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Bankföreningen delar regeringens bedömning att konsumenter inte ska kunna lockas 

att ta krediter genom påträngande och icke måttfull marknadsföring. Det är av stor 

vikt att betaltjänstleverantörer och andra som tillhandahåller krediter ger tillräcklig 

och korrekt information till konsumenter så att dessa kan fatta väl avvägda beslut.  

 

Svenska Bankföreningen har inga invändningar mot förslaget att om en konsument 

som köper varor eller tjänster online kan välja ett betalningssätt som innebär att en 

kredit inte lämnas, ska ett sådan betalningssätt visas först. Bankföreningen har inte 

heller några invändningar mot att betaltjänstleverantörer åläggs ansvar i det fall de 

inte uppfyller lagens krav på måttfullhet vid sin marknadsföring av krediter.   

 

Regeringen föreslår dock att betaltjänstleverantörer och inte den part som faktiskt 

utför och har kontroll över den reglerade marknadsföringsåtgärden, dvs e-handlaren, 

ska ansvara för att marknadsföringen följer lagen. Förslaget innebär således ett helt 

nytt, och från europeisk rättsordning avvikande sätt att påföra marknadsrättsligt 

ansvar. Det vill säga att ansvar för marknadsföring påförs en betaltjänstleverantör för 

ett område som denne varken har utformat eller har någon möjlighet att ändra. Detta 

beror på att en e-handlare kan ha flera olika betaltjänstleverantörer. En e-handlare 

kan alltså ha en leverantör för faktura, en för delbetalning, en för betalning direkt via 

bank och en för kort. Det är svårt för en enskild betaltjänstleverantör att påverka 

Svenska Bankföreningen hemställer om att 

Finansutskottet föreslår att riksdagen  

- dels avslår propositionen, 

- dels uppmanar regeringen att vidare utreda frågan om 

på vilket sätt betaltjänstleverantörer och e-handlare kan 

och ska ansvara för att betaltjänster presenteras i en 

viss ordning av e-handlare på e-handlares webbplatser.  
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framställningen hos e-handlaren om denne även har andra betaltjänstleverantörer. 

Betaltjänstleverantören har inte någon möjlighet att själv utforma eller ändra 

placeringen av sin egen betaltjänst i förhållande till andra betaltjänstleverantörers 

betallösningar på e-handlarens webbsida eller i en e-handlares app. Undantaget är 

om en betaltjänstleverantör sålt en s.k. check-out lösning till e-handlaren. 

Betaltjänstleverantören styr då presentationsordningen mellan betalningslösningarna 

i check-out lösningen. Men betaltjänstleverantören kan ändå inte faktiskt förhindra att 

e-handlaren lägger till en annan betaltjänstleverantörs betalningslösning innan eller 

efter check-out lösningen.  

 

Regeringen har inte förklarat hur betaltjänstleverantören ska kunna tillse att en e-

handlare presenterar betaltjänstleverantörens betalningssätt på rätt sätt på e-

handlarens butik online. Såvitt framgår menar regeringen att 

betaltjänstleverantörerna i sina avtal med e-handlare ska förpliktiga e-handlaren att 

utföra den reglerade marknadsföringsprestationen i enlighet med lagens krav. Detta 

innebär att betaltjänstleverantören och inte e-handlaren förpliktas att tillse att e-

handlaren marknadsför olika betalningssätt på ett lagenligt sätt. Någon förpliktelse 

för e-handlaren uppstår alltså inte direkt av lag, som är brukligt. E-handlaren ska i 

stället indirekt, genom avtalet med betaltjänstleverantören, påföras ett ansvar. Det är 

dock betaltjänstleverantören som riskerar ett erhålla en sanktion om e-handlaren 

fallerat att följa avtalet. 

 

Regeringen kommenterar inte varför den anser att denna från unionsrätten 

avvikande ordning ska gälla. Regeringen har inte heller förklarat hur 

betaltjänstleverantörernas civilrättsliga ansvar att träffa visst köprättsligt avtal med en 

e-handlare ska kunna kopplas till en marknadsrättsligt åtagande för e-handlaren när 

det inte är den enligt lagen ansvarige betaltjänstleverantören som bryter mot avtalet, 

utan det är e-handlaren som gör sig skyldig både till avtalsbrottet och till den faktiska 

felaktiga marknadsföringsåtgärden. Sanktionen bör avspegla den påverkan 

överträdelsen haft på konsumenters affärsbeteende, dvs de konsumenter som har 

handlat i e-handlarens butik online och där presenterats betalningssätten. Enligt 

marknadsföringslagen (MFL) utgår sanktionens storlek också från den ansvarige 

näringsidkarens verksamhet och omsättning. Detta bygger på att den som utfört en 

viss marknadsföringsåtgärd ansvarar för densamma, vilket inte är fallet i det aktuella 

förslaget. Regeringen har trots detta inte beskrivit hur marknadsrättsliga sanktioner 

ska beräknas och tillämpas. 

 

Inte heller tar regeringen ställning till vilken, i de fall flera betaltjänstleverantörer har 

avtal med samma e-handlare, som ska åläggas ansvar eller för den delen om 

ansvaret ska fördelas mellan dessa. Det framkommer inte heller om e-handlaren har 

något som helst ansvar för marknadsföringsåtgärden som denne utför, det vill säga 

om sedvanligt ansvar enligt 1 § MFL ska gälla för e-handlaren att presentera 

betalsätt från flera olika betaltjänstleverantörer i den lagstadgade ordningen i e-
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handlarens butik online. Det framgår därmed inte heller om något ansvar ska gälla 

parallellt för betaltjänstleverantören och e-handlaren, eller om ansvaret ska fördelas 

mellan dem, eller gälla solidariskt. Inte heller förklaras hur medverkansansvaret 

enligt MFL eventuellt kan tillämpas för betaltjänstleverantören och/eller e-handlaren 

och hur detta i så fall påverkar det ansvar som betaltjänstleverantören åläggs. Det 

finns ytterligare frågeställningar vad gäller lagens tillämpning och överenstämmelse 

med unionsrätten, till exempel e-handlarens ansvar enligt e-handelsdirektivet, som 

inte framkommer av propositionen.  

 

Svenska Bankföreningen anser att Finansutskottet bör föreslå riksdagen att avslå 

propositionen och att uppmana regeringen att fortsätta utreda lagförslaget. Detta mot 

bakgrund av att den ansvarsfördelning som förslaget innebär står i strid med 

gällande ansvarsregler i marknadsföringsdirektivet samt MFL. Förslaget innebär 

också att en helt ny och för svensk rättsordning främmande sammanblandning av 

civilrätt och marknadsföringsrätt införs i svensk rätt. Detta leder sammantaget till en 

mängd frågeställningar kring lagens tillämpning, och överensstämmelse med 

unionsrätten, som inte kommenteras eller förklaras i propositionen.   

Lagrådet har med anledning av ovanstående i sitt yttrande framfört att:  

 

”Förslaget i remissen utgår från att det är betaltjänstleverantören som ska 
ansvara för hur olika betalningssätt ska presenteras vid e-handel. Med en sådan 
utgångspunkt framstår det som naturligt att bestämmelsen placeras i lagen om 
betaltjänster. Flera remiss-instanser har emellertid ifrågasatt om den föreslagna 
placeringen är den mest ändamålsenliga liksom betaltjänstleverantörens 
möjlighet att uppfylla presentationskravet. Detta har inte bemötts och förklarats 
på ett tillfredsställande sätt i remissen. Frågorna bör övervägas närmare under 
det fortsatta beredningsarbetet.” 
 
Lagrådet framför även följande angående viken part som utför prestationen som 
regeras, dvs markandföringsåtgärden att placera betaltjänster i viss ordning: 
 
”Mot den angivna bakgrunden uppkommer bl.a. frågan om det är e-handlaren 
eller betaltjänstleverantören som marknadsför betaltjänsterna på e-
handelsplattformen i marknadsföringslagens mening. Frågan om den lagens 
tillämplighet vid en överträdelse av 1 § är enligt Lagrådets mening inte tillräckligt 
utvecklad i remissen och bör belysas ytterligare i den fortsatta beredningen.” 
 

Regeringen har i propositionen valt att kvarstå vid att endast betaltjänstleverantören 

ska ansvara för att tillse att e-handlaren utformar sin butik online så att de alternativa 

betalningssätten presenteras för konsumenter i viss ordning. Regeringen framför i 

propositionen att presentationen av betaltjänster i e-handlares butiker online innebär 

att betaltjänstleverantörernas tjänster marknadsförs, och regeringen påpekar även 

att konsumenten ingår avtalet om betaltjänsten med betaltjänstleverantören. 

Regeringen har dock inte presenterat någon utredning eller slutsats när det gäller 

frågan som lagrådet anser bör utredas, dvs vilken aktör som utför den prestation 
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som regleras, dvs vem som placerar betaltjänsterna i den ordning som lagen 

påbjuder i e-handlarens butik online. Regeringen nöjer sig med att konstatera att 

betaltjänstleverantören har möjlighet att kontrollera utformningen av e-handlarens 

presentation av betalningsalternativen genom att avtala med e-handlaren om att e-

handlaren förpliktas att följa den i lagen bestämda ordningen. Regeringen anser 

vidare att det inte innebär något problem för tillsynsmyndigheterna att utöva tillsyn 

över denna ordning då det är sedvanligt att en part får förlita sig på att en avtalspart 

fullgör en förpliktelse.  

 

Det ansvar som regeringen nu vill ålägga samtliga betaltjänstleverantörer som säljer 

betalningssätt och betallösningar (s.k. check-out lösningar som består av flera 

betalningssätt) till e-handlare på den svenska marknaden, är närmast ett strikt 

ansvar för någon annans prestation utanför den ansvarige partens direkta kontroll. 

Detta då betaltjänstleverantörerna inte kan utföra eller medverka till utförandet av 

den marknadsföringsåtgärd som krävs för efterlevnad av bestämmelsen. E-

handlaren ensam utför prestationen att presentera betalningssätten inklusive 

eventuella sammanhållna check-outlösningar i förhållande till övriga betaltjänster i e-

handlarens butik online. Ansvaret för den prestation som regleras, dvs den aktuella 

marknadsföringsåtgärden, frikopplas alltså från den part som utför fullgörandet av 

densamma. Detta ansvar ska dock kopplas till sedvanliga sanktionsbestämmelser i 

MFL.  

 

Regeringen föreslår alltså en helt ny ordning för marknadsrättsligt ansvar genom 

krav på visst innehåll i civilrättsliga avtal mellan två näringsidkare, och detta ansvar 

framkommer inte av lagtexten utan endast av förarbetsuttalanden, och då först i 

propositionen. Regeringen ålägger därmed näringsidkare att civilrättsligt avtala om 

något som närmast påminner om ett tillverkaransvar i avtalsled bakåt, kanske att 

jämföra med ett producentansvar. Regeringen suddar således ut gränserna mellan 

civilrättsligt och marknadsrättsligt ansvar. Då ansvaret att ingå avtal med ett visst 

innehåll inte åläggs båda näringsidkarna, utan endast den ena, ålägger förslaget 

därmed den näringsidkare som säljer en tjänst till en annan näringsidkare ett 

närmast marknadsrättsligt tillsynsansvar över den andra näringsidkarens 

verksamhet. Ett ansvar som inom marknadsföringsrätten endast tillkommer offentliga 

myndigheter. 

 

Bankföreningen har liksom flera andra remissinstanser inklusive Konsumentverket 

och Finansinspektionen framfört att regleringen bör införas i konsumentkreditlagen, 

vilket skulle innebära och att den part som presterar den reglerade 

marknadsföringsåtgärden samt medverkar till desamma också ansvarar för den 

prestation som den utför, så som redan följer av MFL.  

 

Svenska Bankföreningen delar inte regeringens bedömning att tillämpningen av 

förslaget i dess nuvarande utformning inte medför några problem för 
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tillsynsmyndigheterna. Det återstår ett antal överväganden och förtydliganden vad 

gäller den föreslagna lagen, och dessa överväganden bör lämpligast inte göras av 

tillsynsmyndigheter, domstol och EU-domstolen. Istället bör Finansutskottet 

återförvisa lagförslaget till regeringen för fortsatt utredning. 

 

Bakgrund 

Enligt 1 § MFL ansvarar en näringsidkare för marknadsföring i dennes 

näringsverksamhet. Den som medverkat till marknadsföringen, till exempel en 

reklambyrå eller någon annan som medverkat till marknadsföringens utformning kan 

också ansvara för marknadsföringen enligt gällande regler (det s.k. 

medverkansansvaret). Den ansvarsfördelning som regeringen fortsatt föreslår 

avviker dock helt från gällande principer och regleringar i marknadsföringsdirektivet 

och MFL, vilka utgör unionsrätt. Detta då det marknadsrättsliga ansvaret vilar på 

något helt annat än den faktiska möjligheten att prestera den marknadsföringsåtgärd 

som regleringen avser. Detta leder i sin tur till en mängd frågor om lagens 

tillämpning i sig samt förhållande till annan lag och allmänna rättsliga principer som, 

oavsett lagrådets yttrande, inte besvarats av regeringen i propositionen. Utan 

klargörande av dessa frågeställningar är lagens följder mycket svår att förutse för 

både e-handlaren och betaltjänstleverantörer. Likaså blir det svårt för ansvarig 

tillsynsmyndighet att utföra tillsyn då det inte framkommer vilken eller vilka 

prestationer som medför att lagen följs respektive vad som kan leda till en 

marknadsrättslig sanktion.  

 

Vidare är marknadsrättsliga sanktioner i MFL utformade utifrån principen att den 

näringsidkare som utfört eller medverkat till marknadsföringsåtgärden i sin 

näringsverksamhet också ansvar för densamma. Storleken på viten och 

marknadsstörningsavgift är därför kopplade till den ansvarige näringsidkarens 

verksamhet genom att sanktionernas storlek kopplas till den ansvariga 

näringsidkarens årsomsättning. Om som i det aktuella förslaget, sanktionen är 

aktuell för en överträdelse där någon annan än den utförande parten ansvarar, 

framstår därför sanktionerna i MFL som mindre lämpliga. Regeringen har vidare inte 

klargjort vilken parts näringsverksamhet som sanktionen ska utgå från. Oavsett om 

beräkningen av sanktionens storlek ska baseras på betaltjänstleverantören eller e-

handlarens omsättning, så finns möjligheten för den part som enligt förslaget 

ansvarar, dvs betaltjänstleverantören, att stämma e-handlaren på skadestånd pga. 

avtalsbrott. Sanktionen, oavsett storlek kommer alltså eventuellt, men inte helt 

säkert, att drabba e-handlaren i form av skadestånd.  

 

Främst uppkommer frågan om det är ett uteblivet avtal om skyldighet för e-handlaren 

att följa lagens ordning som utgör den bristande prestation som ska medföra en 

sanktion enligt lagen. Överträdelsen skulle alternativt kunna vara e-handlarens 

uteblivna eller felaktiga marknadsföringsåtgärd vid presentationen av 

betalningssätten. I så fall är det istället avtalsbrottet mot det civilrättsliga avtalet med 



 

 

   

 

 

 

6 (10) 

betaltjänstleverantören som utgör den marknadsrättsligt sanktionerbara 

prestationen.  

 

Likaså återstår frågan om hur en sanktion i MFL, som bygger på att den part som 

faktiskt utfört eller medverkat till den bristande eller uteblivna 

marknadsföringsåtgärden också ansvarar för detta, ska kunna tillämpas då den 

ansvariga parten inte på något sätt faktiskt medverkat till att lagen inte efterlevts. 

Detta även med åtanke av att den ansvarige parten inte kan inträda i den utförande 

partens ställe för att vidta rättelse, vilket i sig bör innebära hinder mot utdömande av 

sanktion. Frågan är även om flera olika betaltjänstleverantörer 

kreditbetalningstjänster presenteras före en direktbetalning medför att dessa 

betaltjänstleverantörer ansvarar var och en, eller gäller ett solidariskt ansvar? 

 

Ytterligare frågor som bör besvaras av regeringen gäller den faktiska tillämpningen 

av lagen, det vill säga hur parterna ska agera vid tillsynsmyndighetens begäran om 

rättelse riktad till den ansvarige parten, dvs betaltjänstleverantören.  

 

Det uppstår då frågor om avtalsrättsliga följder som tidigare inte hanterats i varken 

avtal eller lag då denna nya sammanblandning av civilrättsliga och marknadsrättsliga 

ålägganden inte tycks förekommit tidigare. Kan till exempel tillsynsmyndigheten vid 

hot om vite ålägga betaltjänstleverantören att träffa avtal med e-handlaren med visst 

innehåll? Hur snabbt ska ett sådan avtal upprättas för att rättelse ska anses 

vidtagen, och vad händer om betaltjänstleverantörens anbud om avtal till e-

handlaren inte antas omedelbart, eller inte alls? Räcker det att ett anbud om avtal 

riktats till e-handlaren för att betaltjänstleverantören ska ansetts ha vidtagit rättelse? 

Om e-handlaren inte har något intresse av att ingå ett ändrat avtal, är då 

betaltjänstleverantören skyldig att säga upp avtalet med e-handlaren? Medför 

betaltjänstleverantörens uppsägning av ett felaktigt utformat avtal en rättelse då 

betaltjänstleverantörens betaltjänst då inte längre presenteras av e-handlaren i e-

handlarens butik online? Om uppsägningen i sin tur leder till att betaltjänstleverantör 

kan ställas till ansvar för avtalsbrott på annan grund, är det förhållande att avtalet 

sagts upp pga. en förpliktelse enligt lag något som kan befria betaltjänstleverantören 

från skadeståndsrättsligt ansvar för avtalsbrott vid uppsägning? Vad händer om e-

handlaren säger upp avtalet, och därefter avstår från att rikta sig till svenska 

konsumenter, ev. pga. avtalsförpliktelsen. Innebär den upphörda marknadsföringen 

då rättelse? Ytterligare en fråga är om den omständighet att betaltjänstleverantören 

stämmer e-handlaren för avtalsbrott medför rättelse och att betaltjänstleverantören 

undgår ansvar. För det fall betaltjänstleverantören då förlorar tvisten, ska detta utfall 

vara bindande för tillsynsmyndighetens bedömning av överträdelsen? 

 

En grundläggande fråga som regeringen inte besvarat är om regeringen menar att e-

handlarens avtalsintresse och eventuella avtalsbrott helt ska sakna betydelse för 

betaltjänstleverantörens möjlighet att uppfylla lagens krav på avtalsinnehåll, samt 
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påföljande åläggande om rättelse och sanktioner? Eller anser regeringen att 

tillsynsmyndigheten kan och ska begära att e-handlaren ingår det av lagen påbjudna 

avtalet? Om e-handlaren vägrar att ingå ett sådant avtal och fortsätter att 

tillhandahålla andra betaltjänstleverantörernas betalningssätt och/eller betallösningar 

i fel presentationsordning, kan och ska tillsynsmyndigheten då agera mot e-

handlaren, och i så fall hur?  

 

Vid befintliga men bristande avtal, är betaltjänstleverantören skyldig att kvarstå vid 

avtalet eller skyldig att säga upp det? Vad händer om e-handlaren anser att denne 

inte har någon skyldighet att presentera betalsätten i viss ordning, till exempel med 

stöd av e-handelsdirektivet vars huvudregel innebär att e-handlare ansvarar enligt 

den lag som gäller i dennes etableringsland. Ytterligare frågor om följderna av 

avtalsbrott uppstår om e-handlaren gjort en annan tolkning av lagens innebörd än 

betaltjänstleverantören och eller tillsynsmyndigheten. Ska då betaltjänstleverantören 

stämma e-handlaren för civilrättsligt avtalsbrott för att kunna uppnå klargörande av 

lagens innebörd och i förlängningen även rättelse från e-handlarens sida? Hur ska 

betaltjänstleverantören annars agera för att vidta rättelse? Ska denne säga upp 

avtalet, eller ska den tvärt emot, på grund av åläggandet att ha ett visst avtal med e-

handlaren tvingas kvarstå vid avtalet tills dess att ansvarsfrågan är fastställd, trots att 

e-handlaren inte presterat enligt avtal och dessutom brutit mot lagen? Kan man 

begära att avtalet ska kvarstå till dess att det finns en slutlig dom, kanske även efter 

att domstolen inväntat förhandsavgörande ifrån EU-domstolen? 

 

Regeringen anser att betaltjänstleverantörens prestation enligt lagens krav är att 

avtala med e-handlaren om e-handlarens utförande av den reglerande prestationen. 

Bedömningen att prestationen som ska utföras inte utgör mer än en skyldighet att 

avtal med en annan part om en viss avtalsförpliktelse bör ha grundats slutsatsen att 

betaltjänstleverantören inte kan åläggas att själv utföra eller ändra presentationen av 

betalsätten i viss ordning i e-handlarens butik online. Regeringen bör alltså kommit 

till slutsatsen att betaltjänstleverantören saknar reell möjlighet att påverka det 

faktiska utförandet av den reglerande marknadsföringsåtgärden, även om detta inte 

uttalas i propositionen. Frågan är då om regeringen även är av den åsikten att en 

eventuell rättelse av den faktiska marknadsföringen inte spelar någon roll för 

betaltjänstleverantörens ansvar och utdömande av sanktion mot denne? I sådant fall 

har regeringen infört ett ansvar som inte är beroende av en faktisk marknadsrättslig 

åtgärd, utan som utgår strikt oavsett den ansvariga partens medverkan. Detta står i 

sådant fall även i strid med den allmänna rättsprincip som medför hinder mot att 

utdöma en sanktion, som till exempel vite enligt MFL, mot en part som inte har 

någon möjlighet att faktiskt efterleva det åtagande som sanktionen kopplats till.  

 

Det har inte heller klargjorts att det inte föreligger några hinder mot tillämpningen av 

lagen såsom allmänna principer för vem som kan åläggas ansvar för en utebliven 

eller felaktig prestation samt eventuell parallell tillämning av MFL, och denna lags 
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eventuella företräde då den utgör unionsrätt. Inte heller har regeringen redogjort för 

vilka överväganden som lett till att regeringen funnit att den nu valda 

ansvarsfördelningen är mer lämplig och effektiv än sedvanlig ansvarsfördelning för 

de parter som utför och samverkar till en marknadsföringsåtgärd enligt MFL.  

En förutsättning för en sanktion för en marknadsrättslig överträdelse utanför ansvarig 

parts kontroll bör även vara att bestämmelsen inte står i strid med unionsrätten och 

då närmast marknadsföringsdirektivet. Om detta är regeringens avsikt, bör detta 

förtydligas samt även motiveras utförligt. Regeringen bör även noga utreda om det 

ens är möjligt att lagstifta om.  

 

Likaså bör regeringen närmare överväga den risk att ett i lag påbjudet civilrättsligt 

ansvar för utförandet av en marknadsföringsåtgärd kan minska e-handlares och 

betaltjänstleverantörers intresse av att rikta sig till den svenska marknaden. Detta då 

eventuella civilrättsliga stämningar kan leda till okända och eventuellt stora 

skadeståndsbelopp pga. avtalsbrott.  

 

Sammanfattning 

Regeringen måste förtydliga vad som utgör en överträdelse samt tydliggöra vilka 

marknadsrättsliga sanktioner som en överträdelse kan leda till, och för vem.  

Regeringen bör då bland annat klargöra, helst i lagtexten, vilken eller vilka 

prestationer som utgör förpliktelser enligt lagen, vad som krävs för 

fullgörelse/rättelse samt av vilken part, samt hur överträdelser kan och bör 

sanktioneras. Regeringen bör även klargöra om reglerna i MFL om ansvar för utförd 

marknadsföringsåtgärd i e-handlarens verksamhet gäller även vid marknadsföring 

enligt den nu föreslagna bestämmelsen, om regleringarna gäller parallellt, eller om e-

handlaren inte alls ska ansvara för vidtagna marknadsföringsåtgärder i strid med den 

föreslagna lagen.  

 

Om regeringen anser att MFL inte gäller för e-handlarens marknadsföringsåtgärder 

bör regeringen motivera varför den part som utfört en marknadsföringsåtgärd i strid 

med lag inte ska behöva ansvara för detta. Likaså bör förslagets överstämmelse 

med unionsrätten, och då närmast marknadsföringsdirektivet och e-

handelsdirektivet, klargöras. 

 

Att regeringen ålägger en näringsidkare att utöva en form av tillsyn över andra 

näringsidkarens marknadsföringsåtgärder genom att i lag ålägga parterna, eller som 

i detta fall endast en av parterna, att avtala om att den vara eller tjänst som säljs av 

den ena parten till den andra ska marknadsföras i den andra parten på ett visst sätt 

mot konsument framstår, utöver att det avviker från nu gällande rätt, som ett 

ineffektiv och rättsosäkert sätt att tillse att konsumenter inte lockas att ingå avtal om 

krediter på ett otillbörligt sätt.  
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Som flera remissinstanser framfört, inklusive tillsynsmyndigheterna Konsumentverket 

och Finansinspektionen, bör lagregleringen istället införas i konsumentkreditlagen 

och sedvanlig ansvarsfördelning enligt MFL för de marknadsföringsåtgärder som 

näringsidkare faktiskt utför samt medverkar till i sin näringsverksamhet bör då gälla. 

 

Då lagens tillämplighet oavsett bör klargöras och regleras i lag, och inte lämnas till 

tillsynsmyndigheterna och domstol att avgöra, anser Bankföreningen att riksdagen 

bör återförvisa frågan om regleringen av den ordning för betalningssätt som ska 

gälla vid e-handlares försäljning online till regeringen för fortsatt beredning.  

 

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Jessie Cargill-Ek 
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Kopia till Finansdepartementet och Konsumentverket 


