Aceitação Pagamento com
Cartões
- Decreto-Lei 10-H/2020 de 26.março -

EM QUE CONSISTE




No âmbito da Pandemia do COVID-19, o Governo veio impor um conjunto de
obrigatoriedades no que concerne ao pagamento com cartões e à sua aceitação;
O objetivo é que haja o maior número de pagamentos através de cartões, evitando a
circulação de dinheiro físico;
O Decreto-Lei 10-H/2020 de 26 de março vem estabelecer obrigações na aceitação de
pagamentos com cartões, bem como a eliminação da taxa mínima que é cobrada pelos
Bancos.

ALTERAÇÕES NOS PAGAMENTOS COM CARTÕES


ELIMINAÇÃO DA COBRANÇA DA TAXAS MÍNIMA
o Está eliminada a cobrança da taxa mínima anunciado pelo Ministro das Finanças, que
os principais Bancos (não se sabe ainda quais), vão eliminar as taxas mínimas
cobradas aos comerciantes nos pagamentos por POS;
o A taxa mínima diz respeito ao valor mínimo que é pago, quando numa determinada
transação, a taxa aplicada ao valor da venda faz com que a comissão seja inferior a
essa taxa mínima;
o Os bancos estão proibidos de efetuar aumentos nas taxas que são cobradas, bem
como a cobrança de novas taxas;
o Exemplo:
 Uma empresa tem contratualizado uma taxa de aceitação de pagamento do
cartão de débito de 0,8% e uma taxa mínima de 0,05€ (cinco cêntimos) por
transação;
 Quer isto dizer que, se eu tiver um consumo de 3€ e pagar com cartão, a
aplicação dos 0,8% origina uma comissão de 0,02€ (dois cêntimos), e por ser
abaixo da taxa mínima, a empresa vai ter que pagar os 0,05€;
 O que está a ser eliminado é a imposição da taxa mínima, ou seja, em vez de
ter que pagar os 0,05€ quando a comissão é abaixo, é mesmo só o que
resultar da aplicação da taxa por transação;
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OBRIGATORIEDADE DE ACEITAÇÃO DE PAGAMENTOS COM CARTÕES
o Complementarmente, e também ao abrigo do Decreto-Lei 10-H/2020 (artigo 3º),
todos os operadores económicos que já disponibilizam pagamentos através de
cartões, são obrigados a aceitar os mesmos para qualquer quantia de pagamento,
ou seja, não é permitida a imposição de valor mínimo para o pagamento com
cartões;
o Por esse motivo foi eliminada a cobrança da taxa mínima.



PAGAMENTOS POR CONTACTLESS SEM NECESSÍDADE DE CÓDIGO DE COMPRAS ATÉ 50€
o Ainda no que se refere aos pagamentos, foi aumentado o limite máximo para as
operações com cartão contactless, que passou para 50€;
o Quer isto dizer que, nos pagamentos com cartões até 50€, não será necessário
introduzir o código, o cliente apenas tem que aproximar o cartão ao TPA.

Legislação Aplicável:



Decreto-Lei n.º 10-H/2020 de 26 de março
Comunicado Banco de Portugal: https://www.bportugal.pt/comunicado/covid-19comerciantes-obrigados-aceitar-cartoes-de-pagamento-independentemente-do-valor
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