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L'harmonització europea en matèria
bancària obliga a revisar els
sistemes de pagaments
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A partir de l'1 de febrer de 2014 entra en vigor un nou sistema de pagaments a la Unió Europea
que obliga les empreses a revisar amb urgència els seus sistemes de facturació.
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En el marc de l'harmonització dins la UE, el proper 1 de febrer del 2014 entraran en vigor alguns
principis comuns de la Zona Única de PagamentsSEPA,
(
en les seves sigles en anglès). L'objectiu
és equiparar els pagaments nacionals als internacionals dins la UE, però a efectes pràctics
modifica els formats actuals per a transferències i rebuts domiciliats.
La SEPA afectarà a la llarga totes les operacions bancàries però de moment modificarà, el proper mes
de febrer, els quaderns bancaris 34 i 19, que corresponen a les transferències i domiciliacions,
respectivament. Entre d'altres, el canvi comporta l'obligació d'indicar els comptes bancaris en el
format internacional IBAN i no en el sistema CCC usat a Espanya. A més, el nou protocol limita
la capacitat del camp de "concepte", de manera que impedirà incloure explicacions llargues en les
domiciliacions.
El nou protocol SEPA obligarà a modificar els sistemes de gestió de clients, proveïdors i facturació en
general, i nòmines. Per tant, els empresaris haurien de consultar el seu proveïdor de sistemes
informàtics de gestió per tal de conèixer com i quan es farà l'adaptació. Algunes entitats financeres
han anunciat que seguiran acceptant les ordres de pagament en el format actual després del
febrer del 2014 durant un temps, però caldrà que el client se n'informi al seu banc. La normativa
SEPA ve acompanyada per la Llei de Serveis de Pagaments (LSP), aprovada ja el 2009 i que
ens equipara a Europa en matèria de protecció dels usuaris de banca.
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