 

 

• Takšna praksa je v nasprotju z zahtevami člena 9 Uredbe (EU) št. 260/2012 o uvajanju 

tehničnih zahtev za kreditne prenose in direktne obremenitve  v eurih in spremembi Uredbe 

(ES) št. 924/2009 (Uredba 260/2012) 

 

• Kršenje Uredbe 260/2012 identificirano v nekaterih državah članicah; Banka Slovenije ni 

prejela še nobene pritožbe glede kršenja zahtev Uredbe 260/2012 v Sloveniji                   
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Zahteve člena 9 Uredbe 260/2012 

• Zahteve člena 9 Uredbe 260/2012: 

– Prejemnik plačila plačniku ne sme pogojevati, v kateri državi članici Unije mora imeti 

odprt račun, ki ga bo uporabil pri izvedbi SCT in SDD 

 

– Plačnik pri izvedbi SCT ne sme pogojevati, v kateri državi članici Unije naj bo račun 

prejemnika plačila 
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Aktivnosti za odpravo "diskriminacije IBAN" 

• Potrebno odpraviti "diskriminacijo IBAN" s ciljem doseči popolne koristi SEPA 

 

• Centralne banke pozvane (kot vezni člen med ERPB in nacionalnimi sveti za plačila), da 

opozorijo relevantne deležnike na potrebo po skladnosti z zahtevami iz člena 9 

 

• Banka Slovenije je 13. marca 2015 z dopisom vse člane NSP seznanila z zahtevami člena 9 

Uredbe 260/2012, relevantne člane pa posebej zaprosila, da z vsebino dopisa seznanijo člane, 

ki jih v NSP zastopajo  


