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Sammanfattning  
Riksbanken uppskattar möjligheten att till Finansdepartementet få lämna synpunkter på 
kommissionens förslag till förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade 
betalningstransaktioner. Mot bakgrund av EU-initiativet till SEPA (Single European 
Payment Area) anser Riksbanken att kommissionens förslag att harmonisera nivån på 
förmedlingsavgifterna inom hela EU är ett steg i rätt riktning. Riksbanken ställer sig 
därför positiv till förslagen om att sätta ett tak på  förmedlingsavgifter inom EU, att 
begränsa ”honour all cards”-regeln och att införa ”co-badging”. Samtidigt anser 
Riksbanken att effekterna av de föreslagna bestämmelserna om förmedlingsavgifter bör 
utvärderas när dessa bestämmelser har varit gällande i några år. 
 
Förmedlingsavgifter  
Riksbanken ställer sig i huvudsak positiv till förslaget om att harmonisera regelverket för 
förmedlingsavgifter inom EU.   
 
Riksbanken bedömer dock att det tak på 0,2 procent av transaktionsvärdet för 
bankkortsbetalningar och 0,3 procent av transaktionsvärdet  för kreditkortsbetalningar 
som föreslås av kommissionen kan komma att slå mycket olika beroende på hur 
marknaden för kortbetalningar ser ut i respektive land. För länder med hög 
kortanvändning får förslaget sannolikt mindre konsekvenser. Det skulle till och med 
kunna innebära att det tak som föreslås av kommissionen i praktiken möjliggör att 
avgifterna för vissa belopp tillåts stiga. I de länder som däremot har en låg 
kortpenetration finns risken att en reglering kan komma att fördröja en övergång till en 
mer utbredd användning av kort. Det har att göra med att förmedlingsavgifterna fyller 
en funktion i uppbyggnadsfasen av en betaltjänst då låga avgifter för kortinnehavaren 
kan möjliggöra en snabbare utveckling av tjänsten.   
 
Eftersom det är osäkert vilka effekter bestämmelserna om förmedlingsavgifter kommer 
att ha på de olika marknaderna anser Riksbanken att detta bör utvärderas när de 
aktuella bestämmelserna har varit gällande under några år. 
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”Honour all cards” 
I och med kommissionens lagförslag begränsas den så kallade ”honour all cards”-regeln. 
Det innebär att säljföretagen inte längre måste ta emot alla kort från en leverantör som 
de valt att acceptera. Riksbanken ställer sig i huvudsak positiv till lagförslaget då det på 
sikt bör reducera avgifterna för vissa omotiverat högt prissatta kort. 

”Co-badging” 
Riksbanken ställer sig även positiv till att i det fall flera korttjänster kombineras på 
samma kort, så kallad ”co-badging”, så är det upp till kortinnehavaren vilken tjänst som 
ska användas vid köptillfället.  
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnad avdelningschef Martin W Johansson 
efter föredragning av Sara Edholm. 
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