27. sjednica Nacionalnog odbora za platni promet, 7. prosinca 2016.
Primjena HRD SDD platnih shema odgođena za lipanj 2017. godine
Nacionalni odbor za platni promet (NOP) održao je 7. prosinca 2016. u Hrvatskoj narodnoj banci pod
predsjedanjem viceguvernera HNB-a Nevena Barbaroše svoju 27. sjednicu.
Na toj je sjednici NOP odlučio, na prijedlog Odbora za upravljanje nacionalnim shemama (OUNS),
izmijeniti pravila Osnovne i Poslovne HRK SDD sheme, čime je početak primjene tih shema odgođen
za 5. lipnja 2017. Naime, banke i veliki izdavatelji računa (primatelji plaćanja) ne mogu za primjenu
biti spremni do 1. veljače 2017., kada je bio predviđen početak primjene platne usluge izravnog
terećenja u skladu s HRK SDD shemama. Pri izvršenju postojećih ("starih") izravnih terećenja nova
pravila dopustit će primateljima plaćanja prelazak na HRK SDD shemu u razdoblju od sljedeće dvije
godine, a najkasnije do 3. lipnja 2019. godine. No, svi tzv. "novi" primatelji plaćanja koji ugovor s
bankom sklapaju nakon 5. lipnja 2017. izravna terećenja morat će izvršavati prema novoj SDD shemi.
Naime, od 5. lipnja 2017. banke će nove ugovore o izravnim terećenjima s primateljima plaćanja
sklapati isključivo u skladu sa HRK SDD shemom.
K tome, banke će primateljima plaćanja po postojećim izravnim terećenjima, osim 5. lipnja 2017.,
omogućiti migraciju na izvršenje tih izravnih terećenja u skladu s HRK SDD shemom u još četiri
unaprijed dogovorena termina. Do trenutka migracije postojećih primatelja plaćanja na izvršenje
izravnih terećenja u skladu s HRK SDD shemom banke će za takve primatelje plaćanja prihvaćati nove
platitelje i izvršavati za njih izravna terećenja prema dosadašnjoj proceduri. Također, banke će u
skladu s propisima najmanje dva mjeseca unaprijed sve svoje platitelje za koje izvršavaju izravna
terećenja po postojećoj proceduri detaljno obavijestiti o pristupanju HRK SDD shemi, kao i o svim
pravima i obvezama povezanima s uslugom izravnog terećenja u skladu s tom shemom. Također,
banke će pri potpisu ugovora s primateljem plaćanja o izravnom terećenju u skladu s HRK SDD
shemom obvezati tog primatelja plaćanja da najmanje četiri tjedna prije migracije postojećih izravnih
terećenja na izvršenje prema HRK SDD shemi o tome obavijesti svakoga svoga postojećeg platitelja.
Članovi NOP-a upoznati su sa statusom nekoliko zakonskih propisa iz područja platnog prometa koji
su u pripremi. Zakon o dopunama Zakona o platnom prometu bio je do 14. prosinca 2016. u
postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, a nakon što budu prikupljena mišljenja nadležnih
tijela i institucija konačni prijedlog zakona bit će upućen u daljnju zakonodavnu proceduru. Također,
zbog opsega izmjena i dopuna Direktive (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25.
studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu (PSD2) bit će potrebno izraditi dva nova
Zakona: Zakon o platnom prometu i Zakon o elektroničkom novcu. Rok za donošenje ovih propisa u
svim državama članicama Europske unije, u svrhu prihvaćanja odredaba navedene Direktive u
nacionalna zakonodavstva, jest 13. siječnja 2018.
Na ovoj sjednici članovi NOP-a razmatrali su i isplatu osobnih primanja u skladu s HRK SCT platnom
shemom. Banke, naime, već neko vrijeme nastoje provesti standardizaciju formata i kanala
zaprimanja svih vrsta platnih naloga uključujući i tzv. specifikacije. S obzirom na postojeće
neadekvatne modele dostave/zaprimanja tzv. specifikacija – pritom su najveći korisnik tzv.
specifikacija mnogobrojni korisnici državnog proračuna i izvanproračunskih fondova – nužno je
unaprijediti postojeću praksu i u pravnom i u tehnološkom smislu. Ponajprije, potrebno je definirati
tehnološki kanal dostave platnih naloga (koji su se dosad na različite načine dostavljali tzv.
specifikacijama) i osigurati odgovarajuće pravno normiranje putem ugovornih odnosa između banke i
klijenata. Priprema podloge za realizaciju željenoga visokog stupnja standardizacije i pravne
normiranosti odnosa između banaka i države u području platnog prometa bit će zadaća radne
skupine koju će osnovati Ministarstvo financija i HNB, zaključeno je na sjednici NOP-a.

