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Kommissionsförslag om åtgärder för att införa vissa krav på 
betaltjänstleverantörer och för att stärka det administrativa 
samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägerier 

Bankföreningen har fått rubricerade EU-förslag på remiss. Föreningen lämnar 

följande synpunkter. 

Sammanfattning 

• Bankföreningen stöder självklart arbetet mot skattefusk men avstyrker att dessa 

föreslagna åtgärder vidtas i förhållande till betaltjänstföretag. Bankföreningen 

föreslår istället att e-handlare på den inre marknaden förses med ett 

registreringsnummer alternativt en slags certifiering för att kunna identifieras och 

därmed kontrolleras för momsändamål.  

• Förmedling av en betalning mellan köpare och säljare har ingenting med själva 

omsättningen av vara eller tjänst i mervärdesskattehänseende att göra. En 

gränsöverskridande betalning kan t.ex. föreligga även om leveransen av varan 

eller tjänsten sker i ett och samma land.  

• Förslagen är oproportionerliga och leder till en massiv informationshantering 

samtidigt som det är högst tveksamt om åtgärden i sig leder till ökade 

skatteintäkter för EU:s medlemsstater.  

• Betalningar vid e-handel är endast en delmängd av de miljoner betalningar som 

äger rum varje dag inom EU.1 Bankföreningen är mycket tveksam till om det 

överhuvudtaget är möjligt att avgränsa information till skattemyndigheterna för 

de behov som anges i förslaget. Om mer information än nödvändigt samlas in 

kan detta stå i strid med reglerna om banksekretess samt EU:s 

dataskyddsförordning.  

                                                
1 Under hela 2017 gjordes t.ex. ca 32 miljarder ”credit transfers”, 25 miljarder ”direct debits” 
och 69 miljarder korttransaktioner inom EU. 
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• Bankföreningen anser inte att det framgår tydligt i lagtexten vem i en 

betaltransaktionskedja som är den som ska är ansvarig för att hålla uppgifterna 

som efterfrågas. Vid betalningar är det ofta flera betaltjänstleverantörer 

inblandade. Är det betalningsmottagarens betaltjänstleverantör eller den 

betaltjänstleverantör som används av den som betalar eller bägge två som ska 

rapportera? Om det är betalarens betaltjänstleverantör kan Bankföreningen 

konstatera att samtliga de uppgifter som begärs inte finns tillgängliga hos denne 

(artikel 243d). Om fler än en part i kedjan ska ansvara för rapportering blir 

frågan om lagförslagets proportionalitet än mer aktuell, då förslaget kommer att 

få en stor inverkan för många.  

• Föreningen anser att kostnader för att bygga system för en dylik rapporterings-

ordning ska bäras av det allmänna och inte övervältras på enskilda företag. 

• Förslaget är sannolikt konkurrenshämmande för europeiska betatjänst-

leverantörer. Detta eftersom de kommer att drabbas av stora kostnader 

avseende IT och administration, om förslaget blir verklighet. Kostnader som 

betaltjänstleverantörer utanför EU inte kommer att drabbas av. Detta medför en 

risk för att den europeiska betaltjänstmarknaden urholkas till förmån för 

betaltjänstleverantörer utanför EU, vilka kommer kunna tillhandahålla samma 

tjänster till bättre priser. 

• Föreningen anser att beredningen av förslagen inom EU är bristfällig. Av 

förslagen framgår att EU-kommissionen bland annat inhämtat synpunkter från 

flera intressenter, däribland betaltjänstleverantörer. Bankerna har dock såvitt vi 

kan erfara inte tillfrågats. Den europeiska bankföreningen (EBF) har inte 

involverats. 

Moms vid e-handel 

Enligt motiveringen till förslagen ska uppgifter från betaltjänstföretagen samlas in för 

att användas för att kunna upptäcka och bekämpa bedrägliga företag inom e-

handeln. I förslaget konstateras att e-handel via internet gör det möjligt att dölja sin 

identitet via domännamn och därmed begå momsbedrägerier som är svåra att 

upptäcka. Förslaget omfattar uppgifter rörande betalningar för leveranser av såväl 

varor som tjänster.       

 

Åtgärden kompletterar antagandet av nya regler för moms vid e-handel enligt direktiv 

(EU) 2017/2455 (ändring av befintliga momsdirektivet 2006/112/EG samt direktiv 

2009/132/EG om befrielse från moms vid slutlig import av vissa varor). Enligt direktiv 

(EU) 2017/2455 ändras från 1 januari 2021 bland annat uppbörden av moms vid e-

handel på så vis att själva marknadsplatsen, plattformen, en portal eller liknande 

som möjliggör distansförsäljning av importerade varor eller varor som levereras inom 

EU anses vara den som tagit emot och levererat varorna. Vid import ska handels-

platsen bli skattskyldig om försändelsens värde understiger 150 euro. Momsen ska 

redovisas av handelsplatsen vid den tidpunkt då betalningen har godkänts. 
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Vidare ska även distansförsäljning (postorder) av varor omfattas av den särskilda 

ordningen OSS (One-Stop-Shop) enligt momsdirektivet. OSS gäller idag endast vid 

omsättning av elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och radio- och 

televisionssändningar. OSS innebär att en säljare med gränsöverskridande 

försäljning kan registrera sig för moms i en portal på nätet och via deklaration på 

elektronisk väg redovisa momsen i det land där varan eller tjänsten anses omsatt. 

Ordningen gäller även tredjelandsföretag. Tredjelandsföretag kan välja vilket EU-

land man önskar registrera sig i. EU-företagen måste välja OSS i det land där man 

har sitt säte eller fasta etableringsställe, om säte saknas inom EU. Vissa 

tröskelvärden införs för att minska den administrativa bördan för mindre e-handlare. 

Om omsättningen understiger tröskelvärdet ska momsen redovisas där säljaren 

finns, dvs. den lokala momsen ska tas ut och redovisas till den lokala 

skattemyndigheten, om inte säljaren väljer att redovisa momsen där köparen finns 

(jfr. prop. 2017/18:295 s. 28).    

 

Varor som beställs på distans via nätet inom EU 

 

Idag ska varor som omsätts till konsumenter inom EU genom så kallad distans-

försäljning beskattas med mervärdesskatt där säljaren är etablerad. Det betyder att 

lokal moms tas ut där säljaren finns även om varan skickas till en konsument i ett 

annat EU-land, t.ex. genom beställningar via en handelsplats eller plattform. Om 

säljarens omsättning av varor till konsumenter i andra EU-länder överstiger vissa 

tröskelvärden vilka bestäms på nationell nivå, ska denne ta ut destinationslandets 

moms (där konsumenten finns). Tröskelvärdet får enligt momsdirektivet inte 

understiga 35 000 euro. I Sverige ska svensk moms tas ut om omsättningen av varor 

till svenska konsumenter från ett annat EU-land överstiger 320 000 kr. I de nya 

reglerna för e-handeln som träder i kraft den 1 januari 20212 tas tröskelvärdena som 

nu gäller bort och handelsplatser eller plattformar kommer att bli skattskyldiga till 

mervärdesskatt vid omsättning av varor på distans inom EU. En lättnad införs för 

mindre företag som har en total omsättning till icke-momspliktiga kunder i andra 

medlemsstater på totalt 10 000 euro. I dessa fall ska varan beskattas i säljarens 

land.   

 

Bankföreningen har förståelse för att distansförsäljningen av varor inom EU är svår 

att kontrollera. En bidragande orsak är att det knappast föreligger något incitament 

hos den medlemsstat där säljaren befinner sig att medverka till att destinationslandet 

får sina momsintäkter, när beloppsgränserna överskrids. Det innebär ju att 

avsändarlandet går miste om skatteintäkter. Bankföreningen anser inte att det är 

rimligt att eventuellt dålig samarbetsvilja mellan medlemsstaterna vid 

momsuppbörden ska drabba betaltjänstleverantörer som inte befattar sig med 

                                                
2 Direktiv (EU) 2017/2455. 
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varorna eller tjänsterna som omsätts. EU måste finna bättre sätt att intensifiera 

kontrollen av fysiska distansförsäljningsföretag inom EU. (se Bankföreningens 

exempel i separat fil) 

 

Varor som handlas på nätet från handlare i tredje land 

 

När varor beställs och köps via näthandlare i tredje land, dvs. när varor finns i land 

utanför EU och skickas till konsumenter eller företag inom EU ska moms erläggas på 

importen i det land dit varan skickas. För konsumenter, som inte är registrerade till 

moms, ska momsen uppbäras av Tullverket eller den distributör som hanterar 

importen av varorna. (se Bankföreningens exempel i separat fil). Vid import av varor 

föreligger en fysisk kontakt med varorna och de samlas upp vid ankomsten hos 

Tullen eller transportören/distributören. Statistiken från betaltjänstleverantören Dibs 

visar att den absoluta majoriteten mängden varor handlas från vissa (stora) 

utländska handelsplatser (se ovan). I dessa fall bör momsuppbörden i högre grad 

fokuseras på de faktiska säljarna, se nedan. 

 

Tjänster som omsätts på elektronisk väg och som laddas ned on-line 

 

I momsdirektivet finns särskilda regler för var elektroniska tjänster (produkter som 

köps och laddas ned on-line), telekommunikationstjänster och radio- och 

televisionssändningar anses omsatta. Omsättningsland är det land där köparen 

(företag eller privatkonsument) är etablerad. För mindre företag som omsätter dessa 

tjänster till konsumenter får momsen tas ut där säljaren är etablerad om 

omsättningen inte överstiger 10 000 euro per kalenderår, om inte säljaren väljer att 

redovisa momsen där köparen finns. Reglerna omfattar även säljare som finns i 

tredje land. 

 

Bankföreningen har förståelse för att det är svårt att få in moms från företag som 

levererar något som endast finns i elektronisk form och som inte kräver någon fysisk 

etablering för sin verksamhet. Bankföreningen hänvisar i denna del till sitt förslag 

nedan.                               

Bankföreningens synpunkter på lagförslaget samt förslag 

Mot bakgrund av vad som anförts ovan avstyrker Bankföreningen med bestämdhet 

det föreliggande initiativet från EU-kommissionen om ökad uppgiftsskyldighet för 

betaltjänstleverantörer. Föreningen anser att det lagförslag som lagts fram är 

• Otydligt såvitt avser vem som är skyldig att göra vad, marknadsaktörerna 

vet själva ännu inte vem som gör vad eftersom kunderna är de som 

samtycker och öppnar möjligheten för tredjepartsleverantörer av 

betaltjänster att nyttja kundens kortnummer, betalkontonummer, 

telefonnummer m.m. via så kallade öppna API-lösningar, inom ramen för 
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vad parterna avtalar och vad banker tvingas öppna upp i enlighet med 

betaltjänstdirektivet 

• Oklart såvitt avser den information som efterfrågas. Ska denna inhämtas 

särskilt av inblandande betaltjänstleverantörer och i så fall hur och av vem 

i betaltjänstkedjan, eller rör kraven endast rapportering av tillgänglig 

information?     

• Leder till stora risker för dubbelrapportering med avseende på betalarens- 

och mottagarens betaltjänstleverantörer. 

• Leder till ökade kostnader för investeringar i teknik för att efterleva 

rapporteringskraven, i synnerhet om de transaktioner som ska rapporteras 

endast är de som är gränsöverskridande. Detta går stick i stäv med EU:s 

ambitioner att skapa en gemensam och integrerad digital inre marknad 

utan nationsgränser. 

• Spär på rapporteringsplikt som införts inom ramen för PSDII såsom 

kraven på incidentrapportering och bedrägerirapportering. Det är inte 

rimligt med ytterligare kostnader för bankerna – och ytterst 

betaltjänstanvändarna – för de ändamål som nu föreslås (momskontroll)  

• Leder till en risk för att överskottsinformation rapporteras vilket kan stå i 

strid med reglerna om banksekretess samt gällande rättssäkerhetsregler 

som EU-förordningen GDPR. 

 

Platsen för var en vara eller en tjänst är omsatt och därmed ska beskattas med 

moms avgörs oberoende av varifrån en betalning görs. En intern omsättning i 

Sverige kan faktureras från utlandet och betalning erläggas eller förmedlas av ett 

subjekt i utlandet. En vara kan inhandlas i en lokal butik i ett annat EU-land och 

betalningen bli en gränsöverskridande betalning eftersom betalningen förmedlas från 

ett konto i ett land till ett konto i ett annat land. Att jaga uppgifter om betalningar för 

att dra slutsatser om var en vara eller en tjänst har omsatts och av vem är ett 

trubbigt och tungrott verktyg för att komma åt momsbedrägerier inom EU. 

 

Andra saker som noteras är frågan om 25 transaktionerna per kvartal och hur de ska 

definieras. Vad gäller vid t ex avbetalningsköp. Ett avbetalningsköp är en 

transaktion, men kan generera många bokningar (per kvartal). Ska i en sådan 

situation alla bokningar rapporteras trots att avbetalningsköpet är en enda 

transaktion med flera betalningar? Vidare kan gränsen på 25 transaktioner bli 

problematisk om t.ex. 500 kortutgivare hanterar mindre än 25 betalnings-

transaktioner till e-handlaren per kvartal, totalt blir detta betydligt fler än 25 men 

mindre än 25 per betaltjänstleverantör på betalarsidan. Tusentals korttransaktioner 

blir därmed inte rapporterade.   

 

Bankföreningen noterar vidare att vissa av de uppgifter som efterfrågas i det nya 

förslaget sällan eller aldrig finns med som obligatorisk information i ett betaluppdrag, 

t.ex. i en kortbetalning. Detta gäller t. ex. namn, momsregistreringsnummer och 
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adress. Det skulle dessutom med dagens tekniska lösningar vara praktiskt omöjligt 

att samla in efterfrågad information och matcha t. ex. namn och adress på en 

betalningsmottagare för att se om det finns 25 transaktioner mot en och samma 

mottagare. Detta eftersom det vid betalningar används fritextfält vilka inte går att låsa 

eller matcha mot centrala register, olika kunder kan därmed skriva olika namn på en 

och samma betalningsmottagare. Dessutom kan ett bolag vara registrerat till 

mervärdesskatt i fler länder och hur ska en kund eller betaltjänstförmedlare kunna 

validera att det momsregistreringsnummer som eventuellt anges vid betalning är det 

nummer som försäljning av varan eller tjänsten har skett under. Mot bakgrund av att 

det kan finnas flera momsregistreringsnummer för en och samma e-handlare 

kommer det att försämra uppgifternas kvalitet i betalningsuppdraget.   

 

Bankföreningen föreslår istället: 

 

• Inom ramen för EU:s ambitiösa satsningar på den digitala utvecklingen på 

EU:s inre marknad bör det införas ett registreringskrav eller ett 

certifieringskrav för den som vill öppna en butik på nätet för omsättning av 

varor och tjänster. På så vis kan e-handlare identifieras och kontroller 

utföras. Icke-certifierade e-handlare får svårt att konkurrera med certifierade 

(seriösa) e-handlare. Detta är en åtgärd som även skulle kunna stärka 

konsumentskyddet vid e-handel.3 Från den 1 januari 2021 blir elektroniska 

gränssnitt som möjliggör distansförsäljning av varor att räkna som 

självständiga säljare. Dylika elektroniska gränssnitt som möjliggör 

distansförsäljning av varor som importeras från tredje land räknas som 

säljare av varan om varan har ett värde på högst 150 euro. Bankföreningen 

föreslår att beloppsgränsen för import från tredjeland slopas så att dessa 

elektroniska gränssnitt behandlas på samma sätt som plattformar inom EU 

(jfr. antagen beloppsgräns för redovisningsskyldighet på 150 euro enligt 

direktiv (EU) 2017/2455).       

 

I lagförslaget framgår att EU-länderna har svårt att kontrollera e-handeln i 

mervärdesskattehänseende på grund av att handeln döljer sin identitet 

bakom domännamn på nätet och bakomliggande leverantörer är svåra att 

finna. I den statistik som förs av bland annat betaltjänstleverantören Dibs 

framgår att den största bulken av gränsöverskridande handel med varor via 

nätet sker med stora etablerade utländska sajter. PostNord har under 2018 

ingått ett avtal med e-handelsplattformen Wish. Den svenska momsen 

administreras av Wish och alla avgifter bakas in i priset. PostNord för enligt 

uppgift diskussioner med fler internationella e-handlare.4 

Synpunkter på enskilda artiklar i direktivförslaget 

                                                
3 Jfr. EU:s 2015 Digital Single Market strategy samt vad som åstadkommits i denna länk 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-mid-term-review 
4 Källa: PostNord. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-mid-term-review
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Artikel 243b 

Eftersom endast vissa betaltransaktioner är av intresse för momskontrollen är enligt 

kommentaren till bestämmelsen inte alla transaktioner relevanta för kontrollen av 

gränsöverskridande leveranser av varor och tjänster, således ska endast vissa 

uppgifter hållas i registren som ska upprättas. Hur ska en betaltjänstleverantör kunna 

vaska fram de relevanta uppgifterna för att myndigheterna ska kunna utöva en 

(effektiv) momskontroll? Det är oklart vilken betaltjänstleverantör som 

uppgiftsskyldigheten åvilar. Om det rör sig om betalarens betaltjänstleverantör finns 

inte den information tillgänglig som efterfrågas.    

 

De kriterier som ställs upp för rapporteringskrav innebär att en betaltjänstleverantör 

måste bygga tekniska system för att bryta ner transaktionerna till de som ska anses 

utgöra tecken på betalningar vid e-handel. Det är alltså högst oklart hur detta ska gå 

till och vem som egentligen blir skyldig att hålla dessa register, det hänvisas till att 

såväl betalaren som betalningsmottagaren ska kartläggas. 

 

Artikel 243c 

Även om betalaren skulle kunna lokaliseras med dessa uppgifter kan den 

underliggande transaktionen (omsättningen av en vara eller en tjänst) ha ägt rum i 

en och samma medlemsstat, jfr. en situation där en turist handlar med sitt kort i 

utlandet.   

 

Artikel 243d 

Det är enligt Bankföreningen oklart vilka betaltjänstleverantörer i en betalkedja som 

kan bli uppgiftsskyldiga enligt förslaget. Om det är betalarens betaltjänstleverantör 

som ska rapportera finns inte de uppgifter tillgängliga om betalningsmottagaren som 

efterfrågas i denna bestämmelse. 

 

I betaltjänstlagen regleras vilken information som betalningar ska innehålla, jfr. 4 

kap. lag (2010:751) om betaltjänster. Eftersom målsättningen med den 

harmoniserade SEPA-strukturen inom EU är att förenkla mängden betalinformation 

för att minimera risken för fel vid processandet av en betalning, måste förevarande 

förslag såvitt avser betalningar inom EU anses gå i motsatt riktning med den 

ambitionen.5               

Förslagets beredning inom EU 

Bankföreningen anser inte att EU-kommissionen har berett dessa lagförslag med 

den europeiska banksektorn på sätt som hade krävts för att undvika en oklar och 

troligtvis föga effektiv lagstiftning. Förslagen har lagts fram på kort tid (processen 

med underlag för en Impact assessment och utformningen av den legala texten 

                                                
5 Jfr. t.ex. the ‘IBAN only’ rule I SEPA-förordningen. 
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startade i början av 2018 och därefter hölls allmän konsultation och riktade 

konsultationer m.m. på förkortad tid). Under sådana omständigheter borde Europas 

största betaltjänstleverantörer ha konsulterats genom direkta kontakter. Av 

kommissionens Impact Assessment framgår att EU-kommissionen bland annat 

genom riktade samråd har inhämtat synpunkter från flera berörda parter, däribland 

betaltjänstleverantörer. Vilka betaltjänstleverantörer som har tillfrågats framgår ej. 

Bankerna är de största betaltjänstleverantörerna på EU:s inre marknad, även om 

nya aktörer som tar marknadsandelar i värdekedjan för betalningar tillkommer 

successivt, i synnerhet efter genomförandet av det andra betaltjänstdirektivet ((EU). 

De europeiska bankerna har dock inte tillfrågats i det riktade samrådet. EU-

kommissionen säger att lagförslaget har utarbetats i samråd med medlemsstaternas 

skattemyndigheter och företagsföreträdare, bland annat betaltjänstleverantörer, som 

en del av undergruppen för e-handel i ”the VAT-Forum”. Den europeiska 

Bankföreningen EBF ingår inte heller i den konstellationen.  

 

Vidare har EU-kommissionen i förberedelserna för lagförslaget publicerat en 

konsultation rörande en kombinerad färdplan/inledande konsekvensbedömning: 

”Exchange of VAT-relevant payment data”. Konsultationen låg ute i endast en 

månad under mars-april 2018 och endast tre svar erhölls varav ett svar inte rörde 

frågeställningen överhuvudtaget (se not 29 på s. 7 i direktivförslaget). På EU-

kommissionens hemsida om planering och initiativ till ny lagstiftning inom EU 

framgår att kommissionen tar fram färdplaner bland annat för viktiga nya lagar eller 

initiativ. Vidare framgår också att om åtgärderna medför stora konsekvenser för 

ekonomin, miljön eller samhället måste man göra en konsekvensbedömning. I stället 

för en färdplan gör man då en inledande konsekvensbedömning, som går in mer i 

detalj. Eftersom man alltså i det här fallet gjort en inledande konsekvensbedömning 

visar detta att förslaget bedöms få ”stora konsekvenser för ekonomin, miljön eller 

samhället”. EU-kommissionen borde därför vinnlagt sig om att rådfråga rätt 

intressenter i dessa frågor.    

 

Den låga svarsfrekvensen visar enligt Bankföreningen att EU-kommissionen inte 

tillräckligt tydligt lyckats uppmärksamma berörda parter om att man publicerat en 

inledande konsekvensbeskrivning rörande initiativet i fråga. Hade detta gjorts 

tydligare hade med stor säkerhet de mest berörda intressenterna besvarat 

konsultationen, däribland den europeiska banksektorn.   

 

Bankföreningen anser att Sverige bör framföra kritik till EU-kommissionen rörande 

den bristfälliga beredningen. Föreningen anser också att det kunde ha skett en 

beredning på nationell nivå med bankerna i samband med att EU-kommissionen haft 

ett riktad samråd med de nationella skattemyndigheterna om initiativet rörande 

inhämtande av uppgifter om betalningar för att bekämpa momsbedrägerier. Detta 

mot bakgrund av erfarenheterna av den allmänna utvecklingen de senaste 10 åren 

när banker successivt blivit påtvingade en icke-officiell roll som medverkande parter i 
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det allmännas skattekontroll vilket varit mycket kostsamt och medfört 

oproportionerligt stor administrativ börda för bankerna samtidigt som bankernas 

kunder blivit utsatta för stor rättsosäkerhet. Rapporteringsskyldigheten påverkar 

bankers och andra finansiella instituts administrativa börda så mycket att man hellre 

väljer att avstå att ingå nya kundrelationer om dessa innebär att gränsöverskridande 

rapporteringskrav måste uppfyllas.6 Det kan också nämnas att bankerna nyligen 

även fått ett ansvar att minska nyttjandet av otillåten spelverksamhet. Detta genom 

att bankerna förbjuds att genomföra betalningar till spelbolag som bedriver 

verksamhet utan att ha licens om spelbolaget borde ha en licens. Ett exempel på en 

annan svårtolkad kontrollfunktion som lagts på bankerna.   

 

Enligt EU-kommissionens senaste rapport över resultatet av det kraftigt utbyggda 

gränsöverskridande uppgiftslämnandet inom ramen för utvecklingen av direktivet om 

administrativt samarbete inom direkt beskattning (2011/16/EU, DAC)7 konstateras att 

flera medlemsstater fortfarande använder de upplysningar de tar emot i mycket 

begränsad omfattning, eller inte alls. Informationsutbytet har enligt kommissionens 

rapport inneburit betydande investeringar och löpande kostnader men det är svårt att 

kvantifiera fördelarna med det automatiska utbytet av upplysningar i fråga om 

ytterligare skatteintäkter. Man antar att fördelarna huvudsakligen består i att 

åtgärderna får en avhållande effekt på skattefusk och skatteundandragande.   

 

EU-kommissionens redogörelse för konsekvenserna i impact assessment 

SWD(2018) 488 final 

Bankföreningen har inte på den korta tid som stått till vårt förfogande för detta 

remissvar haft möjlighet att närmare analysera och kommentera samtliga av de 

påståenden om betaltjänstleverantörer som görs i nämnda impact assessment. 

Bankföreningen vill dock peka på det påstående som framgår nedan enligt vilket 

samrådet med intressenter visar att existerande IT-system kan användas, eller 

anpassas till moderata kostnader, för att tillhandahålla efterfrågad data.8 

Bankföreningen delar inte denna uppfattning:  

      

“--- As for private businesses, the main impact would be on PSPs, who under the 

various options would have to materially put the data at the disposal of the 

authorities. The stakeholder consultation has however revealed that, for these 

                                                
6 Så kallad ”de-risking”. Vid sidan av att bankerna lämnar ca 42 miljoner kontrolluppgifter per 
år enligt kraven i skatteförfarandelagen har bankerna ålagts en automatisk 
rapporteringsskyldighet avseende finansiella konton som innehas av kunder med 
skattemässig hemvist i andra länder, jfr. det s.k. FATCA-regelverket samt genomförandet av 
OECD:s riktlinjer för Common Reporting Standard (CRS), i skatteförfarandelagen. Nya 
uppgiftskrav är på gång genom det s.k. DAC6 direktivet om infomation om aggressiva 
gränsöverskridanden skatteupplägg.   
7 KOM(2018) 844 slutlig av den 17 december 2018. 
8 s. 43 i SWD(2018) 488 final. 



   
 

10 

 

 

 

 

entities, existing IT systems could be used – or adapted at a moderate cost – to 

provide the data, so that the set-up and learning costs would be limited.   ---” 

 

 

 

Vi bilägger ytterligare information om den svenska betalmarknaden och den svenska 

e-handeln nedan samt ett antal exempel (i separat fil) som illustrerar den osäkerhet 

och den oproportionerliga börda som förslaget innebär.   

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Ulrika Hansson 
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     Bilaga 

Betaltjänster i Sverige 

En kärnverksamhet i bank utgör förmedling av betalningar och hållande av 

betalkonton. Alla betalningar, som inte görs med sedlar och mynt, innebär att pengar 

flyttas mellan konton hos någon eller några banker.      

 

Vid köp på nätet erbjuds oftast en mix av olika betalningssätt och av olika slags 

aktörer; kort, faktura (t.ex. Klarna), direktbetalning via bank, PayPal och mobila 

betallösningar, t.ex. swish. Vid i stort sett samtliga betalningssätt på nätet finns en 

bank med i betalkedjan. Vissa företag erbjuder betalningslösningar direkt för 

webbutiken. Ett sådant företag är Dibs. Kortmarknaden i Sverige domineras av 

bankerna. Under 2017 gjordes ca 3,3 miljarder transaktioner med kort och ca 

260 miljoner transaktioner med Swish.9  

 

I övervägande antalet distansbetalningar för köp av varor och tjänster på internet 

används kort. Men även faktura är vanligt och betalningar med mobilappar ökar stort 

i e-handeln, i synnerhet bland unga. Samma mönster finns i samtliga nordiska 

länder.10 Kortbetalningar är i allmänhet pulltransaktioner, vilket innebär att 

säljföretagets bank begär betalningen från konsumentens bank. De kort som finns 

utfärdade i Sverige är bankkort, betalkort och kreditkort och de är nästan alltid 

knutna till något internationellt kortsystem, vanligtvis Visa eller MasterCard. Ett debet 

eller kreditkort är kopplat till visst betalkonto i bank. Vissa betaltjänstleverantörer 

erbjuder elektroniska plånböcker, dvs. att kunden har flyttat över pengar från sitt 

bankkonto till ett konto som innehas av ett separat betaltjänstföretag.  

 

En betalning sker i flera olika steg: den kontrolleras, clearas i vissa fall och 

avvecklas. Kontrollerna innebär att det säkerställs att avsändaren av betalningen är 

behörig att göra betalningen och att det finns tillräckligt med pengar på avsändarens 

konto. Clearingen innebär att avsändarnas betalningar sammanställs innan de 

skickas vidare för avveckling. Avvecklingen som sker på deltagarnas konton i RIX är 

det sista steget i betalningskedjan och innebär att betalningen slutförs. Som 

centralbank kan Riksbanken se till att det alltid finns pengar i RIX-systemet, vilket 

gör att betalningarna kan fungera friktionsfritt. 

 

Efter de senaste ändringarna av betaltjänstdirektivet som inneburit att banker är 

skyldiga att släppa ifrån sig kunddata till tredje part (PSDII) kan bankerna ha flera 

olika roller i betalsystemet. PSD II innebär att företag som tillhandahåller betalkonton 

(banker) under vissa omständigheter är skyldiga att ge dessa tredjepartsbetaltjänst 

leverantörer tillgång till kundernas konton, under förutsättning att kunden har gett sitt 

                                                
9 Källa: Riksbanken samt Getswish AB. 
10 Källa: Rapport Svensk E-handel, Dibs, 2018. 
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uttryckliga godkännande. Leverantörer av betalningsinitieringstjänster och 

kontoinformationstjänster har rätt att använda de starka kundautentiserings-

förfaranden som den kontoförvaltande banken erbjuder kunden. Sannolikt kommer 

dock fortfarande bankerna även i framtiden, direkt eller indirekt, att tillhöra de största 

betaltjänstleverantörerna i betaltjänstdirektivets ((EU) 2015/2366) mening på EU:s 

inre marknad, men rollen i betalningskedjan kommer att förändras. 

 

PSD II genomförs successivt i takt med att olika guidelines och tekniska standarder 

börjar tillämpas. Detta arbete är inte helt klart ännu och resultatet av PSDII på 

betalmarknaden inom EU kommer inte att skönjas förrän marknaden anpassat sig 

mera till den nya betaltjänstmiljön.  

 

I en rapport från 2013 bedömer Riksbanken att den svenska massbetalningsmark-

naden under den överskådliga framtiden kommer att utvecklas i två faser.11 I den 

första fasen går massbetalningsmarknaden mot en ökad fragmentering med ett stort 

utbud av olika betaltjänster från många aktörer. Ingen enskild aktör blir då stor nog 

för att styra utvecklingen. Det mångsidiga utbudet av betaltjänster kan leda till att 

ingen betaltjänst blir brett accepterad. En fragmentering kan också ske på kundsidan 

och utifrån olika kundgrupper, exempelvis äldre och yngre konsumenter där 

gruppernas förmåga att tillgodogöra sig ny teknik leder till olika beteenden. Olika 

kategorier av företag kan också komma att välja olika lösningar, exempelvis utifrån 

hur snabbt en betalning måste kunna göras. De som handlar över internet kan 

tänkas välja andra betallösningar än de som handlar i butik. 

 

I den andra fasen ökar i stället koncentrationen på marknaden, tror Riksbanken. 

Konkurrensen gynnar aktörer som förmedlar stora mängder betalningar och vilkas 

betaltjänster har en bred acceptans. Mindre aktörer och mindre konkurrenskraftiga 

betaltjänster slås därefter ut och marknaden går gradvis mot en allt högre 

koncentration. Avgörande för marknadens struktur framöver är enligt Riksbanken 

således om inflödet av nya innovativa betaltjänster och aktörer är större än 

utslagningen. 

 

Bankföreningen delar Riksbankens analys. Föreningen uppfattar marknaden för 

betaltjänster som rörig för närvarande på grund av nya regelverk, ny teknik, nya 

köpmönster, icke minst den ökande e-handeln, såväl inom EU som mellan EU och 

tredje land. Föreningen bedömer att marknaden för betaltjänster kommer att förbli 

rörig under flera år framåt. Av bland annat dessa skäl är timingen för förevarande 

förslag särskilt olycklig.   

                                                
11 Riksbankens utredning Den svenska massbetalningsmarknaden, juni 2013. Med 
massbetalning avser Riksbanken en betalning av ett mindre värde, som vanligtvis inte 
brådskar, och oftast sker mellan privatpersoner, företag och myndigheter. Massbetalningar är 
alltså ett samlingsnamn på betalningar mellan icke-banker.  
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Handel via nätet – utveckling av marknaden i Sverige        

Liksom inom EU ökar köpen på nätet i Sverige. Flera detaljhandelsföretag 

kompletterar sina fysiska butiker med webbutiker (Ikea, H&M, Kapp Ahl, Lindex och 

varuhus som Åhléns, NK, m.fl.). Tillväxten av handeln på nätet har ökat med 6,2 % 

2018 jämfört med 2017. Resor är den produkt som säljs mest över nätet (113 

miljarder kr), tätt följt av varor (108 miljarder kronor). Tjänster köps för 46 miljarder 

kronor. Av särskilt intresse gällande momsuppbörden konstateras att av tjänster 

köps mest telekom och digitala medier på nätet. Musik- och TV-streaming är 

populärast som abonnemang eller prenumerationstjänster. När det gäller varor köps 

det mest kläder och skor, hemelektronik, skönhetsprodukter, fysiska medier samt 

dagligvaror på nätet. Produkterna kläder och skor samt skönhetsprodukter är största 

produktgrupperna på nätet. Svenskar köper också en hel del på utländska 

webbplatser. Populäraste länderna att köpa ifrån är Kina (39 % av de som handlar 

utomlands har köpt från Kina), USA (32 %), Storbritannien (32 %) och Tyskland (29 

%). De populäraste utländska webbplatserna är Wish, Ebay, Amazon, Zalando, 

AliExpress, Asos och Etsy.12 

                                                
12 Källa: Svensk E-handel, Rapport av betaltjänstleverantören Dibs, 2018. 



Exempel 1: Svensk kund på plats i Portugal köper vara direkt i butik 

• En svensk privatperson besöker en liten 
butik i Portugal och köper ett speciellt 
keramik-värmeljus. 

• Varan finns i butiken och överlämnas 
direkt till kunden efter betalning med 
kundens svenska kredit/betalkort.

• Tänkbara betaltjänstleverantörer i detta 
flöde:

• Kortutgivare (KU)

• Privatpersonens bank (om ej samma som KU)

• Kortinlösare (KI)

• Betalningsmottagarens Bank (om ej samma som KI)

Detta resulterar i följande frågor med anledning av förslaget:

Denna transaktion ska såvitt Bankföreningen förstår inte 
rapporteras, eftersom det ej rör sig om e-handel. Då det rör sig 
om en gränsöverskridande betalning kommer transaktionen 
emellertid omfattas av den transaktionsdata som de 4 
betaltjänstleverantörerna i detta flöde kommer behöva ta fram 
och sortera ut från den rapporteringspliktiga datan. 

Står förslaget i proportion till de IT- och personalkostnader som 
uppstår för de 4 tänkbara betaltjänstleverantörerna? Detta 
kommer resultera i merarbete för såväl betaltjänstleverantörer 
som handlaren Portugal, vilken kan tänkas få frågor om de har 
25 liknande transaktioner under ett kvartal.  

Butik

Portugal

Vara

Betalning
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Exempel 2: Svensk kund beställer online hemma i Sverige direkt från 
butikens hemsida

• Kund beställer samma vara (värmeljus från Portugal), 
online hemma i Sverige och betalar med sitt svenska 
kredit/betalkort. Beloppet reserveras. Det bankkonto 
som är knutet till kortet finns hos någon annan än 
kortutgivaren.

• Butiken tar emot beställningen och skickar varan. 
Butikens kortinlösare hanterar transaktionen , skickar 
information till inlösande bank (behöver ej vara 
samma betaltjänstleverantör som kortinlösaren) och 
en bekräftelse går till kunden. Beloppet dras från 
kundens konto dvs reservationen försvinner.

• Kunden tar emot varan med ångerrätt.

• Tänkbara betaltjänstleverantörer i detta flöde:
• Kortutgivare (KU)
• Privatpersonens bank (om ej samma som KU)
• Kortinlösare (KI)
• Betalningsmottagarens Bank (om ej samma som KI)

Detta resulterar i följande frågor med anledning av förslaget:

Denna transaktion ska såvitt Bankföreningen förstår rapporteras då det 
rör sig om gränsöverskridande  e-handel, med parter i olika länder och 
med nyttjande av en sådan betaltjänst som omfattas av förslaget. 
Transaktionen resulterar i följande frågor:

- Vem/vilka ska rapporterar transaktionen, KU,KI och/eller 
kontohavande bank?

- Hur ska betatjänstleverantörerna kunna fånga upp eventuell 
återbetalning som sker på grund av kundens nyttjande av ångerrätt?

Ännu en gång är förslagets proportionalitet en fråga. I transaktionen ovan 
är det  inte säkert att trasaktionen är fel från ett momsperspektiv, men då 
det rör sig om gräsöverskridande betalning kommer den att omfattas av 
den transaktionsdata som eventuellt ska rapporteras och som de (4) 
Betaltjänstleverantörerna därmed kan behöva ta fram och sortera ut.  

Butik

Sverige

Vara

Betalning

Portugal



• Kund besöker en känd märkeskedja i Italien och 
köper en väska.

• Varan finns i butiken och överlämnas direkt till 
kunden efter betalning med kundens svenska 
kredit/betalkort.

• Tänkbara betaltjänstleverantörer i detta flöde:
• Kortutgivare (KU)

• Privatpersonens bank (om ej samma som KU)

• Kortinlösare (KI)

• Betalningsmottagarens Bank (om ej samma som KI)

Exempel 3: Svensk kund på plats i Italien köper vara direkt i butik

Butik

Italien

Vara

Betalning

Detta resulterar i följande frågor med anledning av förslaget:

Denna transaktion ska såvitt Bankföreningen förstår inte 
rapporteras, eftersom det ej rör sig om e-handel. Då det rör sig 
om en gränsöverskridande betalning kommer denna 
transaktions emellertid att omfattas av den transaktionsdata 
som de (4) betaltjänstleverantören/rna i detta flöde kommer 
behöva ta fram och sortera ut från de rapporteringspliktiga 
datan. 

Står förslaget i proportion till de IT- och personalkostnader som 
uppstår för de 4 tänkbara betaltjänstleverantörerna?
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Exempel 4: Svensk kund på beställer online hemma i Sverige direkt från 
märkeskedjans hemsida

• Kund beställer samma vara (väska) online hemma i 
Sverige och betalar via PayPal som i sin tur är kopplat till 
kundens kredit/betalkort.

• Företaget tar emot beställningen och skickar varan. En 
bekräftelse går till kunden både från PayPal och från 
säljaren (märkeskedjan).

• Kunden tar emot varan med ångerrätt.

• Tänkbara betaltjänstleverantörer i detta flöde:

• Kortutgivare (KU)

• Privatpersonens bank (om ej samma som KU)

• PayPal

• Kortinlösare (KI)

• Betalningsmottagarens Bank (om ej samma som KI)

Butik

Sverige

Vara

Betalning*

Italien

Detta resulterar i följande frågor med anledning av förslaget:

Denna transaktion ska såvitt Bankföreningen förstår rapporteras då det 
rör sig om gränsöverskridande  e-handel, med parter i olika länder och 
med nyttjande av en sådan betaltjänst som omfattas av förslaget. 
Transaktionen resulterar i följande frågor:

- Vem/vilka ska rapporterar transaktionen, KU,KI, PayPal och/eller 
kontohavande bank(er)?

- Hur ska betatjänstleverantörerna kunna fånga upp eventuell 
återbetalning som sker på grund av kundens nyttjande av ångerrätt?

Ännu en gång är förslagets proportionalitet en fråga. I transaktionen ovan 
är det  inte säkert att transaktionen är fel från ett momsperspektiv, men 
då det rör sig om gräsöverskridande betalning kommer den att omfattas 
av den transaktionsdata som eventuellt ska rapporteras och som de (5) 
Betaltjänstleverantörerna därmed kan behöva ta fram sortera ut för att 
rapportera enligt förslaget.
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Exempel 5: Svensk kund beställer online hemma i Sverige direkt från en 
brittisk butiks hemsida för leverans i Storbritannien

• Kund beställer varan (en blomsterbukett)  för leverans 
till en släkting som är bosatt i UK (gåva). Beställningen 
görs online hemma i Sverige och kund betalar med sitt 
betalkort. Beloppet reserveras.

• Företaget tar emot beställningen och skickar varan till 
släktingen i UK. En bekräftelse går till kunden och 
beloppet dras från kontot dvs reservationen försvinner

• Släktingen tar emot gåvan i UK.

• Tänkbara betaltjänstleverantörer i detta flöde:
• Kortutgivare (KU)
• Privatpersonens bank (om ej samma som KU)
• Kortinlösare (KI)
• Betalningsmottagarens Bank (om ej samma som KI)

Butik

Sverige

Vara

Betalning

UK

Detta resulterar i följande frågor med anledning av förslaget:

Denna transaktion ska såvitt Bankföreningen förstår rapporteras då det 
rör sig om gränsöverskridande  e-handel, med parter i olika länder och 
med nyttjande av en sådan betaltjänst som omfattas av förslaget. 
Transaktionen resulterar i följande frågor:

- Vem/vilka ska rapporterar transaktionen, KU,KI och/eller 
kontohavande bank(er)?

Ännu en gång är förslagets proportionalitet en fråga. I transaktionen ovan 
ska och kommer den vara föremål för brittisk moms. Dvs. det är en 
korrekt transaktion från ett momsperspektiv, men då det rör sig om 
gränsöverskridande betalning kommer den att omfattas av den 
transaktionsdata som rapporteras. Detta kommer resultera i merarbete 
för såväl betaltjänstleverantörer som handlaren i UK  vilken kan tänkas få 
frågor om de har 25 liknande transaktioner under ett kvartal.  



Exempel 6: Svensk kund som befinner sig i Spanien beställer en vara för 
leverans i Spanien från en tysk butikskedja

• Svensk privatperson med semesterbostad i Spanien beställer 
en tvapparat från en tysk online butik för leverans i Spanien. 
Kunden betalar med sitt kreditkort och beloppet reserveras.

• Företaget tar emot beställningen och levererar varan i 
Spanien. En bekräftelse går till kunden och beloppet dras 
från kontot dvs. reservationen försvinner.

• Kunden tar emot varan med ångerrätt.

• Tänkbara betaltjänstleverantörer i detta flöde:

• Kortutgivare (KU)

• Privatpersonens bank (om ej samma som KU)

• Kortinlösare (KI)

• Betalningsmottagarens Bank (om ej samma som KI)

Butik

Sverige

Vara

Betalning*

Spanien

Bank

KU

Detta resulterar i följande frågor med anledning av förslaget:

Denna transaktion ska såvitt Bankföreningen förstår rapporteras då det 
rör sig om gränsöverskridande  e-handel, med parter i olika länder och 
med nyttjande av en sådan betaltjänst som omfattas förslaget. 
Transaktionen resulterar i följande frågor:

- Vem eller vilka ska rapporterar transaktionen, KU,KI och/eller 
kontohavande bank?

- Vad händer om den tyska onlinebutiken använder tysk inlösare med 
en spansk bank, ska då tre länder bearbeta och rapportera samma 
data?

Ännu en gång är förslagets proportionalitet en fråga för de 4 
betaltjänstleverantörerna. I transaktionen ovan ska och kommer den 
vara föremål för spansk moms. Dvs. det är en korrekt transaktion från ett 
momsperspektiv, men då det rör sig om gräsöverskridande betalning 
kommer den att omfattas av den transaktionsdata som rapporteras av 
potentiellt tre länder. 

KI

Bank 

Tyskland



Exempel 7: Svensk kund beställer online hemma i Sverige direkt från 
Amazon USA 

• Kund beställer vara (bluetoothtillbehör från 
ett företag som är registrerad hos Amazon 
USA) online hemma i Sverige och betalar via 
sitt kreditkort till Amazon.

• Tull- och import avgiften innehålls av Amazon 
och exakt kostnad framgår i samband med 
beställningen online.

• Amazon tar emot beställningen och 
underliggande företaget skickar varan. 

• Kunden tar emot varan med ångerrätt

• Tänkbara betaltjänstleverantörer i detta flöde:

• Kortutgivare (KU)
• Privatpersonens bank (om ej samma som KU)
• Betalmotor hos Amazon
• Kortinlösare (KI)
• Betalningsmottagarens Bank (om ej samma som KI)

Detta resulterar i följande frågor med anledning av förslaget:

Denna transaktion ska såvitt Bankföreningen förstår rapporteras då 
det rör sig om gränsöverskridande  e-handel, med parter i olika 
länder och med nyttjande av en sådan betaltjänst som omfattas av 
förslaget. Transaktionen resulterar i följande frågor:

- Vem/vilka ska rapporterar transaktionen, KU,KI, betalmotor 
och/eller kontohavande banker?

Ännu en gång är förslagets proportionalitet en fråga. I exemplet ovan 
redovisas tull och moms korrekt av Amazon, men att så är fallet 
kommer betaltjänstleverantörerna inte känna till och datan om 
transaktionen kommer rapporteras. Frågan är dessutom hur berörda 
skatteverk skulle ha  kunnat använda rapporterad data för att erhålla 
ökad skatteintäkt om Amazon inte hade hanterat tull och moms 
korrekt? 
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Exempel 8: Svensk kund beställer online hemma i Sverige direkt från 
Aliexpress Kina 

• Kund beställer vara (headset) online hemma i 
Sverige och betalar via PayPal som i sin tur är 
kopplad till kundens kredit/betalkort.

• Aliexpress tar emot beställningen och 
underliggande företaget skickar varan. 

• Varan anländer till Sverige och Postnord meddelar 
kunden att varan har ankommit samt att kunden 
måste betala en avgift innan varan lämnas ut.

• Kunden tar emot varan efter betalning även till 
Postnord.

• Tänkbara betaltjänstleverantörer i detta 
flöde*:

• Kortutgivare (KU)
• Privatpersonens bank (om ej samma som KU)
• PayPal
• Kortinlösare (KI)
• Betalningsmottagarens Bank (om ej samma som KI)
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Detta resulterar i följande frågor med anledning av förslaget:

Denna transaktion ska såvitt Bankföreningen förstår rapporteras då 
det rör sig om gränsöverskridande  e-handel, med parter i olika 
länder och med nyttjande av en sådan betaltjänst som ingår i 
förslaget. Transaktionen resulterar i följande frågor:

- Vem/vilka ska rapporterar transaktionen, KU,KI, PayPal och/eller 
kontohavande banker?

Ännu en gång är förslagets proportionalitet en fråga. I exemplet ovan 
redovisas tull och moms korrekt via distributör, men att så är fallet 
kommer betaltjänstleverantörerna inte känna till och datan om 
transaktionen kommer rapporteras. Frågan är dessutom hur berörda 
skatteverk skulle ha  kunnat använda rapporterad data för att få ökad 
skatteintäkt om Postnord inte hade hanterat tull och moms korrekt? 
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