Datum

Vår referens

2020-11-12

20-12875

Enligt sändlista

Remiss av förslag till föreskrifter om hur
avvikelsen ska fastställas vid beräkning av
sanktionsavgift i samband med skyldighet
att tillhandahålla kontanttjänster.
Post- och telestyrelsen (PTS) ger er härmed tillfälle att yttra er över PTS förslag
till föreskrifter om hur avvikelsen enligt 9 kap. 7 § 1 lagen (2010:751) om
betaltjänster (betaltjänstlagen) ska fastställas. Handlingarna bifogas samt finns
tillgängliga på PTS webbplats, www.pts.se.
Bakgrund till förslaget

Den 1 januari 2021 träder skyldigheten i 9 kap. 1 § betaltjänstlagen i kraft för
vissa kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstitut att tillhandahålla
platser för kontanttjänster (dvs. platser för kontantuttag och platser för
dagskasseinsättning) i betryggande utsträckning i hela landet.
PTS ska utöva tillsyn över att dessa kreditinstitut och filialer uppfyller sina
skyldigheter. Om ett kreditinstitut eller en filial till ett utländskt kreditinstitut
inte uppfyller sina skyldigheter enligt 9 kap. 1 §, ska PTS överlämna ärendet till
Finansinspektionen. Om det överlämnade ärendet rör ett kreditinstitut får
Finansinspektionen besluta om föreläggande att vidta rättelse och om
sanktionsavgift. Sanktionsavgiften beräknas enligt 9 kap. 7 § 1 betaltjänstlagen
till produkten av tre faktorer, varav en faktor är avvikelsen, dvs. det antal
personer, avrundat nedåt till närmaste tusental, som inte har tillgång till platser
för kontantuttag respektive dagskasseinsättningar i betryggande utsträckning i
hela landet.
PTS har fått bemyndigande att meddela föreskrifter om hur avvikelsen ska
fastställas, enligt 6 c § förordningen (2010:1008) om betaltjänster.
Förslagets innehåll

PTS föreslår i huvudsak följande.
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För att fastställa avvikelsen ska uppgifter i Tillväxtverkets it-plattform
och analysverktyg Pinpoint Sweden (Pipos) användas. Utöver uppgifter
i Pipos ska vad som framkommit i utredningen beaktas för att fastställa
avvikelsen.



Endast sådana platser för kontantuttag respektive dagskasseinsättningar
som har rimliga öppettider och avgifter samt är användarvänliga ska
beaktas när avvikelsen fastställs. En sådan plats ska dock endast beaktas
om den även i övrigt är tillgänglig.

Ert yttrande

Om ni vill yttra er över förslaget till föreskrifter och konsekvensutredningen ska
ett skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast den 11 december 2020. PTS
tar emot svar i elektronisk form till adressen pts@pts.se. Vänligen ange
diarienummer 20-12875 i ämnesraden. PTS föreskrifter är avsedda att träda i
kraft den 15 mars 2021.
Frågor rörande remissen besvaras av Emelie Snellman, emelie.snellman@pts.se
och Annica Willner, annica.willner@pts.se.
De handlingar som bifogas är:
1. Konsekvensutredning
2. Föreslagna föreskrifter (bilaga 1), och
3. Sändlista
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