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Svar på Finanstilsynets høring af forslag til lov om betalinger 
Finanstilsynet har sendt forslag til ny hovedlov, lov om betalinger, i hø 
ring med anmodning om Nationalbankens kommentarer. Med lovforsla 
get gennemføres Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2366/EU 
af 13. januar 2016. Forslaget skal desuden erstatte lov om betalingstjene 
ster og elektroniske penge. 

Nationalbanken er enig i lovgivningens formål, som er at tilpasse sig den 
teknologiske udvikling og understøtte konkurrence og innovation på be 
talingsmarkedet. Nationalbanken er opmærksom på, at Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed arbejder på specifikation af krav fx vedrørende 
tredjepartsudbydere. Det er vigtigt, at der findes løsninger, der under 
støtter lovens formål. 

Nationalbanken bakker generelt op om lovforslaget og har kun bemærk 
ninger vedrørende kontantpligten. I lovforslaget lægges i § 81 stk. 3 op 
til at videreføre den danske særregel om betalingsmodtageres forpligtel 
se til at modtage kontanter, med den lempelse, at kravet ikke længere 
gælder i aften- og nattetimerne, fastsat til tidsrummet fra kl. 22 til kl. 06. 

At forretningers pligt til at tage imod kontantbetalinger i vid udstrækning 
fastholdes, matcher ikke rigtigt lovens formål om at tilpasse lovgivningen 
til den teknologiske udvikling. 

De danske forbrugere vælger i stigende grad at betale med elektroniske 
betalingsløsninger. Tendensen er afspejlet i kontantbetalingers andel af 
omsætningen i detailhandlen, der blev vurderet til at udgøre omkring 60 
pct. i midt 1990'erne mod 20 pct. i 2015. Det er Nationalbankens hold 
ning, at kontantpligten har tiden imod sig. 
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Forretninger har et incitament til at modtage det betalingsmiddel kun 
derne ønsker at bruge - om det er kontanter eller elektroniske beta 
lingsmidler. Så længe forbrugere ønsker at betale med kontanter, er det 
Nationalbankens forventning, at kontanter vil have en rolle som beta 
lingsmiddel. 

Hvis der skal være en kontantpligt, anbefaler Nationalbanken en mere 
fleksibel angivelse af tidsrummet for aften- og nattetimerne, hvori forret 

ningerne vil få et større råderum for valg af betalingsformer. De mest risi 
kofyldte tidspunker af døgnet for håndtering af kontanter er forskellige 
afhængig af tid på året og geografisk placering. 

Ligesom erhvervsministeren ifølge § 81 stk. 4 kan dispensere bestemte 
betalingsmodtagere eller typer af betalingsmodtagere fra§ 81 stk. 3, bør 
ministeren endvidere kunne dispensere bestemte betalingsmodtagere 
eller typer af betalingsmodtagere fra § 81 stk. 1, der angiver selve forplig 
telsen til at modtage kontanter. 

Fortsat pligt til at modtage kontanter vil kunne skubbe flere forretninger 
til i stedet at udbyde salg via internet eller anlægge selvbetjeningsmiljøer 
for at undvige kontantpligten. Pligt til at modtage kontanter kan dermed 
være til skade for de betjente miljøers evne til at konkurrere. 

Der er behov for at overveje, hvordan man i praksis vil sikre overholdelse 
af en kontantpligt, når betalere i stigende grad vælger at betale elektro 
nisk, og hvilket formål den håndhævelse i givet fald vil tjene. 
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