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Закон України
 «Про внесення змін до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» щодо комісійної винагороди під час здійснення еквайрингу »

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 29, ст.137 ):

1) У статті 1

доповнити статтю пунктами 1.18-1 такого змісту:

1.18-1) комісійна винагорода за інтерчейндж - комісійна винагорода, що сплачується за кожну пряму або опосередковану (через третю особу) операцію  між емітентом і еквайром здійснену за допомогою платіжної картки. Комісійна винагорода за інтерчейндж включає в себе будь-які платежі, знижки, пільги чи інші форми винагороди, що отримують емітент та/або еквайр від здійснення операції за допомогою платіжної картки.

у зв’язку з цим пункт 1.18-1, 1.18-2 вважати пунктом 1.18-2 та 1.18-3


2) У статті 14

доповнити пункт 14.19. абзацами четвертим та п’ятим такого змісту: 

Розмір комісійної винагороди за інтерчейндж, не може перевищувати:
з 1 січня 2018 року - 1 відсотка від суми транзакції;
з 1 січня 2019 року – 0,65 відсотка від суми транзакції;
з 1 січня 2020 року – 0,3 відсотка від суми транзакції.

Загальний розмір комісійної винагороди за послуги еквайра (включаючи комісійну винагороду за інтерчейндж), що сплачують сумарно держателі електронних платіжних засобів розрахунків та торговці під час здійснення розрахунків  за  продані  товари  (надані послуги) не може перевищувати:
до 31 грудня 2018 року - 1,5 відсотка від суми транзакції;
до 31 грудня 2019 року - 1 відсотка від суми транзакції;
з 1 січня 2020 року – 0,5 відсотка від суми транзакції.


      3) У статті 41


    доповнити статтю пунктом 41.8 такого змісту: 
41.8. За порушення вимог абзаців  четвертого-одинадцятого пункту14.19 статті 14 цього Закону юридичні особи або фізичні особи - підприємці, які є об'єктами нагляду (оверсайту) сплачують штраф у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен факт такого порушення.
Накладення штрафу здійснює Національний банк України у відповідності до вимог цього Закону.

    у звязку з цим пункт 41.8 вважати пунктом 41.9




ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.  


      Голова Верховної Ради 						А.В. Парубій
          України


