Kommuniké om Betalningsrådets möte 2019-03-22
Betalningsrådets nionde möte ägde rum fredagen den 22 mars 2019 under ledning av
vice riksbankschef Cecilia Skingsley. Vid mötet redogjorde deltagarna för aktuella
frågor med beröring till rådets arbete och de arbetsutskott som tillsatts av rådet
informerade om det arbete som utförts sedan föregående möte. Länsstyrelsen
Dalarna informerade om sin årliga rapport och uppdraget att bevaka att de
grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap hälsades välkommen som ny medlem i rådet och
informerade om sitt uppdrag att utveckla samhällets förmåga att förebygga och
hantera olyckor och kriser. Betalningsrådets utskott informerade om aktuella
regleringsinitiativ kring betalningar, uppföljning av arbetet med att kartlägga
möjligheter och begränsningar med kortbetalningar och uttag med kort i samband
med offlineläge, pågående och genomfört arbete för att stödja betaltjänsternas
räckvidd och tillgänglighet, uppföljning av nya vägledningar kring penningtvätt samt
Riksbankens arbete med att hämta in betalningsstatistik.
Statusrapport från arbetsutskottet för reglering, policy och internationellt
arbete
Betalningsrådets kansli redogjorde för det arbete som utförts av arbetsutskottet sedan
rådets senaste möte. Rådet, Kommissionen och Parlamentet har enats om en
utökning av förordning (EC) 924/2009 om gränsöverskridande betalningar i Euro.
Utökningen innebär att en gränsöverskridande betalning i Euro inom EU inte får
vara dyrare än motsvarande inrikes betalning i nationell valuta. Växelkurser och
avgifter för valutaväxling måste presenteras tydligt mot privatpersoner och företag
som genomför betalningar i samband med kortköp och uttag i uttagsautomat inom
EU. Utskottet har också diskuterat frågor om hur det nya betaltjänstdirektivet ska
tolkas. Det återstår frågor kring utformning, test och utvärdering av de särskilda
gränssnitt för åtkomst till betalkonto som kontoförande institut ska erbjuda
leverantörer av betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster. Det
återstår också frågor kring de regler som anger hur kontoförande institut ska få
undantag från kravet att erbjuda åtkomst till kundgränssnitt om det uppstår
störningar i de särskilda gränssnitten för åtkomst till betalkonto. Utskottet har
uppmärksammat risken för att de nationella tillsynsmyndigheterna inom EU tolkar
direktivet på olika sätt.
Statusrapport från arbetsutskottet mot sårbarhet och hantering av kriser i
betalningssystemet
Ordförande informerade om att betalningsrådets kansli genomfört en uppföljning av
betalningsrådets studie av möjligheten att betala med kort och göra uttag i
uttagsautomat om det råder störningar i kommunikationsförbindelserna. Kansliet har
hållit ett möte med kortutgivare om principerna för informationsspridning mellan
kortutgivare och kortinnehavare. Vid mötet diskuterades de begränsningar och
möjligheter som gäller vid betalning och uttag med olika typer av kort i samband med
störningar. Kortutgivarna framförde att de vill anpassa sin kommunikation efter de
förutsättningar som gäller vid olika typer av störningar. Riksbanken betonade vikten
av att kortutgivarna i högre grad agerar förebyggande och håller kortinnehavarna
informerade om de begränsningar som gäller för olika typer av kort.
Betalningsrådets kansli informerade om att kansliet tagit fram ett utkast till rapport
om det svenska ekosystemet för betalningar som baseras på de betalflöden som

tidigare kartlagts av Finanssektorns privat offentliga samverkan (FSPOS).
Målsättningen vid fortsatt arbete med rapporten är att identifiera eventuella risker
och sårbarheter i ekosystemet. Ordförande påpekade att fortsatt arbete är beroende
av resurser från rådets deltagare och att en möjlig lösning är att arbetet ämnas över
till FSPOS om utskottet inte har tillräckliga resurser för att driva arbetet vidare.
Statusrapport från arbetsutskottet för betaltjänsternas räckvidd, tillgänglighet
och tillförlitlighet
Länsstyrelsen Dalarna redogjorde för utskottets arbete med utgångspunkt från
betalningsrådets arbetsprogram. Fokus i arbetsprogrammet ligger på att upprätthålla
dialog och analys kring problem som orsakas av att privatpersoner inte kan använda
dagens digitala betalningsmöjligheter samt dialog och framtagande av konkreta
förslag på vad som kan göras för att hjälpa dessa individer. Utskottet har under våren
hållit ett möte och diskuterat länsstyrelsernas årliga rapport om grundläggande
betaltjänster, digitala gränssnitt för tillgång till betalkonto enligt det nya
betaltjänstdirektivet samt analysverktyget ”PIPOS betalanalys” som används för att
följa upp tillgången till grundläggande betaltjänster.
Statusrapport från arbetsutskottet mot bedrägerier, penningtvätt och
terroristfinansiering
Kansliet redogjorde för utfallet av utskottets senaste möte. En uppföljning av den
promemoria om utmaningar i arbetet mot penningtvätt, bedrägeri och
terroristfinansiering som togs fram av utskottet 2016 har genomförts. Utskottet anser
att de vägledningar om kundkännedom och riskbedömning som Svenska institutet
mot penningtvätt (SIMPT) tagit fram sedan 2017 i många fall bemöter tidigare
identifierade utmaningar. Utskottet ser dock fortfarande ett behov av att Polisen ger
återkoppling till de institut som rapporterar in penningtvättsärenden. Även tidigare
identifierade legala begränsningar kring informationsdelning mellan institut om
misstänkt penningtvätt kvarstår. Utskottet anser att förbättrad återkoppling från
Polisen på rapporterade ärenden och möjlighet till informationsdelning mellan
institut kan leda till ökad kunskap och förbättrade möjligheter att motverka
penningtvätt.
Statusrapport från arbetsutskottet för statistik
Kansliet informerade om pågående arbete hos Riksbanken att se över nuvarande
enkät för insamling av betalningsstatistik från marknadsaktörer samt status i ECB:s
arbete med att uppdatera befintlig statistikförordning för betalningar. Riksbanken
kommer att genomföra smärre justeringar av sin årliga enkät kring betalningsstatistik
samt införa rutiner för tydlig återkoppling av inrapporterat underlag till
rapportörerna. ECB fortsätter förberedelserna med att utöka omfång och frekvens av
sin insamling av betalningsstatistik i förhållande till nuvarande förordning. Nästa steg
är att följa upp en konsultation om nyttan med utökad statistikinsamling.
Övriga frågor
Det nuvarande arbetsprogrammet för betalningsrådet innehåller en studie av
kostnaderna för olika typer av betalningar. Riksbanken informerade om att
Riksbanken utvärderar förutsättningarna för att genomföra en svensk kostnadsstudie.

