
 

Regulation (EC) No 1781/2006 of the European 

Parliament and of the Council 

Regulamento (CE) n.o 1781/2006 do 

Parlamento Europeu e do Conselho 

of 15 November 2006 de 15 de Novembro de 2006 

on information on the payer accompanying 

transfers of funds 

relativo às informações sobre o ordenante que 

acompanham as transferências de fundos 

(Text with EEA relevance) (Texto relevante para efeitos do EEE) 

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE 

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA 

UNIÃO EUROPEIA, 

Having regard to the Treaty establishing the 

European Community, and in particular Article 
95 thereof, 

Tendo em conta o Tratado que institui a 

Comunidade Europeia, nomeadamente o artigo 
95.o, 

Having regard to the proposal from the 

Commission, 

Tendo em conta a proposta da Comissão, 

Having regard to the opinion of the European 
Central Bank [1], 

Tendo em conta o parecer do Banco Central 
Europeu [1], 

Acting in accordance with the procedure laid 

down in Article 251 of the Treaty [2], 

Deliberando nos termos do artigo 251.o do 

Tratado [2], 

Whereas: Considerando o seguinte: 

(1) Flows of dirty money through transfers of 
funds can damage the stability and reputation 

of the financial sector and threaten the internal 
market. Terrorism shakes the very foundations 

of our society. The soundness, integrity and 
stability of the system of transfers of funds and 

confidence in the financial system as a whole 
could be seriously jeopardised by the efforts of 

criminals and their associates either to disguise 

the origin of criminal proceeds or to transfer 
funds for terrorist purposes. 

(1) Os fluxos de dinheiro sujo através de 
transferências de fundos podem prejudicar a 

estabilidade e reputação do sector financeiro e 
ameaçar o mercado interno. O terrorismo 

constitui um factor de debilitação das próprias 
bases da nossa sociedade. A solidez, a 

integridade e a estabilidade do sistema de 
transferências de fundos e a confiança no 

sistema financeiro no seu todo poderiam ser 

seriamente comprometidas pelos esforços dos 
delinquentes e seus associados para camuflar a 

origem dos respectivos rendimentos 
criminosos, ou para transferir fundos com 

propósitos terroristas. 

(2) In order to facilitate their criminal activities, 
money launderers and terrorist financers could 

try to take advantage of the freedom of capital 
movements entailed by the integrated financial 

area, unless certain coordinating measures are 

adopted at Community level. By its scale, 
Community action should ensure that Special 

Recommendation VII on wire transfers (SR VII) 
of the Financial Action Task Force (FATF) 

established by the Paris G7 Summit of 1989 is 
transposed uniformly throughout the European 

Union, and, in particular, that there is no 
discrimination between national payments 

within a Member State and cross-border 

payments between Member States. 
Uncoordinated action by Member States alone 

in the field of cross-border transfers of funds 
could have a significant impact on the smooth 

functioning of payment systems at EU level, 
and therefore damage the internal market in 

the field of financial services. 

(2) Para facilitar as actividades criminosas, os 
branqueadores de capitais e os financiadores 

do terrorismo poderiam tentar tirar proveito da 
liberdade de circulação dos capitais associada 

ao espaço financeiro integrado, salvo se se 

adoptarem certas medidas de coordenação a 
nível comunitário. Pela sua escala, a acção 

comunitária deverá garantir uma transposição 
uniforme em toda a União Europeia da 

Recomendação Especial VII sobre as 
transferências electrónicas (a seguir designada 

"RE VII") do Grupo de Acção Financeira (a 
seguir designado "GAFI") criado pela Cimeira 

do G7 de Paris de 1989 e, em especial, que não 

haja qualquer discriminação entre os 
pagamentos nacionais num Estado-Membro e 

os pagamentos transfronteiriços entre Estados-
Membros. Uma acção não coordenada dos 

Estados-Membros a título individual, no âmbito 
das transferências transfronteiriças de fundos 

poderia afectar significativamente o regular 
funcionamento dos sistemas de pagamentos a 

nível da UE e, portanto, prejudicar o mercado 

interno no âmbito dos serviços financeiros. 



(3) In the wake of the terrorist attacks in the 
USA on 11 September 2001, the extraordinary 

European Council on 21 September 2001 
reiterated that the fight against terrorism is a 

key objective of the European Union. The 
European Council approved a plan of action 

dealing with enhanced police and judicial 

cooperation, developing international legal 
instruments against terrorism, preventing 

terrorist funding, strengthening air security and 
greater consistency between all relevant 

policies. This plan of action was revised by the 
European Council following the terrorist attacks 

of 11 March 2004 in Madrid, and now 
specifically addresses the need to ensure that 

the legislative framework created by the 

Community for the purpose of combating 
terrorism and improving judicial cooperation is 

adapted to the nine Special Recommendations 
against Terrorist Financing adopted by the 

FATF. 

(3) Na sequência dos ataques terroristas nos 
EUA em 11 de Setembro de 2001, o Conselho 

Europeu reiterou, na sua reunião extraordinária 
de 21 de Setembro de 2001, que a luta contra 

o terrorismo constitui um objectivo 
fundamental da União Europeia. O Conselho 

Europeu aprovou um plano de acção de reforço 

da cooperação policial e judiciária, de 
desenvolvimento de instrumentos jurídicos 

internacionais contra o terrorismo, de 
prevenção do financiamento do terrorismo, de 

reforço da segurança aérea e que visa ainda 
assegurar uma maior coerência entre todas as 

políticas relevantes. Este plano de acção foi 
revisto pelo Conselho Europeu, na sequência 

dos ataques terroristas de 11 de Março de 2004 

em Madrid, tendo agora especificamente em 
conta a necessidade de assegurar que o quadro 

legislativo criado pela Comunidade para efeitos 
de combate ao terrorismo e de melhoria da 

cooperação judicial seja adaptado às nove 
Recomendações Especiais em matéria de 

combate ao financiamento do terrorismo, 
aprovadas pelo GAFI. 

(4) In order to prevent terrorist funding, 
measures aimed at the freezing of funds and 

economic resources of certain persons, groups 
and entities have been taken, including 

Regulation (EC) No 2580/2001 [3], and Council 
Regulation (EC) No 881/2002 [4]. To that same 

end, measures aimed at protecting the financial 
system against the channelling of funds and 

economic resources for terrorist purposes have 

been taken. Directive 2005/60/EC of the 
European Parliament and of the Council [5] 

contains a number of measures aimed at 
combating the misuse of the financial system 

for the purpose of money laundering and 
terrorist financing. Those measures do not, 

however, fully prevent terrorists and other 
criminals from having access to payment 

systems for moving their funds. 

(4) Com o objectivo de impedir o financiamento 
do terrorismo, foram tomadas medidas 

destinadas a congelar fundos e recursos 
económicos de certas pessoas, grupos e 

entidades, nomeadamente a aprovação dos 
Regulamentos (CE) n.o 2580/2001 do Conselho 

[3] e (CE) n.o 881/2002 do Conselho [4]. Com 
o mesmo objectivo, foram tomadas medidas 

destinadas a proteger o sistema financeiro em 

relação à transmissão de fundos e recursos 
económicos para fins terroristas. Por outro 

lado, a Directiva 2005/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho [5] prevê um conjunto 

de medidas destinadas ao combate da 
utilização ilícita do sistema financeiro, no que 

diz respeito ao branqueamento de capitais e ao 
financiamento do terrorismo. No entanto, as 

medidas descritas não impedem totalmente os 

terroristas e outros criminosos de terem acesso 
aos sistemas de pagamento para 

movimentarem os seus fundos. 

(5) In order to foster a coherent approach in 
the international context in the field of 

combating money laundering and terrorist 
financing, further Community action should 

take account of developments at that level, 
namely the nine Special Recommendations 

against Terrorist Financing adopted by the 

FATF, and in particular SR VII and the revised 
interpretative note for its implementation. 

(5) A fim de incentivar a adopção de uma 
abordagem coerente a nível internacional no 

domínio do combate ao branqueamento de 
capitais e ao financiamento do terrorismo, as 

acções adicionais da Comunidade deverão ter 
em conta os desenvolvimentos verificados 

nessa esfera, designadamente as nove 

Recomendações Especiais em matéria de 
combate ao financiamento do terrorismo 

aprovadas pelo GAFI e, em especial, a RE VII e 
a nota interpretativa revista sobre a sua 

aplicação. 

(6) The full traceability of transfers of funds 
can be a particularly important and valuable 

tool in the prevention, investigation and 

(6) A plena rastreabilidade das transferências 
de fundos pode constituir um instrumento 

especialmente importante e valioso a nível da 



detection of money laundering or terrorist 
financing. It is therefore appropriate, in order 

to ensure the transmission of information on 
the payer throughout the payment chain, to 

provide for a system imposing the obligation on 
payment service providers to have transfers of 

funds accompanied by accurate and meaningful 

information on the payer. 

prevenção, investigação e detecção do 
branqueamento de capitais ou do 

financiamento do terrorismo. É assim 
adequado, a fim de assegurar a transmissão de 

informações sobre o ordenante através de toda 
a cadeia de pagamento, prever a criação de um 

sistema que imponha a obrigação de os 

prestadores de serviços de pagamento 
assegurarem o acompanhamento das 

transferências de fundos por informações 
exactas e relevantes sobre o ordenante. 

(7) The provisions of this Regulation apply 

without prejudice to Directive 95/46/EC of the 
European Parliament and of the Council [6]. 

For example, information collected and kept for 

the purpose of this Regulation should not be 
used for commercial purposes. 

(7) O presente regulamento aplica-se sem 

prejuízo da Directiva 95/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho [6]. Por exemplo, as 

informações recolhidas e mantidas para efeitos 

de aplicação do presente regulamento não 
podem ser utilizadas para fins comerciais. 

(8) Persons who merely convert paper 

documents into electronic data and are acting 
under a contract with a payment service 

provider do not fall within the scope of this 
Regulation; the same applies to any natural or 

legal person who provides payment service 
providers solely with messaging or other 

support systems for transmitting funds or with 

clearing and settlement systems. 

(8) As pessoas que apenas convertem 

documentos em papel em dados electrónicos e 
que trabalham ao abrigo de um contrato para 

um prestador de serviços de pagamento não 
estão abrangidas pelo âmbito de aplicação do 

presente regulamento; o mesmo se aplica às 
pessoas singulares ou colectivas que se limitam 

a fornecer a prestadores de serviços de 

pagamento sistemas de mensagens ou outros 
sistemas de apoio para a transmissão de 

fundos ou sistemas de liquidação e 
compensação. 

(9) It is appropriate to exclude from the scope 

of this Regulation transfers of funds that 
represent a low risk of money laundering or 

terrorist financing. Such exclusions should 

cover credit or debit cards, Automated Teller 
Machine (ATM) withdrawals, direct debits, 

truncated cheques, payments of taxes, fines or 
other levies, and transfers of funds where both 

the payer and the payee are payment service 
providers acting on their own behalf. In 

addition, in order to reflect the special 
characteristics of national payment systems, 

Member States may exempt electronic giro 

payments, provided that it is always possible to 
trace the transfer of funds back to the payer. 

Where Member States have applied the 
derogation for electronic money in Directive 

2005/60/EC, it should be applied under this 
Regulation, provided the amount transacted 

does not exceed EUR 1000. 

(9) Deverá excluir-se do âmbito de aplicação do 

presente regulamento as transferências de 
fundos que apresentem baixo risco de 

branqueamento de capitais ou de 

financiamento do terrorismo. Tais exclusões 
deverão abranger os cartões de crédito e de 

débito, os levantamentos em caixas 
automáticos (Automated Teller Machines, 

ATM), os débitos directos, os cheques 
cruzados, os pagamentos de impostos, multas 

ou outros direitos, e transferências de fundos 
em que tanto o ordenante como o beneficiário 

sejam prestadores de serviços de pagamento 

agindo por sua própria conta. Além disso, a fim 
de reflectir as características especiais dos 

sistemas de pagamentos nacionais, os Estados-
Membros deverão poder isentar as ordens 

postais, desde que seja sempre possível 
rastrear a transferência de fundos até ao 

ordenante. Caso os Estados-Membros apliquem 
a excepção relativa ao dinheiro electrónico nos 

termos da Directiva 2005/60/CE, essa excepção 

deverá ter igualmente aplicação ao abrigo do 
presente regulamento, desde que o montante 

transaccionado não exceda 1000 EUR. 

(10) The exemption for electronic money, as 
defined by Directive 2000/46/EC of the 

European Parliament and of the Council [7], 
covers electronic money irrespective of whether 

the issuer of such money benefits from a 

waiver under Article 8 of that Directive. 

(10) A isenção relativa à moeda electrónica, tal 
como definida na Directiva 2000/46/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho [7], é 
aplicável à moeda electrónica 

independentemente de o emitente desse tipo 

de moeda beneficiar de uma excepção ao 



abrigo do artigo 8.o dessa directiva. 

(11) In order not to impair the efficiency of 

payment systems, the verification requirements 
for transfers of funds made from an account 

should be separate from those for transfers of 
funds not made from an account. In order to 

balance the risk of driving transactions 

underground by imposing overly strict 
identification requirements against the potential 

terrorist threat posed by small transfers of 
funds, the obligation to check whether the 

information on the payer is accurate should, in 
the case of transfers of funds not made from 

an account, be imposed only in respect of 
individual transfers of funds that exceed EUR 

1000, without prejudice to the obligations 

under Directive 2005/60/EC. For transfers of 
funds made from an account, payment service 

providers should not be required to verify 
information on the payer accompanying each 

transfer of funds, where the obligations under 
Directive 2005/60/EC have been met. 

(11) A fim de não prejudicar a eficácia dos 

sistemas de pagamentos, os requisitos de 
verificação no caso de transferências de fundos 

que sejam realizadas a partir de contas deverão 
ser distintos dos requisitos no caso de 

transferências de fundos que não sejam 

realizadas a partir de contas. A fim de alcançar 
um equilíbrio entre o risco de as operações em 

causa serem afastadas para os circuitos 
clandestinos, em consequência do 

estabelecimento de requisitos de identificação 
demasiado estritos, e a ameaça terrorista 

potencial colocada por pequenas transferências 
de fundos, a obrigação de verificar a exactidão 

das informações sobre o ordenante, no caso de 

transferências que não sejam realizadas a partir 
de contas, apenas deverá ser aplicada a 

transferências individuais de fundos que 
ultrapassem 1000 EUR, sem prejuízo das 

obrigações previstas na Directiva 2005/60/CE. 
No caso das transferências que sejam 

realizadas a partir de contas, os prestadores de 
serviços de pagamento não deverão ser 

obrigados a verificar a informação sobre o 

ordenante relativamente a cada transferência 
de fundos, desde que sejam cumpridas as 

obrigações estabelecidas na Directiva 
2005/60/CE. 

(12) Against the background of Regulation (EC) 

No 2560/2001 of the European Parliament and 
of the Council [8] and the Commission 

Communication "A New Legal Framework for 
Payments in the Internal Market", it is sufficient 

to provide for simplified information on the 

payer to accompany transfers of funds within 
the Community. 

(12) No quadro do Regulamento (CE) n.o 

2560/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho [8] e da Comunicação da Comissão 

sobre um novo quadro jurídico relativo aos 
pagamentos no Mercado Interno, considera-se 

suficiente que as transferências de fundos no 

âmbito da Comunidade sejam acompanhadas 
por informações simplificadas sobre o 

ordenante. 

(13) In order to allow the authorities 
responsible for combating money laundering or 

terrorist financing in third countries to trace the 
source of funds used for those purposes, 

transfers of funds from the Community to 

outside the Community should carry complete 
information on the payer. Those authorities 

should be granted access to complete 
information on the payer only for the purposes 

of preventing, investigating and detecting 
money laundering or terrorist financing. 

(13) Com o objectivo de fornecer às 
autoridades responsáveis pelo combate ao 

branqueamento de capitais ou ao 
financiamento do terrorismo em países 

terceiros os instrumentos para rastrearem a 

origem dos fundos utilizados para efeitos 
dessas actividades, as transferências de fundos 

da Comunidade para fora da Comunidade 
deverão conter informações completas sobre o 

ordenante. O acesso por parte dessas 
autoridades a informações completas sobre o 

ordenante apenas deverá ser facultado para 
impedir, investigar e detectar o branqueamento 

de capitais ou o financiamento do terrorismo. 

(14) For transfers of funds from a single payer 

to several payees to be sent in an inexpensive 
way in batch files containing individual 

transfers from the Community to outside the 
Community, provision should be made for such 

individual transfers to carry only the account 
number of the payer or a unique identifier 

provided that the batch file contains complete 

(14) Para que as transferências de fundos a 

partir de um único ordenante para vários 
beneficiários possam ser realizadas de modo 

pouco oneroso, no quadro de lotes de 
transferências (batch files) que contenham as 

transferências individuais da Comunidade para 
fora da Comunidade, estas transferências 

individuais apenas deverão poder conter o 



information on the payer. número de conta do ordenante ou um 
elemento identificador único, desde que o 

ficheiro contenha informações completas sobre 
o ordenante. 

(15) In order to check whether the required 

information on the payer accompanies transfers 

of funds, and to help to identify suspicious 
transactions, the payment service provider of 

the payee should have effective procedures in 
place in order to detect whether information on 

the payer is missing. 

(15) A fim de verificar se as transferências de 

fundos são acompanhadas pelas informações 

requeridas sobre o ordenante e de identificar as 
operações suspeitas, o prestador de serviços de 

pagamento do beneficiário deverá dispor de 
procedimentos eficazes, que permitam detectar 

qualquer omissão de informações sobre o 
ordenante. 

(16) Owing to the potential terrorist financing 

threat posed by anonymous transfers, it is 
appropriate to enable the payment service 

provider of the payee to avoid or correct such 

situations when it becomes aware that 
information on the payer is missing or 

incomplete. In this regard, flexibility should be 
allowed as concerns the extent of information 

on the payer on a risk-sensitive basis. In 
addition, the accuracy and completeness of 

information on the payer should remain the 
responsibility of the payment service provider 

of the payer. Where the payment service 

provider of the payer is situated outside the 
territory of the Community, enhanced customer 

due diligence should be applied, in accordance 
with Directive 2005/60/EC, in respect of cross-

border correspondent banking relationships 
with that payment service provider. 

(16) Devido à ameaça potencial de 

financiamento do terrorismo colocada por 
transferências anónimas, o prestador de 

serviços de pagamento do beneficiário deverá 

ter a possibilidade de evitar ou corrigir essas 
situações, quando verificar que as informações 

sobre o ordenante estão omissas ou 
incompletas. A este respeito, deverá prever-se 

uma certa flexibilidade no que respeita à 
extensão das informações sobre o ordenante, 

com base na sensibilidade face ao risco. Além 
disso, o carácter exaustivo e completo das 

informações sobre o ordenante deverá ser da 

responsabilidade do seu prestador de serviços 
de pagamento. No caso de esse prestador de 

serviços estar situado fora do território da 
Comunidade, deverão efectuar-se diligências 

adequadas reforçadas relativamente aos 
clientes, de acordo com a Directiva 

2005/60/CE, quanto às relações transfronteiras 
de correspondente bancário com esse 

prestador de serviços de pagamento. 

(17) Where guidance is given by national 

competent authorities as regards the 
obligations either to reject all transfers from a 

payment service provider which regularly fails 
to supply the required information on the payer 

or to decide whether or not to restrict or 
terminate a business relationship with that 

payment service provider, it should inter alia be 

based on the convergence of best practices and 
should also take into account the fact that the 

revised interpretative note to SR VII of the 
FATF allows third countries to set a threshold of 

EUR 1000 or USD 1000 for the obligation to 
send information on the payer, without 

prejudice to the objective of efficiently 
combating money laundering and terrorist 

financing. 

(17) Quando da adopção de directrizes sobre 

as obrigações, tanto de rejeitar todas as 
transferências de um prestador de serviços de 

pagamento que não cumpra regularmente a 
obrigação de prestar a informação requerida 

sobre o ordenante, como de decidir se deve ou 
não restringir ou cessar a relação comercial 

com esse prestador de serviços de pagamento, 

as autoridades nacionais deverão, entre outros, 
basear-se na convergência das melhores 

práticas e ter também em conta que a nota 
interpretativa revista da RE VII do GAFI 

permite a países terceiros o estabelecimento de 
um limite de 1000 EUR ou 1000 USD para a 

obrigação de transmitir informações sobre o 
ordenante, sem prejuízo do objectivo de lutar 

eficazmente contra o branqueamento de 

capitais e o financiamento do terrorismo. 

(18) In any event, the payment service 
provider of the payee should exercise special 

vigilance, assessing the risks, when it becomes 
aware that information on the payer is missing 

or incomplete, and should report suspicious 
transactions to the competent authorities, in 

accordance with the reporting obligations set 

out in Directive 2005/60/EC and national 

(18) Em qualquer caso, o prestador de serviços 
de pagamento do beneficiário deverá exercer 

uma vigilância especial, com base numa 
avaliação dos riscos, quando verificar qualquer 

omissão ou insuficiência de informações sobre 
o ordenante e deverá notificar quaisquer 

operações suspeitas às autoridades 

competentes, de acordo com as obrigações de 



implementing measures. comunicação constantes da Directiva 
2005/60/CE e com as disposições nacionais de 

transposição. 

(19) The provisions on transfers of funds where 
information on the payer is missing or 

incomplete apply without prejudice to any 

obligations on payment service providers to 
suspend and/or reject transfers of funds which 

violate provisions of civil, administrative or 
criminal law. 

(19) As disposições em matéria de 
transferências de fundos em que estejam 

omissas ou incompletas informações sobre o 

ordenante são aplicáveis sem prejuízo de 
quaisquer obrigações que incumbam aos 

prestadores de serviços de pagamento de 
suspender ou recusar transferências de fundos 

que violam disposições de direito civil, 
administrativo ou penal. 

(20) Until technical limitations that may prevent 

intermediary payment service providers from 
satisfying the obligation to transmit all the 

information they receive on the payer are 

removed, those intermediary payment service 
providers should keep records of that 

information. Such technical limitations should 
be removed as soon as payment systems are 

upgraded. 

(20) Até à eliminação das limitações técnicas, 

susceptíveis de impedir os prestadores de 
serviços de pagamento intermediários de 

satisfazerem a obrigação de transmissão de 

todas as informações recebidas sobre o 
ordenante, esses prestadores deverão 

conservar registos dessas informações. Essas 
limitações técnicas deverão ser eliminadas logo 

que os sistemas de pagamentos sejam 
aperfeiçoados. 

(21) Since in criminal investigations it may not 

be possible to identify the data required or the 

individuals involved until many months, or even 
years, after the original transfer of funds, it is 

appropriate to require payment service 
providers to keep records of information on the 

payer for the purposes of preventing, 
investigating and detecting money laundering 

or terrorist financing. This period should be 
limited. 

(21) Uma vez que, no quadro de investigações 

penais, pode revelar-se impossível identificar os 

dados requeridos ou as pessoas envolvidas 
antes de terem decorrido vários meses ou 

mesmo anos após a transferência inicial de 
fundos, os prestadores de serviços de 

pagamento deverão conservar os registos das 
informações sobre o ordenante, a fim de 

impedir, investigar e detectar o branqueamento 
de capitais ou o financiamento do terrorismo. 

Este período deverá ser limitado. 

(22) To enable prompt action to be taken in the 

fight against terrorism, payment service 
providers should respond promptly to requests 

for information on the payer from the 
authorities responsible for combating money 

laundering or terrorist financing in the Member 
State where they are situated. 

(22) A fim de possibilitar a rápida tomada de 

medidas no âmbito do combate ao terrorismo, 
os prestadores de serviços de pagamento 

deverão responder rapidamente aos pedidos de 
informação sobre o ordenante provenientes das 

autoridades responsáveis pelo combate ao 
branqueamento de capitais ou ao 

financiamento do terrorismo no Estado-Membro 
em que estão situados. 

(23) The number of working days in the 
Member State of the payment service provider 

of the payer determines the number of days to 
respond to requests for information on the 

payer. 

(23) O número de dias para responder aos 
pedidos de informação sobre o ordenante 

determina-se com base no número de dias 
úteis no Estado-Membro do prestador do 

serviço de pagamento do ordenante. 

(24) Given the importance of the fight against 
money laundering and terrorist financing, 

Member States should lay down effective, 
proportionate and dissuasive penalties in 

national law for failure to comply with this 

Regulation. 

(24) Dada a relevância do combate ao 
branqueamento de capitais e ao financiamento 

do terrorismo, os Estados-Membros deverão 
prever, na respectiva legislação nacional, 

sanções efectivas, proporcionadas e dissuasivas 

em caso de incumprimento do presente 
regulamento. 

(25) The measures necessary for the 

implementation of this Regulation should be 
adopted in accordance with Council Decision 

1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the 
procedures for the exercise of implementing 

powers conferred on the Commission [9]. 

(25) As medidas necessárias à execução do 

presente regulamento serão aprovadas nos 
termos da Decisão 1999/468/CE do Conselho, 

de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de 
exercício das competências de execução 

atribuídas à Comissão [9]. 



(26) A number of countries and territories 
which do not form part of the territory of the 

Community share a monetary union with a 
Member State, form part of the currency area 

of a Member State or have signed a monetary 
convention with the European Community 

represented by a Member State, and have 

payment service providers that participate 
directly or indirectly in the payment and 

settlement systems of that Member State. In 
order to avoid the application of this Regulation 

to transfers of funds between the Member 
States concerned and those countries or 

territories having a significant negative effect 
on the economies of those countries or 

territories, it is appropriate to provide for the 

possibility for such transfers of funds to be 
treated as transfers of funds within the Member 

States concerned. 

(26) Existe um conjunto de países e territórios, 
que não fazem parte do território da 

Comunidade, que integram uma união 
monetária com um Estado-Membro, fazem 

parte do espaço monetário de um Estado-
Membro ou assinaram uma convenção 

monetária com a Comunidade Europeia 

representada por um Estado-Membro; e que 
dispõem de prestadores de serviços de 

pagamento que participam directa ou 
indirectamente nos seus sistemas de 

pagamentos e liquidação. A fim de evitar que a 
aplicação do presente regulamento a 

transferências de fundos entre os Estados-
Membros em causa e esses países ou territórios 

tenha um efeito negativo substancial sobre as 

economias desses países ou territórios, deverá 
prever-se a possibilidade de essas 

transferências de fundos serem tratadas como 
transferências dentro dos Estados-Membros em 

questão. 

(27) In order not to discourage donations for 
charitable purposes, it is appropriate to 

authorise Member States to exempt payment 

services providers situated in their territory 
from collecting, verifying, recording, or sending 

information on the payer for transfers of funds 
up to a maximum amount of EUR 150 executed 

within the territory of that Member State. It is 
also appropriate to make this option conditional 

upon requirements to be met by non-profit 
organisations, in order to allow Member States 

to ensure that this exemption does not give rise 

to abuse by terrorists as a cover for or a means 
of facilitating the financing of their activities. 

(27) Com o objectivo de não desincentivar 
doações para fins de beneficência, os Estados-

Membros deverão ser autorizados a isentar os 

prestadores de serviços de pagamento situados 
no seu território da recolha, verificação, registo 

ou envio das informações sobre o ordenante no 
que diz respeito às transferências de fundos até 

um montante máximo de 150 EUR efectuadas 
no território desse Estado-Membro. Esta opção 

deverá igualmente ser condicionada à 
satisfação de certos requisitos por parte de 

organizações sem fins lucrativos, a fim de 

permitir que os Estados-Membros assegurem 
que esta isenção não permita uma utilização 

indevida por parte de terroristas e que 
constitua uma via para cobrir ou um 

instrumento para facilitar o financiamento das 
suas actividades. 

(28) Since the objectives of this Regulation 

cannot be sufficiently achieved by the Member 
States and can therefore, by reason of the 

scale or effects of the action, be better 

achieved at Community level, the Community 
may adopt measures, in accordance with the 

principle of subsidiarity as set out in Article 5 of 
the Treaty. In accordance with the principle of 

proportionality, as set out in that Article, this 
Regulation does not go beyond what is 

necessary in order to achieve those objectives. 

(28) Atendendo a que os objectivos do 

presente regulamento não podem ser 
suficientemente realizados pelos Estados-

Membros e podem, pois, devido à sua 

dimensão ou efeitos, ser melhor alcançados ao 
nível comunitário, a Comunidade pode tomar 

medidas em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.o do 

Tratado. Em conformidade com o princípio de 
proporcionalidade consagrado no mesmo 

artigo, o presente regulamento não excede o 
necessário para alcançar aqueles objectivos. 

(29) In order to establish a coherent approach 
in the field of combating money laundering and 

terrorist financing, the main provisions of this 
Regulation should apply from the same date as 

the relevant provisions adopted at international 
level, 

(29) A fim de estabelecer uma abordagem 
coerente no domínio do combate ao 

branqueamento de capitais e ao financiamento 
do terrorismo, as principais disposições do 

presente regulamento deverão ser aplicadas a 
partir da mesma data que as disposições 

relevantes aprovadas a nível internacional, 
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CHAPTER I CAPÍTULO I 

SUBJECT MATTER, DEFINITIONS AND SCOPE OBJECTO, DEFINIÇÕES E ÂMBITO DE 

APLICAÇÃO 

Article 1 Artigo 1.o 

Subject matter Objecto 

This Regulation lays down rules on information 
on the payer to accompany transfers of funds 

for the purposes of the prevention, 
investigation and detection of money 

laundering and terrorist financing. 

O presente regulamento estabelece regras 
relativas às informações que devem 

acompanhar as transferências de fundos, no 
que diz respeito aos respectivos ordenantes, 

para efeitos de prevenção, investigação e 

detecção do branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo. 

Article 2 Artigo 2.o 

Definitions Definições 

For the purposes of this Regulation, the 

following definitions shall apply: 

Para efeitos do disposto no presente 

regulamento, entende-se por: 

(1) "terrorist financing" means the provision or 
collection of funds within the meaning of Article 

1(4) of Directive 2005/60/EC; 

1. "Financiamento do terrorismo", o 
fornecimento ou a recolha de fundos, na 

acepção do n.o 4 do artigo 1.o da Directiva 
2005/60/CE; 

(2) "money laundering" means any conduct 
which, when committed intentionally, is 

regarded as money laundering for the purposes 
of Article 1(2) or (3) of Directive 2005/60/EC; 

2. "Branqueamento de capitais", quaisquer 
comportamentos que, quando adoptados 

intencionalmente, sejam considerados 
branqueamento de capitais na acepção dos 

n.os 2 ou 3 do artigo 1.o da Directiva 
2005/60/CE; 

(3) "payer" means either a natural or legal 

person who holds an account and allows a 
transfer of funds from that account, or, where 

there is no account, a natural or legal person 

who places an order for a transfer of funds; 

3. "Ordenante", a pessoa singular ou colectiva 

que é titular da conta e autoriza uma 
transferência de fundos de uma conta ou, 

quando não haja conta, a pessoa singular ou 

colectiva que ordena a execução de uma 
transferência de fundos; 

(4) "payee" means a natural or legal person 

who is the intended final recipient of 
transferred funds; 

4. "Beneficiário", uma pessoa singular ou 

colectiva que constitui o beneficiário final a 
quem se destinam os fundos transferidos; 

(5) "payment service provider" means a natural 

or legal person whose business includes the 
provision of transfer of funds services; 

5. "Prestador de serviços de pagamento", uma 

pessoa singular ou colectiva cujas actividades 
incluem a prestação de serviços de 

transferência de fundos; 

(6) "intermediary payment service provider" 

means a payment service provider, neither of 
the payer nor of the payee, that participates in 

the execution of transfers of funds; 

6. "Prestador de serviços de pagamento 

intermediário", um prestador de serviços de 
pagamento, que não constitui nem o do 

ordenante nem o do beneficiário, e que 
participa na execução da transferência de 

fundos; 

(7) "transfer of funds" means any transaction 
carried out on behalf of a payer through a 

payment service provider by electronic means, 

with a view to making funds available to a 
payee at a payment service provider, 

irrespective of whether the payer and the 
payee are the same person; 

7. "Transferência de fundos", qualquer 
operação realizada por um prestador de 

serviços de pagamento por conta de um 

ordenante, por meios electrónicos e com vista a 
colocar os fundos à disposição de um 

beneficiário através de um prestador de 
serviços de pagamento, independentemente de 

o ordenante e o beneficiário serem a mesma 
pessoa; 

(8) "batch file transfer" means several 

individual transfers of funds which are bundled 

together for transmission; 

8. "Transferências por lotes" (batch file 

transfers), várias transferências individuais de 

fundos agrupadas para efeitos de transmissão; 



(9) "unique identifier" means a combination of 
letters, numbers or symbols, determined by the 

payment service provider, in accordance with 
the protocols of the payment and settlement 

system or messaging system used to effect the 
transfer of funds. 

9. "Elemento identificador único", uma 
combinação de letras, números ou símbolos, 

determinada pelo prestador de serviços de 
pagamento, em conformidade com os 

protocolos do sistema de pagamento e 
liquidação ou do sistema de mensagens 

utilizado para efectuar a transferência. 

Article 3 Artigo 3.o 

Scope Âmbito de aplicação 

1. This Regulation shall apply to transfers of 

funds, in any currency, which are sent or 
received by a payment service provider 

established in the Community. 

1. O presente regulamento é aplicável às 

transferências de fundos, qualquer que seja a 
moeda em que sejam efectuadas, recebidas ou 

enviadas por um prestador de serviços de 
pagamento estabelecido na Comunidade. 

2. This Regulation shall not apply to transfers 

of funds carried out using a credit or debit 
card, provided that: 

2. O presente regulamento não é aplicável a 

transferências de fundos efectuadas por meio 
de cartão de crédito ou débito, desde que: 

(a) the payee has an agreement with the 
payment service provider permitting payment 

for the provision of goods and services; 

a) O beneficiário tenha com o prestador de 
serviços de pagamento um acordo que lhe 

permita o pagamento de um fornecimento de 
bens e prestação de serviços; 

and e 

(b) a unique identifier, allowing the transaction 
to be traced back to the payer, accompanies 

such transfer of funds. 

b) A transferência de tais fundos seja 
acompanhada de um elemento identificador 

único, que permita que a operação seja 
rastreada até ao ordenante. 

3. Where a Member State chooses to apply the 

derogation set out in Article 11(5)(d) of 

Directive 2005/60/EC, this Regulation shall not 
apply to transfers of funds using electronic 

money covered by that derogation, except 
where the amount transferred exceeds EUR 

1000. 

3. Sempre que um Estado-Membro decida 

aplicar a excepção prevista na alínea d) do n.o 

5 do artigo 11.o da Directiva 2005/60/CE, o 
presente regulamento não é aplicável a 

transferências de fundos realizadas mediante a 
utilização de moeda electrónica abrangidas por 

aquela excepção, excepto quando o montante 
transaccionado for superior a 1000 EUR. 

4. Without prejudice to paragraph 3, this 

Regulation shall not apply to transfers of funds 

carried out by means of a mobile telephone or 
any other digital or Information Technology 

(IT) device, when such transfers are pre-paid 
and do not exceed EUR 150. 

4. Sem prejuízo do n.o 3, o presente 

regulamento não é aplicável a transferências de 

fundos efectuadas por meio de telefones 
móveis ou de quaisquer outros meios digitais 

ou de tecnologias da informação, desde que 
essas transferências sejam pré-pagas e não 

ultrapassem o montante de 150 EUR. 

5. This Regulation shall not apply to transfers 
of funds carried out by means of a mobile 

telephone or any other digital or IT device, 
when such transfers are post-paid and meet all 

of the following conditions: 

5. O presente regulamento não é aplicável a 
transferências de fundos efectuadas por meio 

de telefones móveis ou de outros meios digitais 
ou de tecnologias da informação, desde que 

essas transferências sejam pagas pós-operação 

e satisfaçam todas as condições seguintes: 

(a) the payee has an agreement with the 
payment service provider permitting payment 

for the provision of goods and services; 

a) O beneficiário tenha com o prestador de 
serviços de pagamento um acordo que lhe 

permita o pagamento de um fornecimento de 
bens e prestação de serviços; 

(b) a unique identifier, allowing the transaction 

to be traced back to the payer, accompanies 
the transfer of funds; 

b) A transferência de fundos seja acompanhada 

de um elemento identificador único, que 
permita que a operação seja rastreada até ao 

ordenante; 

and e 

(c) the payment service provider is subject to c) O prestador de serviços de pagamento 



the obligations set out in Directive 2005/60/EC. esteja sujeito às obrigações constantes da 
Directiva 2005/60/CE. 

6. Member States may decide not to apply this 

Regulation to transfers of funds within that 
Member State to a payee account permitting 

payment for the provision of goods or services 

if: 

6. Os Estados-Membros podem decidir não 

aplicar o presente regulamento às 
transferências de fundos efectuadas no 

respectivo território para a conta de um 

beneficiário para efeitos de pagamento de 
fornecimentos de bens ou de prestações de 

serviços, se: 

(a) the payment service provider of the payee 
is subject to the obligations set out in Directive 

2005/60/EC; 

a) O prestador de serviços de pagamento do 
beneficiário estiver sujeito às obrigações 

constantes da Directiva 2005/60/CE; 

(b) the payment service provider of the payee 
is able by means of a unique reference number 

to trace back, through the payee, the transfer 

of funds from the natural or legal person who 
has an agreement with the payee for the 

provision of goods and services; 

b) O prestador de serviços de pagamento do 
beneficiário puder, através de um número de 

referência único, rastrear, através do 

beneficiário, a transferência de fundos 
efectuada pela pessoa singular ou colectiva que 

tem um contrato de fornecimento de bens ou 
de prestação de serviços com o beneficiário; 

and e 

(c) the amount transacted is EUR 1000 or less. c) O montante transaccionado for igual ou 
inferior a 1000 EUR. 

Member States making use of this derogation 

shall inform the Commission thereof. 

Os Estados-Membros que apliquem esta 

excepção devem informar a Comissão desse 
facto. 

7. This Regulation shall not apply to transfers 
of funds: 

7. O presente regulamento não é aplicável a 
transferências de fundos: 

(a) where the payer withdraws cash from his or 

her own account; 

a) Em que o ordenante retira numerário da sua 

própria conta; 

(b) where there is a debit transfer authorisation 
between two parties permitting payments 

between them through accounts, provided that 
a unique identifier accompanies the transfer of 

funds, enabling the natural or legal person to 

be traced back; 

b) Em que haja uma autorização de débito 
entre duas partes, para efeito de pagamentos 

entre elas através de contas, desde que a 
transferência de fundos seja acompanhada de 

um elemento identificador único, de forma a 

permitir que a operação seja rastreada até à 
pessoa singular ou colectiva em causa; 

(c) where truncated cheques are used; c) Efectuadas através de cheques cruzados; 

(d) to public authorities for taxes, fines or other 
levies within a Member State; 

d) Destinadas ao pagamento, a autoridades 
públicas, de impostos, multas e outras 

contribuições, no interior de um Estado-
Membro; 

(e) where both the payer and the payee are 

payment service providers acting on their own 
behalf. 

e) Em que tanto o ordenante como o 

beneficiário sejam prestadores de serviços de 
pagamento agindo por conta própria. 

CHAPTER II CAPÍTULO II 

OBLIGATIONS ON THE PAYMENT SERVICE 

PROVIDER OF THE PAYER 

OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 

DE PAGAMENTO DO ORDENANTE 

Article 4 Artigo 4.o 

Complete information on the payer Informações completas sobre o ordenante 

1. Complete information on the payer shall 
consist of his name, address and account 

number. 

1. As informações completas sobre o ordenante 
consistem na sua denominação, endereço e 

número de conta. 

2. The address may be substituted with the 
date and place of birth of the payer, his 

customer identification number or national 
identity number. 

2. O endereço pode ser substituído pela data e 
local de nascimento do ordenante, o seu 

número de identificação de cliente ou o número 
de identidade nacional. 



3. Where the payer does not have an account 
number, the payment service provider of the 

payer shall substitute it by a unique identifier 
which allows the transaction to be traced back 

to the payer. 

3. Caso não exista o número de conta do 
ordenante, o seu prestador de serviços de 

pagamento substitui-o por um elemento 
identificador único, permitindo assim que a 

operação seja rastreada até ao ordenante. 

Article 5 Artigo 5.o 

Information accompanying transfers of funds 

and record keeping 

Informações que acompanham as 

transferências de fundos e a conservação de 

registos 

1. Payment service providers shall ensure that 
transfers of funds are accompanied by 

complete information on the payer. 

1. Os prestadores de serviços de pagamento 
devem assegurar que as transferências de 

fundos sejam acompanhadas de informações 
completas sobre o ordenante. 

2. The payment service provider of the payer 

shall, before transferring the funds, verify the 
complete information on the payer on the basis 

of documents, data or information obtained 

from a reliable and independent source. 

2. O prestador de serviços de pagamento do 

ordenante verifica, antes de efectuar a 
transferência dos fundos, as informações 

completas sobre o ordenante, com base em 

documentos, dados ou informações obtidas de 
uma fonte fiável e independente. 

3. In the case of transfers of funds from an 

account, verification may be deemed to have 
taken place if: 

3. No caso de transferências de fundos a partir 

de uma conta, a verificação pode considerar-se 
efectuada se: 

(a) a payer's identity has been verified in 

connection with the opening of the account and 
the information obtained by this verification has 

been stored in accordance with the obligations 

set out in Articles 8(2) and 30(a) of Directive 
2005/60/EC; 

a) A identidade do ordenante tiver sido 

verificada quando da abertura da conta e as 
informações obtidas através dessa verificação 

tiverem sido arquivadas nos termos do n.o 2 do 

artigo 8.o e da alínea a) do artigo 30.o da 
Directiva 2005/60/CE; 

or ou 

(b) the payer falls within the scope of Article 
9(6) of Directive 2005/60/EC. 

b) O ordenante estiver abrangido pelo n.o 6 do 
artigo 9.o da Directiva 2005/60/CE. 

4. However, without prejudice to Article 7(c) of 

Directive 2005/60/EC, in the case of transfers 
of funds not made from an account, the 

payment service provider of the payer shall 

verify the information on the payer only where 
the amount exceeds EUR 1000, unless the 

transaction is carried out in several operations 
that appear to be linked and together exceed 

EUR 1000. 

4. Porém, sem prejuízo da alínea c) do artigo 

7.o da Directiva 2005/60/CE, no caso de 
transferências de fundos que não sejam 

realizadas a partir de contas, o prestador de 

serviços de pagamento do ordenante apenas 
está obrigado a verificar as informações sobre 

este último se o montante for superior a 1000 
EUR, salvo se a transacção for efectuada em 

várias operações que se demonstre estar 
associadas e sejam, no total, superiores a 1000 

EUR. 

5. The payment service provider of the payer 
shall for five years keep records of complete 

information on the payer which accompanies 

transfers of funds. 

5. O prestador de serviços de pagamento do 
ordenante conserva, durante cinco anos, 

registos das informações completas sobre o 

ordenante que acompanham as transferências 
de fundos. 

Article 6 Artigo 6.o 

Transfers of funds within the Community Transferências de fundos na Comunidade 

1. By way of derogation from Article 5(1), 

where both the payment service provider of the 
payer and the payment service provider of the 

payee are situated in the Community, transfers 
of funds shall be required to be accompanied 

only by the account number of the payer or a 

unique identifier allowing the transaction to be 
traced back to the payer. 

1. Em derrogação do n.o 1 do artigo 5.o, 

quando tanto o prestador de serviços de 
pagamento do ordenante como o do 

beneficiário estejam situados na Comunidade, 
as transferências de fundos só têm que ser 

acompanhadas pelo número de conta do 

ordenante ou por um elemento identificador 
único, que permita que a operação seja 



rastreada até ao ordenante. 

2. However, if so requested by the payment 

service provider of the payee, the payment 
service provider of the payer shall make 

available to the payment service provider of the 
payee complete information on the payer, 

within three working days of receiving that 

request. 

2. Contudo, caso seja solicitado pelo prestador 

de serviços de pagamento do beneficiário, o 
prestador de serviços de pagamento do 

ordenante deve disponibilizar-lhe informações 
completas sobre o ordenante, no prazo de três 

dias úteis após recepção do pedido. 

Article 7 Artigo 7.o 

Transfers of funds from the Community to 

outside the Community 

Transferências de fundos da Comunidade para 

fora da Comunidade 

1. Transfers of funds where the payment 
service provider of the payee is situated outside 

the Community shall be accompanied by 
complete information on the payer. 

1. As transferências de fundos em que o 
prestador de serviços de pagamento do 

beneficiário esteja situado fora da Comunidade 
devem ser acompanhadas de informações 

completas sobre o ordenante. 

2. In the case of batch file transfers from a 

single payer where the payment service 
providers of the payees are situated outside the 

Community, paragraph 1 shall not apply to the 
individual transfers bundled together therein, 

provided that the batch file contains that 
information and that the individual transfers 

carry the account number of the payer or a 
unique identifier. 

2. No caso de transferências por lote a partir de 

um único ordenante, em que os prestadores de 
serviços de pagamento dos beneficiários 

estejam situados fora da Comunidade, o n.o 1 
não é aplicável às transferências individuais 

agrupadas nesse lote, desde que o respectivo 
ficheiro contenha essas informações e as 

transferências individuais contenham o número 
de conta do ordenante ou um elemento 

identificador único. 

CHAPTER III CAPÍTULO III 

OBLIGATIONS ON THE PAYMENT SERVICE 
PROVIDER OF THE PAYEE 

OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 
DE PAGAMENTO DO BENEFICIÁRIO 

Article 8 Artigo 8.o 

Detection of missing information on the payer Detecção de omissão de informações sobre o 
ordenante 

The payment service provider of the payee 

shall detect whether, in the messaging or 
payment and settlement system used to effect 

a transfer of funds, the fields relating to the 
information on the payer have been completed 

using the characters or inputs admissible within 

the conventions of that messaging or payment 
and settlement system. Such provider shall 

have effective procedures in place in order to 
detect whether the following information on the 

payer is missing: 

O prestador de serviços de pagamento do 

beneficiário tem a obrigação de verificar se, no 
sistema de mensagens ou no sistema de 

pagamento e liquidação utilizado para efectuar 
uma transferência de fundos, os campos 

relativos às informações sobre o ordenante 

foram preenchidos de acordo com os 
caracteres ou dados convencionados para esse 

sistema de mensagens ou de pagamento e 
liquidação. Aquele prestador deve aplicar 

procedimentos eficazes, a fim de poder 
detectar qualquer omissão das seguintes 

informações sobre o ordenante: 

(a) for transfers of funds where the payment 

service provider of the payer is situated in the 
Community, the information required under 

Article 6; 

a) Relativamente às transferências de fundos 

em que o prestador de serviços de pagamento 
do ordenante se situa na Comunidade, as 

informações exigidas no artigo 6.o; 

(b) for transfers of funds where the payment 
service provider of the payer is situated outside 

the Community, complete information on the 
payer as referred to in Article 4, or where 

applicable, the information required under 
Article 13; 

b) Relativamente às transferências de fundos 
em que o prestador de serviços de pagamento 

do ordenante se situa fora da Comunidade, as 
informações completas sobre o ordenante 

referidas no artigo 4.o ou, se aplicável, as 
informações exigidas no artigo 13.o; 

and e 

(c) for batch file transfers where the payment c) Relativamente às transferências por lotes em 



service provider of the payer is situated outside 
the Community, complete information on the 

payer as referred to in Article 4 in the batch file 
transfer only, but not in the individual transfers 

bundled therein. 

que o prestador de serviços de pagamento do 
ordenante se situe fora da Comunidade, as 

informações completas sobre o ordenante 
referidas no artigo 4.o constantes apenas do 

ficheiro correspondente ao lote e não em cada 
uma das transferências individuais do lote. 

Article 9 Artigo 9.o 

Transfers of funds with missing or incomplete 

information on the payer 

Transferências de fundos em que as 

informações sobre o ordenante estão omissas 
ou incompletas 

1. If the payment service provider of the payee 

becomes aware, when receiving transfers of 
funds, that information on the payer required 

under this Regulation is missing or incomplete, 
it shall either reject the transfer or ask for 

complete information on the payer. In any 

event, the payment service provider of the 
payee shall comply with any applicable law or 

administrative provisions relating to money 
laundering and terrorist financing, in particular, 

Regulations (EC) No 2580/2001 and (EC) No 
881/2002, Directive 2005/60/EC and any 

national implementing measures. 

1. Caso tenha conhecimento, aquando da 

recepção de transferências de fundos, de que 
estão omissas ou incompletas as informações 

sobre o ordenante exigidas por força do 
presente regulamento, o prestador de serviços 

de pagamento do beneficiário rejeita a 

transferência ou solicita informações completas 
sobre o ordenante. Em qualquer caso, o 

prestador de serviços de pagamento do 
beneficiário observa a legislação aplicável ou 

quaisquer disposições administrativas relativas 
ao branqueamento de capitais e ao 

financiamento do terrorismo, em especial, os 
Regulamentos (CE) n.o 2580/2001 e (CE) n.o 

881/2002 e a Directiva 2005/60/CE, bem como 

quaisquer disposições nacionais de execução. 

2. Where a payment service provider regularly 
fails to supply the required information on the 

payer, the payment service provider of the 
payee shall take steps, which may initially 

include the issuing of warnings and setting of 
deadlines, before either rejecting any future 

transfers of funds from that payment service 
provider or deciding whether or not to restrict 

or terminate its business relationship with that 

payment service provider. 

2. Caso o prestador de serviços de pagamento 
não forneça regularmente as informações 

exigidas sobre os ordenantes, o prestador de 
serviços de pagamento do beneficiário toma 

medidas que podem incluir, inicialmente, a 
emissão de avisos e a fixação de prazos, antes 

de rejeitar quaisquer futuras transferências de 
fundos desse prestador de serviços de 

pagamento ou de decidir restringir ou cessar, 

ou não, as suas relações comerciais com o 
referido prestador de serviços de pagamento. 

The payment service provider of the payee 

shall report that fact to the authorities 
responsible for combating money laundering or 

terrorist financing. 

O prestador de serviços de pagamento do 

beneficiário comunica esse facto às autoridades 
responsáveis pelo combate ao branqueamento 

de capitais ou ao financiamento do terrorismo. 

Article 10 Artigo 10.o 

Risk-based assessment Avaliação dos riscos 

The payment service provider of the payee 
shall consider missing or incomplete 

information on the payer as a factor in 

assessing whether the transfer of funds, or any 
related transaction, is suspicious, and whether 

it must be reported, in accordance with the 
obligations set out in Chapter III of Directive 

2005/60/EC, to the authorities responsible for 
combating money laundering or terrorist 

financing. 

O prestador de serviços de pagamento do 
beneficiário considera o carácter omisso ou 

incompleto das informações sobre o ordenante 

como um elemento a ter em conta para avaliar 
se as transferências de fundos, ou qualquer 

operação conexa, são suspeitas e se tal deve 
ser notificado, de acordo com o capítulo III da 

Directiva 2005/60/CE, às autoridades 
responsáveis pelo combate ao branqueamento 

de capitais ou ao financiamento do terrorismo. 

Article 11 Artigo 11.o 

Record keeping Conservação de registos 

The payment service provider of the payee 

shall for five years keep records of any 

O prestador de serviços de pagamento do 

beneficiário conserva, durante cinco anos, 



information received on the payer. registos de todas as informações recebidas 
sobre o ordenante. 

CHAPTER IV CAPÍTULO IV 

OBLIGATIONS ON INTERMEDIARY PAYMENT 
SERVICE PROVIDERS 

OBRIGAÇÕES DOS PRESTADORES DE 
SERVIÇOS DE PAGAMENTO INTERMEDIÁRIOS 

Article 12 Artigo 12.o 

Keeping information on the payer with the 
transfer 

Informações sobre o ordenante a conservar 
com as transferências 

Intermediary payment service providers shall 
ensure that all information received on the 

payer that accompanies a transfer of funds is 
kept with the transfer. 

Os prestadores de serviços de pagamento 
intermediários asseguram que todas as 

informações recebidas sobre o ordenante e que 
acompanham uma transferência de fundos 

sejam conservadas com a transferência. 

Article 13 Artigo 13.o 

Technical limitations Limitações técnicas 

1. This Article shall apply where the payment 
service provider of the payer is situated outside 

the Community and the intermediary payment 
service provider is situated within the 

Community. 

1. O presente artigo é aplicável no caso de o 
prestador de serviços de pagamento do 

ordenante estar situado fora da Comunidade e 
o prestador de serviços de pagamento 

intermediário estar situado no interior da 

Comunidade. 

2. Unless the intermediary payment service 
provider becomes aware, when receiving a 

transfer of funds, that information on the payer 
required under this Regulation is missing or 

incomplete, it may use a payment system with 
technical limitations which prevents information 

on the payer from accompanying the transfer 

of funds to send transfers of funds to the 
payment service provider of the payee. 

2. A menos que tenha conhecimento, aquando 
da recepção de uma transferência de fundos, 

de que as informações sobre o ordenante 
exigidas por força do presente regulamento 

estão omissas ou incompletas, o prestador de 
serviços de pagamento intermediário pode 

utilizar um sistema de pagamentos com 

limitações técnicas que evite que as 
informações sobre o ordenante acompanhem a 

transferência de fundos ao transmiti-la ao 
prestador de serviços de pagamento do 

beneficiário. 

3. Where the intermediary payment service 
provider becomes aware, when receiving a 

transfer of funds, that information on the payer 
required under this Regulation is missing or 

incomplete, it shall only use a payment system 

with technical limitations if it is able to inform 
the payment service provider of the payee 

thereof, either within a messaging or payment 
system that provides for communication of this 

fact or through another procedure, provided 
that the manner of communication is accepted 

by, or agreed between, both payment service 
providers. 

3. Sempre que tiver conhecimento, aquando da 
recepção de uma transferência de fundos, de 

que as informações sobre o ordenante exigidas 
por força do presente regulamento estão 

omissas ou incompletas, o prestador de 

serviços de pagamento intermediário apenas 
pode utilizar sistemas de pagamentos com 

limitações técnicas se for possível informar 
desse facto o prestador de serviços de 

pagamento do beneficiário, tanto através de 
um sistema de mensagens ou de pagamentos 

que preveja a comunicação do facto, como 
através de outro procedimento, na condição de 

que o meio de comunicação seja aceite ou 

acordado entre ambos os prestadores de 
serviços de pagamento. 

4. Where the intermediary payment service 

provider uses a payment system with technical 
limitations, the intermediary payment service 

provider shall, upon request from the payment 
service provider of the payee, make available to 

that payment service provider all the 

information on the payer which it has received, 
irrespective of whether it is complete or not, 

within three working days of receiving that 

4. Quando utilizar um sistema de pagamentos 

com limitações técnicas, o prestador de 
serviços de pagamento intermediário fornece 

ao prestador de serviços de pagamento do 
beneficiário, a pedido deste, todas as 

informações que tiver recebido sobre o 

ordenante, independentemente de estarem 
completas ou não, num prazo de três dias úteis 

após a recepção do pedido. 



request. 

5. In the cases referred to in paragraphs 2 and 

3, the intermediary payment service provider 
shall for five years keep records of all 

information received. 

5. Nas situações referidas nos n.os 2 e 3, o 

prestador de serviços de pagamento 
intermediário conserva, durante cinco anos, 

registos de todas as informações recebidas. 

CHAPTER V CAPÍTULO V 

GENERAL OBLIGATIONS AND IMPLEMENTING 

POWERS 

OBRIGAÇÕES GERAIS E COMPETÊNCIAS EM 

MATÉRIA DE EXECUÇÃO 

Article 14 Artigo 14.o 

Cooperation obligations Obrigações de cooperação 

Payment service providers shall respond fully 

and without delay, in accordance with the 
procedural requirements established in the 

national law of the Member State in which they 
are situated, to enquiries from the authorities 

responsible for combating money laundering or 
terrorist financing of that Member State 

concerning the information on the payer 
accompanying transfers of funds and 

corresponding records. 

Os prestadores de serviços de pagamento dão 

uma resposta rápida e completa, de acordo 
com as exigências processuais previstas na 

legislação nacional do Estado-Membro em que 
estão situados, aos pedidos das autoridades 

responsáveis pelo combate ao branqueamento 
de capitais ou ao financiamento do terrorismo 

desse Estado-Membro, relativamente às 
informações sobre o ordenante que 

acompanham a transferência de fundos e 

registos correspondentes. 

Without prejudice to national criminal law and 
the protection of fundamental rights, those 

authorities may use that information only for 
the purposes of preventing, investigating or 

detecting money laundering or terrorist 
financing. 

Sem prejuízo do direito penal nacional e da 
protecção dos direitos fundamentais, as 

referidas autoridades podem utilizar essas 
informações apenas com vista a impedir, 

investigar ou detectar o branqueamento de 
capitais ou o financiamento do terrorismo. 

Article 15 Artigo 15.o 

Penalties and monitoring Sanções e fiscalização 

1. Member States shall lay down the rules on 

penalties applicable to infringements of the 

provisions of this Regulation and shall take all 
measures necessary to ensure that they are 

implemented. Such penalties shall be effective, 
proportionate and dissuasive. They shall apply 

from 15 December 2007. 

1. Os Estados-Membros estabelecem o regime 

de sanções aplicável em caso de infracção das 

disposições do presente regulamento e tomam 
todas as medidas necessárias para garantir a 

sua aplicação. Essas sanções devem ser 
efectivas, proporcionadas e dissuasivas. São 

aplicáveis a partir de 15 de Dezembro de 2007. 

2. Member States shall notify the Commission 
of the rules referred to in paragraph 1 and the 

authorities responsible for their application by 

14 December 2007at the latest, and shall notify 
it without delay of any subsequent amendment 

affecting them. 

2. Os Estados-Membros notificam à Comissão 
as regras a que se refere o n.o 1 até 14 de 

Dezembro de 2007, juntamente com a 

indicação das autoridades responsáveis pela 
sua aplicação, e notificam sem demora 

qualquer alteração subsequente que tenha 
incidências sobre as mesmas. 

3. Member States shall require competent 

authorities to effectively monitor, and take 
necessary measures with a view to ensuring, 

compliance with the requirements of this 
Regulation. 

3. Os Estados-Membros exigem que as 

autoridades competentes controlem 
eficazmente e tomem as medidas necessárias 

para garantir o cumprimento dos requisitos 
estabelecidos no presente regulamento. 

Article 16 Artigo 16.o 

Committee procedure Procedimento de comité 

1. The Commission shall be assisted by the 
Committee on the Prevention of Money 

Laundering and Terrorist Financing established 
by Directive 2005/60/EC, hereinafter referred 

to as "the Committee". 

1. A Comissão é assistida pelo Comité de 
Prevenção do Branqueamento de Capitais e do 

Financiamento do Terrorismo, criado pela 
Directiva 2005/60/CE, a seguir designado 

"Comité". 

2. Where reference is made to this paragraph, 2. Sempre que se faça referência ao presente 



Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall 
apply, having regard to the provisions of Article 

8 thereof and provided that the implementing 
measures adopted in accordance with this 

procedure do not modify the essential 
provisions of this Regulation. 

número, são aplicáveis os artigos 5.o e 7.o da 
Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o 

disposto no seu artigo 8.o, e desde que as 
medidas de execução aprovadas nesses termos 

não alterem as disposições essenciais do 
presente regulamento. 

The period laid down in Article 5(6) of Decision 
1999/468/EC shall be set at three months. 

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da 
Decisão 1999/468/CE é de três meses. 

CHAPTER VI CAPÍTULO VI 

DEROGATIONS DERROGAÇÕES 

Article 17 Artigo 17.o 

Agreements with territories or countries which 
do not form part of the territory of the 

Community 

Acordos com países e territórios que não fazem 
parte do território da Comunidade 

1. The Commission may authorise any Member 
State to conclude agreements, under national 

arrangements, with a country or territory which 
does not form part of the territory of the 

Community as determined in accordance with 

Article 299 of the Treaty, which contain 
derogations from this Regulation, in order to 

allow for transfers of funds between that 
country or territory and the Member State 

concerned to be treated as transfers of funds 
within that Member State. 

1. A Comissão pode autorizar qualquer Estado-
Membro a celebrar acordos, ao abrigo de 

disposições nacionais, com um país ou território 
que não faça parte do território da 

Comunidade, determinado de acordo com o 

artigo 299.o do Tratado, que prevejam 
derrogações ao presente regulamento, a fim de 

permitir que as transferências de fundos entre 
esse país ou território e o Estado-Membro em 

causa sejam tratadas como transferências de 
fundos efectuadas dentro desse Estado-

Membro. 

Such agreements may be authorised only if: Esses acordos apenas podem ser autorizados, 

se: 

(a) the country or territory concerned shares a 
monetary union with the Member State 

concerned, forms part of the currency area of 
that Member State or has signed a Monetary 

Convention with the European Community 
represented by a Member State; 

a) O país ou território em causa integrarem 
uma união monetária com o Estado-Membro 

em causa ou fizerem parte do espaço 
monetário desse Estado-Membro, ou tiverem 

celebrado uma convenção monetária com a 
Comunidade Europeia representada por um 

Estado-Membro; 

(b) payment service providers in the country or 

territory concerned participate directly or 
indirectly in payment and settlement systems in 

that Member State; 

b) Os prestadores de serviços de pagamento do 

país ou território em causa participarem directa 
ou indirectamente nos sistemas de pagamentos 

e liquidação desse Estado-Membro; 

and e 

(c) the country or territory concerned requires 

payment service providers under its jurisdiction 
to apply the same rules as those established 

under this Regulation. 

c) O país ou território em causa impuserem aos 

prestadores de serviços de pagamento 
abrangidos pela sua jurisdição a aplicação das 

mesmas regras que as estabelecidas no 
presente regulamento. 

2. Any Member State wishing to conclude an 

agreement as referred to in paragraph 1 shall 

send an application to the Commission and 
provide it with all the necessary information. 

2. Um Estado-Membro que pretenda celebrar 

um acordo do tipo dos referidos no n.o 1, deve 

enviar à Comissão um pedido nesse sentido, 
contendo todas as informações necessárias. 

Upon receipt by the Commission of an 

application from a Member State, transfers of 
funds between that Member State and the 

country or territory concerned shall be 
provisionally treated as transfers of funds 

within that Member State, until a decision is 

reached in accordance with the procedure set 
out in this Article. 

Aquando da recepção pela Comissão de um 

pedido de um Estado-Membro, as 
transferências de fundos entre esse Estado-

Membro e o país ou território em causa devem 
ser provisoriamente tratadas como 

transferências de fundos efectuadas dentro 

desse Estado-Membro, até ser tomada uma 
decisão nos termos do presente artigo. 



If the Commission considers that it does not 
have all the necessary information, it shall 

contact the Member State concerned within 
two months of receipt of the application and 

specify the additional information required. 

Caso considere que não dispõe de todas as 
informações necessárias, a Comissão contacta 

o Estado-Membro em causa no prazo de dois 
meses a contar da recepção do pedido, 

especificando as informações adicionais 
necessárias. 

Once the Commission has all the information it 
considers necessary for appraisal of the 

request, it shall within one month notify the 
requesting Member State accordingly and shall 

transmit the request to the other Member 
States. 

Quando dispuser de todas as informações que 
considere necessárias para efeitos de 

apreciação do pedido, a Comissão notifica o 
Estado-Membro requerente no prazo de um 

mês e transmite o pedido aos demais Estados-
Membros. 

3. Within three months of the notification 

referred to in the fourth subparagraph of 
paragraph 2, the Commission shall decide, in 

accordance with the procedure referred to in 

Article 16(2), whether to authorise the Member 
State concerned to conclude the agreement 

referred to in paragraph 1 of this Article. 

3. No prazo de três meses a contar da 

notificação referida no quarto parágrafo do n.o 
2, a Comissão decide, nos termos do n.o 2 do 

artigo 16.o, se autoriza o Estado-Membro em 

causa a celebrar o acordo referido no n.o 1 do 
presente artigo. 

In any event, a decision as referred to in the 
first subparagraph shall be adopted within 

eighteen months of receipt of the application 
by the Commission. 

Em qualquer caso, a decisão prevista no 
primeiro parágrafo é aprovada no prazo de 18 

meses a contar da recepção do pedido pela 
Comissão. 

Article 18 Artigo 18.o 

Transfers of funds to non-profit organisations 

within a Member State 

Transferências de fundos para organizações 

sem fins lucrativos num Estado-Membro 

1. Member States may exempt payment service 
providers situated in their territory from the 

obligations set out in Article 5, as regards 
transfers of funds to organisations carrying out 

activities for non-profit charitable, religious, 
cultural, educational, social, scientific or 

fraternal purposes, provided that those 
organisations are subject to reporting and 

external audit requirements or supervision by a 

public authority or self-regulatory body 
recognised under national law and that those 

transfers of funds are limited to a maximum 
amount of EUR 150 per transfer and take place 

exclusively within the territory of that Member 
State. 

1. Os Estados-Membros podem isentar os 
prestadores de serviços de pagamento situados 

no respectivo território das obrigações previstas 
no artigo 5.o, no que diz respeito às 

transferências de fundos para organizações 
sem fins lucrativos que desenvolvem 

actividades de carácter caritativo, religioso, 
cultural, educacional, social, científico ou de 

solidariedade, desde que estas organizações 

estejam sujeitas a requisitos de apresentação 
de relatórios e de auditoria externa ou à 

supervisão efectuada por uma autoridade 
pública ou organismo de auto-regulação 

reconhecido pela legislação nacional e que 
essas transferências de fundos estejam 

limitadas a um montante máximo de 150 EUR 
por transferência e sejam realizadas 

exclusivamente no território desse Estado-

Membro. 

2. Member States making use of this Article 
shall communicate to the Commission the 

measures that they have adopted for applying 
the option provided for in paragraph 1, 

including a list of organisations covered by the 
exemption, the names of the natural persons 

who ultimately control those organisations and 

an explanation of how the list will be updated. 
That information shall also be made available 

to the authorities responsible for combating 
money laundering and terrorist financing. 

2. Os Estados-Membros que apliquem o 
presente artigo devem comunicar à Comissão 

as medidas que tiverem tomado para efeitos de 
aplicação da opção prevista no n.o 1, incluindo 

uma lista das organizações abrangidas pela 
isenção, a identidade das pessoas singulares 

que controlam efectivamente essas 

organizações e uma explicação sobre a forma 
como a lista será actualizada. Estas 

informações são igualmente comunicadas às 
autoridades responsáveis pelo combate ao 

branqueamento de capitais e ao financiamento 
do terrorismo. 

3. An up-to-date list of organisations covered 3. O Estado-Membro em causa comunica aos 



by the exemption shall be communicated by 
the Member State concerned to the payment 

service providers operating in that Member 
State. 

prestadores de serviços de pagamento que 
desenvolvem actividades no seu território uma 

lista actualizada das organizações abrangidas 
por esta isenção. 

Article 19 Artigo 19.o 

Review clause Cláusula de reexame 

1. By 28 December 2011 the Commission shall 

present a report to the European Parliament 

and to the Council giving a full economic and 
legal assessment of the application of this 

Regulation, accompanied, if appropriate, by a 
proposal for its modification or repeal. 

1. Até 28 de Dezembro de 2011, a Comissão 

apresenta ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho um relatório de avaliação económica 
e jurídica completa sobre a aplicação do 

presente regulamento, acompanhado, se 
necessário, de uma proposta de alteração ou 

de revogação. 

2. That report shall in particular review: 2. O referido relatório deve, nomeadamente, 
reexaminar: 

(a) the application of Article 3 with regard to 

further experience of the possible misuse of 

electronic money, as defined in Article 1(3) of 
Directive 2000/46/EC, and other newly-

developed means of payment, for the purposes 
of money laundering and terrorist financing. 

Should there be a risk of such misuse, the 
Commission shall submit a proposal to amend 

this Regulation; 

a) A aplicação do artigo 3.o no que diz respeito 

à experiência adquirida sobre a eventual 

utilização abusiva de dinheiro electrónico, como 
definido no n.o 3 do artigo 1.o da Directiva 

2000/46/CE, e outros meios de pagamento 
recentemente desenvolvidos para efeitos de 

branqueamento de capitais e financiamento do 
terrorismo. Caso haja riscos de uma tal 

utilização abusiva, a Comissão apresenta uma 
proposta para alterar o presente regulamento; 

(b) the application of Article 13 with regard to 

the technical limitations which may prevent 

complete information on the payer from being 
transmitted to the payment service provider of 

the payee. Should it be possible to overcome 
such technical limitations in the light of new 

developments in the payments area, and taking 
into account related costs for payment service 

providers, the Commission shall submit a 
proposal to amend this Regulation. 

b) A aplicação do artigo 13.o no que diz 

respeito às limitações técnicas que podem 

impedir a transmissão ao prestador de serviços 
de pagamento do beneficiário de informações 

completas sobre o ordenante. Caso haja 
possibilidade de contornar tais limitações 

técnicas através de novos desenvolvimentos no 
domínio dos pagamentos, e tendo em conta os 

custos que têm para os prestadores de serviços 
de pagamento, a Comissão apresenta uma 

proposta para alterar o presente regulamento. 

CHAPTER VII CAPÍTULO VII 

FINAL PROVISIONS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Article 20 Artigo 20.o 

Entry into force Entrada em vigor 

This Regulation shall enter into force on the 

20th day following the day of its publication in 
the Official Journal of the European Union, but 

in any event not before 1 January 2007. 

O presente regulamento entra em vigor no 

vigésimo dia após o da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia, mas não antes 

de 1 de Janeiro de 2007. 

This Regulation shall be binding in its entirety 
and directly applicable in all Member States. 

O presente regulamento é obrigatório em todos 
os seus elementos e directamente aplicável em 

todos os Estados-Membros. 

  

Done at Strasbourg, 15 November 2006. Feito em Estrasburgo, em 15 de Novembro de 

2006. 
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