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Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

vilka uppgifter företag ska lämna för tillsyn av den skyldighet 

kreditinstitut har att tillhandahålla kontanttjänster och om 

mottagare av uppgifterna; 

 

PTSFSÅR:NR 

Utkom från trycket 

den välj datum 

beslutade den 22 oktober 2020. 

 

Post- och telestyrelsen föreskriver följande med stöd av 6 b § förordningen 

(2010:1008) om betaltjänster. 

Tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka uppgifter ett företag ska 

lämna enligt 9 kap. 3 § första stycket lagen (2010:751) om betaltjänster och till 

vilken myndighet uppgifterna ska lämnas.  

Ord och uttryck 

2 § Ord och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i lagen (2010:751) 

om betaltjänster och förordningen (2010:1008) om betaltjänster. 

Uppgifter som ska lämnas 

3 § Företag som tillhandahåller platser för kontantuttag eller dagskasseinsättningar 

(kontanttjänster) genom att driva eller på annat sätt råda över kontanttjänsten, ska 

lämna uppgifter om 

1. kontanttjänstens adress eller geografiska placering, 

2. vilken typ av kontanttjänst som finns på platsen, 

3. kontanttjänstens serviceform,  

4. vilka kreditinstitut och filialer, som omfattas av skyldigheten att 

tillhandahålla kontanttjänster enligt 9 kap. 1 § lagen (2010:751) om 

betaltjänster, vars slutkunder kan använda kontanttjänsten, 

5. tillgänglighet till kontanttjänsten i form av 

i) eventuella tillträdeshinder,  

ii) kontanttjänstens öppettider,  

iii) maxbelopp för kontanttjänsten och  

iv) eventuella avgifter för kontantuttag som tas ut av slutkund. 
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4 § Kreditinstitut och filialer som omfattas av skyldigheten att tillhandahålla 

kontanttjänster enligt 9 kap. 1 § lagen (2010:751) om betaltjänster, som inte driver 

eller på annat sätt råder över kontanttjänsten, och vars slutkunder kan använda 

kontanttjänsten, ska lämna uppgifter enligt 3 § 5 iii och iv. 

Mottagare av uppgifterna 

5 § Uppgifterna i 3 och 4 §§ ska lämnas till Tillväxtverket. 

Allmänt råd 

Uppgifterna bör lämnas via en tjänst på Pipos webbplats (pipos.se). 

 

 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 november 2020. 

På Post- och telestyrelsens vägnar 

DAN SJÖBLOM  

 

Karolina Asp 

 


