
Czerwiec 2008Operatorzy telekomunikacyjni jako instytucje p³atnicze

Do listopada 2009 roku pañstwa cz³onkowskie 
UE zobowi¹zane s¹ dokonaæ implementacji 
dyrektywy w sprawie us³ug p³atniczych zwanej 
dyrektyw¹ PSD (Payment Services Directive). 
Ta d³ugo oczekiwana przez rynek us³ug 
finansowych dyrektywa zosta³a przyjêta przez 
Parlament Europejski i Radê pod koniec 2007 
roku.

Zakres regulacji nowej dyrektywy obejmuje 
niektóre us³ugi œwiadczone przez operatorów sieci 
telekomunikacyjnych. Chodzi tu o us³ugi okreœlane 
potocznie jako m-payments albo p³atnoœci mobilne, 
a wiêc us³ugi p³atnicze z wykorzystaniem telefonii 
komórkowej. 

P³atnoœci mobilne jako us³ugi p³atnicze

Dyrektywa definiuje jako us³ugê p³atnicz¹ m.in. 
wykonywanie transakcji p³atniczej, w ramach której:

zgoda p³atnika (posiadacza telefonu) na wykonanie
   transakcji p³atniczej udzielana jest przy u¿yciu 
   urz¹dzenia telekomunikacyjnego

p³atnoœæ przekazywana jest operatorowi systemu 
   telekomunikacyjnego

operator dzia³a jedynie jako poœrednik pomiêdzy 
   posiadaczem telefonu a dostawc¹ towarów i us³ug.

Chodzi tu o sytuacje, kiedy posiadacz telefonu 
komórkowego dokonuje zakupu towaru lub 
us³ugi u osoby trzeciej tj. innej ni¿ operator sieci 
wykorzystuj¹c do zap³aty SMS o podwy¿szonej 
wartoœci (SMS Premium Rate). Dokonana przez 
posiadacza telefonu p³atnoœæ zostaje uwzglêdniona 
przez operatora sieci w bilingu. Tym samym operator 
zostaje poœrednikiem w transakcji p³atniczej 
pomiêdzy posiadaczem telefonu a osob¹ trzeci¹, 
uzyskuj¹c status instytucji p³atniczej w rozumieniu 
dyrektywy. 

Poza zakresem regulacji dyrektywy pozostaj¹ 
natomiast zakup takich towarów (us³ug) cyfrowych 
jak dzwonki do telefonów komórkowych, tapety, gry, 
muzyka czy prasa cyfrowa.

Nowe obowi¹zki

Zak³adaj¹c objêcie ka¿dej instytucji p³atniczej 
pe³nymi obowi¹zkami przewidzianymi w dyrektywie, 
kwalifikacja prawna podmiotu jako instytucji p³atniczej 
oznacza³aby co do zasady:

•  

•  

•  

obowi¹zek uzyskania zezwolenia na dzia³alnoœæ 

   w charakterze instytucji p³atniczej 
objêcie dzia³alnoœci w zakresie us³ug p³atniczych 

   nadzorem pañstwowym
rejestracjê dzia³alnoœci w rejestrze instytucji 

   p³atniczych prowadzonym przez wskazany organ 
   nadzoru

wymagania co do kapita³u za³o¿ycielskiego 

   i funduszy w³asnych
okreœlone obowi¹zki informacyjne wobec klientów 

okreœlone obowi¹zki w odniesieniu do samych 

   œwiadczonych us³ug p³atniczych.

Dyrektywa przewiduje okresy przejœciowe dla 
podmiotów ju¿ dzia³aj¹cych na dostosowanie 
dzia³alnoœci do jej postanowieñ.

Dla kogo z³agodzony re¿im?

Dyrektywa przewiduje mo¿liwoœæ wy³¹czenia lub 
znacznego ograniczenia stosowania jej postanowieñ, 
jeœli œrednia ca³kowitej kwoty transakcji p³atniczych 
wykonanych przez zainteresowany podmiot nie 
przekracza 3 mln euro miesiêcznie (œrednia 
z poprzednich 12 miesiêcy). Dalsze z³agodzenie 
wymogów dyrektywy wobec instytucji p³atniczych 
mo¿liwe jest w przypadku œwiadczenia us³ug 
p³atniczych obejmuj¹cych niskie kwoty tj. wed³ug 
propozycji dyrektywy do 150 euro. Oferowane przez 
operatorów us³ugi prawdopodobnie zmieszcz¹ siê 
w tych limitach. 

Wszystko w rêkach ustawodawcy

Ostateczny zakres zastosowania przepisów dyrektywy 
do operatorów telekomunikacyjnych zale¿y wiêc od 
woli polskiego ustawodawcy implementuj¹cego jej 
postanowienia do krajowego porz¹dku prawnego. 
Pewnym jest jedynie, i¿ bêd¹ podlega³y 
obowi¹zkowi rejestracji oraz nadzorowi 
ostro¿noœciowemu. Jest to bowiem regulacyjne 
minimum, w zakresie którego dyrektywa nie zezwala 
na wy³¹czenie stosowania swoich przepisów.
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