
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Resultater af undersøgelse i internethandel om overholdelse af 
betalingstjenestelovens § 80, stk. 5 
 
Baggrund 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført en 
stikprøveundersøgelse af, om internetbutikkerne overholder 
betalingstjenestelovens regler om overvæltning af gebyrer på kunderne. 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemfører løbende undersøgelser 
af og fører tilsyn med, om betalingstjenestelovens regler om 
betalingskortgebyrer overholdes i forskellige brancher.  
 
Denne undersøgelse om overholdelse af betalingstjenesteloven i 
internethandel udsprang af en pilotundersøgelse, som Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen gennemførte i 2. kvartal, 2013. Undersøgelsen viste 
dengang, at 18 ud af 24 adspurgte internetbutikker ikke overvæltede 
gebyrer på dankortet. Ud af de seks butikker, som overvæltede et gebyr 
på forbrugeren, overvæltede de fem mere end tilladt. Som følge heraf 
havde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en klar forventning om, at en 
række internetbutikker overvælter større gebyrer end tilladt og igangsatte 
på den baggrund en mere dybdegående undersøgelse. 
 
Grundlæggende følger det af betalingstjenestelovens § 80, stk. 5, at 
butikker alene må overvælte et betalingskortgebyr på forbrugeren 
svarende til det gebyr, de selv betaler til deres indløser af det pågældende 
betalingskort. 
 
Fremgangsmåde 
Til brug for undersøgelsen udvalgte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
i alt 50 internetbutikker, fra hvilke der skulle indhentes oplysninger. De 
50 internetbutikker repræsenterede en række forskellige forhandlere af 
produkter som eksempelvis elektronik, hårde hvidevarer, kosmetik, tøj og 
sko. Fælles for dem var, at de alle opkrævede gebyrer fra deres kunder, 
når kunderne betalte med betalingskort. 
 
De 50 butikker modtog et elektronisk spørgeskema, hvor de blandt andet 
skulle angive korttyper, gebyrsatser samt indløsningsselskaber for de 
pågældende betalingskort. Ved undersøgelsens afslutning havde 45 
internetbutikker besvaret spørgeskemaerne. Det skyldes, at enkelte 

 

 

 

KONKURRENCE- OG 

FORBRUGERSTYRELSEN 

 
 
 
ERHVERVS- OG 

VÆKSTMINISTERIET 



  2 

 

internetbutikker var ophørt inden undersøgelsens afslutning, mens andre 
viste sig at være koncernforbundne, hvorfor de kun talte for én butik. 
 
Resultater 
Ud fra de indhentede oplysninger tegnede der sig et billede af, at flertallet 
af internetbutikkerne overvæltede gebyrer på kunderne i 
overensstemmelse med reglerne i betalingstjenesteloven. 
 
På baggrund af oplysningerne kunne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
konstatere, at 15 ud af 45 internetbutikker handlede i strid med reglerne 
om overvæltning, og det gjaldt som udgangspunkt for mere end ét 
betalingskort. Internetbutikkerne tog primært for høje gebyrer på 
dankortet og internationale debet- og kreditkort såsom Visa, MasterCard, 
JCB og American Express. 
 
I den groveste af de 15 sager tog internetbutikken et gebyr på 4 procent af 
det samlede beløb, når kunderne betalte med et American Express 
betalingskort. Den tilladte gebyrstørrelse var i det konkrete tilfælde 1,25 
procent. 
 
Ifølge de indhentede oplysninger opkrævede to internetbutikker et for 
højt gebyr på dankortet ved at tage henholdsvis 1,85 kr. og 1,45 kr. 
(listeprisen på dankortet er 1,39 kr.). To øvrige internetbutikker 
opkrævede et dankortgebyr på 1,39 kr., hvilket som udgangspunkt er i 
overensstemmelse med listeprisen. Nets har dog oplyst, at de to butikker 
er tilknyttet en rabatordning, hvor rabatten afhænger af antallet af 
transaktioner. De pågældende internetbutikker har angivet, at de rundt 
regnet har 140.000 dankorttransaktioner om året, hvilket betød, at de 
opkrævede ca. 7.000 kr. for meget i dankortgebyrer årligt.  
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udsendt varsel om påbud til de 
pågældende 15 internetbutikker med krav om at ophøre med at opkræve 
gebyrsatser, der er i strid med betalingstjenestelovens § 80, stk. 5. Tre 
internetbutikker, som ikke reagerede på Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsens varsel, fik efterfølgende påbud om at overholde 
reglerne. 
 
 
 
 
 
 


