
KKEEYY  AACCTTIIOONNSS  UUNNDDEERR  PPIILLLLAARR  11  OOFF  TTHHEE  RREETTAAIILL
PPAAYYMMEENNTTSS  SSTTRRAATTEEGGYY  

CCRROOSSSS--BBOOAARRDDEERR
PPAAYYMMEENNTT  SSOOLLUUTTIIOONNSS

By the end of 2023

FFuullll  eennttrryy  iinnttoo  ffoorrccee  ooff  SSiinnggllee
DDiiggiittaall  GGaatteewwaayy  RReegguullaattiioonn  ((11))  ttoo
aallllooww  cciittiizzeennss  aanndd  ccoommppaanniieess  ttoo
ppeerrffoorrmm  aa  nnuummbbeerr  ooff  ppaappeerrlleessss

pprroocceedduurreess  iinn  aallll  EEUU  mmeemmbbeerr
ssttaatteess  ((ee..gg..  vviiaa  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  ooff

ppuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  wwiitthh
tteerrmmiinnaallss  ffoorr  ddiiggiittaall  ppaayymmeennttss))..

DDIIGGIITTAALL  IIDDEENNTTIITTYY  AANNDD  PPAAYYMMEENNTTSS

In 2022 In 2024

FFuullll  eennttrryy  iinnttoo  ffoorrccee  ooff  SSiinnggllee
DDiiggiittaall  GGaatteewwaayy  RReegguullaattiioonn  ((11))    ttoo
aallllooww  cciittiizzeennss  aanndd  ccoommppaanniieess  ttoo
ppeerrffoorrmm  aa  nnuummbbeerr  ooff  ppaappeerrlleessss

pprroocceedduurreess  iinn  aallll  EEUU  mmeemmbbeerr
ssttaatteess  ((ee..gg..  vviiaa  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  ooff

ppuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  wwiitthh
tteerrmmiinnaallss  ffoorr  ddiiggiittaall  ppaayymmeennttss))..

EECC  ttoo  iimmpplleemmeenntt  aa  ssoouunndd  lleeggaall
ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  iinntteerrooppeerraabbllee

ddiiggiittaall  iiddeennttiittyy  ssoolluuttiioonnss..

By the end of 2023

IIBBAANN  DDIISSCCRRIIMMIINNAATTIIOONN  ((22))

Immediately

EECC  ttoo  cclloosseellyy  mmoonniittoorr  ccaasseess  ooff
nnoonn--ccoommpplliiaannccee  ooff  EEUU  mmeemmbbeerr  ssttaatteess

wwiitthh  tthheeiirr  eennffoorrcceemmeenntt  oobblliiggaattiioonnss  uunnddeerr
tthhee  SSEEPPAA  RReegguullaattiioonn  aanndd  ttoo  llaauunncchh

iinnffrriinnggeemmeenntt  pprroocceedduurreess  iiff  nneecceessssaarryy..

AAVVAAIILLAABBIILLIITTYY  AANNDD
AACCCCEEPPTTAANNCCEE  OOFF  CCAASSHH

At the end of 2021

CCEENNTTRRAALL  BBAANNKK  DDIIGGIITTAALL
CCUURRRREENNCCYY

On a continuing basis

EECC  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  ssttuuddyy  oonn  tthhee  lleevveell
ooff  aacccceeppttaannccee  ooff  ddiiggiittaall

ppaayymmeennttss  iinn  tthhee  EEUU  aanndd  ttoo
pprrooppoossee  lleeggiissllaattiivvee  aaccttiioonn,,  iiff

aapppprroopprriiaattee..

EECC  ttoo  eexxpplloorree  tthhee  ffeeaassiibbiilliittyy  ooff  aa
llaabbeell  aanndd  aa  vviissiibbllee  llooggoo  ffoorr  eelliiggiibbllee
ppaann--EEuurrooppeeaann  ppaayymmeenntt  ssoolluuttiioonnss..

EECC  mmaayy  ddeecciiddee  ttoo  ttaakkee  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn
iinn  vviieeww  ooff  pprrootteeccttiinngg  aacccceeppttaannccee  aanndd

aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  eeuurroo  ccaasshh  aass  uunniiqquuee  lleeggaall
tteennddeerr..

EECC  ttoo  wwoorrkk  cclloosseellyy  wwiitthh  tthhee  EEuurrooppeeaann
CCeennttrraall  BBaannkk  oonn  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  ppoolliiccyy

ooppttiioonnss  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  iissssuuaannccee  ooff  aa  eeuurroo
rreettaaiill  CCeennttrraall  BBaannkk  DDiiggiittaall  CCuurrrreennccyy..

(1) Regulation (EU) 2018/1724 of the European Parliament and of the Council of 2 October 2018 establishing a single
digital gateway to provide access to information, to procedures and to assistance and problem-solving services
(2) Non-acceptance by payees of foreign IBANs to make a payment 

(PROMOTE CORSS-BORDER EUROPEAN PAYMENT SOLUTIONS)

IINNSSTTAANNTT  PPAAYYMMEENNTTSS

EECC  aaiimmss  ffoorr  tthhee  ffuullll  uuppttaakkee  ooff
iinnssttaanntt  ppaayymmeennttss  iinn  tthhee  EEUU..

EECC  ttoo  llaauunncchh  ccoommpprreehheennssiivvee
rreevviieeww  ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  aanndd

iimmppaacctt  ooff  PPSSDD22,,  iinncclluuddiinngg
aasssseessssmmeenntt  ooff  ccoonnssuummeerr

pprrootteeccttiioonn  aanndd  ccoonnssuummeerr  ttrruusstt
iinn  iinnssttaanntt  ppaayymmeennttss

November 2020 By the end of 2021 At the end of 2021

EECC  eexxaammiinneess  aaddhheerreennccee  rraattee  aanndd
aasssseesssseess  wwhheetthheerr  lleeggiissllaattiioonn  iinn
vviieeww  ooff  mmaannddaattoorryy  aaddhheerreennccee  ooff
PPSSPPss  bbyy  tthhee  eenndd  ooff  22002211  wwiillll  bbee

rreeqquuiirreedd..  


