Nowelizacja ustawy o us³ugach p³atniczych

6 wrzeœnia 2013 r. opublikowana zosta³a
ustawa z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy
o us³ugach p³atniczych (dalej „UUP”) oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz.
1036). Na co warto zwróciæ uwagê
w nowelizacji?
• Pieni¹dz elektroniczny
Nowelizacja wdra¿a do krajowego porz¹dku
prawnego tzw. drug¹ dyrektywê o pieni¹dzu
elektronicznym (Dyrektywa 2009/110/WE).
Tym samym polskie ustawodawstwo w koñcu
zostanie w tym zakresie dostosowane do prawa
wspólnotowego.
• Znika Ustawa o elektronicznych
instrumentach p³atniczych
Uchylona zostaje ustawa o elektronicznych
instrumentach p³atniczych (Dz. U. z 2012 r. poz.
1232 , dalej „UEIP”). Rozproszone pomiêdzy
dwa akty prawne przepisy o us³ugach p³atniczych
zostan¹ zintegrowane w UUP. Uwagê na to powinny
zwróciæ wszelkie podmioty, których dzia³alnoœæ
by³a tymi przepisami regulowana (np. agenci
rozliczeniowi, wydawcy kart, ale te¿ BIK), zmienia
siê bowiem podstawa prawna okreœlonych praw
i obowi¹zków im przys³uguj¹cych. Warto przejrzeæ
wszelkie umowy, regulaminy oraz informacje na
swoich stronach internetowych i stosownie je
zaktualizowaæ, zastêpuj¹c odes³ania do UEIP
ich odpowiednikami odnosz¹cymi do UUP.
• £atwiej o licencjê na acquiring
Zniknie pojêcie „systemu autoryzacji i rozliczeñ”.
Zamiast niego pojawi siê definicja acquiringu.
Co wiêcej, udzielaniem licencji na acquiring
bêdzie siê zajmowa³ jedynie KNF, a udzia³ NBP
w procedurze licencjonowania zostanie ograniczony jedynie do opinii. Dziêki temu z polskiego
porz¹dku prawnego usuniête zostanie stosowane
obecnie i k³opotliwe dla przedsiêbiorców rozwi¹zanie w postaci podwójnej licencji (tj. licencji od
KNF na us³ugê p³atnicz¹ oraz zgody Prezesa NBP
na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeñ).
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• Transparentnoœæ op³at
Agenci rozliczeniowi powinni zwróciæ uwagê na
nowy przepis zobowi¹zuj¹cy ich do ujawniania
sk³adników pobieranych op³at. Zgodnie z dodanym
w art. 28 UUP ustêpem 1a, agent rozliczeniowy
jest obowi¹zany przekazaæ akceptantowi, na jego
¿¹danie, informacjê o op³atach pobieranych od
akceptanta. Informacja ma zawieraæ nie tylko
dane o wysokoœci op³at, ale te¿ o ich strukturze,
z wyszczególnieniem wszystkich sk³adników
(w tym sk³adników przypadaj¹cych agentowi
rozliczeniowemu i innym podmiotom, ze wskazaniem ich wysokoœci). Co wiêcej, w przypadku
za¿¹dania takich informacji przez akceptanta,
agent rozliczeniowy bêdzie zobowi¹zany udostêpniæ
je na trwa³ym noœniku w przejrzystej i czytelnej
formie. W uzasadnieniu czytamy, i¿ „przepis jest
odpowiedzi¹ na brak przejrzystoœci w okreœlaniu
kosztów, którymi s¹ obci¹¿one transakcje wykonywane przy pomocy kart p³atniczych.” Regulacjê
tê mo¿na uznaæ za „od³amek” konfliktu naros³ego
wokó³ problemu wysokoœci interchange, a jej
cel wydaje siê oczywisty: ujawnienie struktury
op³aty pobieranej od merchanta ma umo¿liwiæ
merchantom porównywanie korzyœci, jakie czerpi¹
z tych op³at poszczególne systemy kartowe.
• Raportowanie
Wydawcy kart i agenci rozliczeniowi powinni
zwróciæ uwagê na drobne zmiany w zakresie
obowi¹zków raportowych, takie jak:
- zniesienie obowi¹zku przekazywania informacji
o próbach przeprowadzenia transakcji zmierzaj¹cych do naruszenia prawa,
- wprowadzenie obowi¹zku przekazywania
informacji o wartoœci przeprowadzonych
transakcji naruszaj¹cych prawo.
Ustawodawca przewidzia³ czas na dostosowanie
siê do tych zmian – raportowanie informacji
zgodnie z nowymi przepisami bêdzie obowi¹zywaæ
dopiero dla informacji przekazywanych za drugi
kwarta³ 2014 roku (art.25 ustawy nowelizuj¹cej).
Ustawa wchodzi w ¿ycie 7 paŸdziernika 2013 r.
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