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Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet
om
STYRKELSE AF INDGREBSMULIGHEDERNE OVER FOR GEBYRER MV. PÅ
BETALINGSSERVICELØSNINGER

Af den 19. september 2019
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I Danmark skal det være sådan, at vi som forbrugere, virksomheder, velgørende organisationer og
andre, der bruger betalingsserviceløsninger mv. er sikret mod urimeligt høje gebyrer og avancer på
disse ydelser. Det er en opgave for konkurrencemyndigheden i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
at sikre os mod netop dette.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nuværende indgrebsmuligheder på området vurderes imidlertid
at være for svage set i lyset af den konkurrencesituation, der er på markedet. På den baggrund er
regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet enige om, at der er behov for at styrke
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens indgrebsmuligheder over for gebyrerne på direkte
debiteringsløsninger. Styrkelsen af myndigheden betyder, at forbrugere, virksomheder, velgørende
organisationer og alle andre sikres mod urimeligt høje priser og avancer på bl.a.
betalingsserviceløsninger, hvorved priserne ikke kommer ud af trit med de priser, der vil være på et
marked med virksom konkurrence.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har flere gange, bl.a. i 2014, analyseret konkurrenceforholdene
på markedet for direkte debiteringsløsninger, som bl.a. omfatter betalingsserviceløsninger.
Konkurrencemyndigheden har i disse analyser fundet, at konkurrencen på markedet for direkte
debitering i Danmark er begrænset. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at
konkurrencesituationen på markedet ikke afgørende har ændret sig de seneste år, og at markedet har
en mere monopollignende karakter, end tilfældet er i andre lande, hvilket medfører større
markedsstyrke og dermed bedre mulighed for at tage en høj pris.
Aftaleparterne er på den baggrund enige om at udvide § 122 i lov om betalinger, så
betalingsserviceløsninger og øvrige direkte debiteringsløsninger bliver omfattet af bestemmelsen.
Dermed indføres der forbud mod at anvende urimelige priser og avancer ved fastsættelse af gebyr
m.v. i forhold til en situation med virksom konkurrence i forbindelse med betalingsserviceløsninger.
Denne løsning medfører, at der i videre omfang bliver mulighed for at se på hele værdikæden i forhold
til de enkelte produkter, herunder i forhold til Betalingsservice, hvor en del af gebyret går til bankerne.
Det bemærkes, at lovændringen vil være teknologineutral, således at eventuelt fremtidige direkte
debiteringsløsninger også vil være omfattet af bestemmelsen.
Aftaleparterne er enige om at mødes i sommeren 2020 med henblik på at drøfte konkurrencen på
markedet for direkte debiteringsløsninger, herunder udviklinger på markedet i lyset af PSD II, samt
hvilke virkemidler der kan tages i anvendelse for at bidrage til en mere fri konkurrence.
Aftaleparterne er derudover enige om, at udvidelsen af § 122 vil blive evalueret to år efter
lovændringens ikrafttræden. Evalueringen skal afdække, om lovændringen bidrager til, at danske
forbrugere og virksomheder ikke betaler urimelige priser for Betalingsservice eller andre direkte
debiteringsløsninger.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil i forlængelse af aftalen iværksætte en undersøgelse af priser
og avancer inden for betalingsserviceløsninger og beslægtede markeder. Denne undersøgelse
forventes færdig i sommeren 2020.
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Videre proces
Der vil blive fremsat lovforslag om udvidelse af § 122 i lov om betalinger snarest muligt i den
kommende Folketingssamling med henblik på, at lovforslaget kan træde i kraft den 1. januar 2020.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil på baggrund af lovændringen få et øget ressourcetræk, der
vil blive finansieret af betalingstjenestesektoren, som tilfældet er i dag. Der vil blive fremsat
lovforslag herom snarest.

