
Comunicado de imprensa

Parlamento Europeu aprova limites máximos para taxas cobradas por pagamentos
com cartões de débito e de crédito

As operações de pagamento baseadas em cartões de débito e de crédito serão sujeitas
a uma taxa de intercâmbio máxima na UE dentro de seis meses, estipula um
regulamento hoje aprovado pelo Parlamento Europeu. Os limites máximos são
fixados em 0,2 % do valor da operação para os cartões de débito e em 0,3 % para os
cartões de crédito. O objetivo é impedir a generalização de níveis excessivos e
promover a criação de um mercado de pagamentos à escala da UE. Segundo os
legisladores europeus, as novas regras beneficiarão também os consumidores graças
à redução dos custos incorridos pelos comerciantes.

Em anexo, uma infografia com dados sobre o uso de cartões e o impacto do regulamento
hoje aprovado (em jpg e pdf)

Atualmente, na maioria dos países da UE, as taxas de intercâmbio (interchange fees)
pagas pelos comerciantes aos bancos pela utilização de cartões de débito e de crédito não
estão sujeitas a qualquer legislação, mas às decisões de autoridades nacionais. Os níveis
destas taxas variam de forma acentuada entre os Estados-Membros, criando obstáculos
entre os mercados de pagamentos nacionais.

O novo regulamento, aprovado por 621 votos a favor, 26 contra e 29 abstenções, visa
impedir a generalização de níveis excessivos destas taxas, aumentar a transparência das
mesmas, assegurar condições de concorrência equitativas e promover a criação de um
mercado de pagamentos à escala da UE.

As novas regras, já acordadas entre os negociadores do Parlamento Europeu e do
Conselho de Ministros da UE, introduzem limites máximos para as taxas de intercâmbio
aplicáveis às operações de pagamento por cartão (por exemplo, Visa e MasterCard), quer
sejam operações transfronteiriças ou operações nacionais.

Os limites máximos são fixados em 0,2 % do valor da operação para os cartões de débito e
em 0,3 % para os cartões de crédito, sendo aplicáveis seis meses após a data de entrada em
vigor do regulamento.

Em relação às operações nacionais com cartões de débito, os Estados-Membros poderão
autorizar os prestadores de serviços de pagamento a aplicarem, durante os primeiros cinco
anos, "taxas de intercâmbio médias ponderadas não superiores ao equivalente a 0,2 % do
valor de transação médio anual de todas as operações nacionais com cartões de débito
dentro de cada sistema de pagamento com cartões".

Os países da zona euro poderão também autorizar a aplicação de taxas de intercâmbio por
operação não superiores a 0,05 euros para as operações nacionais com cartões de débito (a



existência de uma taxa fixa pode incentivar a sua utilização para montantes de baixo
valor).

Os limites máximos fixados no regulamento têm por base o chamado "teste de indiferença
do comerciante" constante da literatura económica, que identifica o nível de taxas que um
comerciante estaria disposto a pagar se comparasse o custo da utilização de um cartão de
pagamento pelo cliente com o custo do pagamento sem cartão (em numerário).

Aceitação dos cartões

Hoje em dia, os retalhistas têm geralmente de aceitar todos os cartões da mesma marca,
independentemente dos diferentes custos desses cartões.

Segundo as novas regras, os comerciantes que aceitem cartões de débito não serão
obrigados a aceitar cartões de crédito. Isto permitirá que os comerciantes limitem a
escolha aos cartões de pagamento de (mais) baixo custo, "o que beneficiará também os
consumidores graças à redução dos custos incorridos pelos comerciantes", diz o texto do
regulamento.

No entanto, para que o consumidor possa utilizar cartões de pagamento tão
frequentemente quanto possível, os comerciantes deverão ser obrigados a aceitar "os
cartões que estejam sujeitos à mesma taxa de intercâmbio regulada se forem emitidos pela
mesma marca e se forem da mesma categoria" (cartão pré-pago, cartão de débito ou cartão
de crédito).

Potenciais poupanças para comerciantes e para consumidores

De acordo com a Comissão Europeia, os retalhistas obterão poupanças devido ao
pagamento de taxas mais baixas aos seus bancos. Essas poupanças deverão, por seu turno,
ser repercutidas pelos comerciantes nos consumidores através de preços de venda a retalho
mais baixos (as taxas de intercâmbio são incluídas pelos retalhistas nos seus custos de
receção de pagamentos por cartão e são, em última instância, pagas pelos consumidores,
dado que se traduzem em preços de venda a retalho mais elevados).

Segundo a mesma fonte, poderia argumentar-se que a redução das taxas de intercâmbio
encorajaria os bancos a aumentar as comissões cobradas aos titulares de cartões. No
entanto, não há provas de uma tal ligação, diz o executivo comunitário, concluindo que as
comissões aplicadas aos cartões parecem ser sobretudo determinadas pelo nível de
concorrência no setor da banca de retalho.

Atualmente, os comerciantes e consumidores continuam a pagar o preço de um mercado
de pagamentos da UE fragmentado, cujo custo ascende a 130 mil milhões de euros por
ano, segundo dados do Banco Central Europeu.

Regulamento relativo às taxas de intercâmbio aplicáveis a operações de pagamento
associadas a cartões - texto aprovado pelo PE
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