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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 31 augusti 2016 beretts tillfälle att avge 
yttrande över betänkandet Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande 
betalkonton (SOU 2016:53).  
 
Sammanfattning 

 
Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslagen i betänkandet, men vill lämna följande 
särskilda synpunkter. 
 
Lagstiftningens struktur 

 
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. Betalningsväsendet regleras för närvarande av 
åtminstone följande lagar: lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank, lagen (1999:1309) 
om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden, lagen (2004:297) om 
bank- och finansieringsrörelse, lagen (2015:1016) om resolutionslagen (2010:751) om 
betaltjänster, lagen (2011:755) om elektroniska pengar, räntelagen (1975:635), lagen 
(2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument och, i praktiken, lagen 
(2004:299) om inlåningsverksamhet. Därtill kommer den allmänna avtals- och 
obligationsrätten, eftersom en så central del av betalningssystemet som RIX, i 
Riksbankens regi, vilar på avtalsrättslig grund.1 
 

                                                
1 Se D. Hanqvist, ”RIX och det penningpolitiska styrsystemet”, Juridisk tidskrift 2005/06 s. 966. 
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Detta förhållande är inte ägnat att främja överskådligheten. En ökad överskådlighet skulle 
gynna konsumenter och övriga användare av det svenska betalväsendet samtidigt som 
fördelarna med en ”förbättrad och enhetlig lagstruktur” skulle tillgodoses.2 
Advokatsamfundet anser vidare att det skulle vara i linje med den strävan efter 
konsoliderad och mer koherent lagstiftning, som märkts för den finansiella marknaden.3 
Som Advokatsamfundet tidigare har påpekat vid ett flertal tillfällen,4 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-
lagstiftning. Därigenom skulle de skilda regelverken kunna samordnas, förståelsen för 
desamma öka samt förbiseenden, inkonsekvenser och dubbelregleringar lättare undvikas. 
Förslag om liknande reformer har för de finansiella marknaderna förts fram i litteraturen 
och i den allmänjuridiska debatten.5 Även regeringen har i olika förarbeten principiellt 
ställt sig bakom en sådan förändring.6 I departementspromemorian Säkerheter och 
avräkningar – ett alternativt genomförande av två direktiv (Ds 2013:71) framhöll 
utredaren att en reform av det slag Advokatsamfundet förordar, torde vara önskvärd eller 
kanske till och med nödvändig (s. 58 f.). 
 
Advokatsamfundet välkomnar därför utredningens förslag att de bestämmelser som 
genomför det andra betaltjänstdirektivets regler om skyldigheter i samband med utgiv-
ande och användande av betalningsinstrument samt om ansvar vid obehöriga transaktioner 
ska samlas i betaltjänstlagen och att lagen om obehöriga transaktioner med betalnings-
instrument därmed bör upphöra att gälla. 
 
Finansinspektionens praxis 

 
Det andra betaltjänstdirektivet introducerar en helt ny tillståndspliktig tjänst, 
kontoinformationstjänst. Denna tjänst omfattades inte tidigare av betaltjänstdirektivet eller 
betaltjänstlagen (se betänkandet s. 143 ff.). I detta sammanhang finns det anledning att 
ifrågasätta i vilken grad Finansinspektionens praxis enligt gällande regler har uppfyllt 
kraven på förvaltningens normbundenhet i 1 kap. 1 § tredje stycket RF. Enligt 1 kap. 1 § 
punkt 24 i den i betänkandet föreslagna nya lydelsen av betaltjänstlagen, definieras 
”kontoinformationstjänst” som ”en onlinetjänst för att tillhandahålla sammanställd 

                                                
2 Se SOU 2005:114 s. 528 och prop. 2008/09:200 s. 365. 
3 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. 
4 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, Fi2014/4584, Ju2015/3397/L2, Fi2015/3943, Fi2016/02279/FPM 
och Fi2016/02541/V. 
5 Se exempelvis J. Perkins, ”The Morality of Commercial Lawmaking”, Butterworth’s Journal of International 
Banking and Finance Law 2005 s. 456 och D. Hanqvist, ”Näringsrättens splittring – exemplet med de finansiella 
marknaderna”, Förvaltningsrättslig tidskrift 2006 s. 23, ”Obligatorisk fullständig rapportering av 
derivattransaktioner”, Juridisk Publikation 1/2014 s. 105 och Lagen om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder – En kommentar (2016) s. 113 f. 
6 Se prop. 2006/07:5 s. 320 och prop. 2009/10:220 s. 75. 
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information om ett eller flera betalkonton som betaltjänstanvändaren har hos en eller flera 
andra betaltjänstleverantörer”.  
 
Advokatsamfundet har erfarit att Finansinspektionen åtminstone i ett fall under första 
halvåret 2016 i sin tillsyn har ansett att just sådana tjänster redan är tillståndspliktiga 
enligt betaltjänstlagens nuvarande lydelse. Denna uppfattning är uppenbarligen inte 
förenlig med betaltjänstdirektivets nuvarande lydelse och står därmed inte heller i 
förenlighet med betaltjänstlagen. Advokatsamfundet anser att det är anmärkningsvärt att 
Finansinspektionen i sin praxis utan lagstöd försöker utöka det tillståndspliktiga området. 
(Kammarrätten i Stockholm har nyligen upphävt ett beslut från Finansinspektionen, 
varigenom Finansinspektionen genom ett analogiskt resonemang försökt utsträcka 
tillståndsplikten utöver lagens tillämpningsområde; se dom i mål 1354-16,  
2016-11-07.)   
 
Advokatsamfundet har vidare erfarit att Finansinspektionens praxis avseende vad som 
utgör tillståndspliktiga betaltjänster – utan att den normgivning som Finansinspektionen 
har haft att tillämpa däremellan har förändrats – har kommit till olika slutsatser vid olika 
tidpunkter om huruvida en i sak identisk verksamhet är tillståndspliktig. 
Finansinspektionen har under år 2010, vid åtminstone ett tillfälle, i sin tillsyn ansett att ett 
företag som från ett flertal betalare tar emot betalningar för att sedan fördela de influtna 
medlen till ett flertal betalningsmottagare, inte bedrev tillståndspliktig betaltjänst. 
Däremot har Finansinspektionen under första halvåret år 2016, i ett annat tillsynsärende, 
ansett att just sådan verksamhet vore tillståndspliktig såsom tillhandahållande av en 
betaltjänst. Det har också förekommit att i sak likalydande undantag från tillståndsplikt 
enligt lagen om elektroniska pengar och betaltjänstlagen av olika tjänstemän hos 
Finansinspektionen avseende identiska faktiska omständigheter, har bedömts på 
diametralt motsatta sätt.7 
 
Det finns således anledning för regeringen att närmare granska hur Finansinspektionen 
bedriver sin tillsynsverksamhet och närmare granska kvaliteten och rättssäkerheten i 
inspektionens avgöranden och beslutsprocesser. Det är, anser Advokatsamfundet, helt 
oacceptabelt att Finansinspektionen agerar utan stöd av – och i strid med – lag och därmed 
genom administrativt godtycke inkräktar på den grundlagsstadgade näringsfriheten (se 
2 kap. 17 § RF) och allas likhet inför lagen (1 kap. 9 § RF). 
 
Finansinspektionens ställning 

 
Advokatsamfundet har i tidigare remissvar påpekat det olämpliga i att Finansinspektionen 
– som är en myndighet under regeringen och som regeringen, utan riksdagens medverkan, 
i princip genom beslut och förordning kan avveckla eller ombilda – omnämns direkt i 
lagtext, och att det bör övervägas att – enligt bl.a. finländsk förebild8 – införa en lag om 

                                                
7 Se Hanqvist (2016) s. 114 f. 
8 Se lag om Finansinspektionen 19.12.2008/878. 
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Finansinspektionen.9 Samma synpunkter gör sig gällande avseende betaltjänstlagen (och i 
dess föreslagna reviderade version), som utpekar Finansinspektionen som behörig 
myndighet. Detta borde i stället ske genom att regeringen i kraft av ett i lag givet 
bemyndigande genom beslut anger Finansinspektionen som behörig myndighet enligt 
lagen.  
 
Anmälan respektive registrering 

 
I betänkandets lagförslag – se t.ex. 1 kap. 6 och 7 §§, 3 kap. 17 och 28 §§ och 4 kap. 10 § 
– föreskrivs att vissa förhållanden ska anmälas till Finansinspektionen. Denna 
anmälningsplikt är uppenbarligen någonting annat än den registreringsplikt som i vissa 
avseenden föreskrivs (se lagförslagets 3 kap. 17, 18 och 19 §§). I praktiken har det 
emellertid visat sig att Finansinspektionen inte respekterar lagstiftningens distinktion 
mellan anmälningsplikt och registreringsplikt.10 Lagstiftningens lydelse har således inte 
visat sig vara tillräckligt tydlig för att säkerställa Finansinspektionens efterlevnad av 
distinktionen. Advokatsamfundet anser därför att vägledande uttalanden därför kan vara 
påkallade i förarbetena för att säkerställa att Finansinspektionen i praktiken upprätthåller 
den distinktion som görs i lagstiftningen. 
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
 
Anne Ramberg 

                                                
9 Se Advokatsamfundets remissyttranden i Fi2013/329 s. 17; Ju2015/3397/L2 s. 7 f., Fi2013/3294 s. 8, 
Fi2016/02279/FPM och Fi2016/02541/V; se även diskussionen i Hanqvist (2016) kommentaren till 13 kap. 1 § 
(s. 678 ff.). 
10 Jfr D. Hanqvist, ”Anmälnings- och registreringsplikten enligt lagstiftningen för de finansiella aktörerna”, 
Förvaltningsrättslig tidskrift 2008 s. 273. 


