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1. Resumé
1.

Denne sag vedrører Nets’ adfærd på markedet for indløsning af internationale betalingskort
og markedet for autorisation og indsamling af transaktioner til brug for indløsning af internationale betalingskort i Danmark. Sagen drejer sig konkret om Nets’ prissætning på de ovennævnte markeder.

2.

Hvis en erhvervsdrivende ønsker at modtage betalingskort som betalingsmiddel, skal der
indgås aftale med en kortindløser (fx Teller). Aftalen består i, at kortindløseren indenfor en
aftalt tidsperiode overfører betalingen fra kortbrugerens konto til den erhvervsdrivendes
konto. For denne ydelse betaler den erhvervsdrivende et gebyr pr. transaktion til sin kortindløser. Nets er i kraft af datterselskabet Teller den største kortindløser i Danmark for både
dankort og internationale betalingskort.

3.

For at kunne gennemføre en transaktion med et betalingskort er det nødvendigt, at transaktionen autoriseres, dvs. at pin-kode og kortoplysninger mv. er korrekte, og at kortindløseren får
den nødvendige information om transaktionen, så der kan foretages en overførsel af midler.
Disse funktioner omtales som ”front-end acquiring processing” (FAP).

4.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretaget en indledende undersøgelse af hvorvidt
Nets kan have misbrugt en dominerende stilling på et nationalt marked for FAP til brug for
indløsning af internationale betalingskort i strid med konkurrencelovens § 11, stk. 1 og EUFTraktatens artikel 102.

5.

En virksomhed kan misbruge en dominerende stilling ved et ulovligt margin squeeze, når
virksomheden sælger varer eller tjenesteydelser på et upstream marked og samtidig er integreret på et downstream marked i konkurrence med de virksomheder, som er dens aftagere
på upstream markedet. Et ulovligt margin squeeze er en ekskluderende misbrugsform, og kan
på kort eller langt sigt begrænse antallet af konkurrerende virksomheder til skade for konkurrencen og i sidste ende til skade for forbrugerne.

6.

I denne sag er Nets både til stede på et upstream marked for FAP-ydelser og et downstream
marked for indløsning af internationale betalingskort via Nets’ datterselskab Teller. På det
foreløbige grundlag er det styrelsens vurdering, at Teller ville have haft et betydeligt underskud på væsentlige aftaler om indløsning af internationale betalingskort, hvis Teller skulle
have betalt den samme pris for FAP-ydelserne, som Tellers konkurrenter betalte.

7.

En virksomhed kan endvidere misbruge en dominerende stilling ved at tage urimeligt høje
priser. En dominerende virksomheds priser anses for at være urimeligt høje, når prisen på en
vare ikke står i rimeligt forhold til den økonomiske værdi af den leverede vare.

8.

På baggrund af en formodning om misbrug af dominerende stilling gennemførte styrelsen den
4. december 2012 kontrolundersøgelse hos Nets Holding A/S i Ballerup samt hos [to virksomheder i dagligvarebranchen]. Mod de to sidstnævnte var der alene formodning om, at man hos
dem kunne finde beviser mod Nets. Kontrolundersøgelsen var foranlediget af en klage fra
Swedbank vedrørende konkurrencen på markedet for indløsning af internationale betalingskort i Danmark.

9.

I forlængelse af kontrolundersøgelsen tilbød Nets tilsagn med henblik på at afslutte sagen.
Tilsagnene indebærer overordnet, at Nets forpligter sig til ikke at fastsætte priser i strid med
Konkurrencelovens § 11 og EUF-Traktatens artikel 102.
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10.

Nets forpligter sig til at anvende fair, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår i forbindelse
med prissætningen af FAP-ydelser i en periode på 5 år.

11.

Nets forpligter derudover sig til at drive aktiviteterne som henholdsvis indløser af internationale betalingskort og som udbyder af FAP i forskellige selskaber, herunder at have separat
bogføring for aktiviteterne inden for FAP-ydelser og kortindløsning. I den forbindelse forpligter Nets sig til løbende at kunne dokumentere en række forhold af betydning for overholdelse
af tilsagnet, som styrelsen kan få udleveret på anmodning. Disse forpligtelser løber ligeledes i
en periode på 5 år.

12.

Nets forpligter sig endvidere til at introducere en ny prismodel, som indebærer at den
gennemsnitlige pris for FAP-ydelser nedsættes betydeligt. Den nye prismodel indebærer desuden at konkurrenter til Nets’ datterselskab Teller på markedet for indløsning af internationale betalingskort i højere grad ligestilles i konkurrencen indbyrdes og i forhold til Teller. Den
nye prismodel skal gælde som maksimalpriser på markedet i 2 år og 3 måneder.

13.

Herudover forpligter Nets sig til at give alle Tellers kunder på indløsningsmarkedet en
ekstraordinær opsigelsesadgang i forbindelse med implementering af den nye prismodel for
FAP-ydelser.

14.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at de af Nets afgivne tilsagn imødekommer
styrelsens konkurrenceretlige betænkeligheder relateret til et muligt margin squeeze samt
mulige urimelige høje priser. Styrelsen vurderer også, at tilsagnene skaber øget gennemsigtighed i opgørelsen og allokeringen af omkostninger og indtægter, så mulighederne for at kontrollere Nets’ adfærd på de relevante markeder forbedres fremadrettet.

15.

Styrelsen har i sin vurdering af, hvorvidt en tilsagnsløsning er hensigtsmæssig lagt vægt på, at
der ved en tilsagnsmæssig løsning opnås et resultat, der har samme effekt på konkurrencen,
som hvis styrelsen havde gennemført en omfattende og udførligt begrundet undersøgelse, og
som samtidig får en hurtigere effekt på de berørte markeder. Styrelsen har derudover lagt
vægt på, at en tilsagnsløsning vil være ressourcebesparende, idet der ikke skal tages endelig
stilling til afgrænsningen af det relevante marked samt de foreliggende forhold i forhold til
konkurrencelovens § 6 og § 11. Styrelsen har endelig lagt vægt på, at Nets i umiddelbar forlængelse af kontrolundersøgelsen henvendte sig til styrelsen med henblik på at drøfte muligheden for en tilsagnsmæssig afgørelse af sagen.

16.

Da styrelsens betænkeligheder imødekommes ved Nets’ tilsagn, har styrelsen ikke taget
endeligt stilling til afgrænsningen af det relevante marked eller til, hvorvidt Nets har overtrådt
konkurrencelovens § 11 og EUF-Traktatens artikel 102.
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2. Afgørelse
17.

18.

Det meddeles Nets Holding A/S,
-

at de af Nets Holding A/S afgivne tilsagn imødekommer Konkurrencerådets betænkeligheder i forhold til EUF-traktatens artikel 102 og konkurrencelovens § 11, og

-

at de afgivne tilsagn træder i kraft den 28. maj 2014 og er bindende for Nets Holding
A/S, jf. konkurrencelovens § 11, stk. 4, jf. § 16a, stk. 1. De sidste forpligtelser udløber
den 28. maj 2019.

Nets Holding A/S har den 10. marts 2014 afgivet følgende tilsagn:

5

6

7

8

9

10

11

12

13

[…]
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3. Sagsfremstilling

3.1

Indledning

19.

Danmark er et af de EU-lande, hvor kortbetalinger udgør den største andel af de samlede
betalinger. Især det nationale debetkort, dankortet, benyttes flittigt. Siden dets lancering i
1983 har brugen af dankortet, inklusive Visa/Dankort, været støt stigende. Betalinger med
dankort tegner sig for ca. 90 pct. af antallet af korttransaktioner i Danmark, og over 80.000
forrentninger modtager dankort.

20.

Brugen af internationale betalingskort er også vokset gennem de seneste par år og et stigende
antal forretninger modtager internationale betalingskort. Mens Nets er eneste indløser af
dankort, er der flere aktører, som indløser internationale betalingskort.

21.

Et velfungerende marked for betalinger, er vigtigt for samfundet som helhed, og brugen af
betalingskort er et grundlæggende element i en lang række markeder.

22.

På baggrund af en formodning om misbrug af dominerende stilling gennemførte styrelsen den
4. december 2012 en kontrolundersøgelse hos Nets Holding A/S i Ballerup samt hos [to virksomheder i dagligvarebranchen]. Mod de to sidstnævnte var der alene formodning om, at man
hos dem kunne finde beviser mod Nets. Kontrolundersøgelsen var foranlediget af en klage fra
Swedbank vedrørende konkurrencen på markedet for indløsning af internationale betalingskort i Danmark.

23.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens havde en formodning om, at der på markedet for
indløsning af internationale betalingskort foregik konkurrencebegrænsende aktiviteter i form
af bl.a. margin squeeze, samt at der på markedet for salg af såkaldte transaktionsydelser til
kortindløsere foregik konkurrencebegrænsende aktiviteter i form af bl.a. anvendelse af urimeligt høje salgspriser.

24.

I forbindelse med kontrolundersøgelsen fandt styrelsen en række oplysninger omkring Nets’
priser og omkostninger, som er nærmere beskrevet i afsnit 3.3.6, 3.3.7, og 3.3.8.

3.2
3.2.1

Virksomhederne
Nets koncernen

25.

Nets koncernen blev etableret i 2010 ved en fusion mellem danske PBS og norske Nordito, der
ejede BBS, den daværende pendant i Norge til PBS, og kortindløsningsselskabet Teller. Nets
ejes i dag af danske og norske pengeinstitutter samt af Danmarks Nationalbank, der har en
ejerandel på knap 10 pct. Der er indgået aftale med Advent International, Bain Capital og ATP
om overtagelse af alle aktier i Nets. Transaktionen afventer pt. myndighedsgodkendelse.

26.

PBS blev oprettet i 1984 med henblik på at koordinere pengeinstitutternes initiativer på
betalingsområdet. To år senere fusionerede PBS med Pengeinstitutternes Betalingsformidlingscenter, PBC, og Pengeinstitutternes Købe- og Kreditkortaktieselskab, PKK, som var blevet
etableret nogle år tidligere for henholdsvis at udvikle og drive pengeinstitutternes betalingssystemer og stå for udviklingen af dankortet.

15

27.

Nets er i dag organiseret i datterselskaber i Danmark og Norge, der ejer en række selskaber,
som varetager forskellige infrastrukturopgaver. Fx ejer selskabet i Danmark DanID, der står
bag NemID og andre sikkerhedsløsninger ved betalinger på internettet, samt Teller, der er
aktiv i Danmark, Norge og Sverige. Senest har Nets erhvervet det finske betalingskortselskab
Louttokunta, i dag Nets Oy.

28.

Nets' aktiviteter spænder over forskellige forretningsområder. Det gælder bl.a. løsninger til
opkrævning og fakturering af betalinger, behandling af kortbetalinger for udstedere og indløsere og indløsning af kortbetalinger for forretninger. Derudover leverer Nets bl.a. løsninger til
elektronisk identifikation og underskrivelse og terminalløsninger til forretninger.

29.

Nets ejer rettighederne til dankort og indløser betalinger med kortet. Den samme rolle har
Nets i forhold til andre af pengeinstitutternes fælles produkter, herunder Betalingsservice.
Nets tilbyder desuden kortudstederservice til danske pengeinstitutter. Nets er endvidere
operatør af Sumclearingen på vegne af Finansrådet. 1 Nets er den centrale leverandør af betalingstjenester og relaterede ydelser i den fælles betalingsinfrastruktur i Danmark.

30.

Nets er via datterselskabet Teller den største indløser af betalinger med internationale kort i
Danmark. Teller har hovedkontor i Danmark (Ballerup) og kontorer i Oslo og Stockholm.

31.

Teller indløser internationale betalingskort. I Danmark indløser Teller MasterCard, Visa, JCB,
UnionPay og American Express. Teller er salgsagent for dankort, men dankortet indløses af
Nets.

3.2.2
32.

33.

Andre indløsere af internationale betalingskort

Udover Teller opererer en række andre mindre indløsere af internationale betalingskort i
Danmark. Disse er nærmere beskrevet nedenfor.

3.2.2.1
Swedbank
Swedbank AB er Sveriges største bank, og har samlet set knap 10 millioner privatkunder og
ca. 631.000 erhvervskunder med kontorer i Sverige og de baltiske lande. Koncernen har også
virksomhed i Danmark.2

34.

I september 2011 var den samlede balance på 1.886 milliarder SEK, og antallet ansatte var ca.
21 000.

35.

Swedbank Card Services AB (Swedbank) er et 100 % ejet datterselskab af Swedbank AB.
Swedbank er en større nordisk kortindløser af Visa og MasterCard og tilbyder indløsning af
kortbetalinger via såvel fysiske betalingsterminaler som via internettet. Swedbank har en
markedsandel på mere end 55 pct. i Sverige.

36.

Swedbank Card Services AB er en relativ ny aktør på det danske kortmarked.

Sumclearingen er det danske system for clearing og afvikling af detailbetalinger, og systemet ejes
af Finansrådet.
2 www.swedbank.dk
1
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37.

38.

39.

3.2.2.2
Valitor
Valitor er et islandsk ejet selskab, det leverer løsninger til international online kortbetaling
både i fysisk og ikke-fysisk handel. Valitor holding hf. 3 er hovedsageligt ejet af de islandske
banker, Arion Bank og Landsbankinn.
Valitor har været aktiv på det islandske marked siden 2003 som indløser og udsteder af
internationale betalingskort. Valitor har været aktiv på det danske marked siden 2008 og har
siden 2013 også tilbudt international kortindløsningsaftaler i Sverige og Norge.

3.2.2.3
Nordea
Nordea er den største finanskoncern i Nordeuropa med en markedsværdi på ca. EUR 36 mia.
kr. Nordea leverer tjenesteydelser inden for corporate merchant banking, retail banking og
private banking. Nordea udbyder endvidere livsforsikrings- og pensionsprodukter i Norden.

40.

I Norden er Nordea tilstede i Danmark, Finland, Norge og Sverige og på nye europæiske
markeder i Estland, Letland, Litauen, Polen og Rusland, hvor koncernen er aktiv inden for
både retail banking og wholesale banking. Koncernen har ca. 900 filialer fordelt i de nordiske
lande.

41.

I relation til wholesale banking tilbyder Nordea indløsning af internationale betalingskort,
som primært retter sig mod eksisterende erhvervskunder.

42.

43.

3.2.2.4
Handelsbanken
Handelsbanken4 har over 750 filialer og kontorer i mere end 24 lande og er via sit filialnet
blandt Nordens større banker.
Handelsbanken tilbyder ligeledes kortindløsning af Visa og MasterCard til bankens erhvervskunder.

3.3

Markedsbeskrivelse

44.

Markedet for betalingskort er præget af mange forskellige aktører, der er involveret direkte
eller indirekte i en betalingstransaktion.

45.

I forhold til andre markeder, hvor én sælger udbyder et produkt til én køber, adskiller
betalingskortmarkedet sig på to måder. For det første er der flere forskellige sælgere på betalingskortmarkedet (kortselskaber, banker og kortindløsere), der arbejder sammen om at sælge betalingssystemet. For det andet opnår et betalingssystem først en værdi for sælgerne, når
det bliver solgt til to forskellige købere, nemlig forretninger og forbrugere, som kan have forskellige interesser.

46.

Når en forbruger benytter sit betalingskort til at foretage en betaling for en vare i en forretning, igangsættes et komplekst samspil mellem en række aktører for, at betalingen kan gennemføres. De vigtigste er: 1) kortselskaber (fx MasterCard), 2) kortudstedere (fx en bank), 3)
kortindløsere (fx Teller), 4) Processingselskaber (fx Nets), 5) betalingsmodtagere (fx en forretning) og 6) kortbrugere (forbruger).

3
4

www.valitor.dk
www.handelsbanken.dk
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47.

I det følgende beskrives disse aktører og sammenspillet imellem dem nærmere.

3.3.1

Centrale aktører

48.

Kortselskabet ejer rettighederne til selve kortkonceptet og giver kortudstedere (fx en bank) og
kortindløsere (fx Teller) licens til at tilbyde betalingskortproduktet til deres kunder. Det betyder, at hvis en bank fx ønsker at tilbyde et MasterCard til sine kunder, skal den indgå aftale
med MasterCard og overholde de krav og regler, som MasterCard har fastsat. Herved opnår en
bank ret til at producere og sælge et kort med MasterCards logo på , samt at få switchet autorisationer og clearet transaktioner via MasterCards netværk. For denne ret betaler banken en
licensafgift til kortselskabet.5 Desuden kan kortselskaberne også opkræve transaktionsafhængige gebyrer.

49.

Af kortselskaber kan nævnes Visa International, MasterCard International, American Express
og Diners, som er rettighedshavere til henholdsvis Visa-kort, MasterCard, American Express
og Diners Club kort. Nets kan også betegnes som et kortselskab, idet selskabet ejer rettighederne til dankortet.

5

I Danmark har Teller såkaldte principal-licensaftaler for udstedelse af MasterCard og Visa Europe, mens
bankerne har såkaldte ”affiliate-licenser” under Tellers aftale med henholdsvis MasterCard og Visa Europe,
hvilket giver bankerne mulighed for at udstede de respektive betalingskort.

18

Figur 3.1 Centrale aktører og gebyrstruktur

50.

Kortudstedere producerer og sælger betalingskort efter at have opnået licens fra kortselskaberne. Kortudstedere er typisk banker, men også benzinselskaber og detailhandelskæder kan
udstede betalingskort. I sidstnævnte tilfælde er det ofte selskabet selv eller moderselskabet,
som ejer rettighederne til betalingskortet. De mest almindelige betalingskort i Danmark så
som dankort, Visa/Dankort MasterCard og Visa Electron udstedes af danske banker.

51.

Kortudstedere indgår en aftale med en kortbruger om anvendelse af det pågældende betalingskort, herunder de forpligtelser og rettigheder der er tilknyttet brugen af betalingskortet.
Aftalen kan være forbundet med et årligt eller transaktionsbaseret gebyr for anvendelsen af
kortet, mens andre betalingskort udbydes som en del af en kundepakke, eller uden direkte
forbundne gebyrer.

52.

Kortindløsere tilbyder indløsningsaftaler til betalingsmodtagerne (fx forretninger). Ved en
indløsningsaftale forpligtes kortindløsere til at sørge for, at betalingen overføres fra kortbrugerens konto til betalingsmodtagers konto inden for en rimelig frist, efter at kortbruger har
anvendt betalingskortet i forretningen.

53.

Hvad angår indløsning af dankort er det alene Nets, der varetager denne opgave. Nets har
således ikke tildelt andre kortindløsere licenser til at indløse dankort, hverken på internettet
eller i den fysiske handel. Forretninger som ønsker at modtage dankort som betalingsmiddel,
er derfor forpligtet til at indgå en af tale med Nets.
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54.

Hvad angår internationale betalingskort såsom MasterCard eller Visa Elektron, tilbydes
indløsning af disse kort af en række forskellige kortindløsere, herunder Teller, Nordea, Swedbank, Valitor og Handelsbanken, hvor størstedelen af disse har indtrådt på det danske marked
inden for de sidste par år. I Danmark indløser Teller langt størstedelen af internationale betalingskort. Alle aktører er fysisk placeret i Danmark og indløsningsaftalerne kan typisk løbe
over to år. Omfanget af cross-border indløsning, dvs. indløsning foretaget af en udenlandsk
kortindløser er meget begrænset. Når det drejer sig om handel på internettet, er der flere
udenlandske indløsere.

55.

Den samlede omsætning forbundet med indløsning af internationale betalingskort i Danmark
udgør ca. […] mio. kr.

56.

Oplysninger fra Nets indikerer, at Tellers andel af antallet af transaktioner med internationale
betalingskort udgør over [78-88] pct., mens de øvrige aktører har andele på under [12-28]
pct., jf. nærmere herom i afsnit 3.3.7.

57.

Processingselskaber eller transaktionsindsamleren håndterer selve autorisationsprocessen når
der gennemføres en betalingskorttransaktion, dvs. den proces som verificerer betalingskortet.
Derudover indsamler processingselskaberne transaktionerne fra betalingsmodtagere og videreformidler disse til de relevante kortindløsere til videre behandling.

58.

Når kortindløsere har modtaget de relevante data fra processingselskabet om korttype,
kortudsteder, transaktionsbeløb mv., kan den finansielle afregning gennemføres, jf. nærmere
herom i boks 3.1. Disse ydelser omtales som ”front-end acquiring processing” (FAP).

59.

I Danmark er Nets i praksis eneste processingselskab. I andre lande så som Sverige er der ofte
flere af denne type selskaber, ligesom mange kortindløsere også selv kan varetage denne opgave. Nets’ funktion som processingselskab er nærmere beskrevet i afsnit 3.3.5.

60.

Betalingsmodtagere er de forretninger eller virksomheder, der indgår indløsningsaftale med
kortindløsere for at kunne modtage betalingskort som betalingsmiddel. Indløsningsaftalen
indebærer, at kortindløseren inden for en aftalt periode sørger for at betalingen overføres til
forretningens konto. For denne serviceydelse betaler forretningen et servicegebyr (også kaldet MSC, merchant service charge) til kortindløseren.

61.

Forretningerne kan både være fysiske og ikke-fysiske, fx internetforretninger. Betalingsmodtagere kan dog også være læger, offentlige myndigheder og andre institutioner.

62.

Kortbrugere er de forbrugere, der benytter selve betalingskortet til at betale for en vare eller
tjenesteydelse. Til brug for dette indgår kortbrugeren en aftale med sin kortudsteder om brugen af betalingskortet. Betalingskortet kan som nævnt være udstedt af forbrugerens bank,
benzinselskab eller lignende.

63.

Sammenspillet mellem ovennævnte aktører når der gennemføres en betalingstransaktion er
nærmere beskrevet i boks 3.1.

Boks 3.1
En betaling i den fysiske handel påbegyndes ved at kortholder sætter betalingskortet i en
Gennemførelsen af en terminal, indtaster sin kode og godkender betalingen. Herefter sender terminalen information
betalingstransaktion om betalingskortet og transaktionen til forretningens kortindløser (eller en transaktionsindsamler (processor), som varetager denne del af godkendelsesprocessen på vegne af kortindløseren). Kortindløseren videreformidler informationen til kortudstederen, der enten godkender eller afslår anmodningen. Dette svar sendes efterfølgende fra kortindløseren til forretnin-
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gens terminal, som angiver at ”betalingen er gennemført”.
Efterfølgende samles alle transaktioner over et givent tidsrum af kortindløseren (eller en
transaktionsindsamler), således at det kan beregnes hvor meget der skal overføres fra de
respektive kortholderes banker til forretningens bank, hvilket muliggør såkaldt clearing af
betalingerne. Når betalingerne er clearet, kan de indberettes til et betalingssystem, hvor den
faktiske udvekslingen af beløbene foregår, hvilket omtales som afvikling.
Nets’ rolle i forbindelse med gennemførelsen af en betalingstransaktion er beskrevet i afsnit
3.3.5.

3.3.2

Forskellige betalingskort

64.

Der findes en række forskellige typer af betalingskort, heriblandt debetkort, kreditkort,
forudbetalte betalingskort og internationale betalingskort. Ofte skelnes der overordnet mellem nationale og internationale betalingskort. Nationale eller indenlandske betalingskort kan
alene benyttes i forretninger beliggende inden for et givet lands grænser. Dankortet er et nationalt betalingskort6, men også andre lande opererer med nationale betalingskort, herunder
Norge (BankAxept), Belgien (Mister Cash/Bancontact) og Frankrig (Groupement des Banciere).

65.

Internationale betalingskort kan benyttes i flere lande. Disse kort kan være både debet- og
kreditkort. Eksempler på internationale debet- og kreditkort er Visa Electron og MasterCard
debet (debetkort) samt Diners Club, American Express og MasterCard (kreditkort). Nogle af
de nævnte betalingskort har andre funktioner end den at kunne gennemføre en betaling.

66.

Debetkort er et betalingskort, hvor købsbeløbet trækkes fra forbrugerens konto med det
samme, eller senest næste bankdag. Derfor er det ofte banker, som udsteder debetkort, da det
er nødvendigt at have direkte adgang til kortbrugerens konto for at kunne trække købsbeløbet med det samme. Dankort er et eksempel på et debetkort, men også Visa Electron og MasterCard Debit er debetkort.

67.

Kreditkort er et betalingskort, hvor der går et vist tidsrum, inden beløbet trækkes fra forbrugerens konto. Hvor lang tid der går, vil afhænge af den aftale, som forbrugeren har med kortudstederen. Fx kan det være aftalt, at kortbrugeren ved udgangen af hver kalendermåned
betaler for månedens køb på kortet. Det kan også aftales, at kortbrugeren ud over den løbende
måned har en ekstra måneds kredit. Et kreditkort kan således være et alternativ til et lån i en
bank eller hos en detailforretning. Eksempler på kreditkort er MasterCard, Diners Club og
American Express.

68.

Der kan være knyttet forskellige ydelser til betalingskortene, fx rabatter på køb i bestemte
forretninger eller opsamling af bonuspoint. Til nogle kort, fx internationale kreditkort, kan der
endvidere være knyttet forsikringsydelser som fx en personlig rejseforsikring til kortbrugeren.

6

Nets har indgået aftale med enkelte grænsebutikker om indløsning af Dankortet, uden dog at dette vurderes at kunne give anledning til at betegne Dankort som et international betalingskort.
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3.3.3

Gebyrstruktur på betalingskortmarkedet

69.

Betalingskortmarkedet er kendetegnet ved en række gebyrer og betalinger mellem markedets
aktører. Generelt omtales gebyrstrukturen ud fra et såkaldt fire-parts-system, jf. figur 3.1.7
Dette skyldes, at alle indenlandske betalinger primært indebærer en interaktion mellem kortbrugeren, kortudstederen, kortindløseren og betalingsmodtageren. Alle fire aktører er nødvendige for gennemførelsen af en betalingstransaktion, og markedet kan kun opretholdes ved
interaktion mellem alle fire aktører.

70.

Hvis der er tale om grænseoverskridende betalinger indgår kortselskabet ofte som mellemled
mellem indløser og udsteder i forbindelse med udvekslingen af informationer og validering af
kortbrugerens konto mv.

71.

Kortbruger betaler ofte et kortgebyr til sin bank for betalingskortet. Dette gebyr kan enten
være et årligt gebyr eller en engangsbetaling for udstedelse af kortet. Endelig er der nogle
banker, hvor betalingskortet tilbydes gratis til kortbrugeren eller i forbindelse med en samlet
årlig betaling for bankens ydelser.

72.

Betalingsmodtageren (dvs. forretningen) betaler et transaktionsbestemt gebyr til kortindløseren (fx Teller), som kaldes et servicegebyr eller indløsningsgebyr (merchant service charge,
MSC). Dette kan variere alt efter, hvilken type kort der betales med, og hvilken aftale forretningen har indgået med sin indløser. Servicegebyret kan både være en pct.-sats (også kaldet et
valorem gebyr, hvor gebyrets størrelse afhænger af købsbeløbet), et fast beløb pr. transaktion
(også kalder flat-fee), eller en kombination af disse. Ved internationale betalingskort ses ofte
et servicegebyr baseret på pct.-satser.

73.

Hvad angår dankortet er indløsningsgebyret i den fysiske handel særskilt reguleret, således at
forretningernes betaling til Nets for at modtage dankort, som er baseret på en abonnementsordning, kun dækker en del af omkostningerne ved driften af dankortet.8

74.

Kortindløseren (fx Teller) betaler et transaktionsbestemt gebyr, kaldet et interbankgebyr, til
kortbrugerens bank. Interbankgebyrer, som er en af kortindløserens største omkostningsposter, er beskrevet nærmere i boks 3.2. Endvidere betaler kortudsteder og kortindløser en
licensafgift til kortselskabet for retten til at udstede og indløse betalingskortet.

75.

Derudover betaler alle kortindløsere i praksis et gebyr til Nets for at få autoriseret og indsamlet betalingskorttransaktionerne i kortindløsernes forretninger. Dette gebyr består typisk af et
årligt fast gebyr, samt et gebyr pr. transaktion, jf. nærmere herom i afsnit 3.3.6.

76.

Endelig kan forretningen opkræve et gebyr af kortbrugeren, når der betales med et kreditkort
i fysisk handel. Forretningen må i Danmark i dette tilfælde ikke opkræve et højere gebyr, end
det forretningen selv betaler til sin indløser for at modtage kreditkortet. Derfor omtales forretningens gebyr overfor kortbrugeren ofte som ”overvæltning”, eller ”overvæltning af gebyrer”.

Boks 3.2
Interbankgebyrer

Et interbankgebyr (engelsk: interchange fee) er et transaktionsbestemt gebyr, der betales af
forretningens indløser til kortbrugerens bank, når kortbrugeren betaler med et betalingskort
hos den pågældende forretning. Hver gang en kortbruger foretager et køb af en vare i en forretning (dvs. foretager en transaktion med sit betalingskort), betaler forretningens indløser et

Ved nogle betalingskortsystemer er der tale om trepartssystemer, hvor kortudsteder også fungerer som
indløser. Dette er fx tilfældet ved American Express og Diners Club.
8 Bekendtgørelse nr. 1475 af 22. december 2009 og bekendtgørelse nr. 851 af 26. juni 2013.
7
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interbankgebyr til kortbrugerens bank. Et interbankgebyr kan være en procentsats, et fast
beløb, eller en kombination af disse.
Interbankgebyrer er enten aftalt bilateralt mellem udsteder og indløser, eller multilateralt,
mellem en række udstedere og indløsere, som er bindende for alle aktører, der deltager i betalingskortsystemet. Multilaterale interbankgebyrer omtales ofte som MIF (multilateral
interchange fee). Derudover skelnes der mellem interbankgebyrer ved indenlandske og grænseoverskridende betalinger. Indenlandske interbankgebyrer vedrører betalingstransaktioner,
hvor indløser og udsteder er fra samme land, mens grænseoverskridende interbankgebyrer
typisk vedrører betalingstransaktioner, hvor indløser og udsteder er fra to forskellige lande.
Interbankgebyrer har igennem de senere år været genstand for meget debat. Baggrunden er,
at multilaterale interbankgebyrer kan begrænse konkurrencen mellem indløsere, idet gebyret
i praksis kan medføre et ”prisgulv” for den pris, indløser kan kræve overfor forretningerne.
Som følge heraf har nogle lande indført regulering af interbankgebyrer (USA og Australien),
mens EU-Kommissionen og andre EU-lande har ført konkurrenceretlige sager mod kortselskaber så som MasterCard og Visa. Senest har EU-Kommissionen fremlagt et forslag til en
forordning om interbankgebyrer, der indfører loft over interbankgebyrer på 0,20 og 0,30 pct.
for henholdsvis debet- og kreditkort.9 Hvis forordningen bliver gennemført, vil den både finde
anvendelse for nationale og grænseoverskridende interbankgebyrer.

3.3.4

Brugen af betalingskort i Danmark

77.

Danskerne er blandt de europæere, der oftest bruger betalingskort. I 2010 foretog de europæiske lande i gennemsnit 73,5 transaktioner med betalingskort pr. indbygger. Til sammenligning foretog hver dansker i gennemsnit 196,5 transaktioner.

78.

Over 80.000 forretninger i den fysiske handel modtager dankort, og knap halvdelen af disse
modtager også internationale betalingskort. Danmark er et af de EU-lande, hvor brugen af
betalingskort er størst. Der er i Danmark udstedt knap 5 mio. dankort eller Visa/Dankort og
ca. 3,5 mio. internationale betalingskort.

79.

I 2013 var antallet af dankorttransaktioner 1.032 mio., hvoraf de 74 mio. fandt sted på
internettet. Langt størstedelen af dankorttransaktionerne var således handel i fysiske butikker. Tilsvarende blev der i 2012 i alt gennemført 188 mio. transaktioner med internationale
betalingskort i Danmark. Dankortet er således det langt mest anvendte betalingskort, selvom
brugen af internationale betalingskort i Danmark har været kraftigt voksende gennem de
seneste par år, jf. figur 3.2.

9

Flere
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http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm
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23

Figur 3.2 Transaktioner og omsætning med internationale betalingskort i Danmark

Kilde: Nationalbankens Betalingsstatistik.

80.

Omsætningen ved såvel dankort som internationale betalingskort er ligeledes vokset. I 2012
var værdien af antal dankorttransaktioner 310 mia. kr. mod 274 mia. kr. i 2009. Hvad angår
internationale betalingskort er værdien af betalingerne vokset fra 20 mia. kr. i 2009 til 44 mia.
kr. i 2012, svarende til en stigning på 118 pct.

81.

Der er således tale om en kraftig voksende brug og modtagelse af internationale betalingskort
i Danmark.

3.3.5

Danske forhold ved kortindløsning

82.

Nærværende beskrivelse tager afsæt i 2012 hvor styrelsen gennemførte en kontrolundersøgelse hos Nets. Henset til at sagen afsluttes med tilsagn, er der ikke efterfølgende foretaget
yderligere undersøgelser af de nedenfor anførte forhold.

83.

Det mest anvendte betalingskort i Danmark er dankortet, jf. afsnit 3.3.4, både hvad angår den
fysiske og ikke-fysiske handel. Stort set alle forretninger, der modtager betalingskort som
betalingsmiddel, modtager som udgangspunkt dankortet.

84.

I praksis er stort set alle forretningers betalingskortterminaler, hvor der modtages dankort,
koblet op til Nets’ infrastruktur.

85.

For at modtage et betalingskort i den fysiske handel skal forretningen have en betalingskortterminal, der udbydes af en forskellige aktører i Danmark, herunder Nets, Point og PayEx. Hvis
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en forretning ønsker at modtage dankort, skal den indgå en indløsningsaftale med Nets, og
typisk installere en såkaldt PSAM-sikkerhedsmodul i sin terminal, se nærmere herom i boks
3.3 Nets har udviklet PSAM og udbyder denne til forretninger, og når PSAM er installeret i den
pågældende betalingskortterminal, kan terminalen modtage betalinger med dankort. Samtidig medfører installationen, at alle betalingskorttransaktioner i praksis formidles til Nets, der
indsamler transaktionerne. Dette er uanset, at den pågældende forretning har en anden indløser af internationale betalingskort.
86.

Alle forretningens betalingskorttransaktioner inklusiv transaktioner med internationale
betalingskort, hvor forretningen ikke har indgået en indløsningsaftale med Nets, videreformidles til Nets’ infrastruktur, når der er tale om en PSAM-terminal.

87.

For at operere som en indløser af internationale betalingskort i Danmark er det således i
praksis nødvendigt at indgå en aftale med Nets om FAP-ydelser.

Boks 3.3
PSAM

PSAM (Purchase Secure Application Module) er et chipbaseret sikkerhedsmodul. PSAM er en
chip - et lille sikkerhedsmodul - der sættes i terminalen, og som svarer til et SIM-kort i en
mobiltelefon.
PSAM specifikationerne bygger på det princip, at informationer om indløsning som hovedregel ikke ligger i selve terminalen, men skal ligge i sikkerhedsmodulet (PSAM). PSAM specifikationerne fastlægges af det selskab, som skal stå for indsamling af transaktioner fra terminalerne. Årsagen til at terminalerne i praksis kun er koblet op til Nets er, at der ikke er andre end
Nets, der har udviklet sikkerhedsmoduler (PSAM), der passer til terminalerne. Det er således
endnu ikke praktisk muligt for detailhandelen at koble op på andre indløsere eller indsamlere
end Nets, når der er tale om en PSAM-terminal.
I den tid hvor Nets’ PSAM har været anvendt i danske betalingskortterminaler, er der ikke
blevet udviklet andre PSAM, selvom terminalerne i princippet kan fungere med flere forskellige moduler (PSAM), således at terminalerne kan kommunikere med andre transaktionsindsamlere end Nets.
Der findes ikke-PSAM-baserede terminaler, hvor transaktionerne bliver formidlet direkte til
indløseren fra terminalleverandøren udenom Nets. Sådanne løsninger skal imidlertid certificeres af Nets for at kunne håndtere dankort. De terminaler udbydes p.t. af ’Payex’ og ’Point’.
Nets har oplyst, at størstedelen af de terminaler Nets i 2013 certificerede ikke var PSAMbaserede.

88.

Nets har oplyst,10 at der findes leverandører, som tilbyder betalingsterminaler, der kan
kommunikere med flere forskellige kortindløsere, jf. nærmere herom i Nets’ høringssvar.11
Langt de fleste terminaler er ifølge styrelsens umiddelbare vurdering imidlertid forbundet
med Nets’ infrastruktur. Det fremgår endvidere af materiale fra kontrolundersøgelsen, at Nets
anslås at besidde […] pct. af infrastrukturen i Danmark ifølge interne dokumenter. 12

Brev til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af 4. november 2013.
Ifølge Nets sælger firmaet ”Selskabet Fem ApS” (www.s5.dk) indløsningsaftaler for Swedbank med tilhørende terminaler, hvor Visa- og MasterCard-transaktioner kan sendes direkte til Swedbank, uden at der
benyttes Nets’ FAP-ydelser. Brev til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af 4. november 2013.
12 Det fremgår af […].
10
11
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89.

At Nets fungerer som leverandør af FAP betyder, at Nets varetager de opgaver, der finder sted
i forbindelse med autorisationsprocessen. Disse opgaver, når Nets fungerer som leverandør af
FAP, er illustreret i figur 3.3 og beskrevet nærmere nedenfor.

90.

1) Når betalingskortet indføres i terminal sendes der en autorisationsforespørgsel til Nets.
Hvis betalingsmodtageren har en anden terminaludbyder end Nets, går forespørgsel via denne
udbyder til Nets. 2) Nets sørger for at forespørgslen (også kaldet ”authorisation request”)
sendes til den relevante kortudsteder, betalingskortnetværk eller anden aktør, som kan godkende eller afvise betalingen på grundlag af de gældende regler for anvendelse af kortet. 3)
Nets modtager kortudstederens godkendelse og 4) videreformidler denne (authorisation
reply) til forretningens kortterminal. Nets omtaler hele denne ydelse som ”authorisation
switching”.

Figur 3.3 Front-end acquiring processing (FAP) med Nets som leverandør

Note: Trinene der er angivet som 2A, 2B, 3A og 3B viser en autorisation, når der er tale om en grænseoverskridende transaktion. Her videreformidler Nets kortoplysninger mv. til det relevante kortnetværk, fx MasterCard, der efterfølgende identificerer
den relevante kortudsteder med henblik på en autorisation af betalingen. Autorisationssvaret går via kortnetværket tilbage til
Nets, der videreformidler svaret til kortterminalen.

91.

5) Derudover indsamler (capture) Nets alle betalingskorttransaktionerne og tilknyttede
dokumentation og data for den enkelte forretning og formidler disse til den relevante indløser
i form af en såkaldt batch-fil. Herefter kan indløseren foretage den finansielle (settlement)
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afregning og overføre midlerne til forretningens konto. Nets omtaler denne ydelse som ”capture of financial transactions” eller ”capture”.
92.

Generelt omtales ovennævnte ydelser bl.a. som ”transaktionsbehandling” og ”transaktionsindsamling”. Tilsvarende engelske udtryk er ”transaction aquisition” eller ”front-end acquiring
processing” (FAP). Begrebet dækker over ydelserne ”authorisation switching” og ”capture”.
For denne serviceydelse opkræver Nets en betaling fra alle kortindløsere på det danske marked.

93.

Kortindløsere, der benytter Nets’ infrastruktur, køber i praksis begge FAP-ydelser (”authorisation switching” og ”capture”). De stadig mere avancerede løsning på både terminalmarkedet
og for betalingskort kan med tiden få betydning for Nets’ salg af FAP. Eksempelvis kan nyere
terminaler autorisere et betalingskort med PIN-kode offline, såfremt PIN-koden kan valideres
i betalingskortets chip. Dette kan reducere behovet for ”authorisation switching”, idet betalingskortet autoriseres på forretningsstedet uden at Nets sender en autorisationsforespørgsel
til den respektive bank, der har udstedt betalingskortet.

94.

Det er Nets’ vurdering, at indløsere af internationale betalingskort i Danmark også inden for
de kommende par år vil købe såvel ”authorisation switching” som ”capture” (FAP).13

95.

Kortindløsere, der ikke ønsker at benytte Nets’ som transaktionsindsamler, har umiddelbart
to muligheder. Kortindløseren kan kræve, at forretningen investerer i nye terminaler, som kun
håndterer internationale betalingskort, eller som kan formidle dankorttransaktioner til Nets
og øvrige transaktioner til en anden leverandør af FAP end Nets, jf. Nets’ høringssvar. Det kan i
praksis betyde at forretninger skal have to betalingskortterminaler ved hver kasse, én til betalinger med dankort og én til betalinger med internationale betalingskort. Alternativt kan kortindløsere udvikle en ny PSAM, som kan fungere parallelt med Nets’ PSAM til dankortet.

96.

Indtil nu har forretningerne ikke ønsket at have to terminaler, hvor én er til dankorttransaktioner og én er til internationale betalingskort. Årsagerne kan være, at det er forbundet med
ekstra omkostninger at erhverve sig en ekstra terminal og at det kan forsinke købsprocessen,
hvilket ofte er et afgørende parameter for kundeoplevelsen.

97.

Styrelsen er heller ikke bekendt med, at kortindløsere eller andre aktører har forsøgt at
udvikle alternative PSAM med henblik på selv at processe betalingskorttransaktioner i Danmark. Årsagerne kan her være, at det er forbundet med store udviklingsomkostninger at udvikle en ny PSAM, og at der er Nets selv, der fungerer som godkendelsesinstans for nye PSAM
og som udsteder af sikkerhedscertifikater i den forbindelse, jf. nærmere herom i boks 3.3.

3.3.6

Generelle forhold vedrørende Nets salg af FAP-ydelser

98.

Nets leverer en række ydelser tilknyttet betalinger i Danmark og spiller en central rolle ved
gennemførelsen af transaktioner med internationale betalingskort. Som beskrevet i afsnit
3.3.5 er det i praksis nødvendigt at indgå en aftale med Nets om FAP-ydelser for kortindløsere
i Danmark.

99.

Overordnet anvender Nets en […] platform til FAP-ydelser tilknyttet internationale betalingskort. […].14 […].15

13
14

Nets’ brev til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af 17. december 2014
[…].
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100.

I Danmark sælger Nets FAP-ydelser til benzinselskaber, leverandører af private label-kort og
finansielle indløsere. 16

101.

En række benzinselskaber (fx […] og […]) udsteder egne betalingskort, der kan anvendes på
alle benzinselskabets tankstationer. Benzinselskabet fungerer samtidig som indløser af sit
eget betalingskort, mens øvrige betalingskort så som dankort og internationale kort indløses
af henholdsvis Nets og andre indløsere. Idet transaktioner for […] autoriseres af Nets, jf. afsnit
3.3.5, køber benzinselskaberne således FAP-ydelser af Nets.

102.

På samme måde udsteder og indløser en række detailkæder og andre aktører såkaldte private
label-kort, der kan anvendes i visse forretninger eller områder (fx […],[…] og […]), hvor Nets
fungerer som transaktionsindsamler.

103.

De finansielle kortindløsere, […], indløser internationale betalingskort og køber også FAPydelser hos Nets. Nets’ datterselskab Teller indløser også internationale betalingskort og anvender ligeledes Nets’ FAP-ydelser.

3.3.7
104.

Forhold i relation til betænkeligheden om margin squeeze

Det indsamlede materiale fra kontrolundersøgelsen og efterfølgende oplysninger fra Nets
viser, at priser for Nets’ FAP-ydelser har varieret betydeligt mellem Nets’ kunder, jf. tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kortindløseres faktiske betaling til Nets for FAP-ydelser i 2012

[…]
[…]
[…]
[…]
Teller2
I alt ekskl. Teller

Antal transaktioner
(mio.)1
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Samlet betaling til Nets
(mio. kr.)
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Betaling pr. transaktion
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Note 1: Antallet af transaktioner er baseret på […].
Note 2: […].
Anm.: […].
Kilde: Nets

105.

Således har […] haft en gennemsnitspris på ca. […] øre pr. transaktion, mens […] og […] har
betalt henholdsvis […] kr. og […] kr. pr. transaktion. Det kan ikke udelukkes, at der har været
en sammenhæng mellem prisen for FAP-ydelser og den samlede mængde af transaktioner,
som den enkelte indløser har genereret på Nets’ danske platform, jf. også fodnote 14 og 15.

15
16

[…].
Nets’ kunder, der tilkøbte FAP-ydelser i 2012 udgjorde
Benzinselskaber: […];
Private Label-kunder: […];
Finansielle indløsere: […].
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106.

Denne gennemsnitlige omsætning pr. transaktion for eksterne kunder, der indløser internationale betalingskort, udgjorde […] kr. i 2012.

107.

Hvad angår Teller […].17[…].

108.

[…]. Nets har opgjort Tellers marginalomkostninger til FAP til […]øre.18 Tellers gennemsnitlige omkostninger ved FAP er nærmere beskrevet nedenfor.

109.

Som beskrevet i afsnit 3.3.3 er der en række gebyrer forbundet med indløsning af betalingskort. Forretningen betaler et indløsningsgebyr til sin kortindløser, hvilket er kortindløserens
centrale indtægtskilde. Kortindløseren betaler et interbankgebyr til kortudstederen, et licensgebyr til kortselskabet, og et transaktionsgebyr til Nets for FAP. Derudover har kortindløseren
egne interne omkostninger forbundet med gennemførelse af transaktionen.

110.

Indløsningsgebyrer, som forretningen betaler til sin kortindløser, kan være en fast pris pr.
transaktion, en procentsats således at gebyret varierer med købsbeløbet eller en kombination
heraf. I visse tilfælde kan der endvidere være tale om en abonnementsbetaling, hvilket gælder
for modtagelse af dankort.

111.

Når der er tale om internationale betalingskort, er indløsningsgebyret typisk en procentsats,
idet den største omkostningspost, interbankgebyret, også udgør en procentvis betaling til
kortudstederen.

112.

Indløsningsgebyrer for at modtage internationale betalingskort er forskellige. Gebyrets
størrelse er bl.a. afhængig af hvilke kort, der er tale om, hvilken forretningstype der indgås
aftale med, herunder hvor mange transaktioner og hvor stor volumen den pågældende forretning har.

113.

Eksempelvis er indløsningsgebyret ved internationale debetkort ofte lavere end ved internationale kreditkort grundet lavere interbankgebyr. Internationale betalingskort med flere funktioner og fordele (ofte omtalt som sølv, guld eller platinkort) er også typisk forbundet med
højere interbankgebyrer og derved et højere indløsningsgebyr.

114.

Dertil kommer, at der kan være forskel på et dansk og udenlandsk udstedt internationalt
betalingskort. I visse tilfælde ses det, at indløsningsgebyret ved danske internationale betalingskort er lavere end ved udenlandske. Baggrunden for dette er primært en tidligere særskilt regulering af danske indløsningsgebyrer, som blev ophævet i 2011. 19

115.

Forretningens størrelse og antallet af transaktioner samt gennemsnitlig købsbeløb er desuden
afgørende for indløsningsgebyrets størrelse. Forretninger der har mange transaktioner med
relativt høje købsbeløb vil ofte få en væsentligt lavere pris end forretninger med færre transaktioner og lavere købsbeløb. Baggrunden er, at markedet for kortindløsning er karakteriseret
ved væsentlige stordriftsfordele, således at kortindløserens omkostninger ved den marginale
transaktion er faldende med antallet af transaktioner. 20

[…].
Nets’ brev til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af 8. november 2013.
19 Nærmere herom i Konkurrencestyrelsens Betalingskortrapport 2012, som findes på www.kfst.dk
20 Jf. nærmere herom i Nationalbankens rapport om ”Faste og variable omkostninger ved betalinger i Danmark” , 14. juni 2012.
17
18
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116.

For at en kortindløser skal kunne tilbyde en konkurrencedygtig pris, forudsætter det således
kendskab til forretningens transaktioner, herunder antallet af transaktioner, det gennemsnitlige købsbeløb og hvilke kort der benyttes mv.

117.

Materialet fra kontrolundersøgelsen og efterfølgende oplysninger fra Nets bekræfter, at der er
[…] forskel på indløsningsgebyrer mellem store og små forretninger. Små forretninger betaler
typisk priser, der ligger tæt på Tellers’ standardpriser, dvs. 2,95 pct. for udenlandske internationale betalingskort, samt 0,95 pct. og 1,10 pct. for henholdsvis dansk udstedte debet- og
kreditkort. Store detailkæder kan derimod betale gebyrer ned til […] pct. og […] pct. for henholdsvis danske debet- og kreditkort og […] pct. for udenlandske internationale betalingskort,
jf. tabel 3.2 .
Tabel 3.2 Tellers priser for internationale betalingskort (MasterCard og Visa)

Dansk udstedte debetkort
Dansk udstedte kreditkort
Udenlandsk udstedte debetkort
Udenlandsk udstedte kreditkort
Estimeret dækningsbidrag

Standardpriser
(pct. af købsbeløb)
0,95 pct.
1,10 pct.
2,95 pct.
2,95 pct.
Ca. […] kr. pr. transaktion (alle kunder)

Store kunder
(eksempel på pct. af købsbeløb)
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]kr. pr. transaktion
(store kunder)

Note: De angivne pct.-satser for store kunder varierer. I tabellen er angivet et priseksempel for en stor kunde.
Anm.: Estimeret dækningsbidrag er beregnet ved at fratrække interbankgebyrer, processing-gebyrer og lignende fra indløsningsgebyret og dele med antallet af transaktioner. Herved fås Tellers dækningsbidrag som et resultat i kr. pr. transaktion. Det
estimerede dækningsbidrag for standardpriser er baseret på Tellers gennemsnitlige dækningsbidrag for hele markedet. Det
estimerede dækningsbidrag for store kunder er baseret på de i eksemplet angivne priser.
Kilde: Nets

118.

For større kunder er indløsningsgebyret og derved også kortindløseres indtjening pr. transaktion lavere. Eksempelvis viser materiale fra kontrolundersøgelsen et gennemsnitligt dækningsbidrag på […] kr. efter interbankgebyrer og licens-gebyr for Tellers […] største kunder.
Blandt Tellers største 30 kunder er der også […] forskel på indløsningsgebyret, således at
Tellers dækningsbidrag kan variere fra ca. […] øre til […] kr. pr. transaktion. Den […] variation
kan udover Tellers prissætning bl.a. henføres til den enkelte forretnings kundesegment, fordelingen af dansk og udenlandsk udstedte internationale betalingskort mv.

119.

Tellers største […] kunder udgør ca. […] af den samlede omsætning ved indløsning af internationale betalingskort, som ifølge Nets kan estimeres til ca. […] mio. kr., der består af over […]
forretninger.

120.

Når der ses på Tellers samtlige kunder kan det gennemsnitlige dækningsbidrag være på op
mod […] kr. baseret på materialet fra kontrolundersøgelsen.21 Det gennemsnitlige dækningsbidrag på […] kr. skal således dække Tellers øvrige omkostninger ved indløsning af internationale betalingskort.

21

Det fremgår bl.a. af[…].
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121.

Som angivet er de væsentligste omkostninger ved indløsning af internationale betalingskort
interbankgebyrer, licens-gebyrer til kortselskaber, omkostninger til FAP og interne omkostninger.

122.

Interbankgebyrerne er den største omkostningspost og er ens for alle kortindløsere i Danmark. Det betyder, at Teller, Swedbank, Valitor, Handelsbanken og Nordea som udgangspunkt
betaler samme pris til de pågældende kortudstedere, når der gennemføres en betalingstransaktion. På samme måde er de såkaldte licens-gebyrer til kortselskaberne også ens blandt indløserne.

123.

Hvad angår omkostningerne til FAP har alle kortindløsere på nær Teller betalt en særskilt pris
til Nets for denne ydelse, jf. afsnit 3.3.6, mens Teller i sit eget produktregnskab har allokeret
omkostninger til denne ydelse. Som nærmere beskrevet i afsnit 3.3.6 har prisen for denne
ydelse varieret […] mellem de eksterne indløsere.

124.

På foranledning af en forespørgsel fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har Nets beregnet
Tellers interne omkostninger ved indløsning af internationale betalingskort i Danmark, jf.
tabel 3.3, hvor Teller har angivet LRAIC for hele markedet og for store kunder (LRAIC-KAM).
LRAIC er en forkortelse for Long-Run Average Incremental Cost. Modellen beregner en effektiv infrastrukturejers langsigtede gennemsnitlige meromkostninger, og illustrerer gennemsnittet af alle faste og variable omkostninger, en virksomhed afholder for at kunne fremstillet
et givent produkt.

125.

Derudover har Teller oplyst AAC, dvs. Average Avoidable Cost, som betegner de omkostninger
som kan undgås ved ikke at gennemføre en ekstra kortindløsningstransaktion.

Tabel 3.3 Tellers omkostninger ved indløsning af internationale betalingskort

Total own cost
IT cost
Operation cost
Costs from other Group
Units
Depreciations
Net interest and foreign
exchange
Total

LRAIC Teller Danmark
Retail
[…]
[…]
[…]
[…]

LRAIC-KAM Teller
Danmark Retail
[…]
[…]
[…]
[…]

AAC Teller Danmark
Retail
[…]
[…]
[…]
[…]

[…]
[…]

[…]
[…]

[…]
[…]

[…]

[…]

[…]

Note: LRAIC omkostninger er inklusiv de allokerede omkostninger til FAP. Omkostninger dækker indløsning af internationale
betalingskort i såvel fysiske som ikke-fysiske butikker. Omkostningerne indeholder ikke interbankgebyrer og licens-gebyrer.
Kilde: Nets

126.

Det fremgår af tabel 3.3, at omkostningerne ved at indløse et internationale betalingskort
generel udgør […]kr. pr. transaktion, mens de tilsvarende omkostninger for store kunder udgør […] kr. pr. transaktion. Tellers AAC udgør […] pr. transaktion.
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127.

Som angivet i pkt. 108 udgør Tellers marginale omkostninger til FAP […] øre, hvorfor LRAIC
eksklusiv omkostninger til FAP kan beregnes til […] kr. og […] kr. for henholdsvis markedet
generelt og store kunder. Disse LRAIC omkostninger på […] kr. og […] kr. kan benyttes til at
vurdere, hvorvidt en konkurrerende aktør, med samme LRAIC omkostninger kan opnå et
positivt dækningsbidrag ved en given kunder, når denne aktør samtidig betalinger en pris til
Nets for FAP-ydelser, jf. tabel 3.4.

128.

Baggrunden for, at Nets har beregnet en særskilt LRAIC for store kunder, er at disse kunder
ifølge Nets genererer lavere omkostninger pr. transaktion end de små kunder. 22 Det skyldes
dels større kunders volumen, dels den måde hvorpå Teller håndtere disse kunder.

Tabel 3.4 Tellers omkostninger pr. transaktion og dækningsbidrag (kr.)

A)
Tellers LRAIC
fratrukket
FAP-omk.
Store kunder
Alle kunder

[…]
[…]

[…]

[…]

FAP-pris

D)
Tellers
Margin
før LRAIC

Difference
(D-B-A)

Difference
(D-C-A)

[…]
[…]

[…]
[…]

[…]
[…]

[…]
[…]

B)

C)

[…]

[…]

FAP-pris

[…]
[…]

Note: Bemærk, at LRAIC omkostningerne er eksklusiv marginalomkostninger til FAP. Dækningsbidraget er beregnet som Tellers
indløsningsgebyr fratrukket interbankgebyrer og licens-gebyrer.
Kilde: Nets

129.

Eksempelvis er der tale om færre omkostningerne forbundet med sælgere, marketing,
distribution og kundeservice, idet kontakten i højere grad foregår via e-mail og hver kunde
har et såkaldt ”single point of contact” hos Teller. Dertil kommer at den finansielle risiko ([…])
er lavere ved store kunder.

130.

På baggrund af materialet fra kontrolundersøgelsen og efterfølgende oplysninger fra Nets om
Tellers omkostninger ved indløsning af internationale betalingskort, kan det således konstateres, at Tellers indtjening ([…] kr. pr. transaktion) ved indløsning af internationale betalingskort hos de […] største kunder ikke kunne dække Tellers egne omkostninger ([…] kr.) tillagt
eksempelvis […] pris for FAP ([…] kr.), jf. tabel 3.4.

131.

Samtidig kan det konstateres, at dette ikke har været tilfældet når der tages udgangspunkt i
samtlige Tellers kunder. I dette tilfælde er Tellers indtjening (ca. […] kr.) tilstrækkelig til at
dække såvel Tellers omkostninger ([…] kr.) samt eksempelvis […] pris for FAP ([…] kr.).

3.3.8
132.

Forhold i relation til betænkeligheden om urimeligt høje priser

Det indsamlede materiale fra kontrolundersøgelsen og efterfølgende oplysninger fra Nets
viser som nævnt, at priser for Nets’ FAP-ydelser har varieret […] mellem Nets’ kunder, jf. tabel
3.1.

22

Nets brev til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af 8. november 2013.
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133.

Denne gennemsnitlige omsætning pr. transaktion for eksterne kunder, der indløser internationale betalingskort, udgjorde […] kr. i 2012.

134.

Udover de grundlæggende elementer i FAP, dvs. authorisation switching og capture, er der en
række tilknyttede ydelser, hvor nogle er obligatoriske, mens andre kan tilvælges, jf. boks 3.3.
Fra eksterne indløsere af internationale betalingskort i Danmark modtog Nets samlet set […]
mio. kr. for salg af FAP-ydelser, jf. tabel 3.1.

135.

Indtægterne fra tilknyttede ydelser udgør en […] andel af de samlede indtægter ved Nets’ salg
af FAP-ydelser. Eksempelvis udgør over […] pct. af […] betaling for FAP-ydelser alene betaling
for authorisation switching og capture.

136.

Fremadrettet vil der ifølge Nets være tale om en […] indtjening i forhold til priserne for
grundydelserne authorisation switching og capture. Således forventer Nets, at omsætningen
fra tillægsydelser (dvs. ydelser udover authorisation switching og capture, samt infrastructure
fee og scheme compliance fee) vil være mindre end […] kr. i alt, når der ses bort fra opsætningspriser.23 De konkrete ydelser indgår ikke i Nets’ tilsagn, men er for fuldstændighedens
skyld nærmere beskrevet i boks 3.4 nedenfor.

Udover ydelserne ”authorisation swithcing” og ”capture of financial transactions” er der en
Boks 3.4
række ydelser, der købes i tilknytning til FAP, hvoraf nogle er obligatoriske, jf. nedenfor.
Ydelser tilknyttet FAP
”Copy of authorisation” er en kopi af dagens, ugens eller månedens autorisationer og er prissat til […]kr. pr. batch fil. Det bruges ofte i relation til håndtering af misbrug hos kortindløseren. I praksis tages en kopi af alle autoriserede forespørgsler, som er sendt af Nets på vegne af
kortindløseren til et givent netværk og sendes pr. dag til kortindløseren.
”Terminal setup” er en service, hvor Nets sætter en betalingsterminal op sammen med en
partner (fx en terminalleverandør) og er prissat til […]kr. Nets giver partneren nødvendig
information til, at de kan færdiggøre installationen af en terminal. Herudover dækker denne
service vedligeholdelsen af terminalen, samt andre relaterede ydelser.
”Infrastructure fee” (mandatory) er en pålagt ydelse ved brug af Nets som transaktionsindsamler og dækker over to elementer. Den første del er vedligeholdelsen af en infrastruktur (fx
forbindelser til netværk, forbindelser til partnere, drift og vedligeholdelse). Det andet element
er ”scheme compliance fee”, hvilket består af halvårlige krav om opdateringer fra de internationale kortselskaber, som medfører, at Nets’ platformsystemer skal opdateres. Begge gebyrer
er en del af tilsagnet og prissat til henholdsvis 50.000 kr. og 200.000 kr.
”Merchant setup” er opsætning af betalingsmodtager i Nets front-end acquirer processing
system og er prissat til […]kr. Det betyder, at en kortindløser meldeleler Nets, at nu har den
pågældende forretning, som er koblet til Nets infrastruktur, indgået aftale med en ny kortindløser. Nets går herefter ind og tilmelder betalingsmodtageren den nye indløsningsaftale, således at en given transaktion bliver sendt det korrekte sted hen.
”Customer service” er en pålagt ydelse til kortindløsere, som indebærer servicering af indløsere, forretninger og PSP’er (payment service providers såsom terminaludbydere). Det er besvarelse af telefonopkald og mails vedrørende opsætning af forretninger, transaktionstyper, opsætningsmuligheder, informationer til forretninger om transaktionerne og hvorledes forretningens aftale er sat op i systemerne, samt hvilke kortindløsere, som understøttes. Der gives

23

Nets’ brev til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af 27. november 2013.
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også support, hvis merchants har problemer med at gennemføre transaktioner. ”Customer
service” vil udgå og blive erstattet af gebyret ”merchant fee” i forbindelse med den nye prismodel for FAP-ydelser, som prissættes til […]kr. pr. forretning pr. måned, jf. tilsagn.
”Front-end portal” er en ydelse der giver kortindløser et overblik over antal betalingsmodtagere og antal transaktioner herunder et statistik modul.
”Voice authorisation service” består af et automatisk voice system hvor forretningen har mulighed for at få en autorisationskode, hvis forretningen ikke kan gennemfører en transaktion
online. Hvis det ikke er muligt via det automatiske system, kan merchant blive stillet om til
manuel betjening. Opsætningen af denne service er prissat til […]kr.

137.

Materialet fra kontrolundersøgelsen indikerer, at Nets’ omkostninger ved at levere FAPydelser til eksterne kunder er […] lavere end den pris eksempelvis […] og […] har betalt for
ydelserne. I forbindelse med nærværende sag har Nets’ beregnet de gennemsnitlige totale
omkostninger pr. transaktion ved levering af FAP-ydelser på Nets’ danske platform til eksterne kunder.

138.

Disse udgjorde […] kr. pr. transaktion i 2012 og […] kr. pr. transaktion i 2013 baseret på
omkostninger for månederne januar til september, jf. tabel 3.5.

Tabel 3.5 Nets’ FAP-omkostninger ved salg til eksterne kunder (mio. kr.)

Total own cost
IT cost
Operation cost
Costs from other Group Units
Depreciations
Net interest and foreign exchange
Group related cost
Total cost
Antal transaktioner
Omkostninger pr. transaktion

2012
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

2013 M1-M9
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Note: Tabellen viser omkostninger for samtlige FAP-ydelser, dvs. inklusiv de tilknyttede ydelser, som er beskrevet i boks 3.3.
Anm.: Posten Group related cost er indført særskilt i Nets’ produktregnskab fra 2013, mens de i 2012 indgik i posten ”Costs
from other Group Units”.
Antallet af transaktioner på den danske platform udgør transaktioner i Danmark samt transaktioner foretaget i andre lande,
men hvor Nets’ danske platform er anvendt til FAP, jf. afsnit 3.3.6. Antallet af transaktioner hos eksterne danske kunder foretaget i Danmark udgør […] mio. i 2012 og […] mio. i de ni første måneder i 2013.
Kilde: Nets

139.

Den største omkostningspost er ”IT cost”. Denne dækker udvikling, vedligeholdelse og
compliance i relation til Nets’ øvrige IT-systemer, samt generelt IT-drift og sourcingaftaler
med […]. Det kraftige fald i IT costs fra 2012 til 2013 skyldes ifølge Nets en mere effektiv udnyttelse af IT-ressourcerne, og at der i 2013 blev gennemført færre IT-projekter inden for
dette område.

34

140.

”Total own cost” indebærer bl.a. omkostninger til personale, administration og konsulenthonorarer. Operation cost dækker bl.a. over kundeservice og håndtering af henvendelser, herunder såkaldt risk og fraud management. ”Costs from other Group Units” udgør omkostninger
vedrørende ledelses- og finansfunktioner, lønsumsafgift, HR og andre strategifunktioner. Faldet i omkostningsposten fra 2012 til 2013 skyldes, at posten ”Group related cost” er indført
særskilt i Nets’ produktregnskab fra 2013, mens de i 2012 indgik i posten ”Costs from other
Group Units”. ”Depreciations” er afskrivninger af primært IT-systemer. Nets’ udledning af
omkostningerne til FAP er nærmere beskrevet i boks 3.5.

Boks 3.5
Nets’ omkostninger til FAP for så vidt angår eksterne kunder er udledt fra Nets’ interne
Nets’ udledning af
forretningsenhed, ”Cards”, der indeholder en række forretningsområder tilknyttet betaomkostninger til FAP lingskort, herunder dankort, det norske BankAxept og processingydelser forbundet med
internationale betalingskort. Forretningsenheden havde en nettoomsætning på ca. […] mia. i
2012, mens omkostningerne udgjorde […] mia. kr., fordelt på posterne ”Total own cost”, ”ITcost”, ”Operation cost”, ”Cost from other group units” og ”Depreciations”.
Allokeringen af omkostninger fra Cards til det specifikke forretningsområde FAP er primært
sket på baggrund af fordelingsnøgler. Disse er bl.a. estimeret ud fra transaktionsvolumen,
vurdering af ressourceindsats, tidsregistrering, konsulentomkostninger. Derudover er der
foretaget en sondring mellem den danske og norske platform, og IT-projekter er gennemgået og allokeret ud fra om de har vedrørt den danske platform eller fælles projekter.
I den forbindelse har Nets fremsendt en række oversigter og tabeller med interne omkostninger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med henblik på at validere omkostningerne
ved FAP.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i nærværende sag ikke fundet forhold, der skulle
give anledning til at betvivle de af Nets anførte omkostninger ved levering af FAP-ydelser.

141.

Som tidligere nævnt er FAP-omkostninger relateret til Teller, allokeret ind i Tellers produktregnskab, mens øvrige FAP-omkostninger vedrørende salg til eksterne kunder er opgjort separat. Nedenfor i tabel 3.6 er omkostninger ved FAP-ydelser tilknyttet Teller udledt af Tellers
produktregnskab. Over halvdelen af omkostningerne er IT-omkostninger.
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Tabel 3.6 Nets’ FAP-omkostninger ved Teller (mio. kr.)

Total own cost
IT cost
Operation cost
Costs from other Group Units
Depreciations
Net interest and foreign exchange
Group related cost
Total cost
Antal transaktioner
Omkostninger pr. transaktion

2012
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

2013 M1-M9
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Note: Tabellen viser omkostninger for samtlige FAP-ydelser, dvs. inklusiv de tilknyttede ydelser, som er beskrevet i boks 3.3.
Anm.: Posten Group related cost er indført særskilt i Nets’ produktregnskab fra 2013, mens de i 2012 indgik i posten ”Costs
from other Group Units”.
Kilde: Nets

142.

Det fremgår, at den gennemsnitlige totale omkostninger pr. transaktion kan beregnes til […]
kr. pr. transaktion i 2012 og […] kr. pr. transaktion i 2013 baseret på de ni første måneder. Til
sammenligning udgør tilsvarende omkostninger for eksterne kunder […] kr. i 2012 og […] kr.
baseret på de ni første måneder i 2013. Omkostningerne er således marginalt lavere, når Teller anvender FAP, hvilket skal ses i lyset af, at Teller dels har flere transaktioner, dels er en
koncern-forbundet enhed, og der derfor kan være tale om omkostningsbesparelser i forhold
til at levere ydelsen til en ekstern kunde.

143.

De gennemsnitlige IT-omkostninger kan beregnes i […] øre pr. transaktion i 2012 og ca. […]
øre pr. transaktion i 2013. Til sammenligning udgjorde IT-omkostningerne pr. transaktioner
for eksterne kunder […] øre i 2012 og […] øre de første ni måneder i 2013, hvilket som tidligere nævnt skyldes færre IT-projekter tilknyttet eksterne kunder i 2013.

144.

På baggrund af Nets’ omkostninger ved levering af FAP til eksterne kunder og Tellers tilsvarende omkostninger, kan den vægtede omkostning pr. transaktion beregnes til […] kr. for
2013 og […] for de ni første måneder i 2013.24

145.

På styrelsens foranledning har Nets opdelt omkostningerne ved FAP i faste og variable
omkostninger. Opdelingen er foretaget ud fra hvilke omkostninger som varierer med ændringer i antallet af gennemførte transaktioner, jf. nærmere herom i boks 3.5.

Den gennemsnitlige omkostninger pr. transaktion for eksterne kunder udgjorde […] i 2012 og […] i
2013M1-M9, mens Tellers FAP-omkostninger udgjorde […]
i 2012 og […] i 2013M1-M9. Antallet af eksterne transaktioner i Danmark udgjorde […] i 2012 og […] i
2013M1-M9 (jf. anmærkningen til Tabel 3.5), mens antallet af transaktioner hos Teller udgjorde […] i
2012 og […] i 2013M1-M9. Det vægtede gennemsnit kan på denne baggrund beregnes til
kr. pr. transaktion i 2012. Da antallet af eksterne transaktioner i Danmark udgjorde […] de første ni
måneder af 2013, kan det vægtede gennemsnit beregnes til
kr. pr. transaktion i
2013M1-M9.

24
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Boks 3.6
Andelen af faste omkostninger ved levering af FAP-ydelser er […]. De faste omkostninger
Faste og variable om- udgør bl.a. […]. Kortplatformen skal også løbende opdateres for at leve op til de specifikatiokostninger ved FAP
ner og compliance-krav der stilles fra de internationale kortselskaber (MasterCard og Visa)
samt PCI-krav.25 Der er normalt to årlige frigivelser af disse krav, som skal implementeres
uafhængigt af hvor mange transaktioner der gennemføres på platformen.
Derudover skal der løbende ske opdatering af Nets’ regler, kundeaftaler og tekniske håndbøger mv., der knytter sigt til FAP-ydelsen.
De variable omkostninger forbundet med FAP udgør primært driftsafviklingen af kortplatformen og forvaltningsopgaver ved fejl i gennemførelsen af transaktioner (authorisation
switching) eller ved afleveringen af transaktionerne til kortindløseren (capture). Derudover
varierer antallet af henvendelser til kundeservice i et vist omfang med antallet af transaktioner, ligesom omkostninger til opretholdelse og vedligeholdelse af forretningsstamdata og
forretningsrelationer i Nets’ forretningsregistre påvirkes af antallet af transaktioner.
På denne baggrund har Nets foretaget følgende opdeling af faste og variable omkostninger
inden for de forskellige poster baseret på data fra perioden 2012M1-2012M10.

Total own cost
IT cost
Operation cost
Costs from other Group Units
Depreciations
Total cost

Andel af samlede
omkostninger (pct.)

Andel variable
omkostninger (pct.)

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Andel faste
omkostninger
(pct.)
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

146.

Baseret på omkostninger i 2012 udgør de variable og faste omkostninger henholdsvis […] og
[…] pct. af de samlede omkostninger. Det er Nets’ forventning, at FAP-omkostningerne fremadrettet vil have nogenlunde samme fordeling, således at de faste omkostninger vil udgøre
mellem […]-[…] pct. og de variable omkostninger […]-[…] pct.26

147.

Der er således […] stordriftsfordele forbundet med levering af FAP-ydelser, således at flere
transaktioner, der gennemføres på platformen, betyder væsentligt lavere omkostninger pr.
transaktion.

148.

Hvad angår de fremadrettede omkostninger ved FAP, har Nets oplyst, at koncernen i disse år
investerer betydelige ressourcer i en ny og forbedret fælles kortplatform for alle lande, hvor
Nets opererer, med henblik på bl.a. at understøtte kontaktløse betalinger. Dette vil ifølge Nets
indebære øgede omkostninger til FAP i de kommende år, og der forventes ikke betydelige
besparelse på FAP-området, før den nye platform er færdigudviklet. Dette forventes at ske i
[…].

149.

Som angivet i pkt. 106 udgjorde den gennemsnitlige omsætning pr. transaktion på […] kr. for
eksterne kunder. Nets’ omkostninger relateret til eksterne kunder, der indløser internationale

25

26

PCI-DSS står for Payment Card Industry-Data Security Standard. Standarden omhandler regler for det miljø
(terminal/betalingsløsning/systemer/netværk), hvor forretningerne og deres service provider/processor
behandler og opbevarer kortdata. Kilde: www.nets.dk
Nets’ brev til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af 8. november 2013.
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betalingskort, udgjorde samtidig […] kr. pr. transaktion, jf. tabel 3.5. På denne baggrund kan
Nets’ overskudsgrad således beregnes til ca. […] pct. for dette forretningsområde i 2012. 27
150.

Ved enkelte kunder har Nets haft en […] højere overskudsgrad. Eksempelvis udgjorde […] og
[…] betaling til Nets henholdsvis […] og […] kr. pr. transaktion, jf. tabel 3.1 svarende til en
overskudsgrad på henholdsvis […] pct. og […] pct., hvis der tages udgangspunkt i den gennemsnitlige omkostning.28

3.4

Høring

151.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte den 2. april 2014 udkast til tilsagnsafgørelse i
høring hos Nets. Styrelsen har i forbindelse med mødet afholdt møde med Nets.

152.

I de følgende afsnit redegøres for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering af Nets’
bemærkninger til afgørelsesudkastet, særligt hvor disse ikke har givet anledning til at foretage
væsentlige ændringer i det endelige udkast til Konkurrencerådets afgørelse.

153.

Høringssvaret vedrører en række forhold af både vurderingsmæssig og faktuel karakter, og er
ikke gengivet i deres helhed.

3.4.1
154.

Nets

Nets har fremsendt høringssvar til udkast til afgørelse den 2. maj 2014. I høringssvaret
fremhæver Nets følgende overordnede forhold:



Afgørelsen er ikke en påbudsafgørelse – men alene en afgørelse, der skal oplyse grundlaget for
den mellem styrelsen og Nets aftalte tilsagnsaftale, hvorfor afgørelsen ikke bør indeholde
oplysninger og vurderinger, som går ud over det tilbudte tilsagn.



Indløsningen af dankort er ikke relevant at inddrage i sagen her, og at en sådan inddragelse
giver et urigtigt billede og en unødig sammenblanding af Nets’ roller.



Det er ikke korrekt at Nets er en uomgængelig samhandelspartner, idet der i dag findes
terminaler, som både kan indløse dankort via Nets og internationale kort uden om Nets.



Nets er grundlæggende uenig i styrelsens juridiske analyse af forholdende omkring Nets
prissætning ved levering af FAP-ydelser og indløser-ydelser.

155.

156.

Høringssvaret vedrører endvidere forhold omkring ifølge Nets faktuelle fejl og urigtige
antagelser der og både vurderingsmæssig og faktuel karakter, og er ikke gengivet i deres helhed.

3.4.1.1
Ikke en påbudsafgørelse – alene oplysningsgrundlag for tilsagnsaftale
Nets anfører, at formålet med tilsagnsafgørelser er set fra en konkurrencemyndigheds side, at
begrænse myndighedens ressourceforbrug ved undersøgelsen af sager (oftest foranlediget en
klage fra en konkurrent, en kunde eller en tidligere medarbejder) og samtidigt få aftalt tilsagn,

27
28

Overskudsgrad defineres normalt som resultat delt med nettoomsætning, dvs. ( […])/[…]=[…] pct.
Overskudsgrader på […] pct. fås ved følgende beregning: ([…])/[…]. Overskudsgraden på […] pct. fås tilsvarende: ([…])/[…].
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der kan imødekomme de betænkeligheder, som en adfærd, som den, der er klaget over, normalt giver anledning til. Set i dette lys mener Nets, at afgørelsen er disproportionalt omfattende, og anfører:
”Styrelsens afgørelse bør alene kortfattet redegøre for de uomtvistede, relevante fakta, de retlige betænkeligheder, som disse fakta måtte medføre, samt en beskrivelse af hvorfor disse betænkeligheder imødegås fuldt ud af tilsagnene. Samtidigt bør styrelsen afstå fra at fremkomme med skønsmæssige betragtninger og mere eller mindre egentlige vurderinger i afgørelsen, da sådanne elementer alene er relevante i en påbudssammenhæng. (…)Da Nets ikke
har mulighed for at indbringe tilsagnsafgørelsens præmisser for Konkurrenceanke-nævnet,
bør styrelsen seriøst genoverveje, om det er proportionalt at bygge en så omfattende afgørelse op omkring de aftalte tilsagn.”
157.

Det bemærkes hertil, at styrelsen har fundet det hensigtsmæssigt at give en grundig beskrivelse af betalingskortmarkedet, dets centrale aktører og udbredelsen af betalingskort i Danmark,
med henblik på klart at kunne redegøre for de konkurrenceretlige problemstillinger i nærværende sag. De angivne fakta og vurderinger i nærværende afgørelse, har styrelsen fundet relevante for at kunne begrunde de konkurrenceretlige bekymringer, som Nets’ adfærd i forbindelse med indløsning af internationale betalingskort har givet anledning til.

158.

Det er efter styrelsens opfattelse ikke muligt at sikre, at tilsagn i fornødent omfang imødegår
styrelsens konkurrenceretlige betænkeligheder, uden at disse betænkeligheder i et vist omfang er undersøgt og beskrevet. Nets bemærkninger vedrørende dette forhold har derfor ikke
ført til væsentlige ændringer i afgørelsesudkastet.

159.

160.

3.4.1.2
Ikke relevant at inddrage Nets’ rolle som indløser af dankort
Nets anfører i sit høringssvar, at Nets indtager en række roller i forbindelse med indløsning af
betalingskort, herunder rollen som indløser, processor/service provider, terminalleverandør
og scheme-ejer/licensindehaver. Derudover verificerer Nets såvel PSAM- som ikke-PSAMbaserede terminaler på vegne af indløser til at kunne sende transaktioner til Nets' infrastruktur.
Hvad angår rollen i forbindelse med indløsning af dankort, fremhæver Nets dog følgende:
”Der er ingen sammenhæng mellem Nets' aktiviteter i rollen som indløser af Dankorttransaktioner og Tellers rolle som indløser af internationale betalingskort. Dette skyldes, at der ikke
som anført af styrelsen i bl.a. afsnit 3.3.5 gælder noget krav om, at alle transaktioner af internationale betalingskort behandles af Nets. I øvrigt er det i praksis langt fra alle transaktioner af internationale betalingskort, der behandles af Nets.
Da nærværende sag kun drejer sig om indløsning af internationale betalingskort og processing forbundet hermed, er det derfor ikke relevant at inddrage indløsning af Dankort i denne
sammenhæng; det er helt forskelligt fra indløsning af internationale betalingskort. Styrelsen
bør – for at afgørelsen er og fremstår saglig og korrekt – gennemgå sit udkastet til afgørelse
og revidere, omskrive og evt. helt slette de oplysninger og vurderinger, der drejer sig om indløsning af Dankort.”

161.

Det bemærkes hertil, at det er styrelsens umiddelbare vurdering, at Nets’ rolle på markedet for
FAP-ydelser er nært knyttet til rollen som indløser af dankortet. Netop udbredelsen af dankortet og Nets’ eneret til indløsning af betalingskortet, har ifølge styrelsen vurdering været en
væsentlig årsag til at alle PSAM-terminaler i dag er tilknyttet Nets’ infrastruktur, således at
også transaktioner med internationale betalingskort sendes til Nets uanset hvem, der er indlø-
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ser af disse. På denne baggrund har styrelsen fundet det relevant også at beskrive Nets’ rolle i
forbindelse med dankortet. Bemærkningerne har derfor ikke medført væsentlige ændringer i
afgørelsesudkastet.

162.

163.

3.4.1.3
Nets er ikke en uomgængelig samhandelspartner
Nets anfører i sit høringssvar, at der over de seneste 5 år er sket en væsentlig udvikling på
processing-markedet. Udviklingen er gået fra et lokalt til et globalt markedet, hvor det således
ikke er en forudsætning for at kunne processere transaktioner, at betalingsløsningerne er
koblet til Nets' infrastruktur. Ifølge Nets er det således ikke nødvendigt at have en Nets PSAMterminal i Danmark, og en Nets PSAM terminal er ikke en forudsætning for at processere
dankort transaktioner.
Nets tilføjer i den forbindelse:
”Således er der i dag ud over PSAM-terminalerne kommet en række andre terminaler på
markedet, som er certificeret til Dankort og internationale betalingskort. Ses alene på det
nordiske marked bliver betalingskortterminaler stillet op i hele Norden af mange forskellige
udbydere, og det er på ingen måde givet, at Nets processerer transaktionerne. Der findes store aktører i Norden som også er til stede i Danmark.
Det er således ikke rigtigt, når det anføres, at en betalingsmodtager skal have en Nets PSAMterminal for at kunne modtage dankorttransaktioner. Dét, der skal til, er en dankortcertificeret terminal, og dem er der mange af.”

164.

På denne baggrund anfører Nets:
”Det er derfor ikke korrekt, at det af pkt. 168 [nu punkt 192] fremgår, at "For at kunne tilbyde indløsning af internationale betalingskort, er det derfor nødvendigt at indgå en aftale med
Nets om levering af FAP-ydelser", og det er misvisende, når der samme sted står, at "Kortindløseren kan ikke tilkøbe denne ydelse et andet sted, når forretningens terminaler er koblet op
til Nets' infrastruktur". Pkt. 169 [nu punkt 192] er tilsvarende vildledende, da det ikke kun er
en principiel, men faktisk er en reel mulighed at gennemføre transaktioner uden om Nets.”

165.

Ifølge Nets er […],[…],[…] og […] eksempler på virksomheder, der ikke få routet deres transaktioner gennem Nets. Samtidig angiver Nets en række aktører, så som Samport, PayEx, EPS,
Point, Nets Merchant Solutions og PayZone, der kan route transaktionerne til andre front end
processorer end Nets, fx EVRY og Swedbanks Babs Paylink.

166.

Nets anfører endvidere:
”Styrelsen bør – for at afgørelsen er og fremstår saglig og korrekt – gennemgå og tilrette de
steder i afgørelsen, hvoraf det fremgår, at Nets og brug af en PSAM-terminal er den eneste
måde hvorpå man som indløser og forretning kan få routet sine transaktioner, når dette rent
faktisk ikke er tilfældet.”

167.

Det bemærkes hertil, at udgangspunktet for styrelsens afgørelse, er de oplysninger som blev
indsamlet ved kontrolundersøgelsen hos Nets i 2012, og at beskrivelsen af markedet tager
udgangspunkt i samme tidspunkt. Det bemærkes endvidere, at […], som har betalt en […]
lavere pris for FAP-ydelsen leveret af Nets, i forbindelse med markedstesten af tilsagnet påpeger, at kortindløsere er tvunget til at benytte Nets som leverandør af FAP, jf. nærmere herom i
afsnit 4.4.1.2.
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168.

Styrelsen kan ikke afvise, at mulighederne for at anskaffe en ny terminal, der ikke er tilkoblet
Nets’ infrastruktur siden da er blevet større, og at der i dag er flere udbydere af disse terminaler. Styrelsen kan dog konstatere, at der fortsat ikke er udviklet en konkurrerende PSAM, sådan som Nets gentagende gange har påpeget at der er mulighed for. Henset til at der er tale
om en tilsagnssag, og at tilsagnene imødekommer styrelsens bekymringer, uanset om der
måtte være flere udbydere, er disse forhold imidlertid ikke undersøgt nærmere. Det er styrelsens umiddelbare vurdering, at terminaler i praksis har været tilknyttet Nets’ infrastruktur på
tidspunktet for kontrolundersøgelsen og i den periode, der har været genstand for styrelsens
undersøgelse af Nets’ adfærd i nærværende sag. Da det også er den periode som har givet
anledning til de betænkeligheder som tilsagnene adresserer, har bemærkningerne alene i
begrænset omfang ført til præciseringer og ændringer i afgørelsen.

3.4.1.4
Styrelsens juridiske analyse
I sit høringssvar anfører Nets, at styrelsens misbrugsvurderinger er er baseret på urigtige og
omtvistede fakta. Den væsentligste urigtige antagelse er ifølge Nets, at Nets er en uomgængelig samhandelspartner for indløsere, der indløser og ønsker at indløse internationale betalingskort i Danmark. Det er også denne præmis, der giver anledning til Nets' væsentligste
indvending imod styrelsens juridiske vurderinger. Nets anfører:
”Da indløsere, der indløser eller ønsker at indløse internationale betalingskort i Danmark,
kan og gør dette via andre aktører, er Nets’ FAP ikke er objektivt nødvendigt. Dermed er Nets
ikke en uomgængelig samhandelspartner. Dermed er det endvidere i særdeleshed omtvistet,
at de af Nets’ priser, der giver anledning til styrelsens betænkeligheder om avancepres og
urimeligt høje priser, har været egnet til at udelukke den effektive konkurrence.”
169.

Det bemærkes hertil, at styrelsen ikke tager stilling til, om Nets er uomgængelig samhandelspartner. Det er styrelsens umiddelbare vurdering, at terminaler i praksis har været tilknyttet
Nets’ infrastruktur på tidspunktet for kontrolundersøgelsen og i den periode, der har været
genstand for styrelsens undersøgelse af Nets’ adfærd i nærværende sag. FAP-ydelsen, der
leveres af Nets, er således en ydelse, der har været nødvendig for at kunne indløse internationale betalingskort i Danmark og et margin squeeze vil derfor have konkurrencebegrænsende
virkninger, når denne ses i sammenhæng med Tellers prissætning på detailmarkedet.

170.

For så vidt angår Nets’ rolle som leverandør af FAP og styrelsens vurdering heraf henvises i
øvrigt til afsnit 3.4.1.3.

171.

Nets anfører endvidere:
”Henset til at der netop er tale om en tilsagnsafgørelse, hvor der er afgivet tilsagn og indgået
tilsagnsaftale inden, styrelsen udarbejdede en egentlig påbudsafgørelse, er det disproportionalt, at Nets skal redegøre for alle de forhold, der ellers ville give Nets anledning til at anke
styrelsens afgørelse.
Styrelsen bør – for at afgørelsen er og fremstår proportionel i forhold til formålet, saglig og
korrekt – gennemskrive afsnittet og hovedsageligt forkorte og slette alle forhold, der er omtvistet, således, at det mere tydeligt fremgår, at der alene er er tale om betænkeligheder og
ikke en egentlig og konkret vurdering.”

172.

Det bemærkes hertil, at de angivne vurderinger i nærværende afgørelse, har styrelsen fundet
relevante for grundigt at kunne begrunde de konkurrenceretlige bekymringer, som Nets’ adfærd i forbindelse med indløsning af internationale betalingskort har givet anledning til. Dette
skal særlig ses i lyset af tilsagnet bl.a. består af fastsættelse af maksimalpriser i 2 år og 3 må-
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neder og således er væsentlig indgribende i Nets’ forretningsforhold. Der henvises i øvrigt til
afsnit 3.4.1.1.
173.

At der er tale om konkurrenceretlige betænkeligheder og konkrete, omend umiddelbare
vurderinger fra styrelsens side understreges en række steder i nærværende afgørelse, herunder i særlig grad i afsnit 4.3.2.

174.

Da Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens betænkeligheder i forhold til begge ovennævnte
forhold imødekommes ved Nets’ tilsagn, har styrelsen ikke foretaget en endelig vurdering af,
hvorvidt Nets adfærd har medført en overtrædelse af konkurrencelovens § 11 og Traktatens
artikel 102.

175.

Styrelsen har på baggrund af Nets høringssvar foretaget enkelte præciseringer i afgørelsen,
men har derudover ikke foretaget væsentlige ændringer.
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4. Vurdering

4.1

Markedsafgrænsning

176.

For at vurdere om der foreligger misbrug af dominerende stilling i strid med konkurrencelovens § 11, er det nødvendigt at afgrænse det relevante marked. Det relevante marked består af
det relevante produktmarked og det relevante geografiske marked.

177.

Formålet med at afgrænse både et produktmarked og et geografisk marked er at fastslå
virksomhedens markedsstyrke, samt fastslå om virksomheden mødes af et konkurrencepres
fra andre aktører.

178.

Det følger af konkurrencelovens § 5 a, og af Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det
relevante marked29, at det relevante marked afgrænses på baggrund af undersøgelser af efterspørgsels- og udbudssubstitution, suppleret med undersøgelser af den potentielle konkurrence.

179.

Til brug for nærværende sag kan den endelige afgrænsning af det relevante marked dog lades
stå åbent, idet de af parterne afgivne tilsagn imødekommer de betænkeligheder Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen har.

4.1.1

De relevante produktmarkeder

180.

Ved det relevante produktmarked forstås markedet for alle de produkter eller tjenesteydelser,
som forbrugeren anser for indbyrdes substituerbare på baggrund af produkternes eller tjenesteydelsernes egenskaber, pris og anvendelsesformål.30

181.

Ved afgrænsningen af det relevante produktmarked tages udgangspunkt i de produkter eller
tjenesteydelser, som det konkurrenceretlige problem vedrører31. Dernæst afgrænses, hvilke
øvrige produkter, der er substituerbare hermed. Margin squeeze kan opstå i en situation, hvor
en virksomhed er dominerende på et upstream engrosmarked, og samtidig er aktiv på et
downstream detailmarked. I sager, hvor margin squeeze behandles skal det derfor undersøges, om der kan afgrænses to separate produktmarkeder.

182.

Formålet med markedsafgrænsningen er for det første at undersøge, om der kan afgrænses et
upstream engrosmarked for den infrastruktur, dvs. de såkaldte FAP-ydelser, som Nets via
datterselskabet Teller og konkurrerende kortindløsere bruger som nødvendigt input i konkurrencen på detailmarkedet. Dette gøres med henblik på at vurdere om Nets indtager en
dominerende stilling på dette engrosmarked.

Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/02)
Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/02),
pkt. 7
31 Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/02),
pkt. 12 og pkt. 56, Konkurrenceloven med kommentarer, Kirsten Levinsen, m.fl., 2009, s. 177, Konkurrenceretten i EU, Caroline Heide-Jørgensen, m.fl., 2009, s. 64, The Economics of EC Competition Law, Bishop
and Walker, 2002, s. 125-126.
29
30
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183.

Formålet med markedsafgrænsningen er for det andet at undersøge, om der kan afgrænses et
eller flere downstream detailmarkeder, hvor adgangen til upstream engrosmarkedet er nødvendig for at kunne levere detailydelsen. Denne markedsafgrænsning foretages med henblik
på at undersøge, om Nets adfærd er egnet til at begrænse konkurrencen på downstream detailmarkederne.

184.

I den konkrete sag tager afgrænsningen udgangspunkt i de ydelser, der er knyttet til brugen af
internationale betalingskort. Det skal derfor for det første undersøges, om der kan afgrænses
et marked for FAP-ydelser (authorisation switching og capture) i forbindelse med indløsning
af internationale betalingskort. For det andet skal det undersøges, om der kan afgrænses et
detailmarked for indløsning af internationale betalingskort, hvor adgang til det relevante
engrosmarked er nødvendig for at kunne konkurrere med Nets.

185.

Særligt relevant for afgrænsningen af engrosmarkedet i den konkrete sag er Kommissions
afgørelser om Mastercard og Visa. Disse sager vedrører det særlige firepartsforhold på markedet for kortindløsning, jf. beskrivelsen af markedet i afsnit 3.3.3.

186.

Når der er tale om internationale betalingskort sondres der således overordnet mellem tre
produktmarkeder.32 Først et ”upstream” marked, hvor bankkortsystemerne leverer tjenester
til kortindløserne, og inden for hvilket de forskellige kortsystemer konkurrerer. Herefter et
første ”downstream” marked, hvor de kortudstedende banker konkurrerer med hensyn til
kortbrugeren. Endelig et andet ”downstream” marked, hvor kortindløsere konkurrerer om
forretninger og erhvervsdrivende.33

187.

I nærværende sag er det første ”downstream” marked for kortudstedelse ikke relevant, da
sagen vedrører indløsning af internationale betalingskort og levering af FAP-ydelser til kortindløsere.

188.

4.1.1.1
Markedet for FAP-ydelser
Ved afgrænsningen af det relevante engrosproduktmarked tages udgangspunkt i de produkter
eller serviceydelser, som den mulige konkurrencebegrænsende adfærd vedrører. Dernæst
afgrænses, hvilke mulige produkter, der er substituerbare hermed 34.

189.

Engrosleddet består overordnet set af de infrastrukturydelser, der gør det muligt for aktørerne i detailledet at levere kortindløsning.

190.

I denne sag er det umiddelbart styrelsens vurdering, at levering af FAP-ydelser kan sidestilles
med upstream markedet, hvor bankkortsystemer leverer tjenester til kortindløsere. I nærværende sags tilfælde opererer Nets netop som udbyder af tjenester til kortindløsere i kraft af sit
ejerskab af dankortsystemet, som stort set alle terminaler er tilkoblet.

191.

Selve funktionen, at kunne autorisere en transaktion (authorisation switching) og derefter
have det fornødne datamateriale til at sørge for at midlerne kan overføres (capture), som er
grundelementerne i FAP, er afgørende for at kunne tilbyde kortindløsning.

192.

De særlige forhold, der gør sig gældende i Danmark betyder, at alle terminaler på grund af
dankortet i praksis var koblet op til Nets’ infrastruktur, jf. afsnit 3.3.5 på tidspunktet for sty-

Se fx Kommissionens beslutning af 19. December 2007 om MasterCard.
Rettens dom af 24. maj 2012 i sag T-111/08.
34 Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/02)
32
33

44

relsens kontrolundersøgelse. For at kunne tilbyde indløsning af internationale betalingskort,
er det derfor i praksis nødvendigt at indgå en aftale med Nets om levering af FAP-ydelser.
Kortindløsere kan ikke tilkøbe denne ydelse et andet sted, hvis forretningens terminaler allerede er koblet op til Nets’ infrastruktur via en PSAM.
193.

Nets har oplyst, at der i dag udbydes flere terminaler, der kan indløse dankort og internationale betalingskort, men som ikke nødvendigvis skal tilkobles Nets’ infrastruktur, jf. nærmere
herom i Nets’ høringssvar. Henset til at der er tale om en tilsagnssag, og at tilsagnene imødekommer styrelsens bekymringer, uanset om der måtte være flere udbydere, er disse forhold
imidlertid ikke undersøgt nærmere. Det er styrelsens umiddelbare vurdering, at terminaler i
praksis har været tilknyttet Nets’ infrastruktur på tidspunktet for kontrolundersøgelsen og i
den periode, der har været genstand for styrelsens undersøgelse af Nets’ adfærd i nærværende sag.

194.

Som anført i afsnit 3.3.5 er det principielt muligt for kortindløsere at gennemføre authorisation switching og capture uden om Nets. Dette fordrer enten, at forretningen har to terminaler,
én til dankortet, og én til internationale betalingskort, eller at forretningen har investeret i
nye terminaler, som kan formidle transaktionerne til forskellige kortindløsere. På trods af
relativt høje priser for FAP-ydelser er antallet af alternative terminaludbydere dog meget
begrænset, og antallet af forretninger, der ønsker at investere i to terminaler, er ligeledes.

195.

Ovenstående forhold indikerer således, at der kan afgrænses et særskilt produktmarked for
FAP-ydelser. Til brug for nærværende sag kan den endelige afgrænsning af det relevante
produktmarked dog lades stå åbent, idet de af parterne afgivne tilsagn imødekommer de betænkeligheder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har.

196.

4.1.1.2
Markedet for indløsning af internationale betalingskort
Formålet med at afgrænse det relevante produktmarked er at undersøge, om Nets’ adfærd har
en konkurrencebegrænsende virkning og i forhold til hvilke ydelser dette har betydning.

197.

Udgangspunktet for denne sag er markedet for indløsning af betalingskort. Indløsning af
betalingskort er ikke substituerbart med alternative betalingsformer, så som kontantbetaling,
checks, bankoverførsler, eller direkte debiteringer.

198.

I forbindelse med Kommissionens sag mod MasterCard i 2007, som blev stadfæstet af Retten
24. maj 2012 afgrænsede Kommissionen det relevante marked som de nationale markeder for
indløsning i EØS-landene.

199.

Betalinger med betalingskort adskiller sig væsentligt fra andre typer af betalinger. Indløsning
af betalingskort indebærer brug af avanceret IT-udstyr og teknologi, herunder krypteret data
og finansiel risici, som adskiller sig væsentligt fra eksempelvis fra den service, der er forbundet med kontantbetalinger, hvor der eksempelvis er brug for et højt niveau af sikkerhed ved
transport af midlerne.

200.

Hvad angår betalingsmodtagernes efterspørgsel er der forhold der taler for, at modtagelsen af
betalingskort af mange anses for en nødvendighed for at kunne drive forretning, uanset at
servicegebyret for at modtage betalingskort steg en smule.
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201.

Studier viser,35 at de primære årsager til at forretninger modtager betalingskort, er relateret
til efterspørgslen fra kortbrugere. Dels benytter størstedelen af kunderne betalingskort, dels
er der en frygt for at miste kunder til konkurrerende forretninger som også modtager betalingskort. Endelig ønsker forretningerne at tilgodese kortbrugerens ønske. Det betyder, at jo
flere kunder der har og benytter betalingskort, jo mere afgørende bliver det for forretninger at
kunne modtage disse kort. Ud fra disse betragtninger, er alternative betalingsformer så som
kontantbetalinger eller checks således ikke at betragte som substitutter til betalingskort for
forretningerne.

202.

Der er således en række forhold der taler for en lav efterspørgselssubstitution i forhold til
alternative betalingsmidler, der ikke indebærer brugen af betalingskort.

203.

Hvad angår udbudssiden fordrer indløsning af betalingskort særlig specialisering. Således
består udbyderne primært af få større kommercielle banker (så som Nordea, Handelsbanken,
Swedbank) eller særligt specialiserede udbydere i kortindløsning så som Nets og Teller. Selvom en række større banker har kommercielle aftaler med forretninger, er indløsning af betalingskort i Danmark ikke normalt en service bankerne kan tilbyde.

204.

Dankort skiller sig ud fra de internationale betalingskort, da det dels er særskilt reguleret, dels
kun indløses af Nets.

205.

Ovenstående forhold indikerer således, at der kan afgrænses et produktmarked for indløsning
af betalingskort, og muligvis et særskilt marked for indløsning af internationale betalingskort.

206.

Til brug for nærværende sag kan den endelige afgrænsning af det relevante produktmarked
dog lades stå åbent, idet de af parterne afgivne tilsagn imødekommer de betænkeligheder
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har.

4.1.2

Det relevante geografiske marked

207.

Ved det relevante geografiske marked forstås det område, hvor de deltagende virksomheder
er involveret i udbud af og efterspørgsel efter produkter eller tjenesteydelser, og som har
tilstrækkelig ensartede konkurrencevilkår og kan skelnes fra de tilstødende områder, fordi
konkurrencevilkårene der er meget anderledes.

208.

I Kommissionens beslutning af 24. juli 2002 (Visa II) blev der lagt op til en national afgrænsning for netværksydelser. I den konkrete sag understøtter de særlige danske forhold vedrørende dankort denne afgrænsning, jf. afsnit 3.3.5, da konkurrencevilkårene på det danske
marked for FAP-ydelser adskiller sig betydeligt fra andre geografiske markeder.

209.

Hvad angår indløsning af internationale betalingskort afgrænsede Kommissionen i sin
beslutning af 24. juli 2002 (Visa II) det geografiske marked for kortindløsning som værende
nationalt36. Denne afgrænsning gentages i Kommissionens senere praksis.37 Baggrunden for
denne afgrænsning er, at de nationale priser varierer i høj grad, at der er betydelige forskelle i
markedsstrukturer og at cross-border kortindløsning stadig er begrænset i omfang. Styrelsen
har ikke fundet grundlag for at fravige denne afgrænsning i den konkrete sag.

Rettens dom af 24. maj 2012 ”MasterCard m.fl. mod Kommissionen” (Sag T-111/08), pkt. 150.
Kommissionens beslutning af 24. juli 2002 (Sag COMP/29.373 — Visa International — multilateralt interbankgebyr), pkt. 53
37 Kommissionens afgørelse af 19. december 2007 (Sager COMP/34.579 – MasterCard, COMP/36.518 – EuroCommerce, COMP/38.580 – Commercial Cards), pkt. 317-327, og Kommissionens afgørelse af 8. december
2010 (Case COMP/39.398 - Visa MIF), pkt. 17.
35
36
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210.

Det relevante geografiske marked for såvel levering af FAP-ydelser og indløsning af internationale betalingskort vurderes derfor formentlig at kunne afgrænses til Danmark.

211.

Til brug for nærværende sag kan den endelige afgrænsning af det relevante geografiske
marked dog lades stå åbent, idet de af parterne afgivne tilsagn imødekommer de betænkeligheder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har.

4.1.3
212.

Konklusion vedrørende markedsafgrænsning

Det fremgår sammenfattende af ovenstående, at der i nærværende sag umiddelbart kan
afgrænses
1) Et nationalt marked for indløsning af internationale betalingskort i Danmark
2) Et nationalt marked for levering af FAP-ydelser med grundelementerne authorisation
switching og capture i Danmark.

213.

Til brug for nærværende sag kan den endelige afgrænsning af det relevante marked dog lades
stå åbent, idet de af parterne afgivne tilsagn imødekommer de betænkeligheder Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen har.

4.2

Samhandelspåvirkning

214.

Det følger af Rådets forordning nr. 1/2003 af 16. december 200238, at det skal vurderes, om
der er tale om en aftale eller en adfærd, der kan påvirke samhandlen mellem medlemsstater,
jf. artikel 3, stk. 1. Såfremt der er samhandelspåvirkning, er Konkurrencerådet forpligtet til at
anvende EUF-Traktatens artikel 101 og 102.

215.

Udtrykket ”samhandelen mellem medlemsstater” er neutralt. Det er ikke en betingelse, at der
skal foreligge en begrænsning af handelen mellem medlemsstaterne. Det er tilstrækkeligt, at
handelsmønstrene mellem medlemsstater kan blive påvirket mærkbart. Samhandelen vil også
kunne blive påvirket, når en aftale medfører en stigning i samhandelen. Det er dog en betingelse af samhandelen påvirkes mærkbart.39

216.

Hvis en virksomhed har en dominerende stilling på et marked, der omfatter hele en medlemsstats område, og virksomheden misbruger denne stilling ved at eliminere eller ved at true med
at eliminere en konkurrent, kan det påvirke samhandelen mellem medlemsstater. Hvis den
virksomhed, der risikerer at blive elimineret, kun er aktiv i en enkel medlemsstat, vil det imidlertid ikke påvirke samhandelen. Omvendt vil samhandelen blive påvirket, hvis den virksomhed, der risikerer at blive elimineret, er aktiv i andre medlemsstater. Handelen kan også blive
påvirket, hvis den dominerende virksomheds adfærd er egnet til at afskrække andre aktører
fra at gå ind på markedet. 40

217.

Det fremgår af meddelelsen om samhandelsvirkning, at en aftale eller en adfærd særligt vil
kunne påvirke handelen mellem medlemsstater, når aftalen eller adfærden har markedsaf-

Rådets forordning nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens
artikel 81 og 82.
39 Kommissionens meddelelse om retningslinjer vedrørende begrebet påvirkning af samhandelen i traktatens
artikel 81 og 82 (2004/C 101/07), punkt 34.
40 Kommissionens meddelelse om retningslinjer vedrørende begrebet påvirkning af samhandelen i traktatens
artikel 81 og 82 (2004/C 101/07), punkt 94.
38
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skærmende virkninger, og således udelukker virksomheder fra andre medlemsstater fra at
kunne trænge ind på det relevante nationale marked. Selve tilstedeværelsen af en dominerende virksomhed på hele en medlemsstats område kan gøre det vanskeligt at trænge ind på
markedet. Ethvert misbrug, der gør det vanskeligere at trænge ind på det nationale marked,
må anses for at påvirke samhandelen mærkbart. 41
218.

Det fremgår af afsnit 4.3.1, at Nets ud fra en umiddelbar vurdering indtager en dominerende
stilling på de ikke endeligt afgrænsede relevante markeder, nemlig henholdsvis engrosmarkedet for FAP-ydelser og detailmarkedet for kortindløsning af internationale betalingskort.

219.

Styrelsens betænkeligheder i nærværende sag vedrører udnyttende såvel som ekskluderende
misbrug. De konkurrenter, der risikerer at blive elimineret, er blandt andre […] og […]. Udover
at være konkurrenter til Nets på det danske marked er […] en […] virksomhed og […] en […]
virksomhed og begge er aktive i flere andre medlemsstater, jf. afsnit 3.2.2.

220.

Det er styrelsens vurdering, at Nets’ adfærd vil være egnet til at påvirke samhandelen
mærkbart. Det skyldes Nets’ position på markedet, og at de aktører, der bliver påvirket af et
muligt misbrug, også er aktive i andre medlemsstater. Påvirkningen vil være mærkbar, da et
muligt misbrug vedrører hele Danmark, og det derfor gør det meget svært for nye aktører at
komme ind på markedet.

221.

Da Nets’ adfærd kan påvirke samhandelen mærkbart, skal vurderingen foretages efter både
TEUF artikel 102 og konkurrencelovens § 11. 42

222.

Udkast til afgørelse i sagen har derfor været forelagt EU-Kommissionen, jf. artikel 11, stk. 3 i
forordning 1/2003. EU-Kommissionen har ikke ønsket at indlede en procedure efter art. 11,
stk. 6, jf. kapitel 3, i forordning 1/2003. Konkurrencerådet kan derfor træffe afgørelse i denne
sag.

4.3

Konkurrencelovens § 11 og EUF-traktatens artikel 102

223.

Det er forbudt for en eller flere virksomheder mv. at misbruge en dominerende stilling, jf.
konkurrencelovens § 11 og Traktatens artikel 102.

224.

Der er to betingelser, der skal være opfyldt, førend dette forbud er overtrådt. Der skal være
tale om, at (i) en eller flere virksomheder besidder en dominerende stilling på det relevante
marked, og (ii) at den dominerende stilling misbruges. 43

225.

Det vil i det følgende blive vurderet, om Nets’ adfærd umiddelbart opfylder betingelserne for
et ulovligt margin squeeze og om Nets umiddelbart har opkrævet urimeligt høje priser for
FAP-ydelser omfattet af forbuddet i konkurrencelovens § 11 og Traktatens artikel 102.

226.

Da Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens betænkeligheder i forhold til begge ovennævnte
forhold imødekommes ved Nets’ tilsagn, har styrelsen ikke foretaget en endelig vurdering af,
hvorvidt Nets har overtrådt forbuddet i konkurrencelovens § 11 og Traktatens artikel 102.

Kommissionens meddelelse om retningslinjer vedrørende begrebet påvirkning af samhandelen i traktatens
artikel 81 og 82 (2004/C 101/07), punkt 96.
42 Artikel 3, stk. 1 i Rådets forordning nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82.
43 For så vidt angår Traktatens artikel 102 skal misbruget endvidere kunne påvirke samhandelen mellem medlemsstater mærkbart, hvilket er behandlet ovenfor i afsnit xx.
41
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4.3.1

Dominerende stilling

227.

En virksomhed eller flere virksomheder har en dominerende stilling, når den/de indtager en
position, som sætter den/de i stand til at hindre, at der opretholdes en effektiv konkurrence
på det relevante marked, idet virksomheden eller virksomhederne kan anlægge en i betydeligt
omfang uafhængig adfærd over for konkurrenter og kunder og i sidste instans forbrugerne. 44

228.

Vurderingen af, om en virksomhed eller flere virksomheder besidder en dominerende stilling,
er en helhedsbedømmelse. I helhedsbedømmelsen skal indgå alle faktorer, der har betydning
for, om den/de pågældende virksomhed(er) kan handle uafhængigt.

229.

Der gælder i henhold til fællesskabspraksis og lovbemærkningerne til konkurrenceloven en
formodning for at en virksomhed er dominerende, når den har en markedsandel på 50 pct.
eller mere.45 En virksomhed vil dog kunne godtgøre, at den på grund af særegne forhold ikke
er dominerende på det relevante marked, på trods af den høje markedsandel.

230.

I sager om margin squeeze er det en betingelse, at den virksomhed, der udøver den ulovlige
adfærd, er dominerende på det relevante engrosmarked. Denne misbrugsform indebærer, at
den dominerende virksomhed anvender sin markedsstyrke på engrosmarkedet til at opnå
fordele på detailmarkedet. Det er derfor ikke en betingelse, at virksomheden også er dominerende på detailmarkedet.46

231.

I den konkrete sag er der endvidere betænkeligheder vedrørende urimeligt høje priser på
markedet for FAP-ydelser. Det vil derfor i det følgende alene blive undersøgt, om Nets er dominerende på det relevante engrosmarked for FAP-ydelser.

232.

Markedet for FAP-ydelser er knyttet op på Nets’ eneret til dankortindløsning i en sådan grad
at andre aktører ikke i samme omfang kan tilbyde FAP-ydelser til danske kortindløsere, jf.
afsnit 3.3.5. Idet mulighederne for at gå uden om Nets’ infrastruktur er særdeles begrænset, jf.
samme afsnit, anslås det at Nets’ markedsandel i 2012, hvor styrelsen gennemførte kontrolundersøgelsen, udgjorde […] pct. af markedet for FAP-ydelser.

233.

Sammenfattende vurderes det, at Nets indtager en dominerende stilling på det umiddelbart
afgrænsede marked for FAP.

234.

Da parterne i nærværende sag har afgivet tilsagn, som imødekommer styrelsens konkurrenceretlige betænkeligheder i sagen, har styrelsen imidlertid ikke fundet det nødvendigt at udføre
en nærmere analyse af og en egentlig konklusion vedrørende Nets’ stilling på det relevante
marked.

Domstolens dom af 9. november 1983 i sag 322/81 – Michelin mod Kommissionen, præmis 30.
Kommissionens beslutning af 16. juli 2003 i sag COMP/38.233, Wanadoo Interactive, præmis 212 med henvisninger.
46 Rettens dom af 30. november 2000 i sag T-5/97, Industrie des poudres sphériques SA mod Kommissionen
og Kommissionens beslutning af 4. juli 2007 i sag COMP/38.784, Wanadoo vs. Telefónica, præmis 243 og
284.
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4.3.2

Misbrug

235.

Det er ikke i sig selv i strid med konkurrencereglerne, at en virksomhed er dominerende, eller
har monopol. En virksomhed, der er dominerende, er imidlertid underlagt en særlig forpligtelse til ikke ved sin adfærd at skade konkurrencen.47

236.

Misbrugsbegrebet er et objektivt begreb, som består i, at den dominerende virksomhed
anvender andre midler end i den normale konkurrence – unormal forretningsadfærd – som
påvirker konkurrencen negativt. Misbrugsbegrebet omfatter, at en dominerende virksomhed
udviser en ”adfærd, som efter sin art kan påvirke strukturen på et marked, hvor konkurrencen
netop som følge af den pågældende virksomheds tilstedeværelse allerede er afsvækket, og som
bevirker, at der lægges hindringer i vejen for at opretholde den endnu bestående konkurrence på
markedet eller udviklingen af denne konkurrence som følge af, at der tages andre midler i brug
end i den normale konkurrence om afsætning af varer og tjenesteydelser, der udspiller sig på
grundlag af de erhvervsdrivendes ydelser.” 48

237.

I den konkrete sag har styrelsen betænkeligheder vedrørende for det første en mulig margin
squeeze på engrosmarkedet for FAP-ydelser og detailmarkedet for indløsning af internationale betalingskort og for det andet mulige urimeligt høje priser på engrosmarkedet for FAPydelser. Nedenfor gennemgås de to typer misbrug.

238.

4.3.2.1
Margin squeeze
I forbindelse med sager om margin squeeze beskrives misbrug af dominerende stilling flere
steder som et objektivt begreb, som omfatter:
”en adfærd fra en virksomhed i en dominerende stilling, der på et marked, hvor konkurrencegraden allerede er svækket netop som følge af tilstedeværelsen af den pågældende virksomhed, idet
der anvendes metoder, der adskiller sig fra dem, der regulerer en normal konkurrence med hensyn til varer eller tjenesteydelser på grundlag af de erhvervsdrivendes ydelser, har til følge at
skabe hindringer for opretholdelsen af den grad af konkurrence, der stadig findes på markedet,
eller for udviklingen af denne konkurrence.” 49

239.

Margin squeeze, som undersøges i nærværende sag, er en selvstændig form for misbrug. 50
Margin squeeze kan opstå i den situation, hvor en virksomhed er dominerende på et upstream
engrosmarked, og samtidig er aktiv på et downstream detailmarked. Det er en forudsætning,
at den dominerende virksomhed samtidig sælger engrosproduktet til konkurrenterne på
downstreammarkedet.

240.

Margin squeeze kan i den situation opstå, hvis forskellen imellem prisen på engrosproduktet
og den dominerende virksomheds priser til slutkunden er negativ eller så lav, at det ikke giver

Domstolens dom af 9. november 1983 i sag 322/81 – Michelin mod Kommissionen (Michelin I), præmis 57.
Se ligeledes Rettens dom af 30. september 2003 i sag T-203/01, Michelin mod Kommissionen (Michelin II),
præmis 212, og Rettens dom af 23. oktober 2003 i sag T-65/98, Van den Bergh Foods, præmis 158. Se tilsvarende Kommissionens artikel 102-meddelelse, punkt 1 og 9. Det fremgår af forarbejderne til konkurrenceloven, at § 11 skal fortolkes på tilsvarende måde, jf. FT 1999/2000, tillæg A 6813, v. sp.
48 Domstolens dom af 13. februar 1979 i sag 85/76, Hoffmann-La Roche mod Kommissionen, præmis 91.
49 Domstolens dom af 17. februar 2011 i sag C-52/09, Konkurrensverket mod TeliaSonera, præmis 27. Se også
Domstolens dom af 14. oktober 2010 i sag C-280/08 P, Deutsche Telekom AG mod Kommissionen, præmis
174 og Kommissionens beslutning af 4. juli 2007 i sag COMP/38.784, Wanadoo vs. Telefónica, præmis 279.
50 Domstolens dom af 17. februar 2011 i sag C-52/09, Konkurrensverket mod TeliaSonera, præmis 31 og 37 og
Domstolens dom af 14. oktober 2010 i sag C-280/08 P, Deutsche Telekom AG mod Kommissionen, præmis
183.
47

50

en ligeså effektiv konkurrent mulighed for permanent at drive rentabel handel på downstream
markedet.

Figur 4.1 Illustration

Note: : Figuren viser, at hvis den dominerende virksomheds samlede omkostninger ([…]) er højere end virksomhedens samlede
indtægter ([…]), er der tegn på margin squeeze.

241.

Der har været en række sager om margin squeeze . 51 Endvidere har Kommissionen beskrevet
misbrugsformen i sine retningslinjer om prioritering af sager om ekskluderende adfærd (herefter Kommissionens artikel 102-meddelelse).52 Denne meddelelse er ikke bindende for de
nationale konkurrencemyndigheder, men den anvendes supplerende til de i praksis fastsatte
kriterier.

242.

På baggrund af praksis og Kommissionens retningslinjer kan der udledes en række forhold,
som skal danne grundlag for bedømmelsen af, om der foreligger et ulovligt margin squeeze i
strid med reglerne om misbrug af dominerende stilling. Det følger af TeliaSonera, 53 at hvis
engrosproduktet er nødvendigt for konkurrenterne til den dominerende virksomhed, er i
hvert fald en potentiel konkurrencebegrænsende virkning sandsynlig. Selvom engrosproduk-

Eksempelvis Kommissionens beslutning af 18. juli 1988, sag nr. IV/30.178, Napier Brown vs. British Sugar,
Rettens dom af 30. november 2000 i sag T-5/97, Industrie des poudres sphériques SA mod Kommissionen,
Domstolens dom af 14. oktober 2010 i sag C-280/08 P, Deutsche Telekom AG mod Kommissionen, Kommissionens beslutning af 4. juli 2007, Wanadoo vs. Telefónica og Rettens dom af 29. marts 2012 T-398/07 i
samme sag samt Domstolens dom af 17. februar 2011 i sag C-52/09, Konkurrensverket mod TeliaSonera.
52 Meddelelse fra Kommissionen – Vejledning om Kommissionens prioritering af håndhævelsen i forbindelse
med anvendelse af EF-Traktatens artikel 82 på virksomheders misbrug af dominerende stilling gennem
ekskluderende adfærd.
53 Domstolens dom af 17. februar 2011 i sag C-52/09, Konkurrensverket mod TeliaSonera, pkt. 70.
51

51

tet ikke er nødvendigt, kan det dog ikke udelukkes, at det vil kunne vises, at et margin squeeze
har konkurrencebegrænsende virkninger.54
243.

Der kan være tale om et ulovligt margin squeeze, hvis engrosprisen fastsat af den dominerende virksomhed overstiger den pris, som virksomheden tager på detailmarkedet. Der kan endvidere være tale om et ulovligt margin squeeze, hvis forskellen mellem engrosprisen og detailprisen ikke er tilstrækkelig til at dække den dominerende virksomheds omkostninger på
detailmarkedet. De relevante omkostninger er i den forbindelse long-run average incremental
cost (LRAIC) .55

244.

Nets’ indtjening på engrosmarkedet er beskrevet ovenfor i pkt. 3.3.6. Nets har opkrævet […]
forskellige priser fra kunderne for FAP. Den gennemsnitlige FAP-pris per transaktion i 2012 er
[…] kr. Nets’ prissætning på detailmarkedet er beskrevet i afsnit 3.3.7. Der er en del usikkerhed forbundet med opgørelse af en gennemsnitlig pris per transaktion i 2012 på detailmarkedet, jf. pkt. 110-118. Prisen for kortindløsning vil formentlig være op mod […] kr. per transaktion på det samlede marked. Prisen for kortindløsning for større kunder udgør gennemsnitligt
[…] kr. per transaktion. Som anført under pkt. 126 er LRAIC på detailmarkedet i gennemsnit
[…] kr. per transaktion for det samlede marked og […] kr. per transaktion for større kunder.

245.

I nærværende sag er spørgsmålet således, om forskellen mellem Nets’ pris for FAP-ydelser til
eksterne kunder og Tellers prissætning på detailmarkedet ikke er tilstrækkelig til at dække
Tellers LRAIC omkostninger på detailmarkedet.

Tabel 4.1 Tellers omkostninger pr. transaktion og dækningsbidrag (kr.)

Store kunder
Alle kunder

A)
Tellers LRAIC
omkostninger

[…]
[…]

[…]

[…]

FAP-pris

D)
Tellers
Margin
før LRAIC

Difference
(D-B-A)

difference
(D-C-A)

[…]
[…]

[…]
[…]

[…]
[…]

[…]
[…]

B)

C)

[…]

[…]

FAP-pris

[…]
[…]

Note: LRAIC omkostninger er eksklusiv marginalomkostninger til FAP. Dækningsbidraget er beregnet som Tellers indløsningsgebyr fratrukket interbankgebyrer og licens-gebyrer.
Kilde: Nets

246.

Prisen for FAP til eksterne kunder udgør […] kr. for […] og […] kr. for […]. Når disse priser
tillægges Tellers LRAIC ekskl. FAP-omkostninger ved alle kunder på […] kr. opnås resultatet
[…] kr. hvis der regnes med […] FAP-pris og […] kr. hvis der regnes med […] FAP-pris. Begge
disse er lavere end Tellers gennemsnitlige dækningsbidrag for samtlige kunder (ca. […] kr.).
Det betyder, at Teller ville opnå et positivt dækningsbidrag når der ses på det samlede marked, såfremt Teller skulle betale […] eller […] FAP-pris.

247.

Hvad angår større kunder, fås det modsatte resultat. Her er Tellers dækningsbidrag lavere end
eksempelvis […] pris for FAP-ydelser. Det betyder, at Teller ikke vil kunne opnå et positivt

54
55

Domstolens dom af 17. februar 2011 i sag C-52/09, Konkurrensverket mod TeliaSonera, pkt. 72.
Guidance paper, pkt. 80
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dækningsbidrag på store kunder, hvis Teller skulle betale samme FAP-pris som […]. Tilsvarende vil gælde ved […] pris for FAP-ydelser. I dette tilfælde ville Tellers også opnå et negativt
resultat, såfremt Teller skulle betale samme pris for FAP-ydelser, som […] betaler.
248.

Som beskrevet under pkt. 131 kan det på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke
udelukkes, at Nets’ avance har været tilstrækkelig til at dække Nets LRAIC på det samlede
detailmarkedet. Omvendt indikerer tallene, at Nets’ gennemsnitlige avance på større kunder
ikke har været tilstrækkelig til at dække Nets’ LRAIC per transaktion på disse kunder, jf. Tabel
4.1.

249.

På det foreløbige grundlag er det umiddelbart styrelsens vurdering, at en betydelig del af de
større detailkunder har modtaget priser, hvor Nets’ avance mellem engrospris og detailpris
ikke har været tilstrækkelig til at dække Nets’ LRAIC per transaktion på større kunder på
detailmarkedet. Disse kunder er særlig attraktive, da de udgør en væsentlig del af markedets
omsætning. Dertil kommer, at større kunder kan bidrage til stordriftsfordele hos den enkelte
indløser, jf. også de lavere omkostninger der er forbundet med større kunder ifølge Nets i
afsnit 3.3.7. Under særlige omstændigheder kan et margin squeeze på enkeltkundekontrakter
udgøre et misbrug i sig selv.56 I nærværende tilfælde er der forhold der tyder på, at dette i
særlig grad har gjort sig gældende for store kunder, hvor indløsere opnår en væsentlig volumen der er afgørende for at kunne tilbyde konkurrencedygtige indløsningskontrakter.

250.

Samlet set kan det ikke udelukkes at Nets’ prissætning har resulteret i et margin squeeze
markedet for indløsning af internationale betalingskort.

251.

Dernæst skal der foretages en vurdering af forholdet mellem engros- og detailpriserne, som
skal være egnet til at udelukke den effektive konkurrence på de relevante markeder. En adfærd bestående af ovenstående forhold vil kunne udgøre et misbrug af dominerende stilling i
form af margin squeeze, hvis adfærden ikke kan begrundes i objektive omstændigheder.

252.

I forhold til de konkurrencebegrænsende virkninger følger det af TeliaSonera, at det er
tilstrækkeligt, at det kan godtgøres, at der kan foreligge konkurrencebegrænsende virkninger,
og at sådanne konkurrencebegrænsende virkninger er sandsynlige, hvis der er tale om et
nødvendigt produkt. 57 Selv i det tilfælde, hvor engrosproduktet ikke er nødvendigt, kan det
dog også udledes af TeliaSonera,58 at det ikke kan udelukkes, at der også i sådanne sager kan
være konkurrencebegrænsende virkninger.

253.

I den konkrete sag er Nets som nævnt dominerende på et engrosmarked for FAP-ydelser.
Denne stilling på engrosmarkedet hænger sammen med Nets’ eneret til indløsning af dankort.
Terminaler, der kan modtage dankort, sender som udgangspunkt alle betalingstransaktioner
foretaget via terminalen til Nets. Det vil sige, at også betalingstransaktioner foretaget med
internationale betalingskort sendes til Nets uanset om butikken har en indløsningsaftale med
en konkurrerende udbyder, jf. afsnit 3.3.5. FAP-ydelsen, der leveres af Nets, er således en ydelse, der er nødvendig for at kunne indløse internationale betalingskort i Danmark og et margin

Kommissionens afgørelse i Wanadoo España vs. Telefónica (Case COMP/38.784), pkt. 387
Domstolens dom af 17. februar 2011 i sag C-52/09, Konkurrensverket mod TeliaSonera, pkt. 70-71
58 Domstolens dom af 17. februar 2011 i sag C-52/09, Konkurrensverket mod TeliaSonera, pkt. 64 og pkt. 6972. Ved bedømmelsen bemærkede domstolen dog også, at den konkurrencebegrænsende virkning kan
indgå en bedømmelse af, hvorvidt adgangen til at levere engrosproduktet er nødvendigt for salget af detailproduktet, idet konkurrenterne kun kan operere med tab på detailmarkedet, eller under alle omstændigheder bliver stillet ringere i konkurrencemæssig sammengæng på dette marked, jf. Deutsche Telekom,
pkt. 234.
56
57

53

squeeze vil derfor have konkurrencebegrænsende virkninger, når denne ses i sammenhæng
med Tellers prissætning på detailmarkedet.
254.

Det er styrelsens vurdering, at der er indikationer på, at Nets i et væsentligt omfang har fastsat
priser på engrosmarkedet og detailmarkedet i kraft af datterselskabet, Teller, da har medført
en margin, således at visse ligeså effektive konkurrenter ikke har haft mulighed for permanent
at drive rentabel handel på detailmarkedet. Dette vedrører især større kunder, hvor Teller har
prissat lavere end til markedet generelt.

255.

Da parterne i nærværende sag har afgivet tilsagn, som imødekommer styrelsens konkurrenceretlige betænkeligheder i sagen, har styrelsen imidlertid ikke fundet det nødvendigt at udføre
en nærmere analyse af og en egentlig konklusion vedrørende margin squeeze på engrosmarkedet for FAP-ydelser og detailmarkedet for indløsning af internationale betalingskort.

256.

4.3.2.2
Urimeligt høje priser
Ud fra en økonomisk betragtning kan der argumenteres for, at en dominerende virksomheds
påtvingelse af urimeligt høje priser ikke nødvendigvis er skadelig for konkurrencen. En dominerende virksomheds påtvingelse af urimeligt høje priser er dog utvivlsomt omfattet af det
konkurrenceretlige forbud mod misbrug af en dominerende stilling.

257.

På markeder med strukturelle problemer og høje adgangsbarrierer er der et særligt behov for,
at der gribes ind overfor dominerende virksomheders priser, når disse er urimeligt høje. Det
skyldes, at de markedsmekanismer, der ville udspille sig under normale konkurrenceforhold,
ikke i tilstrækkelig grad modvirker en dominerende virksomheds urimeligt høje priser på
sådanne markeder.

258.

Markedet for FAP-ydelser er præget af en tæt sammenhæng med markedet for indløsning af
dankort, hvor Nets er eneste indløser. Dette kan fungere som en adgangsbarriere for nye aktører. På et monopoliseret marked der ikke er i stand til at regulere sig selv, findes det formentligt berettiget – og i overensstemmelse med ordlyden i EUF-traktatens art. 102, stk. 2, litra a
og konkurrencelovens § 11, stk. 3, nr. 1 – at gribe ind over for en adfærd, der måtte medføre
urimeligt høje priser.

259.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har tidligere påbudt Nets at nedsætte prisen for at
indløse dankort på internettet i henhold til betalingstjenestelovens bestemmelse om urimelige priser. Nets såkaldte FAP-ydelser er imidlertid ikke omfattet af denne bestemmelse i betalingstjenesteloven, jf. boks 4.1.

Boks 4.1
Betalingstjenestelovens § 79

Gebyrer i forbindelse med betalingskort er generelt reguleret ved betalingstjenestelovens §
79, hvoraf det fremgår, at der ikke må anvendes urimelige priser og avancer ved fastsættelse
af gebyrer.
I nærværende sag finder betalingstjenestelovens § 79 imidlertid ikke anvendelse på Nets’
prissætning for FAP-ydelser. Årsagen er, at Nets Cards Processing A/S, som leverer FAPydelserne, alene er en udbyder af tekniske ydelser, jf. betalingstjenestelovens § 4, nr. 10, og at
følgende forhold er gældende i henhold til betalingstjenesteloven:


at Nets Cards Processing A/S er den eneste virksomhed i Nets-koncernen, der leverer
front-end acquirer processing ydelserne,



at Nets Cards Processing A/S på intet tidspunkt har de overførte midler i deres besiddelse, hverken i forbindelse med front-end acquirer processing ydelserne eller
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andre ydelser leveret af Nets Cards Processing A/S, og


at Nets Cards Processing A/S på intet tidspunkt indgår i en aftalerelation med betalingsmodtager eller betaler, hverken i forbindelse med front-end acquirer processing
ydelserne eller andre ydelser leveret af Nets Cards Processing A/S.

260.

Efter Konkurrencelovens § 11, stk. 3, nr. 1, jf. § 11, stk. 1, og EUF Traktatens artikel 102, stk. 2,
litra a, jf. artikel 102, stk. 1, udgør en dominerende virksomheds direkte eller indirekte påtvingelse af urimelige købs- eller salgspriser et misbrug.

261.

Det fremgår af lovforarbejderne til konkurrencelovens § 11, at bestemmelsen er inspireret
dels af EUF-traktatens art. 102, dels af EU praksis, som også vil være vejledende ved fortolkningen af § 11 i Konkurrenceloven.59

262.

EU-Domstolen (herefter ”Domstolen”) har bl.a. i United Brands 60 og General Motors61 fastslået,
at der er tale om urimelige salgspriser (excessive pricing), når prisen på en vare ikke står i
rimeligt forhold til den økonomiske værdi af den leverede vare:
”…et sådant misbrug ville i det foreliggende tilfælde bestå i anvendelse af en for høj pris, som ikke
stod i rimeligt forhold til den økonomiske værdi af den leverede ydelse”.62

263.

I United Brands anførte Domstolen videre, at grænsen for om det rimelige er overskredet, for
eksempel kan bedømmes objektivt ved hjælp af en sammenligning mellem salgsprisen for den
pågældende vare og varens produktionspris, en sammenligning som altså viser profitmarginens størrelse:
”spørgsmålet, om grænsen for det rimelige er overskredet, ville for eksempel kunne bedømmes
objektivt ved hjælp af en sammenligning mellem salgsprisen for den pågældende vare og varens
produktionspris, en sammenligning som ville vise fortjenstmargenens størrelse…”63

264.

I United Brands opstillede Domstolen herefter en toleddet test (United Brands-testen), som en
af flere mulige måder til at vurdere, om prisen på en vare står i et rimeligt forhold til den økonomiske værdi af varen eller ej. I testen undersøges det (i) om der består et urimeligt forhold
mellem de faktisk afholdte omkostninger og den faktisk opkrævede pris (United Brands 1.
led), og i bekræftende fald dernæst (ii) om der er tale om påtvingelse af en pris, som enten i
sig selv eller i forhold til prisen for konkurrerende varer er urimelig (United Brands 2. led):
”det skulle i så fald derefter bedømmes, om der består et urimeligt forhold mellem de faktisk
afholdte omkostninger og den faktisk opkrævede pris og i bekræftende fald undersøges, om der
er tale om påtvingeise af en pris, som enten i sig selv eller i forhold til prisen for konkurrerende
varer er urimelig”.64

FT 1999/2000, Tillæg A, side 3812.
Dom af 14. februar 1978 i sag 27/76, United Brands mod Kommissionen.
61 Dom af 13. november 1975 i sag 26/75, General Motors mod Kommissionen.
62 Dom af 14. februar 1978 i sag 27/76, United Brands mod Kommissionen, præmis 250.
63 Dom af 14. februar 1978 i sag 27/76, United Brands mod Kommissionen, præmis 251.
64 Dom af 14. februar 1978 i sag 27/76, United Brands mod Kommissionen, præmis 252,
og FT 1996/97, Tillæg A, side 3668.
59
60
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265.

Testen er gentaget i bemærkningerne til konkurrenceloven. I bemærkningerne anføres
endvidere, at det ved vurderingen af, om der foreligger urimelige salgspriser, skal afgøres, om
prisen eller avancen klart overstiger, hvad der kunne opnås på et marked med virksom konkurrence i relation til såvel størrelse som varighed. 65 Den nærmere fastlæggelse af prisen eller
avancen må ske gennem en hypotetisk præget bedømmelse af forholdene, som de ville være
på et konkurrencepræget marked.66

266.

Domstolen, Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder har efterfølgende
henvist til United Brands og General Motors i en række sager om påtvingelse af urimeligt høje
priser.67 Denne metode er valgt, selv om, det i United Brands-sagen anerkendes, at også andre
metoder er mulige for at konstatere, om en pris er urimelig høj.68

267.

Konkurrencerådet har i Elsam-sagerne om påtvingelse af urimeligt høje priser ved engrossalg
af elektricitet i Vestdanmark og i undersøgelse af Energi E2s prisindmeldingsstrategi til Nord
Pool ligeledes fulgt den af Domstolen opstillede fremgangsmåde i United Brands-sagen.69
Konkurrencerådet opgjorde i disse sager de faktiske omkostninger, sammenholdt disse med
de faktisk opkrævede priser og vurderede herefter, om profitmarginen var urimelig.

268.

Ved vurderingen af, om en virksomhed tager urimeligt høje priser, må det anerkendes, at
virksomheden kan få dækket samtlige sine omkostninger samt få en rimelig fortjeneste.

269.

En virksomhed vil på et marked med virksom konkurrence over tid få dækket sine totale
omkostninger tillagt en rimelig forrentning. Det svarer til, at den producerede vares salgspris
over tid vil være lig med virksomhedens totale gennemsnitlige omkostninger (ATC) tillagt en
rimelig forrentning. Økonomisk teori understøtter således, at en test for urimeligt høje priser
kan tage udgangspunkt i virksomhedens gennemsnitlige totale omkostninger (ATC). Denne
fremgangsmåde er i overensstemmelse med Domstolens praksis. 70

270.

I afsnit 3.3.6 redegøres der for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens foreløbige oplysninger
om omkostninger og indtjening på markedet for FAP-ydelser, hvoraf det fremgår at Nets har
haft gennemsnitlig overskudsgrad på ca. […] pct. Når der ses på overskudsgrader for visse
eksterne kunder har overskudsgraden imidlertid været på […] og […] pct. Den gennemsnitlige
overskudsgrad i private byerhverv ligger eksempelvis på mellem 5 og 10 pct., mens der kan
observeres overskudsgrader mellem […] og […] pct. inden for udbydere af betalingstjenester. 71
Det kan således ikke udelukkes at Nets’ overskudsgrad har været urimelig høj.

271.

Vurderingen af om der består et potentielt urimeligt (excessive) forhold mellem de faktisk
afholdte omkostninger og den faktisk opkrævede pris udgør kun en nødvendig, men ikke en
tilstrækkelig forudsætning for at vurdere, om en pris er urimelig høj. Herefter skal andet led i

FT 1996/97, Tillæg A, side 3668.
FT 1996/97, Tillæg A, side 3668.
67 Eksempelvis Domstolens dom af 17. juli 1997 i sag C-242/95, GT-Link A/S mod DSB, præmis 39, Domstolens
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2013.
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United Brands testen vurderes, det vil sige om prisen enten i sig selv eller i forhold til prisen
for konkurrerende varer er urimelig (unfair).
272.

Det kan i den forbindelse inddrages om ydelsen har en særlig værdi, der ikke er afspejles i
omkostningerne72. FAP-ydelserne er ikke udsat for konkurrence i Danmark, da Nets som beskrevet ovenfor er eneste leverandør. Ydelsen prissættes endvidere væsentligt lavere i andre
lande, hvilket indikerer, at prissætningen er urimelig.

273.

Da parterne i nærværende sag har afgivet tilsagn, som imødekommer styrelsens konkurrenceretlige betænkeligheder i sagen, har styrelsen imidlertid ikke fundet det nødvendigt at udføre
en nærmere analyse af og en egentlig konklusion vedrørende urimeligt høje priser på engrosmarkedet for FAP-ydelser.

4.3.3
274.

Konklusion vedrørende konkurrencelovens § 11

En endelig afgørelse af om Nets har misbrugt en dominerende stilling, er ikke nødvendig i
denne sag, da Nets’ tilsagn under alle omstændigheder imødekommer de konkurrenceretlige
betænkeligheder som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har haft i sagen. Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen har derfor ikke foretaget en nærmere analyse af og en endelig vurdering
af Nets’ stilling og adfærd på de relevante markeder.

4.4

Tilsagn

275.

Nets’ tilsagn er indsat i sin helhed i afsnit 2.

276.

Overordnet forpligter Nets sig til at anvende fair, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår i
forbindelse med prissætningen af FAP-ydelser. I tilsagnet forpligter Nets sig derudover til at
drive aktiviteterne som henholdsvis indløser af internationale betalingskort og som udbyder
af FAP i forskellige selskaber, herunder at have separat bogføring for aktiviteterne inden for
FAP-ydelser og kortindløsning. I den forbindelse forpligter Nets sig til løbende at kunne dokumentere en række forhold af betydning for overholdelse af tilsagnet, som styrelsen kan få
udleveret på anmodning. Disse forpligtelser løber i en periode på 5 år.

277.

Tilsagnet indeholder endvidere en prismodel, som skal fungere som maksimumpriser for FAPydelser i en periode på 2 år og 3 måneder. Nets forpligter sig til at anvende prismodellen i
forholdet til alle indløsere, herunder Teller, hvilket betyder, at Teller skal indregne prisen for
FAP-ydelserne ved indgåelse af kontrakter om kortindløsning. Prismodellen indeholder desuden en omkostningsbegrundet pristrappe, som ikke er kumulerende.

278.

Herudover forpligter Nets sig til at give alle Tellers kunder på indløsningsmarkedet en
ekstraordinær opsigelsesadgang i forbindelse med implementering af den nye prismodel.

4.4.1
279.

Markedstest og høringssvar

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har markedstestet et udkast til tilsagn hos samtlige
aktører, der køber FAP-ydelser hos Nets, jf. nærmere herom i afsnit 3.3.6. Formålet med markedstesten har været at sikre, at den foreslåede tilsagnsløsning også i praksis vil imødekomme
styrelsens konkurrencemæssige betænkeligheder.
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Kommissionens beslutning af 23. juli 2004 (COMP/36.568 – Scandlines Sverige AB mod Port Helsingborg),
pkt. 232
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280.

281.

Styrelsen sendte tilsagnet i høring hos 19 aktører 73, og modtog ti svar, hvoraf syv havde
konkrete bemærkninger til tilsagnet. Nedenfor er de forskellige svar gengivet.

4.4.1.1
Høringssvar fra Swedbank
Swedbank finder det positivt, at styrelsen griber ind for at sikre konkurrencen, men anfører,
at det er Swedbanks vurdering at tilsagnet begrænser, men ikke fjerner Nets’ muligheder for
fortsat at misbruge sin dominerende stilling ved såvel margin squeeze som urimeligt høje
priser.

282.

Swedbank mener, at det bør præciseres, at tilsagnet alene imødekommer styrelsens betænkeligheder om margin squeeze og urimeligt høje priser, og finder det utilfredsstillende, at der
ikke er en konstatering af Nets’ misbrug.

283.

Hvad angår separationen mellem Nets og Teller, anfører Swedbank, at dette også bør omfatte
ledelsesmæssig og driftsmæssig separation, således at Nets og Teller skal agere selvstændigt
og uafhængigt i relation til de enkelte kunder. Derudover finder Swedbank, at de såkaldte
FRAND-vilkår bør gælde så længe Nets har monopol på indløsning og processing af dankortet.

284.

Der bemærkes hertil, at tilsagnet efterfølgende er blevet justeret, således at forpligtelserne
hvad angår Nets’ vilkår på engrosmarkedet fortsætter i hele tilsagnets løbetid uanset et evt.
salg af Teller. Hvad angår evt. separation mellem Nets og Teller, vurderes dette ikke som nødvendigt for at imødekomme styrelsens konkurrenceretlige betænkeligheder.

285.

Hvad angår prismodellen anfører Swedbank en række forhold. For det første bør der være en
fast pris pr. transaktion i stedet for en faldende pris ved højere antal transaktioner, da de
eventuelle effektivitetsgevinster afhænger af den samlede mængde af transaktioner og ikke af
hvordan de fordeles kortindløserne imellem.

286.

For det andet medfører prismodellen forskelsbehandling mellem Teller og andre kortindløsere, og et prisspænd så stort, at Swedbank fortsat ikke er konkurrencedygtig med Teller på
større kunder.

287.

For det tredje er priserne for FAP fortsat urimeligt høje ifølge Swedbank, idet omkostningerne
må forventes at være væsentligt lavere og da Nets’ risiko på forretningsområdet er meget lav
givet, at alle terminaler er baseret på Nets’ PSAM-teknologi.

288.

For det fjerde bør definitionen af ”authorisation switching” ifølge Swedbank ikke omfatte ren
viderestilling (switching) til andre netværk (eksempelvis MasterCard eller Visa), da Nets i
disse tilfælde ikke processer selve autorisationsforespørgslen. Prisen for disse type af ydelser
bør ifølge Swedbank være nul, svarende til praksis for andre udbydere og Nets Norge.

289.

For det femte bør det præviseres, at Yearly Infrastructure fee” og ”Scheme Compliance fee”
udgør faste beløb pr. kunde, uanset om kunden også modtager processing-ydelser i Norge og
Sverige. Efter sin gældende aftale med Nets betaler Swedbank ”Additional Countries fee” og
Acquirer Fee”, dækkende ”Maintain infrastructure in compliance with acquirer, card organisation and legal requirement POS”. Det vil ifølge Swedbank svække konkurrencen, hvis tilsagnet
måtte indebære, at Swedbank fremover skal betale årligt gebyr to gange for reelt samme infrastrukturydelse.

73

Aktørerne der har modtaget tilsagnet i høring udgør […].
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290.

Det bemærkes hertil, at prismodellen for FAP-ydelser er baseret på fordelingen mellem de
faste og variable omkostninger, dog således at der tages et særligt hensyn til kortindløsere
med et lavt antal transaktioner, jf. nærmere herom i Boks 3.5 og Boks 3.6. Hvad angår definitionen af authorisation switching er denne efterfølgende blevet skærpet, jf. nærmere herom i
afsnit 4.4.1.2.

291.

Det bemærkes endvidere hertil, at den gennemsnitlige pris for FAP-ydelser for eksterne kunder,
der indløser internationale betalingskort, falder med ca. […] pct. fra […] kr. per transaktion til
ca. […] kr. (ekskl. eventuelle tilkøbsydelser) per transaktion. Nets’ overskudsgrad på forretningsområdet FAP baseret på indløsere af internationale betalingskort falder endvidere fra
[…] pct. til […] pct. Eksempelvis vil Swedbank som følge af prismodellen i gennemsnit betale
[…] kr. pr. transaktion for FAP, mens Teller vil skulle betale […] kr. pr. transaktion for samme
ydelse.

292.

Det bemærkes endvidere, at de øvrige gebyrer angivet af Swedbank vedrører prisætning af
FAP-ydelser i andre lande, og derfor ikke er genstand for nærværende sag. Indtægter forbundet med accessoriske ydelser i Danmark udgør en marginal andel af Nets’ samlede indtægter i
forbindelse med FAP-ydelser, jf. afsnit 3.3.8.

293.

Swedbank finder endvidere, at Nets bør pålægges at offentliggøre en eventuel reducering af
prismodellen.

294.

Det bemærkes hertil, at styrelsen til en hver tid kan anmode om prissætningen af FAP-ydelser
og yderligere dokumentation. Dette vurderes at imødekomme styrelsens konkurrenceretlige
betænkeligheder.

295.

Hvad angår den ekstraordinære opsigelsesret finder Swedbank principielt, at alle kunder, og
ikke kun de […] største, bør have en ekstraordinær adgang til at opsige deres aftaler med Teller. Fortroligheden om de […] største kunders identitet vil endvidere ifølge Swedbank kun
hæmme konkurrencen ved at gøre det vanskeligere for Tellers konkurrenter at give dem alternative tilbud om kortindløsning.

296.

Det bemærkes hertil, at tilsagnet efterfølgende er ændret, således at samtlige Tellers kunder
gives en ekstraordinær opsigelsesadgang.

297.

Efter Swedbanks opfattelse er der ikke nogen saglig begrundelse for, at det skulle være
fortroligt, hvilke typer af oplysninger der omfattes af tilsagnets bilag 2. Videre forslår Swedbank, at der udpeges en compliance trustee betalt af Nets, der løbende kan overvåge overholdelsen af tilsagnene og rapportere til styrelsen.

298.

Det bemærkes hertil, at oplysninger om konkurrenters kundeforhold generelt må anses som
fortrolige, og at der i nærværende sag ikke findes særlig anledning til at fravige dette, da tilsagnet vurderes at imødekomme styrelsens konkurrenceretlige betænkeligheder. Endvidere
vurderes det ikke nødvendigt, at der i nærværende sag udpeges en trustee.

299.

Endelig finder Swedbank, at problemstillingen vedrørende urimeligt høje priser vedbliver, så
længe Nets er dominerende og har monopol på indløsning af dankort. Tilsagnet bør ifølge
Swedbank derfor ikke ophøre, når Teller sælges.

300.

Der bemærkes hertil, at tilsagnet efterfølgende er blevet justeret, således at forpligtelserne
hvad angår Nets’ pris og vilkår på engrosmarkedet fortsætter i hele tilsagnets løbetid uanset et
evt. salg af Teller.
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301.

4.4.1.2
Høringssvar fra Nordea
Nordea anfører i sit høringssvar, at tilsagnet ikke vil forbedre den konkurrencemæssige
situation på det danske marked for kortindløsning, men at tilsagnet tværtimod kan medvirke
til en fortsat konkurrencebegrænsning på markedet for FAP.

302.

Konkurrencen på markedet for kortindløsning vil ifølge Nordea blive styrket, såfremt Nets
adskiller sin rolle som terminaludbyder og leverandør af FAP, og at Nets i sin rolle som terminaludbyder muliggør at transaktioner kan formidles til andre leverandører af FAP end Nets.

303.

Så længe kortindløsere skal betale FAP-prisen for at få transaktionerne videreformidlet til en
anden leverandør af FAP, kan det ikke svare sig at benytte andre end Nets, og kortindløsere er
derved tvunget til at benytte Nets som leverandør af FAP. Ifølge Nordea er prisen for FAP i
tilsagnet væsentligt højere end markedsprisen, og gør det vanskeligt for Nordea at konkurrere
på kortindløsning i Danmark.

304.

Samtidig mener Nordea, at prismodellen vil tilgodese den dominerende kortindløser, Teller,
dels fordi det er vanskeligt for andre indløsere at sænke indløsningsgebyrerne uden at lide
tab, dels fordi det ikke er muligt at vælge andre og billigere leverandører af FAP end Nets.

305.

Nordea understreger, at definitionerne på FAP, authorisation switching, capture og ”payment
service providers” (terminaludbydere) er uklare og samtidig altafgørende for forståelsen af
tilsagnet. Særligt er der ikke en klar sondring mellem hvad der betragtes som services fra
payment service providers og FAP.

306.

Nordea påpeger, at ifølge den internationale terminologi og praksis på området, er forskellen
på ovenstående, at leverandøren af FAP altid har et direkte online ”interface” med kortselskaberne (network schemes), mens ”payment service providers” ikke har et sådant ”interface”.
Denne sondring er ifølge Nordea fundamental for tilsagnet, hvorfor definitionerne bør justeres.

307.

Samlet set er det Nordeas vurdering, at konkurrencebegrænsningerne på markedet for
kortindløsning kun kan sikres, hvis Nets i sin rolle som terminaludbyder muliggør, at transaktioner kan videreformidles til de FAP-leverandører, der vælges af kortindløseren uden at det
koster den i tilsagnet angivne FAP-pris. Nordea finder ikke, at tilsagnet løser denne problemstilling.

308.

Det bemærkes hertil, at styrelsen betænkeligheder på baggrund af kontrolundersøgelsen den
4. december 2012 alene relaterer sig til Nets’ adfærd på markedet for FAP og indløsning af
internationale betalingskort i form af et muligt margin squeeze og/eller urimeligt høje priser.
De rejste forhold omkring Nets’ rolle som terminaludbyder er således ikke genstand for styrelsen konkurrenceretlige betænkeligheder på baggrund af den foretagne kontrolundersøgelse.

309.

Det bemærkes endvidere hertil, at den gennemsnitlige pris for FAP-ydelser for eksterne kunder,
der indløser internationale betalingskort, falder med ca. […] pct. fra […] kr. per transaktion til
ca. […] kr. (ekskl. eventuelle tilkøbsydelser) per transaktion. Hvad angår definitionen af authorisation switching er denne efterfølgende justeret, således at der i definitionen indgår et krav
om et direkte online ”interface” med kortselskaberne (network schemes).

310.

4.4.1.3
Høringssvar fra SEB Kort (Diners Club Danmark)
SEB anfører i sit høringssvar, at tilsagnet vil medføre en stigning på 70 pct. i forhold til SEB’s
nuværende aftale med Nets, og 20 pct. højere end den pris SEB er blevet tilbudt i forbindelse
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med genforhandling af aftalen. Samtidig er prisen ifølge SEB væsentligt højere end den pris,
SEB betaler i Sverige til en konkurrerende leverandør.
311.

Ifølge SEB overstiger de angivne priser for FAP hvad der ville være gældende i et frit marked
og SEB henviser samtidig til betalingstjenestelovens § 79.

312.

SEB bemærker dog, at prisen for FAP ikke er det vigtigste rent omkostningsmæssigt for SEB
(Diners Club). Derimod påpeger SEB, at det transaktionsuafhængige gebyr ”customer service”
udgør en alvorlig barriere for udbredelsen af eksisterende kort til nye forretningssteder med
et begrænset antal transaktioner, og at der i tillæg til dette gebyr betales en årsafgift på
200.000 svenske kr. et ”acquiring fee” på 40.000 svenske kr. og et ”additional unit fee” på
30.000 svenske kr.

313.

Dertil kommer et gebyr som opkræves i forbindelse med opkobling af nye terminaler,
”terminal set-up”, hvor SEB mener, at det ikke bør betales af indløseren, såfremt udskiftningen
af terminalen ikke er foranlediget af denne.

314.

På denne baggrund opfordrer SEB til, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sikrer, at disse
gebyrer fastsættes på en fair, rimelig og ikke diskriminerende måde, og i øvrigt opfylder betalingstjenestelovens § 79.

315.

Det bemærkes hertil, at den gennemsnitlige pris for FAP-ydelser for eksterne kunder, der
indløser internationale betalingskort, falder med ca. […] pct. fra […] kr. per transaktion til ca.
[…] kr. (ekskl. eventuelle tilkøbsydelser) per transaktion, og at betalingstjenestelovens § 79
ikke finder anvendelse, jf. boks 4.1.

316.

Det bemærkes endvidere hertil, at prismodellen for FAP-ydelser er baseret på fordelingen
mellem de faste og variable omkostninger, dog således at der tages et særligt hensyn til kortindløsere med et lavt antal transaktioner, og at ”customer service” fremover vil indgå i gebyret
”merchant fee”, jf. boks 3.4. Det bemærkes endvidere, at de øvrige gebyrer angivet af SEB vedrører FAP-ydelser i andre lande, og derfor ikke er genstand for nærværende sag. Indtægter
forbundet med accessoriske ydelser i Danmark udgør en […] andel af Nets’ samlede indtægter
i forbindelse med FAP-ydelser, jf. afsnit 3.3.8.

317.

4.4.1.4
Øvrige høringssvar
Uno-X anfører i sit høringssvar, at der i årligt burde være en sammenligning af Nets’ priser for
FAP og tilsvarende priser i andre lande, hvor Nets ikke opererer.

318.

Handelsbanken ser positivt på forpligtelserne til at drive Teller adskilt fra Nets og indførelsen
af en ny FAP-prismodel for alle kortindløsere. Det anføres dog, at det foreslåede prisniveau for
FAP i et internationalt perspektiv kan betragtes som højt. Handelsbanken tilføjer, at tilsagnet
ikke håndtere den manglende konkurrence for processing af transaktioner i Danmark, hvor
andre udbydere ikke kan konkurrere på lige vilkår med Nets, men derimod er tvunget til at
indgå samarbejde med Nets for at kunne håndtere dankorttransaktioner. Endelig påpeger
Handelsbanken, at Nets besidder en dobbeltrolle på terminalmarkedet, idet Nets, i kraft af sin
rolle som certificeringsinstans for terminaler, har ansvaret for certificering af såvel egne som
konkurrenternes produkter.

319.

Det bemærkes hertil, at en sammenligning af priser for FAP ikke er nødvendig for at imødekomme styrelsens konkurrenceretlige betænkeligheder.
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320.

Det bemærkes endvidere hertil, at styrelsen betænkeligheder på baggrund af kontrolundersøgelsen den 4. december 2012 alene relaterer sig til Nets’ adfærd på markedet for FAP og indløsning af internationale betalingskort i form af et muligt margin squeeze og/eller urimeligt
høje priser.

321.

Valitor anfører bl.a. i sit høringssvar, at der bør træffes en afgørelse om hvorvidt Nets har
overtrådt konkurrenceloven, og understreger bl.a. at det er vigtigt for konkurrencen på markedet at styrelsen har effektive midler til at sikre, at Nets overholder forpligtelserne angivet i
tilsagnet.

322.

Der bemærkes hertil, at tilsagnet vurderes at imødekomme styrelsens konkurrenceretlige
betænkeligheder.

323.

EnterCard anfører bekymringer omkring den høje faste pris ved den nye prismodel i kraft af
det såkaldte ”scheme compliance fee”. EnterCard mener, at Nets fortrinsvis bør sikre sin indtjening gennem de variable priser.

324.

Det bemærkes hertil, at prismodellen for FAP-ydelser er baseret på fordelingen mellem de
faste og variable omkostninger, dog således at der tages et særligt hensyn til kortindløsere
med et lavt antal transaktioner.

4.5

Vurdering af tilsagn

325.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at det af Nets afgivne tilsagn imødekommer
styrelsens konkurrenceretlige betænkeligheder relateret til et muligt margin squeeze samt
mulige urimelige høje priser.

326.

Tilsagnene indebærer overordnet, at Nets forpligter sig til ikke at fastsætte priser i strid med
Konkurrencelovens § 11 og EUF-Traktatens artikel 102 og til at anvende fair, rimelige og ikkediskriminerende vilkår i forbindelse med prissætningen af FAP-ydelser i en periode på 5 år.

327.

Nets forpligter sig til at introducere en ny prismodel for FAP-ydelser, som indebærer at den
gennemsnitlige pris for FAP-ydelser nedsættes betydeligt. Den nye prismodel indebærer desuden at konkurrenter til Nets’ datterselskab Teller på markedet for indløsning af internationale betalingskort i højere grad ligestilles i konkurrencen indbyrdes og i forhold til Teller. Den
nye prismodel skal gælde som maksimalpriser på markedet i 2 år.

328.

Det er styrelsens vurdering, at perioden er tilstrækkelig kort med henblik på ikke at regulere
priser i længere tid end nødvendigt, men samtidig tilstrækkelig lang nok til at konkurrerende
kortindløsere til Teller kan tilvejebringe et effektivt konkurrencepres i kraft af sikkerheden
omkring priserne for FAP-ydelser. Det bemærkes, at kontrakter vedrørende indløsning ofte
løber i 2 år, således at tilsagnet omkring FAP-priser vil give konkurrenter sikkerhed omkring
deres omkostninger i hele kontraktperioden, når de skal give tilbud.

329.

Herudover forpligter Nets sig til at give alle Tellers kunder på markedet for indløsning af
internationale betalingskort en ekstraordinær opsigelsesadgang i forbindelse med implementering af den nye prismodel for FAP-ydelser.

330.

Samlet set vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at de af Nets afgivne tilsagn
imødekommer styrelsens konkurrenceretlige betænkeligheder relateret til et muligt margin
squeeze samt mulige urimelige høje priser. Styrelsen vurderer også, at tilsagnene skaber øget
gennemsigtighed i opgørelsen og allokeringen af omkostninger og indtægter, så mulighederne
for at kontrollere Nets’ adfærd på de relevante markeder forbedres fremadrettet.
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331.

Prismodellen i tilsagnets pkt. 3.8 sænker generelt priserne for FAP-ydelser væsentligt. Selvom
der for enkelte kunder vil være tale om en prisstigning vil den gennemsnitlige pris for eksterne kunder, der indløser internationale betalingskort, falder med ca. […] pct. fra […] kr. per
transaktion til ca. […] kr. (ekskl. eventuelle tilkøbsydelser) per transaktion. Eksempelvis falder
[…] gennemsnitlige pris med […] pct. fra […] til […] kr. (ekskl. eventuelle tilkøbsydelser), og
[…] fra […] kr. til […] kr. (ekskl. eventuelle tilkøbsydelser), svarende til […] pct.

332.

Nets’ overskudsgrad på forretningsområdet FAP baseret på indløsere af internationale
betalingskort falder endvidere fra […] pct. til […] pct.

333.

Et tilsagn om bestemt fastsatte priser er ikke et sædvanligt middel i forbindelse med imødekommelse af konkurrenceretlige betænkeligheder. I nærværende sag er det imidlertid styrelsens vurdering, at prissætningen i den nye prismodel dels reducerer prisen for FAP-ydelser
generelt, dels at konkurrenter til Teller i højere grad ligestilles i kraft af priserne for FAP. Således er prismodellen et væsentligt element i de forhold der tilsammen imødekommer styrelsens betænkeligheder om margin squeeze og urimeligt høje priser.

334.

Prismodellen indeholder en pristrappe, som ikke er kumulerende. Denne pristrappe er
baseret på fordelingen mellem de faste og variable omkostninger, dog således at der tages et
særligt hensyn til kortindløsere med et lavt antal transaktioner.

335.

Nets forpligter sig endvidere til at anvende prismodellen for FAP-ydelser i forholdet til Teller,
hvilket betyder, at Teller skal indregne prisen for FAP-ydelserne ved indgåelse af kontrakter
om indløsning af internationale kort. Dette forhold sammenholdt med det væsentligt lavere
niveau i den nye prismodel for FAP-ydelser og tilsagnets øvrige forpligtelser, jf. tilsagnets pkt.
2.2, imødekommer styrelsens betænkeligheder i relation til et muligt margin squeeze. Det er
styrelsens vurdering, at effektive konkurrenter til Teller på baggrund af tilsagnet vil have
mulighed for at konkurrere effektivt med Teller. Eksempelvis vil […] som følge af prismodellen
i gennemsnit betale […] kr. pr. transaktion for FAP, mens Teller vil skulle betale […] kr. pr.
transaktion for samme ydelse.

336.

Nets forpligter sig også til at drive aktiviteterne som henholdsvis indløser af internationale
betalingskort og som udbyder af FAP i forskellige selskaber, herunder at have separat bogføring for aktiviteterne inden for FAP-ydelser og indløsning af internationale kort. I den forbindelse forpligter Nets sig til løbende at kunne dokumentere en række forhold af betydning for
overholdelse af tilsagnet, som styrelsen kan få udleveret på anmodning. Dokumentationspligten øger gennemsigtigheden på markedet og gør det lettere for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at opdage og gribe ind over for eventuelle fremtidige konkurrenceretlige overtrædelser.

337.

Den ekstraordinære opsigelsesadgang for alle Tellers kunder på markedet for indløsning af
internationale betalingskort, giver Tellers konkurrenter mulighed for at konkurrere om disse
kunder på baggrund af de nye priser i prismodellen, som i væsentligt omfang ligestiller dem
med Teller i forhold til FAP-ydelser.

338.

Tilsagnet gælder som udgangspunkt i 5 år. Prismodellen for FAP-ydelser er dog begrænset til
en periode på to år. En kortere periode for prismodellen anses for at være tilstrækkelig til at
konkurrerende kortindløsere kan konkurrere i markedet med sikkerhed for FAP-priserne i
den kommende kontraktperiode.

339.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretaget en helhedsvurdering af, hvorvidt sagen bør
afsluttes med tilsagn. Det er navnligt tillagt vægt, at der med denne tilsagnsløsning kan opnås
et resultat, der har samme effekt på konkurrencen på det konkrete marked, som hvis styrelsen
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havde gennemført en påbudssag. Denne effekt opnås desuden hurtigere ved en tilsagnsløsning. Dette forhold skal også ses i lyset af, at der er tale om et marked hvor der løbende ske
udvikling af nye kortbaserede betalingsløsninger og hvor innovationen og udviklingen i markedet er høj.
340.

Derudover har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lagt vægt på, at en tilsagnsløsning er
ressourcebesparende for styrelsen, idet der ikke skal tages endelig stilling til afgrænsningen af
det relevante marked, samt hvorvidt der er sket en overtrædelse af konkurrencelovens § 11
og EUF-Traktatens artikel 102.

341.

Til slut har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tillagt det vægt, at Nets henvendte sig til
styrelsen hurtigt efter sagsbehandlingen var påbegyndt med henblik på at drøfte mulige tilsagn.
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5. Konklusion
342.

På baggrund af ovenstående er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare
vurdering,
-

at de relevante markeder umiddelbart kan afgrænses til et engrosmarked for FAPydelser i Danmark og et detailmarked for indløsning af internationale betalingskort i
Danmark og at disse markeder umiddelbart geografisk kan afgrænses til Danmark.

-

at Nets’ adfærd på markedet muligvis kan udgøre et misbrug af dominerende stilling i
form af et ulovligt margin squeeze og/eller urimeligt høje priser i strid med konkurrencelovens § 11 og EUF-Traktatens artikel 102.

343.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ikke foretaget en endelig afgrænsning af de relevante
markeder, eller hvorvidt den pågældende adfærd udgør et misbrug af dominerende stilling.
Det skyldes, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens betænkeligheder under alle omstændigheder imødekommes af Nets’ tilsagn.

344.

Samlet set vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at de af Nets afgivne tilsagn
imødekommer styrelsens konkurrenceretlige betænkeligheder relateret til et muligt margin
squeeze samt mulige urimelige høje priser. Styrelsen vurderer også, at tilsagnene skaber øget
gennemsigtighed i opgørelsen og allokeringen af omkostninger og indtægter, så mulighederne
for at kontrollere Nets’ adfærd på de relevante markeder forbedres fremadrettet.

345.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretaget en helhedsvurdering af, hvorvidt sagen bør
afsluttes med tilsagn. Det er navnligt tillagt vægt, at der med denne tilsagnsløsning kan opnås
et resultat, der har samme effekt på konkurrencen, som hvis styrelsen havde gennemført en
påbudssag. Denne effekt opnås desuden hurtigere ved en tilsagnsløsning.

346.

Derudover har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lagt vægt på, at en tilsagnsløsning er
ressourcebesparende, idet der ikke skal tages endelig stilling til afgrænsningen af det relevante marked, samt hvorvidt der er sket en overtrædelse af konkurrencelovens § 11 og EUFTraktatens artikel 102.

347.

Til slut har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tillagt det vægt, at Nets henvendte sig til
styrelsen hurtigt efter sagsbehandlingen var påbegyndt med henblik på at drøfte mulige tilsagn.
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6. Afgørelse
348.

349.

Det meddeles Nets Holding A/S,
-

at de af Nets Holding A/S afgivne tilsagn imødekommer Konkurrencerådets betænkeligheder i forhold til EUF-traktatens artikel 102 og konkurrencelovens § 11, og

-

at de afgivne tilsagn træder i kraft den 28. maj 2014 og er bindende for Nets Holding
A/S, jf. konkurrencelovens § 11, stk. 4, jf. § 16a, stk. 1. De sidste forpligtelser udløber
den 28. maj 2019.

Nets Holding A/S har den 10. marts 2014 afgivet følgende tilsagn:
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