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Remissyttrande för promemorian Stärkt
konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls
(Fi2019/02539/B)
Förvaltningsrätten har utöver synpunkterna nedan inte några synpunkter på förslagen och bedömningarna i promemorian.

2 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om
betaltjänster
4 kap. 21 §

I lagförslaget flyttas sista meningen i 4 kap. 21 § lagen (2010:751) om betaltjänster och placeras i ett nytt stycke i samma paragraf. I det nya andra stycket
ska följande föreskrivas enligt förslaget. ”Vid tillämpningen av 10 § tredje stycket
marknadsföringslagen ska sådan information anses vara väsentlig.” En placering
av bestämmelsen enlig förslaget, dvs. i ett nytt andra stycke, innebär att bestämmelsens samband med bestämmelsen om lämnande av information försvagas. Det kan därför finnas anledning att överväga ett förtydligande av vad formuleringen ”sådan information” syftar på.

6 Konsekvensanalys
I promemorian saknas en analys av vilka faktorer som är drivande för en ehandlares eller betaltjänstleverantörs val av vilket eller vilka betalningssätt som
ska tillhandahållas. Frågan om vilka effekter förslaget får för sådana beslut är
därför svårbedömd. Kan effekterna exempelvis bli att betalsätt som inte anses
vara krediter i promemorians mening kan komma att tillhandahållas i mindre utsträckning?

7.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:751) om
betaltjänster
4 kap. 6 a §

R2B

I författningskommentaren anges att begreppet kredit har en vid innebörd. Det
bör klargöras hur denna vida innebörd förhåller sig till begreppets betydelse i
exempelvis lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och konsumentkreditlagen (2010:1846). Om det är möjligt, bör begreppets betydelse komma till
direkt uttryck i lagen om betaltjänster. Detta torde inte vara något problem om
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det är begreppets betydelse enligt konsumentkreditlagen som avses. I vart fall
skulle tillämpningen tjäna på en uttömmande uppräkning av hur de betalsätt som
tillhandahålls i dag ska bedömas i förhållande till begreppet kredits betydelse
enligt förslaget.
______________________
Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Mattias Almqvist.
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