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Høringssvar vedrørende udkast til forslag om ændring
af betalingstjenesteloven (loft over interbankgebyrer,
tilsyn mv.)
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Finansrådet har den 19. august 2015 modtaget udkast til forslag om ændring af betalingstjenesteloven i høring. Finansrådet værdsætter mulighe-
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den for at kunne kommentere på lovforslaget.
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Finansrådet kan støtte erhvervs- og vækstministerens hensigt om ved bekendtgørelse at benytte sig af muligheden for i en periode på 5 år og 6 måneder fra forordningens ikrafttrædelse at lade udbydere anvende et gennemsnitligt interbankgebyr på højst 0,2 pct. af den gennemsnitlige årlige
transaktionsværdi af indenlandske debetkorttransaktioner inden for hvert
enkelt betalingskortsystem.
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Finansrådet finder det i den forbindelse positivt, at der med lovforslaget ikke
er fastsat et procentloft for interbankgebyret pr. transaktion, der er lavere
end de 0,2 pct., som fremgår af forordningens artikel 3, stk. 1.
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Det fremgår af lovforslaget, at selve forslaget ikke har økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Finansrådet skal dog bemærke, at der for de virksomheder, som er omfattet af forordningen, vil
være økonomiske og administrative konsekvenser forbundet med at overholde reglerne.
Tilsynet med forordningens bestemmelser om interbankgebyrer placeres i
henhold til forslaget i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Finansrådet skal
i den sammenhæng foreslå, at det undersøges, om tilsynet med overholdelsen af forordningens lofter for interbankgebyrer primært rettes mod betalingskortordningerne og deres regler. Hvis det sikres, at betalingskortordningernes regler overholder forordningens regler om størrelsen af interbankgebyret, kan det undgås, at hver enkel udsteder og indløser pålægges
en større indberetningsforpligtelse.
Forordningen gælder umiddelbart i medlemsstaterne og skal derfor ikke implementeres i national lovgivning. Det er dog Finansrådets opfattelse, at der
fortsat udestår en del fortolkningsspørgsmål i relation til forordningens definitioner og regler. I sagens natur besværliggør dette Finansrådets medlemmers mulighed for at leve op til forordningens krav og bestemmelser. Finansrådet indgår derfor gerne i dialog med Konkurrence- og Forbrugersty-

relsen om dette. Da centrale dele af forordningen træder i kraft i december
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2015 skal Finansrådet opfordre til, at der snarest tages initiativ til dette.
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