Ieteikumi SEPA maksājumu un FiDAViSta standarta savietošanai
Latvijai pievienojoties eirozonai un būtiski pieaugot SEPA prasībām atbilstošu eiro
maksājumu īpatsvaram, vairāki klienti, kuri izmanto FiDAViSta standartu datu apmaiņai
ar savu maksājumu pakalpojumu sniedzēju (turpmāk tekstā - banka), ir saskārušies ar
SEPA prasību un FiDAViSta neatbilstības problēmu.
Ņemot vērā, ka no 2016.gada 1.februāra Latvijā jāievēro Regulā (ES) Nr. 260/2012 ietvertās
prasības par ISO20022 standarta obligātu piemērošanu, Latvijas Komercbanku Asociācijas
Maksājumu komitejas ietvaros tika nolemts, ka tiks sagatavotas Vadlīnijas ISO20022
standarta ziņojumu "klients–banka“ un “banka-klients" posmā ieviešanai Latvijā un FiDAViSta
standarts vairs netiks atjaunināts. Tāpēc lūdzam iepazīties ar patlaban apzinātajām
problēmu situācijām un to ieteicamajiem risinājumiem:



Maksājuma/dokumenta references <DocNo> un <BankRef> lauku garums.
FiDAViSta izmantoto lauku <DocNo> un <BankRef> garums ir 25 simboli konta
izrakstā/pārskatā, savukārt SEPA prasībām atbilstošajā standartā bankas
piešķirtās maksājuma references, kas tiek nodota klientiem izrakstā/pārskatā,
informējot par ienākošā starpbanku maksājuma detaļām, garums var būt 35 zīmes.
Gadījumos, kad no citas bankas ienākošā SEPA maksājuma reference ir garāka par
25 simboliem, un banka nosūta šo informāciju saviem klientiem konta
izrakstā/pārskatā<DocNo> un <BankRef> laukos, šādi izraksti nevar tikt validēti
pret FiDAViSta shēmu.
Potenciālais risinājums: lai nodrošinātu izraksta faila validēšanu attiecībā uz
ienākošā maksājuma <DocNo> un <BankRef> attēlošanu konta izraksta ziņojumā,
lūdzam veikt labojumus Jūsu sistēmās paredzot, ka FiDAViSta konta izraksta
ziņojumu lauku <DocNo> un <BankRef> maksimālais garums ir 35 zīmes.



Saņēmēja nosaukuma <BenName>lauka garums.
FiDAViSta izmantotā laukā <BenName> garums ir 105 simboli, savukārt SEPA
prasībām atbilstošajā standartā saņēmēja nosaukuma lauka garums ir ierobežots
līdz 70 zīmēm. Gadījumos, kad klienti ierosina maksājumu un saņēmēja
nosaukuma laukā norādītā informācija satur vairāk nekā 70 zīmes, bankas vai nu
noraida maksājumu, vai arī nosūta to saņēmejbankai, saglabājot saņēmēja
nosaukuma tikai pirmās 70 zīmes.
Potenciālais risinājums: aicinām klientus pārskatīt savu sadarbības partneru
rekvizītus, kas ievadīti grāmatvedības programmās, tā, lai pēc iespējas saīsinātu
saņēmēja nosaukumu - ieteicams līdz 70 zīmēm. Piemēram, izmantot
uzņēmējdarbības formas saīsinājumus: AS, SIA, VAS, LMSIA (likvidējamā
maksātnespējīgā SIA) utml.

Gadījumā, ja klienti ir saskārušies ar situācijām, kas šeit nav aprakstītas, vai arī ir kādi
papildu jautājumi, aicinām sazināties ar savu apkalpojošo banku un rast kopīgu
risinājumu.
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