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Nya regler om betaltjänster 

 

Hemställan 

 

I förslaget till ändringar i betaltjänstlagen införs i 7 kap 5 § krav på att ett kreditinstitut 

har en skyldighet att på objektiva, icke-diskriminerande och proportionella grunder 

ge betaltjänstleverantörer, som begär det, tillgång till kreditinstitutets 

betalkontotjänster. Samtidigt får ett kreditinstitut, enligt penningtvättslagen 3 kap1 § 

inte etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse, om man inte har tillräcklig 

kännedom om kunden för att kunna hantera den risk för penningtvätt och 

finansiering av terrorism som kan förknippas med affärsförhållandet och för att kunna 

övervaka och bedöma kundens aktiviteter och transaktioner.  

 

Under beredningen av ärendet har Finansinspektionen begärt att det bör klargöras 

om ett kreditinstitut har rätt att neka tillgång till betalkonto om det finns en risk för 

penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller om det krävs att det ska föreligga 

Mot bakgrund av de föreslagna lagändringarna i regeringens proposition 

2017/18:77, Nya regler om betaltjänster, hemställer Svenska Bankföreningen att: 

 

1. Riksdagen överlämnar till regeringen att förtydliga i lag eller förarbeten att 

kraven på att uppnå kundkännedom i lag (2017:630) om åtgärder mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism, 3 kap 1 §, har företräde framför 

betaltjänstleverantörers rätt till kreditinstitutens betalkontotjänster i den 

föreslagna ändringen i lag (2010:751) om betaltjänster, 7 kap 5 §, eller 

2. Utskottet för in ett förtydligande i prop. 2017/18:77 s. 219 enligt följande ” 

Ett kreditinstitut ska enligt penningtvättslagen 3 kap 1 § neka en 

betaltjänstleverantör tillgång till kreditinstitutets betaltjänster om 

kreditinstitutet inte kan uppnå tillräcklig kundkännedom om 

betatjänstleverantören för att kunna hantera de risker för penningtvätt och 

finansiering av terrorism som kan förknippas med affärsrelationen och för 

att kunna övervaka och bedöma betaltjänstleverantörens transaktioner 

och aktiviteter.  
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misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism. I prop. 2017/18:77, s. 219 

hänvisar regeringen i sitt svar endast till 3 kap 2 § penningtvättslagen och uppger att 

det förhållande att ett kreditinstitut i det enskilda fallet bedömer att det föreligger en 

misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism utgör grund för att avslå en 

begäran om tillgång till betalkonto. 

 

Mot den bakgrunden anser Bankföreningen att det måste klargöras att ett 

kreditinstitut är skyldigt att neka en betaltjänstleverantör tillgång till kreditinstitutets 

betaltjänster om kreditinstitutet inte kan uppnå tillräcklig kundkännedom om 

betatjänstleverantören för att kunna hantera de risker för penningtvätt och 

finansiering av terrorism som kan förknippas med affärsrelationen och för att kunna 

övervaka och bedöma betaltjänstleverantörens transaktioner och aktiviteter. Det får 

inte föreligga några hinder för kreditinstitut att följa tvingande regler i 

penningtvättslagen. I annat fall riskerar Betaltjänstlagen att öppna upp 

kreditinstituten för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. 

 

Bakgrund 

 

Enligt penningtvättslagen 3 kap 1§ får ett kreditinstitut inte etablera eller upprätthålla 

en affärsförbindelse, om man inte har tillräcklig kännedom om kunden för att kunna 

hantera den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan förknippas 

med den enskilda kunden och för att kunna övervaka och bedöma kundens 

aktiviteter och transaktioner. Ett kreditinstitut får enligt 2§ inte heller etablera en 

affärsförbindelse om det finns misstankar om att kreditinstitutets produkter och 

tjänster kommer att användas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Under 

affärsförbindelsens gång kan också den risk som kan förknippas med kunden öka, 

eller nya omständigheter avseende kunden kan bli kända, som innebär att 

kreditinstitutet måste uppdatera eller utöka sin kundkännedom. Om kreditinstitutet 

inte kan uppnå tillräcklig kundkännedom för att kunna hantera risken med 

affärsrelationen och för att kunna övervaka och bedöma kundens transaktioner och 

aktiviteter ska kreditinstitutet kunna avsluta affärsrelationen.  

 

Detta innebär en skyldighet för kreditinstitutet att neka att inleda en affärsförbindelse 

eller att avsluta en redan påbörjad affärsförbindelse i de fall man inte uppnår 

tillräcklig kundkännedom i förhållande till den risk som kunden bedöms medföra. 

 

Skrivningen i den föreslagna lagtexten i betaltjänstlagen innebär inte ett hinder för 

kreditinstitutet att beakta annan tvingande lagstiftning, som kraven i 

penningtvättslagen 3 kap 1 och 2 §§.  

 

I prop. 2017/18:77, sid. 218 anser Finansinspektionen att det bör klargöras om ett 

kreditinstitut har rätt att neka tillgång till betalkonto om det finns en risk för 

penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller om det krävs att det ska föreligga 
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misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism. I prop. 2017/18:77, s. 219 

hänvisar regeringen i sitt svar endast till 3 kap 2 § penningtvättslagen och uppger att 

det förhållande att ett kreditinstitut i det enskilda fallet bedömer att det föreligger en 

misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism utgör grund för att avslå en 

begäran om tillgång till betalkonto. Regeringen hänvisar dock inte till 3 kap 1 § 

penningtvättslagen och nämner heller ingenting om att penningtvättslagen kräver att 

en begäran om ansökan om betalkonto ska avslås om kreditinstitutet inte uppnår 

tillräcklig kundkännedom, även om det inte föreligger några misstankar.  

 

Det får inte finnas några tveksamheter om att ett kreditinstitut har en skyldighet att 

neka en betaltjänstleverantör att ingå en affärsrelation på den grund att 

kreditinstitutet inte uppnår tillräcklig kundkännedom för att kunna hantera den risk för 

penningtvätt och finansiering av terrorism som den specifika betaltjänstleverantören 

medför. Denna skyldighet innebär att det inte behöver föreligga några misstankar om 

att betaltjänstleverantören kommer att använda kreditinstitutets tjänster och 

produkter för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Betaltjänstlagen får inte 

öppna upp kreditinstituten för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av 

terrorism. Om kreditinstitutet inte kan neka en betaltjänstleverantör betalkonto förrän 

det finns en misstänkte, innebär det att misstänkta transaktioner redan har 

genomförts, innan kreditinstitutet har en möjlighet att agera. Det kan inte vara syftet 

med ändringarna i betaltjänstlagen att försämra möjligheterna att arbeta mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism. 

 

Att neka en betaltjänstleverantör betalkonto på grunder som inte är objektiva, icke-

diskriminerande och proportionella kan innebära att kreditinstitutet bryter mot 

betaltjänstlagens krav och därmed riskerar att sanktioneras av Finansinspektionen. 

Att inleda eller bibehålla en affärsförbindelse utan att ha tillräcklig kundkännedom för 

att kunna hantera den risk affärsförbindelsen bedöms medföra kan innebära att 

kreditinstitutet bryter mot penningtvättslagens krav och därmed riskerar att 

sanktioneras av Finansinspektionen. De lagar som reglerar ett kreditinstituts 

verksamhet får inte stå i en sådan konflikt till varandra att kreditinstitutet riskerar att 

drabbas av sanktioner, oavsett hur man agerar. 

 

 

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Sara Ekstrand 

  

 


