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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 augusti 2015 beretts tillfälle att avge 

yttrande över Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar. Delrapport från 2015 års 

betaltjänstutredning (Fi 2015:02).  

 

Förevarande lagstiftningsärende illustrerar det behov av en sammanhållen finansiell 

lagstiftning som Advokatsamfundet länge har förordat. Den finansiella lagstiftningen är i 

hög grad splittrad på en rad olika författningar, trots att frågorna ofta är närliggande och 

att många bestämmelser är likalydande. Detta förhållande är inte ägnat att främja 

överskådligheten. En ökad överskådlighet torde gynna konsumenter samtidigt som 

fördelarna med en ”förbättrad och enhetlig lagstruktur” skulle tillgodoses.1  

Advokatsamfundet anser vidare att det skulle vara i linje med den strävan efter 

konsoliderad och mer koherent lagstiftning, som märkts för den finansiella marknaden.2 

Som Advokatsamfundet tidigare har påpekat vid ett flertal tillfällen,3 bör 

lagstiftningsåtgärder därför vidtas för att samla samtliga dessa regler – som alltmer hänger 

samman och som på grund av konvergensen mellan olika finansiella verksamhetsgrenar i 

allt större utsträckning måste beaktas sammantaget – i en samlad finansmarknads-

                                                
1 Se SOU 2005:114 s. 528 och prop. 2008/09:200 s. 365. 
2 Detta åskådliggörs exempelvis när regleringen av banker och kreditmarknadsbolag – som tidigare återfunnits i olika lagar – 

sammanfördes i lagen om bank- och finansieringsrörelse och när i princip lagarna för hela värdepappersmarknaden samlades 

i lagen om värdepappersmarknaden.  
3 Se Advokatsamfundets remissyttranden i Fi2005/6495, Fi2006/2506, Fi2006/3480, Ju2008/10607/L2, Fi2010/799, 

Fi2010/4807, Fi2012/3710, Fi2013/208, Fi2013/329, Fi2013/3860, Ju2013/4513/L2, Fi2013/4037, Ju2014/1270/KO, 

Fi2014/2191, Fi2014/4475 och Ju2015/3397/L2. 



   

 

lagstiftning. Därigenom skulle de skilda regelverken kunna samordnas, förståelsen för 

desamma öka samt förbiseenden, inkonsekvenser och dubbelregleringar lättare undvikas. 

Mot bakgrund av detta samordningsbehov ifrågasätter Advokatsamfundet huruvida det i 

förevarande lagstiftningsärende inte vore lämpligare att de regler som föreslås i 

promemorian inordnades i lagen (2010:751) om betaltjänster, exempelvis i lagens 5 kap. 

eller som ett nytt 7 a kap. i lagen. 

 

Advokatsamfundet har tidigare påpekat att det i praktiken lätt kan uppstå – och också 

verkligen uppstår – konflikter och obefogade olikheter när en och samma lagstiftning ska 

tillämpas av två olika myndigheter, t.ex. som i förevarande lagstiftningsärende, 

Konsumentverket och Finansinspektionen.4 Dessa synpunkter gör sig gällande även i detta 

ärende och Advokatsamfundet ifrågasätter därför huruvida det inte vore lämpligare att 

sammanföra tillsynen enlig de nya reglerna hos en enda myndighet, lämpligen 

Finansinspektionen i likhet med övriga betaltjänstfrågor. 

 

SVERIGES ADVOKATSAMFUND 

 

 

 

 

Anne Ramberg 

                                                
4 Se Advokatsamfundets remissvar i ärende Ju2015/3397/L2. 


