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Transparență pentru comisioanele la plata cu
cardul
 
Deputații au votat marți noi reguli aplicabile la nivel UE care vor stabili limite pentru
comisioanele aplicate de bănci comercianților care oferă servicii de plată cu cardul.
Aceste limite, aplicabile plăților naționale și internaționale prin card, vor putea duce la
reducerea costurilor pentru utilizatorii de carduri.
 
"Această lege, împreună cu viitoarea directivă a serviciilor de plată, vor crea un cadru pentru
plățile efectuate în Europa, asigurând mai multă transparență, stimulând competiția și permițând
comercianților și utilizatorilor să aleagă cardurile care oferă cele mai bune condiții”, a spus
Pablo Zalba (PPE, ES),  raportorul  în Parlament.  Legea a trecut  cu 621 voturi  la  26 și  29
abțineri.
 
Reguli transparente pentru limitarea comisioanelor la plățile cu amănuntul naționale și
internaționale
 

Pentru tranzacțiile internaționale cu carduri de debit, limita admisă va fi de 0,2% din
valoarea tranzacției 
Pentru tranzacțiile naționale cu carduri  de debit,  la cererea Parlamentului  se va
aplica aceeași limită de 0,2% după o perioadă de tranziție de cinci ani în care statele
membre  UE  pot  stabili  ”un  comision  interbancar  mediu  ponderat  care  să  nu
depășească echivalentul a 0,2 % din valoarea medie anuală a operațiunilor pentru
toate operațiunile naționale cu cardul de debit din cadrul fiecărui sistem de carduri de
plată” 
Pentru tranzacții naționale mai mici cu carduri de debit, statele membre pot stabili un
comision maxim per tranzacție de 0,05 euro, după această perioadă de tranziție de
cinci ani 
Pentru tranzacțiile  cu carduri  de credit,  comisioanele vor  fi  limitate la  0,3% din
valoarea tranzacției, iar statele membre pot stabili o limită mai mică a comisionului
pentru tranzacțiile naționale cu carduri de credit
 

Reducerea costurilor - favorabilă comercianților și cumpărătorilor
 
În momentul de față, comercianții sunt adesea obligați să accepte toate cardurile în condițiile
stabilite de emitenții acestora. Conform noilor reguli, comercianții vor accepta doar cardurile din
sistem  ales  de  ei,  care  respectă  aceste  reguli  de  limitare  a  comisioanelor.  Ca  urmare,
cumpărătorii vor vedea că sunt acceptate mai puține carduri, dar limitele pentru comisioanele
vor duce la costuri mai mici atât pentru cumpărători, cât și pentru comercianți.
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Excepții: cardurile comerciale și sistemele ”părților terțe” 
 
Noile reguli nu se vor aplica sistemelor de carduri așa-numite ”terțe părți”, cum ar fi Diners și
American Express (care implică doar o bancă), cu condiția ca respectivul card să fie emis și
procesat în aceeași schemă. Cardurile comerciale utilizate doar pentru a plăti cheltuieli de
afaceri vor fi, de asemenea, exceptate.
 
După trei ani, regulile se vor aplica și sistemelor de carduri ”terțe părți” care dau licență altor
entități să emită carduri, ocolind astfel legea pentru că ar opera în realitate ca o ”a patra parte”.
 
Regulile de limitare a comisioanelor nu afectează retragerile de numerar de la automatele
bancare.
 
Ce urmează
 
După votul din Parlament, legea va fi aprobată oficial de Consiliul de miniștri înainte de a avea
efect, șase luni după intrarea în vigoare.
 
Notă pentru editori
 
În prezent, comisioanele la plățile cu cardul pe care banca folosită de comerciant trebuie să le
plătească emitentului cardului nu sunt transparente și diferă între statele membre UE. În unele
cazuri există o legislație care le reglementează, în altele deciziile sunt luate de autoritățile
naționale competente.
 
Aceste comisioane sunt aplicate de bănci care aparțin un sisteme de carduri cum ar fi Visa și
MasterCard  (așa-numite  sisteme  cvadriple,  implicând  o  bancă  emitentă,  o  bancă  a
comerciantului, comerciantul și utilizatorul de card), care controlează împreună cea mai mare
parte a pieței. Comercianților le sunt aplicate comisioane pentru fiecare tranzacție cu cardul,
aceste comisioane fiind adăugate în prețul bunurilor și serviciilor pe care le oferă.
 
Vot: marți 10 martie
 
Procedure: procedură legislativă ordinară (acord în prima lectură)
 
#cardfees
 
 
 

Comunicat de presă

RO Serviciul de presă, Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume DUCH GUILLOT
Formaţi numărul centralei telefonice: (32-2) 28 33000

2 I 5



Date de contact 
 
 

96,8 %
Cota din piața UE a Visa și MasterCard (sisteme cvadruple)

Glosar
• ”Tranzacție cu cardul de debit - orice plată cu cardul care nu este o tranzacție cu un card de
credit

• ”Tranzacție cu cardul de credit” - orice plată cu cardul în care suma este încasată la o dată
ulterioară agreată

• ”Card comercial” - orice instrument de plată cu cardul a cărui utilizare este limitată la
cheltuielile de afaceri

• ”Scheme de plată cu cardul cvadruple” - implică o bancă emitentă, o bancă a comerciantului,
comerciantul și utilizatorul de card

• Scheme de plată cu cardul ”terțe părți” - implică doar o bancă și cardul care este emis și
procesat în același sistem. Când un astfel de sistem oferă licență altor părți să emită carduri,
va fi considerat un sistem cu patru părți (cvadruplu).

Legături externe
Textele adoptate vor fi disponibile aici
Etapele procedurii legislative
Despre raportor - Pablo Zalba Bidegain (EPP, ES)
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0265(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96763.html
https://twitter.com/EP_Economics
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