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Kapitel 1
Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejder hvert andet år en rapport, der beskriver reglerne og udviklingen på betalingsområdet. Baggrunden for rapporten følger af betalingslovens
§ 144, stk. 10, hvoraf det fremgår, at erhvervsministeren hvert andet år afgiver en rapport om
forholdene på betalingskortmarkedet til Folketinget, og at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
varetager sekretariatsfunktionen for ministeren i forbindelse med at udarbejde rapporten.
Danske forbrugere og virksomheder anvender i vidt omfang betalingskort og andre betalingsløsninger, når de køber varer og tjenesteydelser. Det er derfor vigtigt, at betalingsmarkedet er
velfungerende og præget af gode rammevilkår.
Denne rapport redegør for udviklingen i brugen og misbruget af betalingsløsninger i Danmark.
Derudover beskriver rapporten en række gældende regler på betalingsområdet, samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tilsynsarbejde. Endelig præsenteres nogle nye tendenser på betalingsmarkedet relateret til forbrugernes brug af og forretningernes modtagelse af forskellige
løsninger og forretningernes modtagelse heraf.
1.1 Udviklingen i brugen af betalingsløsninger frem til 2019
Kort før udgivelsen af denne rapport faldt den samlede kortomsætning i fysisk handel Danmark
drastisk som følge af COVID-19 pandemien og de gennemførte foranstaltninger til at inddæmme
smitten. Ifølge en undersøgelse gennemført af Nationalbanken faldt den samlede kortomsætning med over 20 pct. i marts måned sammenlignet med kortomsætningen i 2019. Denne udvikling afspejles ikke i nærværende rapport, da rapporten alene indeholder tal for brugen af
betalingskort frem til og med 2019.
Overordnet er Danmark det EU-land, hvor indbyggerne oftest benytter betalingskort og har siden 2015 været det land i EU med det højeste antal betalingskorttransaktioner pr. borger. I
Danmark foretager en borger i gennemsnit 364 transaktioner om året med et betalingskort,
hvilket er mere end dobbelt så højt som det gennemsnitlige antal transaktioner om året pr. EUborger generelt.
Danske borgeres brug af betalingskort er steget kraftigt de senere år i Danmark og i udlandet,
bl.a. med baggrund i den stigende handel på internettet, hvor betalingskort er den klart mest
udbredte betalingsform.
Dankort og Visa/Dankortet er fortsat de mest udbredte betalingskort i Danmark. Danske forbrugere gennemførte over 1,4 mia. transaktioner med Dankort og Visa/Dankort med en samlet
værdi på over 400 mia. kr. i 2019. Til sammenligning gennemførte danske forbrugere omkring
0,5 mia. transaktioner med internationale betalingskort (dvs. kort som Visa og MasterCard)
med en samlet værdi på godt 112 mia. kr. samme år.
Samtidig vokser anvendelsen af internationale betalingskort særligt kraftigt. Omsætningen for
Dankort og Visa/Dankort i Danmark steg således med 2,5 pct. i 2019, mens omsætningen for
internationale debet- og kreditkort steg med henholdsvis 14 pct. og 19 pct. samme år.
På trods af en kraftig vækst i brugen af betalingskort er misbruget med kortene fortsat meget
lavt. Dankort, Visa/Dankort og internationale debetkort er de betalingskort, hvor der finder
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mindst misbrug sted i fysisk handel. For hver million transaktioner med Dankort og Visa/Dankort blev der alene registreret 11 misbrugstransaktioner i 2019.
Den største andel af misbrug med betalingskort vedrører handel i udlandet og især udenlandske
internetforretninger, hvor risikoen for misbrug er højere end i danske internetforretninger. Der
var i 2019 tale om ca. 12 misbrugstransaktioner pr. mio. transaktioner med betalingskort i Danmark i den fysiske handel, mens der var 171 misbrugstransaktioner pr. mio. transaktioner med
danskeudstedte betalingskort i udlandet.
Selvom mobile betalingsløsninger så som MobilePay og Apple Pay bliver mere udbredt, er anvendelsen af disse løsninger fortsat relativt begrænset når det gælder handel i fysiske butikker.
Derimod er mobile betalingsløsninger mere udbredte ved handel på internettet. Det er sandsynligt, at anvendelsen af disse løsninger vil øges både i fysisk handel og på internettet.
1.2 Regulering af betalingsmarkedet
Siden 2015 er der indført flere nye EU-regler, som kan bidrage til et mere konkurrencepræget,
og innovativt betalingsmarked. De nye regler kan således skabe grobund for bedre og billigere
betalingsløsninger.
Den nye betalingslov, som implementerer det andet betalingstjenestedirektiv i dansk lovgivning, blev indført med virkning fra 1. januar 2018.
Med den nye betalingslov er det blevet forbudt for forretninger at opkræve gebyrer for anvendelse af de mest almindelige betalingskort så som Dankort, Visa og Mastercard udstedt til danske forbrugere. Den nye betalingslov har bl.a. også medført, at pengeinstitutter skal give såkaldte betalingsinstitutter, dvs. virksomheder der udbyder betalingstjenester, adgang til deres
betalingskontotjenester på objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår. Baggrunden er bl.a., at betalingsinstitutter skal kunne udbyde betalingstjenester uhindret og effektivt,
hvilket medfører øget konkurrencepres på bl.a. pengeinstitutter og kortindløsere og derved bidrage til et mere konkurrencepræget og velfungerende betalingsmarked.
Den 1. januar 2020 blev forbuddet mod urimelige priser og avancer i betalingslovens § 122 udvidet til også at omfatte gebyr m.v. fastsat i forbindelse med gennemførsel af direkte debitering,
jf. § 122, stk. 2. Herefter kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gribe ind efter betalingsloven,
hvis gebyrerne på direkte debiteringsprodukter, der bl.a. omfatter Betalingsservice, vurderes
at være urimeligt høje og overstiger, hvad prisen ville være under virksom konkurrence. Kravene til beviser mv. er således mindre end hvad der kræves efter konkurrencereglerne.
1.3 Styrelsens tilsynsarbejde siden betalingsrapporten 2018
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen søger løbende at målrette tilsynsarbejdet med henblik på
at bidrage til et mere velfungerende marked for betalinger i Danmark.
I de seneste år har styrelsen bl.a. udstedt to påbud for overtrædelse af reglerne om betalingsinstitutters adgang til en betalingskonto. Afgørelserne omhandlede bl.a. en banks vilkår for erhvervskunder, hvor styrelsen bl.a. fandt, at banken ikke havde fastsat og/eller administreret
virksomhedens vilkår proportionalt over for det pågældende betalingsinstitut.
Håndhævelse af gebyrreglerne har været et særskilt fokusområde, hvor styrelsen har gennemført en række undersøgelser og påbud. I 2018 og 2019 udstedte styrelsen således over 80 påbud
til forretninger, der har opkrævet betalingskortgebyr i strid med reglerne.
Derudover har styrelsen gennemført en række undersøgelser af interbankgebyrer i Danmark
med henblik på at sikre, at aktørerne ikke opkræver for høje interbankgebyrer. Undersøgelserne ledte bl.a. til, at styrelsen udstedte ét påbud mod anvendelse af for høje interbankgebyrer.
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Styrelsen har også udstedt tre påbud for overtrædelse af reglerne om betaleres mulighed for
frit at vælge hvilkel del af betalingskortet, der ønskes at blive benyttet, når der betales med fx
et Visa/Dankort.
Styrelsen har endvidere håndhævet reguleringen af nationale betalingskort med meget stor udbredelse i Danmark. Reglerne indebærer bl.a., at fysiske forretningers maksimale betaling til
Nets for modtagelse af Dankortet fastsættes på baggrund af en omkostningsundersøgelse, som
styrelsen foretager. Undersøgelsen for 2019 viste, at de relevante omkostninger til driften af
dankortsystemet i 2018 udgjorde 469 mio. kr., svarende til ca. 0,36 kr. pr. dankorttransaktion.
Dette er det hidtil laveste gennemsnitlige omkostningsniveau pr. transaktion i den periode,
hvor omkostningerne er opgjort.
Den maksimale abonnementsbetaling, som Nets må opkræve af forretningerne for brug af Dankort i den fysiske handel i 2020 og 2021, er således 469 mio. kr., svarende til 100 pct. af de
opgjorte omkostninger ved driften af dankortsystemet. Forretningerne har tidligere betalt en
given andel af omkostningerne, men fra 2018 og frem har den maksimale abonnementsbetaling
som følge af reguleringen af Dankortet udgjort 100 pct. af omkostningerne ved driften af dankortsystemet i den fysiske handel.
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Kapitel 2
Introduktion til betalingssystemer – en tosidet platform

2.1 Indledning
I Danmark udbydes en række forskellige betalingsmidler, som forbrugere kan benytte til at
købe varer og tjenesteydelser. Ved den daglige detailhandel bruger forbrugerne, ud over kontanter, især betalingskort og i stigende grad mobile betalingsløsninger. I denne rapport ses der
på udviklingen og reglerne på betalingsmarkedet med fokus på disse betalingsløsninger.
Bag en almindelig betalingstransaktion, hvor en forbruger betaler for en vare eller ydelse med
sit betalingskort eller mobile betalingsløsning, gemmer sig et net af aftaler, informationsflow og
gebyrer. Dette foregår i et komplekst samspil mellem de aktører, der er involveret i transaktionen, herunder forretningen, indløseren, forbrugerens bank og andre aktører – alt sammen for
at platformens to sider, forbrugerne og forretningerne, kan interagere via betalingssystemet.
Dette kapitel giver en introduktion til betalingsmarkedet og beskriver sammenhængen mellem
de forskellige aktører og produkter, der indgår i markedet.
2.2 Centrale aktører
Når en forbruger benytter sit betalingskort til at betale for en vare eller tjenesteydelse, igangsættes et samspil, der involverer en række aktører, for at betalingen kan gennemføres.
Aktørerne er:
1. Kortselskab (fx MasterCard, Visa)
2. Kortudsteder (fx en bank)
3. Kortindløser (fx Nets, Swedbank)
4. Betalingsmodtager (fx en forretning)
5. Kortbruger (fx en forbruger)
De mest almindelige kortselskaber, fx MasterCard, Visa og Dankort opererer med fire parter og
omtales derfor som firepartssystemer. De fire parter består af kortudsteder, kortindløser, betalingsmodtager og kortbruger, jf. figur 2.1 nedenfor. De fire parter er nødvendige for at betalingen gennemføres.
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Figur 2.1 Firepartssystem

Kortudsteder
(fx en bank)

Kortindløser
(fx Nets)

Kortbruger
(fx en forbruger)

Betalingsmodtager
(fx en forretning)

Kortselskabet ejer rettighederne til selve kortkonceptet og giver kortudstedere og kortindløsere
tilladelse til at tilbyde betalingskort til sine kunder. Hvis fx en bank ønsker at tilbyde et MasterCard til sine kunder, skal den således indgå aftale med MasterCard og overholde de krav og
regler, som MasterCard har fastsat. Herved opnår banken ret til at producere og sælge et kort
med MasterCards logo på. Som modydelse betaler banken en licens til kortselskabet. Kortselskaberne kan også opkræve transaktionsafhængige gebyrer som betaling.
Nogle af de mest kendte kortselskaber er Visa International, MasterCard International, American Express og Diners, som er rettighedshavere til henholdsvis Visa-kort, MasterCard, American
Express og Diners Club kort. Nets ejer rettighederne til Dankort og er derfor også et kortselskab.
Kortudstedere producerer og udsteder betalingskort efter licens fra kortselskaberne. Kortudstedere er typisk banker, men også benzinselskaber og detailhandelskæder kan udstede betalingskort. I sidstnævnte tilfælde er det ofte selskabet selv eller dets moderselskab, som ejer rettighederne til betalingskortet.
Kortindløsere tilbyder indløsningsaftaler til betalingsmodtagerne. En indløsningsaftale forpligter 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. I Danmark indløser Nets langt størstedelen af internationale betalingskort, men
bl.a. Swedbank, Valitor, Bambora, Handelsbanken og enkelte udenlandske pengeinstitutter tilbyder også indløsning af betalingskort i den fysiske handel. Når det drejer sig om handel på
internettet, er der flere udenlandske indløsere, fx Stripe og Adyen.
Betalingsmodtagere er de forretninger, som indgår indløsningsaftale med kortindløsere for at
kunne modtage betalingskort som betalingsmiddel. Forretningerne kan både være fysiske og
ikke-fysiske, fx internetforretninger. Betalingsmodtagere kan også være læger, offentlige myndigheder og andre institutioner.
Kortbrugere er de forbrugere, der benytter betalingskort til at betale for varer eller tjenesteydelser.
I visse tilfælde agerer kortselskabet både som kortudsteder og kortindløser. En sådan konstruktion omtales ofte som et trepartssystem, netop fordi kortudsteder og kortindløser er slået sam-
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men til én aktør, jf. figur 2.2. I visse lande opererer American Express og Diners som trepartssystemer, men i Danmark indløses disse kort blandt andet af Nets, hvorfor der her i praksis er
tale om et firepartssystem.

Figur 2.2 Trepartssystem

Kortselskab (samt kortudsteder og indløser)

Kortbruger
(fx en forbruger)

Betalingsmodtager
(fx en forretning)

2.3 Betalingsinstrumenter
Når forbrugere køber varer eller tjenesteydelser, kan de benytte en række forskellige betalingsmidler eller -instrumenter, såsom kontanter, bankoverførsel, girokort og betalingskort. Hver af
disse har forskellige karakteristika og reguleres på forskellig vis. I betalingsloven omtales ”betalingskort” ikke, men derimod ”betalingsinstrumenter”, som er defineret som et ”personligt
instrument eller et sæt af procedurer, der er aftalt mellem brugeren og udbyderen, og som brugeren benytter til at iværksætte en betalingsordre”.
Det mest anvendte betalingsinstrument er betalingskort. Betaling via mobiltelefoner (fx MobilePay, Apple Pay og ”Det Mobile Dankort”) og andre former for elektronisk betaling kan også
1
være betalingsinstrumenter. Selvom brugen af mobiltelefoner som betalingsinstrument er voksende, benyttes betalingskort i langt større udstrækning end mobile betalingsløsninger, jf. nærmere herom i afsnit 2.4. Dertil kommer, at de fleste mobile betalingsløsninger er baseret på et
underliggende betalingskort.
Der findes forskellige typer betalingskort, heriblandt debetkort, kreditkort, forudbetalte betalingskort og internationale betalingskort (som fx kan være debet- eller kreditkort). Derudover
findes andre former for forud- og efterbetalte betalingskort, som fx benzinkort og kontokort.
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.
Flere banker tilbyder debetkort med såkaldt saldokontrol. Ved sådanne debetkort undersøger
bankerne, om der er tilstrækkeligt indestående på forbrugerens konto til at dække købsbeløbet,
før en betalingstransaktion igangsættes. Er dette ikke tilfældet, afvises transaktionen. Eksempler på saldokontrolkort er MasterCard Debet, Maestro og Visa debetkort.

__________________
1

Direkte debitering vurderes ikke at være et betalingsinstrument, da en betalingsordre ved direkte debitering iværksættes af
betalingsmodtager, mens et betalingsinstrument ifølge lovbemærkningerne til § 7, nr. 18, er: ”karakteriseret ved at være betalers bevis på, at denne har tilladelse til at iværksætte en betalingsordre”.
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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 Basis, Diners Club og American
Express.
Forudbetalte betalingskort er udstedt med et på forhånd betalt beløb, som kortbruger løbende
kan bruge. Eksempler på forudbetalte kort er telekort og gavekort. For nogle af disse kort gælder, at kortet er værdiløst, når værdien er opbrugt, mens andre kan genoplades i særlige terminaler. I forhold til debet- og kreditkort kan mange af de forudbetalte betalingskort kun benyttes
i begrænset omfang, fx alene til telefonopkald eller køb af varer i en bestemt forretning.
Endelig kan nævnes internationale betalingskort, som er betalingskort, der kan benyttes i flere
lande. Disse kort kan være både debet- og kreditkort. Eksempler på internationale debetkort er
Visa Electron og MasterCard Debet, og eksempler på internationale kreditkort er Visa, Diners
Club, American Express og MasterCard.
Nogle af de nævnte betalingskort har flere funktioner end betaling. Der kan være knyttet forskellige ydelser til betalingskortene, fx rabatter på køb i bestemte forretninger, opsamling af
bonuspoint eller samling af kvitteringer på internettet. Til nogle kort, fx internationale kreditkort, kan der endvidere være knyttet forsikringsydelser, som fx en personlig ulykkesforsikring
til kortbrugeren.
2.4 Mobile betalingsløsninger
Danskerne anvender i stigende omfang mobile betalingsløsninger i form af applikationer på
smartphones. Nogle af de mest omtalte er MobilePay, Apple Pay og Det mobile Dankort. Dertil
kommer, at en række banker tilbyder såkaldte ”wallets”, hvor der også er mulighed for at tilknytte en række betalingskort til en applikation, hvorved en forbruger kan benytte den som
betalingsinstrument.
De mobile betalingsløsninger er typisk baseret på almindelige betalingskorttransaktioner eller
konto-til-konto overførsler. I førstnævnte tilfælde tilknytter forbrugeren et eller flere betalingskort til den pågældende applikation (fx Apple Pay). Når forbrugeren benytter den mobile betalingsløsning i en fysisk forretning eller på internettet, gennemføres således en almindelig betalingskorttransaktion.
Hvis en løsning er baseret på en kontooverførsel, er der ikke behov for at benytte den almindelige kortinfrastruktur. I stedet gennemfører udbyderen af betalingstjenesten på vegne af forbrugeren en almindelig kontooverførsel. Dette kræver, at udbyderen har adgang til forbrugerens konto og kan gennemføre en kreditoverførsel herfra. MobilePay er et eksempel på en mobil
betalingsløsning, der i stigende grad er baseret på konto-til-konto overførsler frem for betalinskort-overførsler.
Derudover kan de mobile betalingsløsninger også have forskellig opbygning, hvad angår kontraktforhold. Nogle løsninger kræver, at forretningen har en konkret indløsningstale med den
pågældende udbyder af løsningen (fx Mobile Pay i fysisk handel), mens dette ikke er nødvendigt
for andre løsninger (fx Apple Pay). Endelig er det også forskelligt, hvilke og hvor mange betalingskort der kan tilknyttes de forskellige løsninger.
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2.5 Gebyrstruktur
Betalingskortområdet er kendetegnet med en række forskellige gebyrer. Udover betalingen for
den vare eller serviceydelse forbrugeren køber, er der tale om en række af gebyrer, som er tilknyttet betalingskorttransaktionen, jf. figur 2.3.

Figur 2.3 Gebyrstruktur i et firepartssystem

Kortselskab (fx MasterCard)
(4) Licensafgift

(4) Licensafgift

Kortudsteder
(fx en bank)

(3) Interbankgebyr (MIF)

(1) Kortgebyr (evt. årligt)

Kortbruger
(fx en forbruger)

(5) Evt. gebyr pr transaktion
(overvæltning)

Kortindløser
(fx Nets)

(2) Servicegebyr til
indløser (MSC)

Betalingsmodtager
(fx en forretning)

Kortbruger betaler ofte et kortgebyr (1) til sin kortudsteder. Dette gebyr kan enten være et årligt gebyr eller en engangsbetaling for udstedelse af kortet. Endelig er der nogle kortudstedere,
hvor betalingskortet tilbydes gratis til kortbrugeren eller i forbindelse med en samlet årlig betaling for kortudstederens ydelser.
Forretningen betaler et transaktionsbestemt gebyr (også kaldet servicegebyr eller merchant
service charge, MSC (2)) til kortindløseren. Gebyret kan variere alt efter, hvilken type kort der
betales med, og hvilken aftale betalingsmodtageren har indgået med sin indløser.
Derudover betaler indløseren et transaktionsbestemt gebyr (3), kaldet et interbankgebyr (multilateral interchange fee, MIF), til kortbrugerens kortudsteder. Interbankgebyrer er beskrevet
nærmere i boks 2.1. Endvidere betaler kortudsteder og kortindløser en licensafgift til kortselskabet for retten til at udstede og indløse betalingskortet (4).
Endelig kan forretningen opkræve et gebyr af kortbrugeren (5), når kortbrugeren betaler med
et firmakort eller et betalingskort, som ikke er reguleret af regler om interbankgebyrer, jf. nærmere herom i kapitel 5.
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Et interbankgebyr (engelsk: interchange fee) er et transaktionsbestemt gebyr, som forretningens/betalingsmodtagerens kortindløser betaler til kortbrugerens bank/kortudstederen. Gebyret betales, når kortbrugeren betaler med et betalingskort hos den pågældende forretning/betalingsmodtager. Hver gang en kortbruger foretager et køb af en vare i en forretning
(dvs. foretager en transaktion med sit betalingskort), betaler forretningens indløser således et
interbankgebyr til kortbrugerens bank. Et interbankgebyr kan være en procentsats, et fast beløb, eller en kombination af disse.
Interbankgebyrer er enten aftalt bilateralt mellem kortudsteder og indløser eller multilateralt
mellem en række kortudstedere og indløsere, og 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
kortudsteder er fra samme land, mens grænseoverskridende interbankgebyrer vedrører betalingstransaktioner, hvor indløser og kortudsteder er fra to forskellige lande.
EU-Kommissionen og andre EU-medlemslande har ført en række konkurrenceretlige sager mod
kortselskaberne MasterCard og Visa, som har medført reduktioner i en række af MasterCards
og Visas grænseoverskridende interbankgebyrer. Det skyldes, at interbankgebyrer kan begrænse konkurrencen mellem indløsere, idet gebyret i praksis kan medføre et ”prisgulv” for den
pris, indløser kan kræve over for forretningerne/betalingsmodtagerne.
Den 8. juni 2015 trådte Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/751 om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner i kraft. Som noget nyt regulerer denne forordning interbankgebyrer i alle medlemsstater, for så vidt angår forbrugerrelaterede transaktioner. Konkret fastsætter forordningen et loft over interbankgebyrer ved kreditkort på 0,30 pct.
og tilsvarende 0,20 pct. for debetkort. De specifikke regler om interbankgebyrer fandt anvendelse fra den 9. december 2015. Læs mere om forordningen og dens indhold i kapitel 5.

Når der er tale om et trepartssystem, er gebyrstrukturen en smule anderledes. Som nævnt opererer kortselskabet her både som kortudsteder og kortindløser. Det betyder, at der ikke er behov for et eksplicit interbankgebyr, som tilfældet er ved et firepartssystem, jf. figur 2.4. Forretningerne betaler fortsat et servicegebyr (2) til indløser, som er kortselskabet, og tilsvarende
betaler kortbrugeren et evt. årligt kortgebyr til udsteder, som også er kortselskabet (1). Endelig
kan forretningen overvælte sit servicegebyr direkte på kortbruger (3), såfremt trepartssystemet ikke benytter en licenstager til at udstede eller indløse betalingskortet, jf. nærmere herom
i kapitel 5.
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Figur 2.4 Gebyrstruktur ved trepartssystem

Kortselskab (fx Diners)

(1) Kortgebyr (evt. årligt)

Kortbruger
(fx en forbruger)

(3) Evt. gebyr pr transaktion
(overvæltning)

(2) Servicegebyr til
indløser (MSC)

Betalingsmodtager
(fx en forretning)

Betalingskortmarkedet er i Danmark reguleret ved betalingsloven med tilhørende bekendtgørelser. Her er bl.a. fastsat generelle regler for forretningers overvæltning af gebyrer samt for
kortindløseres gebyrfastsættelse. Endvidere er betalingskortmarkedet reguleret ved en EU-forordning. Læs nærmere om de relevante regler og bestemmelser i kapitel 5.
2.6 Tosidet marked
Platforme kan generelt beskrives som en service, der muliggør og faciliterer interaktion mellem
to eller flere grupper af brugere, og især digitale platforme har stigende betydning for forbrugeres og forretningers mulighed for at interagere. Der er flere ting, som de fleste platforme har
til fælles: De er to- eller flersidede, de er karakteriseret ved såkaldte netværkseffekter, og de
indsamler data. Disse forhold kan gøre dem særlige attraktive at benytte for brugerne. Overordnet formidler platforme kontakt mellem brugerne på hver side af platformen, fx sælgere og købere, og brugerne på hver side er typisk afhængige af hinanden.
Betalingssystemer er velkendte eksempler på en tosidet platform. Platformens to sider består
af kortbrugere og forretninger. Disse to sider kan ikke selv udstede og indløse betalingskort,
hvorfor de har brug for en fælles platform, nemlig betalingssystemet, for at interagere. For at
betalingsmarkedet kan fungere, er det afgørende, dels at kortbrugere benytter betalingskort
eller anden løsning som betalingsinstrument, dels at forretninger modtager betalingskort eller
anden løsning som betalingsinstrument.
Afhængigheden mellem brugerne af platformene betyder, at der opstår netværkseffekter. Forretningernes gevinst ved deres indløsningsaftale om et betalingskort vokser således med antallet af forbrugere som anvender betalingskortet. Samtidig vil betalingskortet også få mere værdi
for brugerne jo flere forretninger der tager imod det. Denne form for netværkseffekter er således såkaldte indirekte neværkseffekter. Det er udtryk for, at brugerne på den ene side af platformen får større glæde af platformen, når antallet af brugere på den anden side af platformen
stiger (eller når deres aktivitetsniveau stiger) og/eller omvendt.
Netværkseffekterne kan være meget store og kan have betydning for fx prisstrukturen på platformen. Priserne som fastsættes på platformen består typisk af to priser; én til hver side af markedet, som kan være meget forskellige. Fx kan prisen på den ene side være nul (og under marginalomkostningerne), mens den på den anden side kan være noget højere end marginalomkostningerne. Prisstrukturen ved tosidede platforme er således ofte kendetegnet ved, at hele
prisen lægges på den ene side af markedet, mens den anden side betaler en pris på nul, jf. boks
2.2.
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tosi-

Nedenstående tabel viser en række eksempler på tosidede platforme med denne type prisstruktur. Fælles for disse
eksempler på tosidede platforme er, at platformen sætter en pris på nul over for aktør 2 for at trække en masse af
disse aktører ”om bord” i markedet. Herved bliver det attraktivt for aktør 1 at indgå i markedet og tilmed at betale
en pris for det.
Internetauktioner

Gratisaviser

Betalingskort

Platform

Fx Ebay

Fx MetroExpress

Betalingssystem

”Gode”

Brug af internetsite

Gratisavis

Betalingskort og indløsningsaftale

Aktør 1

Sælgere

Annoncører

Forretninger

Aktør 2

Købere

Læsere

Kortbrugere

Pris for aktør 1

P>0

P>0

P > 0 (pr. transaktion)

Pris for aktør 2

P=0

P=0

P = 0 (pr. transaktion)

Anm.: Bemærk at platformen ved fire-partsbetalingskortsystemer er delt i to, hvor indløser sælger indløsningsaftaler til forretningerne, mens pengeinstitutterne sælger betalingskort til
kortbrugerne. Den ”skæve” prissætning og det, at platformen er delt i to, kan således fordre en betaling fra indløser til kortudsteder, som udgør interbankgebyret.

Kilde: OECD paper on two-sided markets, (http:// competition.practicallaw.com/5-501-3070), samt diverse økonomiske artikler om tosidede platforme og interbankgebyrer.

Når platformen er et betalingssystem, skal serviceydelsen ”sælges” til de to relevante grupper,
nemlig kortbrugere og betalingsmodtagere. På platformen fastsættes i teorien to priser: én pris
for indløsningsaftalen til forretningerne, der fastsættes af kortindløser, og én pris for betalingskortet til kortbrugerne. De to priser er ikke nødvendigvis tæt knyttet til omkostningerne på de
to sider af markedet, da aktørerne tager hensyn til de forskellige aktørers betalingsvillighed/prisfølsomhed og den indbyrdes afhængighed i deres prissætning. Ved firepartssystemer
er ”platformen” i princippet delt i to, hvor indløser sælger indløsningsaftaler til forretningerne,
mens pengeinstitutterne sælger betalingskort til kortbrugerne. Den ”skæve” prissætning og det,
at platformen er delt i to, kan således fordre en betaling fra indløser til kortudsteder, som udgør
interbankgebyret.
I Danmark plejer kortbrugere at betale en relativ lav pris for brug af betalingskortet, fx gennem
et årligt kortgebyr eller via øvrige gebyrer til sin kortudsteder, mens forretningen betaler et
transaktionsbestemt gebyr til sin indløser. Den samme prisstruktur ses også typisk ved mobile
betalingsløsninger.
Netværkseffekter kan også virke som en adgangsbarriere for nye konkurrenter, idet eksisterende platforme kan have nemmere ved at tiltrække nye brugere til platformen pga. af et allerede højt antal brugere på begge sider af platformen. Betalingsmarkedet er generelt kendetegnet ved en væsentlig koncentration, hvor få store betalingssystemer har en stor del af markedet.
Set i lyset af netværkseffekterne kan det således være vanskeligt for nye betalingssystemer at
vinde fodfæste i et marked, hvor store betalingsplatforme allerede har et stort antal brugere og
derfor er mere attraktive at benytte for såvel kortbrugere som forretninger.
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Kapitel 3
Brugen af betalingskort i Danmark

3.1 Indledning
Dette kapitel beskriver den seneste udvikling i brugen af danske betalingskort i Danmark og i
udlandet, herunder udviklingen i antallet og brugen af betalingskort.
De væsentligste konklusioner i kapitlet er gengivet i boks 3.1.
Boks 3.1
Hovedkonklusioner

•

Brugen af betalingskort i Danmark er meget høj sammenlignet med resten af EU. Danmark har siden 2015 været det land i EU med det højeste antal betalingskorttransaktioner pr. borger.

•

Dankort og Visa/Dankort er fortsat de langt mest benyttede betalingskort i Danmark.
Omsætningen fra Dankort og Visa/Dankort var på 401 mia. kr. i 2019. Kortomsætningen for internationale betalingskort udgjorde omkring 112 mia. kr. samme år.

•

Den procentvise vækst i brugen af internationale betalingskort er højere end for Dankort
og Visa/Dankort. Omsætningen for Dankort og Visa/Dankort i Danmark steg 2,5 pct. i
2019, mens omsætningen for internationale debet- og kreditkort steg med henholdsvis
14 pct. og 19 pct.

•

Antallet af transaktioner, der bliver gennemført som kontaktløs betaling, er vokset væsentligt og udgjorde i 2019 ca. 71 pct. af det samlede antal transaktioner.

Kort før udgivelsen af denne rapport faldt den samlede kortomsætning i fysisk handel Danmark
drastisk som følge af COVID-19 pandemien og de gennemførte foranstaltninger til at inddæmme
smitten. Ifølge en undersøgelse gennemført af Nationalbanken faldt den samlede kortomsætning med over 20 pct. i marts måned sammenlignet med kortomsætningen i 2019, jf. figur 3.1.
Især rejsebureauer, hoteller og flyselskaber er ramt af et markant fald i kortomsætning.
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Figur 3.1 Nationalbankens oversigt over udvikling i kortomsætning

Anm.: Kortomsætning dækker dansk udstedte kort, som Nets processerer. Omsætning er 7 dages glidende gennemsnit
til og med 28. marts 2020. Kortomsætningen den 27. og 28. marts er korrigeret for underrapportering. Kategorier for forbrugsgoder er bredt defineret og indeholder relaterede goder samt tjenesteydelser relateret til goderne. Overgang fra kontanter til
kortbetaling som følge af smitterisiko må forventes at øge kortomsætningen, særligt i brancher med høj kontant andel.
Kilde: Dansk og international økonomi ramt af pandemi, udgivet af Nationalbanken 1. april 2020. Nets Denmark A/S og Nationalbankens egne beregninger.

Denne kraftige udvikling afspejles ikke yderligere i nærværende rapport, da rapporten alene
indeholder tal for brugen af betalingskort frem til og med 2019.
3.2 Antal betalingskort i Danmark
De fleste danskere har et eller flere betalingskort – både Dankort og internationale betalings2
kort. Det samlede antal betalingskort i Danmark, dvs. Visa/Dankort, Dankort og internationale
betalingskort for både private forbrugere og erhvervskunder, udgjorde ca. 9,5 mio. stk. i fjerde
3
kvartal af 2019. Dette svarer i gennemsnit til 1,77 betalingskort pr. borger.
Ud af de 9,5 mio. betalingskort var ca. 51 pct. Dankort og Visa/Dankort, mens ca. 30 pct. og 18
pct. var henholdsvis internationale debet- og kreditkort, jf. figur 3.2.

__________________
2
3

Læs nærmere om de forskellige korttyper i kapitel 2.

Antal betalingskort pr. borger er beregnet ud fra antallet af borgere i Danmark over 7 år. Dette befolkningstal er 5.362.253 i
fjerde kvartal af 2019, jf. Statistikbanken.

SIDE 18

KAPITEL 3 BRUGEN AF BETALINGSKORT I DANMARK

Figur 3.2 Antal betalingskort i Danmark

Anm.: Tallene viser antallet af betalingskort i omløb i fjerde kvartal af henholdsvis 2017 og 2019.
Kilde: Nationalbankens Statistikbank (Marts 2020)

I Danmark er der flere Dankort og Visa/Dankort i omløb end internationale betalingskort. Dog
er internationale betalingskort blevet mere udbredt. Antallet af internationale betalingskort er
steget med ca. ni pct. fra 2017 til 2019, mens antallet af Dankort og Visa/Dankort i omløb er
steget med ca. to pct. i samme periode.
Det øgede antal internationale betalingskort skyldes bl.a. udstedelsen af internationale debetkort, som typisk tilbydes unge forbrugere under 18 år, der ikke kan få udstedt et Dankort. Siden
2017 har børn ned til syv år haft mulighed for at få et debetkort.
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Figur 3.3 Antal Dankort og Visa/Dankort

Anm.: Tallene viser antallet af betalingskort i omløb i fjerde kvartal af henholdsvis 2017 og 2019.
Kilde: Nationalbankens Statistikbank (Marts 2020)

Den overordnede udvikling i antallet af Dankort og Visa/Dankort er båret af, at antallet af rene
Dankort er faldende og antallet af Visa/Dankort er svagt stigende, jf. figur 3.3. Antallet af Dankort og Visa/Dankort er steget fra 4,76 mio. stk. i 2017 til at være 4,86 mio. stk. i 2019.
3.3 Antal transaktioner
Dankort og Visa/Dankort er fortsat de langt mest benyttede betalingskort i Danmark. Med et
Visa/Dankort har forbrugeren mulighed for at vælge, om man vil bruge Dankort eller Visa, når
4
kortet bliver benyttet i Danmark, mens forbrugeren kun kan benytte Visa-delen i udlandet.

__________________
4

For en nærmere beskrivelse af reglerne for fri valg af betalingskort, når en forbruger benytter et Visa/Dankort henvises til kapitel 6.
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Antallet af transaktioner med internationale debet- og kreditkort stiger dog forholdsvis hurtigere end antallet af transaktioner med Dankort og Visa/Dankort, jf. figur 3.4.

Figur 3.4 Antal transaktioner med betalingskort i Danmark

Kilde: Nationalbankens Statistikbank (Marts 2020)

Antallet af transaktioner med Dankort og Visa/Dankort i Danmark udgjorde omkring 1,4 mia. i
2019, mens antallet af transaktioner med internationale betalingskort udgjorde omkring 0,5
mia., jf. figur 3.4. Det betyder, at danske forbrugere i Danmark i gennemsnit gennemførte knap
tre transaktioner med Dankort og Visa/Dankort for hver transaktion gennemført med et internationalt betalingskort. Antallet af transaktioner med internationale betalingskort i Danmark
er derfor fortsat relativt lavt, når der sammenlignes med brugen af Dankort og Visa/Dankort.
Når der ses på den samlede udvikling i brugen af kortene, er denne steget 16 pct. siden 2016. I
perioden 2016 til 2019 er antallet af transaktioner med Dankort og Visa/Dankort vokset med
5
ca. ti pct., mens antallet af transaktioner med internationale betalingskort er vokset med 37 pct.
Den kraftige vækst i brugen af internationale kort skyldes både betydelig vækst i debet- og kreditkort, som i perioden er steget henholdsvis 38 pct. og 36 pct. Internationale debetkort er dog
langt mere brugt end internationale kreditkort. I 2019 blev et internationalt debetkort således
brugt ti gange oftere end et internationalt kreditkort.

__________________
5

Fra 400 mio. stk. i 2016 til 550 mio. stk. i 2019
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Antallet af korttransaktioner fordeler sig på tre overordnede områder: fysisk handel, internet
handel og anden handel, hvor sidstnævnte primært består af selvbetjente betalingsautomater.
For uddybende forklaring, se boks 3.2 nedenfor.
Boks 3.2
Uddybning af anvendelsessted for transaktioner med betalingskort

Fysiske forretninger
Transaktioner foretaget i fysiske forretninger med betjent ekspedition, fx betaling i et supermarked, hvor kassemedarbejderen betjener og tager imod betaling. Med andre ord transaktioner, hvor både betaler og betalingsmodtager er fysisk til stede.
E-handel mv.
Transaktioner, der er foretaget i e-handel, postordre- og telefonsalg, samt transaktioner via
apps. Derfor er også indeholdt transaktioner via dedikerede betalingsapps, der muliggør person
til person-overførsler, fx MobilePay, hvis den bagvedliggende transaktion er gennemført som
en korttransaktion. Yderligere er en delmængde af transaktioner med MobilePay i fysiske forretninger også omfattet af opgørelsen.
E-handel mv. omfatter således de transaktioner, der også betegnes Card Not Present-transaktioner.
Selvbetjening og automatsalg:
Betalinger foretaget i ubemandede selvbetjeningsmiljøer. Eksempler er standere på tankstationer, parkometre, parkeringsanlæg, broer og betalingsveje, billetautomater og selvscanningskasser i supermarkeder samt automater til salg af småvarer.
Kontanthævning:
Kontanthævninger foretaget i en kontantautomat eller ved kassen i en bankfilial, inklusive korttransaktioner knyttet til køb af valuta.

Kilde: Nationalbankens – kilder og metoder til Betalingsstatistikken

Hvad angår udviklingen i brugen af betalingskortene, bør det bemærkes, at der er et brud i data
for transaktioner og omsætning i handel på internettet fra 2017 til 2018. Dette skyldes, at person-til-person transaktioner via MobilePay indtil fjerde kvartal 2017 af tekniske årsager blev
medregnet som handel på internettet. Fra og med første kvartal 2018 indgår person-til-person
transaktioner via MobilePay ikke længere. Det medfører alt andet lige et fald i transaktioner og
6
omsætning i handel på internettet fra 2017 til 2018.
I perioden fra 2016 til 2019 har der været en vækst på 18 pct. i transaktioner foretaget i fysiske
forretninger og anden handel i Danmark, jf. figur 3.5 og figur 3.6.

__________________
6

Da der er tale om et væsentlig antal af person-til-person transaktioner via MobilePay, bliver tallene før og efter 2018 ikke sammenlignelige. Hvad angår antal transaktioner inden for handel på nettet, præsenteres således efterfølgende kun 2018 og 2019tal, som er sammenlignelige.
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Figur 3.5 Fordeling af transaktioner i fysisk handel og anden handel i Danmark med Dankort og Visa/Dankort

Kilde: Nationalbankens Statistikbank (Marts 2020)

7

Antallet af Dankort og Visa/Dankort transaktioner er i perioden 2016-2019 steget med 11 pct.
8
i fysisk handel, mens de er faldet én pct. i anden handel, jf. figur 3.5.
9

For internationale betalingskort er der fra 2016 til 2019 sket en stigning på 47 pct. i antal af
10
transaktioner i fysisk handel. Brugen af internationale betalingskort er steget ca. 40 pct. i
samme periode i anden handel. Det skal dog ses i lyset af, at antallet af transaktioner i anden
handel med internationale betalingskort, var 24 mio. stk. i 2019, hvor internationale betalingskort til sammenligning blev brugt 445 mio. gange i fysisk handel, jf. figur 3.6.

__________________
7
8
9

Fra 1.044 mio. stk. i 2016 til 1.157 mio. stk. i 2019
Fra 74 mio. stk. i 2016 til 73 mio. stk. i 2019
Fra 303 mio. stk. i 2016 til 445 mio. stk. i 2019

10

Fra 17 mio. stk. i 2016 til 24 mio. stk. i 2019
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Figur 3.6 Fordeling af transaktioner i fysisk handel og anden handel i Danmark med internationale betalingskort

Kilde: Nationalbankens Statistikbank (Marts 2020)

Hvad angår internethandel, er antal transaktioner steget fra ca. 190 mio. transaktioner med
Dankort og Visa/Dankort i 2018 til 202 mio. transaktioner i 2019, jf. Figur 3.7 (a) og (b), som
viser udviklingen for internethandel fra 2018 til 2019, for henholdsvis Dankort og Visa/Dankort
og internationale betalingskort. Dette svarer til en stigning på ca. syv pct. For internationale
betalingskort er stigningen fra 77 mio. transaktioner i 2018 til 88 mio. transaktioner i 2019,
svarende til en stigning på ca. 15 pct.
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Figur 3.7 Fordeling af transaktioner i internethandel i Danmark
(a) Dankort & Visa/Dankort

(b) Internationale betalingskort

Anm.: Det bemærkes, at der er et brud i data for så vidt angår transaktioner og
omsætning på internettet fra 2017 til 2018. Dette skyldes, at person-til-person
transaktioner via MobilePay indtil fjerde kvartal 2017 af tekniske årsager blev medregnet som handel på internettet.
Kilde: Nationalbankens Statistikbank (Marts 2020)

3.4 Omsætning på danskudstedte betalingskort
Dankort og Visa/Dankort er også de mest anvendte betalingskort i Danmark målt på omsætning. Omsætningen fra Dankort og Visa/Dankort var på 401 mia. kr. i 2019, jf. figur 3.8. Kortomsætningen for internationale betalingskort udgjorde omkring 112 mia. kr. samme år.
11

Omsætningen for Dankort og Visa/Dankort i Danmark steg 2,5 pct. , mens omsætningen for
12
13
internationale debet- og kreditkort steg med henholdsvis 14 pct. og 19 pct. fra 2018 til 2019.
På trods af den høje procentvise stigning i omsætningen for internationale betalingskort har
Dankort og Visa/Dankort stadig den højeste absolutte vækst i perioden, jf. figur 3.8.

__________________
11
12
13

Fra 391 mia. kr. i 2018 til 401 mia. kr. i 2019
Fra 73 mia. kr. i 2018 til 84 mia. kr. i 2019
Fra 18 mia. kr. i 2018 til 29 mia. kr. i 2019

SIDE 25

2020

Figur 3.8 Omsætning med betalingskort i Danmark

Kilde: Nationalbankens Statistikbank (Marts 2020)

Dankort og Visa/Dankort er således de betalingskort, som danskerne benytter mest. Det gennemsnitlige købsbeløb pr. transaktion med Dankort og Visa/Dankort udgjorde 282 kr. i 2019,
jf. tabel 3.1. Internationale debetkort har et noget lavere gennemsnitligt købsbeløb pr. transaktion. Omvendt udgjorde det gennemsnitlige transaktionsbeløb ved internationale kreditkort
608 kr. samme år, hvilket viser, at kreditkortet i større grad bruges ved transaktioner af større
beløb, end de andre korttyper. For alle tre korttyper gælder endvidere, at det gennemsnitlige
transaktionsbeløb har ligget nogenlunde stabilt gennem de sidste tre år.

Tabel 3.1 Gennemsnitlige omsætning pr. transaktion
DKK

2016

2017

2018

2019

Internationale Debetkort

145,45

165,30

164,64

166,44

Internationale Kreditkort

517,63

594,78

596,72

608,06

Visa/Dankort & Dankort

292,00

290,83

282,66

281,53

Kilde: Nationalbankens Statistikbank (Marts 2020)
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Den største del af omsætningen med Dankort og Visa/Dankort stammer fortsat fra den fysiske
handel, jf. Figur 3.9. Den samlede omsætning med Dankort og Visa/Dankort i den fysiske handel
steg med ca. fem mia. kr. i 2019, svarende til en stigning på 1,6 pct. I samme periode er omsætningen for Dankort og Visa/Dankort på internettet steget fra 16,6 mia. kr. til 17,1 mia. kr., svarende til en stigning på 3 pct.

Figur 3.9 Fordeling af omsætning for Dankort og Visa/Dankort i Danmark

Kilde: Nationalbankens Statistikbank (Marts 2020)

14

Omsætningen med internationale betalingskort i den fysiske handel steg med 21 pct. fra 2018
til 2019. Den samlede omsætning med internationale betalingskort er dog stadig væsentlig lavere end omsætningen med Dankort og Visa/Dankort. Sidstnævnte var således over fire gange
højere end omsætningen med internationale betalingskort, jf. figur 3.9og figur 3.10.

__________________
14

Fra 93 mia. kr. i 2018 til 108 mia. kr. i 2019
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Figur 3.10 Fordeling af omsætning med internationale betalingskort i Danmark

Kilde: Nationalbankens Statistikbank (Marts 2020)

3.5 Kontaktløs betaling
Siden 2015 har det været muligt for forbrugerne at få kontaktløse betalingskort i Danmark. Ved
kontaktløs betaling kan nyere betalingsterminaler i forretningerne aflæse betalingskortoplysningerne, uden at man skal indsætte kortet i terminalen. Derudover er det muligt at betale uden
at indtaste en pinkode ved beløb på op til 350 kr. For Visa-kort, som ikke er et co-brandet
15
Visa/Dankort, er beløbsgrænsen 200 kr., før man skal indtaste pinkode.
Antallet af transaktioner, der bliver gennemført som kontaktløs betaling, er gået fra i 2016 at
udgøre en lille del af det samlede antal transaktioner til i 2019 til at udgøre omkring ca. 71 pct.
af det samlede antal transaktioner, jf. figur 3.11.

__________________
15

Visa's hjemmeside
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Figur 3.11 Udviklingen i antallet af transaktioner foretaget med kontaktløse betalingskort og Chipkort

Kilde: Nationalbankens Statistikbank (Marts 2020)

3.6 Brugen af danskudstedte betalingskort i udlandet
Både Visa/Dankort og internationale betalingskort blev brugt oftere i udlandet i 2019 end i de
tre foregående år, jf. figur 3.10.

Figur 3.12 Transaktioner i udlandet med danskudstedte betalingskort

Kilde: Nationalbankens Statistikbank (Marts 2020)
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Siden 2016 er antallet af transaktioner med Visa/Dankort og internationale betalingskort i udlandet øget med henholdsvis ca. 41 pct. til ca. 62 pct. Visa/Dankort er stadig det foretrukne betalingskort for danskere i udlandet, men de internationale betalingskort står for en stigende
andel. I 2019 gennemførte danskerne 264 mio. transaktioner i udlandet, hvoraf ca. 42 pct. blev
foretaget med et internationalt betalingskort, som ikke var Visa-delen af Visa/Dankort.
3.7 Brugen af betalingskort i forhold til EU gennemsnit
Brugen af betalingskort i Danmark er meget høj sammenlignet med EU’s gennemsnitlige brug
af betalingskort. I Danmark foretager en borger i gennemsnit 364 transaktioner med et betalingskort årligt, svarende til én transaktion om dagen. Danmark er det land, hvor den enkelte
borger foretager flest betalingskorttransaktioner, jf. figur 3.13, lige foran Sverige og Storbritannien, som foretager henholdsvis 349 og 343 betalingskort transaktioner om året pr. borger.
De lande hvor borgerne bruger betalingskort færrest gange i løbet af et år er Italien, Rumænien
og Bulgarien, der henholdsvis har 53, 33 og 23 betalingskorttransaktioner om året pr. borger.

Figur 3.13 Gennemsnitlig antal transaktioner pr. borger

Kilde: European Central Bank – Statistical Data Warehouse

Anvendelsen af betalingskort er dermed også noget mere udbredt end i EU i gennemsnit. Antallet af transaktioner pr. borger i EU er dog generelt steget over hele perioden fra 2009 til 2018
og udgjorde 151 transaktioner om året pr. EU-borger i 2018, jf. Figur 3.14.
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Figur 3.14 Det gennemsnitlige antal transaktioner med betalingskort pr. borger

Kilde: European Central Bank – Statistical Warehouse

Det samme billede gør sig gældende for det gennemsnitlige årlige beløb pr. indbygger, som er
betalt med et betalingskort, jf. figur 3.15. Her havde Danmark en årlig omsætning med betalingskort på ca. 100.000 kr. pr. indbygger i Danmark i 2018, kun overgået af Luxembourg og
Storbritannien, som havde en gennemsnitlig årlig omsætning med betalingskort på henholdsvis
16
ca. 133.000 kr. og 121.000 kr. pr. indbygger. Gennemsnittet for hele EU var i 2018 ca. 47.000
kr. pr. indbygger.

__________________
16

Kilde: European Central Bank – Statistical Warehouse
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Figur 3.15 Gennemsnitlige årlige beløb pr. indbygger, betalt med betalingskort i EU

Anm.: Opgørelsen er omregnet fra Euro til kurs 7,47
Kilde: : European Central Bank – Statistical Warehouse
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Kapitel 4
Misbrug med betalingskort

4.1 Indledning
De fleste forbrugere i Danmark ejer ét eller flere betalingskort og brugen af betalingskort fylder
mere og mere i den danske økonomi, jf. kapitel 3. Et effektivt og velfungerende betalingssystem
kræver, at der er tillid til systemet, herunder at der er begrænset svindel og misbrug.
Dette kapitel beskriver omfanget af og udviklingen i antallet og værdien af misbrugstransaktioner med henholdsvis Dankort og Visa/Dankort og internationale betalingskort i Danmark og i
udlandet.
De væsentligste konklusioner i kapitlet er gengivet i boks 4.1.
Boks 4.1
Konklusioner

•

Betaling med et betalingskort er generelt en sikker måde at gennemføre en betaling på
både for forbrugere og forretninger.

•

Dankort, Visa/Dankort og internationale debetkort er de betalingskort, hvor der er
mindst misbrug i fysisk handel. For hver million transaktioner med Dankort og
Visa/Dankort, er der således registreret 11 misbrugstransaktioner i 2019.

•

Misbruget i danske internetforretninger er højere end misbruget i fysisk handel. For
hver million transaktioner med Dankort og Visa/Dankort i danske internetforretninger, blev der registreret 103 misbrugstransaktioner i 2019.

•

Der er størst sandsynlighed for misbrug af betalingskort ved brug i udlandet. Der var i
2019 tale om ca. 12 misbrugstransaktioner pr. mio. transaktioner med betalingskort i
Danmark i den fysiske handel, mens det tilsvarende tal i udlandet var 171 misbrugstransaktioner pr. mio. transaktioner.

•

Der var i gennemsnit et forventet tab på henholdsvis 56 kr. og 51 kr. i den fysiske handel
i Danmark for hver mio. kr., der blev omsat for med henholdsvis et internationalt debetkort og Visa/Dankort i 2019.

4.2 Misbrug med danskudstedte betalingskort
Betaling med et betalingskort er generelt en sikker måde at gennemføre en betaling på både for
forbrugere og forretninger. Dette skyldes bl.a., at transaktionen i mange tilfælde skal verificeres
med pinkode, SMS-kode eller lignende, når betalingskortet benyttes.
Misbrugen med betalingskort opdeles typisk i tre kategorier: Misbrug med tabte eller stjålne
kort, misbrug med falske kort og misbrug i e-handel, herunder postordre- og telefonsalg, jf. Boks
4.2.
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Uddybning af kategorier
17
for kortmisbrug

2020

Overordnet opdeles kortmisbrug i tre kategorier.

•
•
•

Misbrug med tabte eller stjålne kort
Misbrug med falske kort
Misbrug i e-handel, herunder postordre- og telefonsalg

» Misbrug med tabte og stjålne kort sker typisk, ved at kortholder får afluret sin pinkode og ef-

terfølgende stjålet sit kort, hvorefter kortet bliver misbrugt i fysisk handel, eller der hæves
penge på kortet
» Misbrug ved falske kort sker typisk, når et betalingskort får aflæst kortets magnetstribe, som

efterfølgende kopieres til et blankt kort. Herefter kan kortet blive misbrugt til betalinger i de
forretninger, hvor der ikke er krav om, at betalingen gennemføres med chip eller verificeres
med pinkode
» Misbrug i internetforretninger opdeles ikke i underkategorier. Misbruget finder typisk sted,

ved at kortoplysninger (fx kortnummer, udløbsdato, m.m.) misbruges i forbindelse med handel
på internettet.

I forbindelse med internethandel blev der omkring 2016 indført en ekstra sikkerhedsmeka18
nisme ved større købsbeløb. For såvel Dankort som VISA og Mastercard benyttes en online
sikkerhedsløsning kaldet 3D-Secure. De konkrete løsninger for Visa, Mastercard og Nets betegnes som henholdsvis ”Verified by Visa”, ”Mastercard Identity Check” og ”Dankort Secured by
19
Nets”. Disse løsninger øger sikkerheden, idet det ikke længere er muligt at gennemføre høje
transaktionsbeløb ved alene at have det fysiske betalingskort.
Der er dog stadig en risiko for, at et betalingskort bliver stjålet og/eller misbrugt, eller at der
ved en fejl bliver trukket penge på dette.
Samlet set blev der i 2019 registreret 296.108 misbrugstransaktioner med danske betalingskort, jf. tabel 4.1. Størstedelen af misbrugstransaktionerne fandt sted i internetforretninger og
var knyttet til betalinger i udlandet, jf. nærmere herom i afsnit 4.4.

Tabel 4.1 Samlet antal transaktioner for misbrug med danske betalingskort i Danmark og
udlandet
Stk.

2016

2017

2018

2019

Internethandel

319.915

224.392

274.385

261.555

Tabte og stjålne kort (fysisk handel)

27.958

31.789

30.804

25.363

Falske kort (fysisk handel)

42.835

25.076

16.956

9.190

I alt

390.708

281.257

322.145

296.108

Kilde: Nationalbankens Statistikbank (Marts 2020)

__________________
17

18

19

Nationalbankens statistikbank

Se bl.a. en beskrivelse af disse sikkerhedsløsninger på Nets’ hjemmeside.

Se bl.a. en beskrivelse af disse sikkerhedsløsninger på Nets’ hjemmeside.
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Samlet set er omfanget af misbrug med danskudstedte betalingskort faldet med ca. 24 pct. fra
2016 til 2019. Det skyldes bl.a. store fald i misbrug i internethandlen og især mindre misbrug
med falske kort i fysisk handel, som er faldet med 79 pct. i perioden. Misbrug med betalingskort
i internethandel fylder størstedelen af det samlede antal misbrugstransaktioner og udgjorde i
2019 ca. 88 pct. af det samlede misbrug.
Det samlede antal misbrugstransaktioner skal ses i lyset af den omfattende brug af danske betalingskort i Danmark og i udlandet, jf. nærmere herom nedenfor.
4.3 Misbrug af betalingskort i Danmark
Dette afsnit vil gennemgå omfanget af misbrug foretaget med betalingskort i Danmark. Afsnittet
vil tage udgangspunkt i Dankort og Visa/Dankort, da det er det mest benyttede betalingskort,
jf. kapitel 3. Efterfølgende sammenlignes Dankort og Visa/Dankort med internationale betalingskort.
Misbrugstransaktioner
De fleste misbrugstransaktioner med Dankort og Visa/Dankort finder sted i internetforretninger, jf. figur 4.1. Siden 2016 er antallet af misbrugstransaktioner faldet med ca. 50 pct. i internethandlen. Fra 2016 til 2017 var der en stigning i misbrug med tabte og stjålne kort i fysisk
handel, men siden 2017 er dette misbrug næsten halveret. Det kan ses i lyset af, at sikkerhedsforanstaltningerne mod misbrug er anderledes på internettet end i den fysiske handel. Ved fysisk handel er det fx typisk påkrævet, at kortholder indtaster pinkode ved køb større end 350
kr. for kontaktløs betaling, når der betales med Dankort, Visa/Dankort og Mastercard. For Visa
skal der indtastes pinkode ved køb over 200 kr. Betaleren skal endvidere være beredt til at
skulle indtaste pinkode en gang i mellem også ved betaling under ovenstående beløbsgrænser.
Desuden nødvendiggør normal fysisk handel, at den betalende er fysisk tilstede og kan ses ved
betaling, hvilket kan ofte afskrække misbrug.
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Figur 4.1 Misbrugstransaktioner i Danmark foretaget med Dankort og Visa/Dankort

Kilde: Nationalbankens Statistikbank (Marts 2020)

Ved handel på internettet kan man derimod i nogle tilfælde ved køb for under 450 kr., nøjes
med at oplyse betalingskortets kortnummer, udløbsdato og sikkerhedskode, der står anført på
20 21
selve betalingskortet.
Det betyder i praksis, at det ved misbrug i internetforretninger kan være tilstrækkeligt at være
i besiddelse af betalingskortet og ikke en tilhørende pinkode. For at reducere denne risiko har
kortselskaberne generelt indført en øget kontrol af betalingskort og kortholder de seneste år.
Stadig flere tjenester på internettet kræver en form for verificering i forbindelse med betaling,
fx via en SMS-kode, jf. afsnit 4.2.
Antallet af transaktioner med misbrugte kort udgør en beskeden andel af det samlede antal
transaktioner, som udføres med betalingskort udstedt i Danmark. For hver million transaktioner med Dankort og Visa/Dankort i danske internetforretninger, er der således registreret 103
misbrugstransaktioner i 2019, jf. figur 4.2. Det svarer til en ”misbrugsandel” på 0,1 promille. Det
er ca. 50 pct. lavere end niveauet i 2016.

__________________
20

Se beskrivelse af løsning på VISA’s hjemmeside: VISA

21

Se bl.a. en beskrivelse af disse sikkerhedsløsninger på Nets’ hjemmeside.
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Figur 4.2 Antal misbrugstransaktioner med Dankort og Visa/Dankort pr. mio. transaktioner i Danmark.

Anm.: Antallet af transaktioner med falske kort (i fysisk handel) udgør så lille en andel pr. mio. transaktioner, at denne type ikke
fremgår i figuren.
Kilde: Nationalbankens Statistikbank (Marts 2020)

Misbrugsomfanget i den fysiske handel er endnu lavere. Her udgjorde antallet af misbrugstransaktioner i gennemsnit alene en for hver million transaktioner med Dankort og Visa/Dankort jf.,
figur 4.2, dvs. en misbrugsandel på 0,01 promille. Det betyder i gennemsnit, at et Dankort eller
Visa/Dankort skal benyttes 112.049 gange i gennemsnit, før der sker et misbrug i fysisk handel.
Misbrug af internationale betalingskort har generelt været faldende siden 2016, både i forhold
til antallet af misbrugssager pr. mio. transaktioner, men også i omfanget af misbrug. Det har
både været gældende i fysisk handel og internethandel.
For internationale debet- og kreditkort finder størstedelen af misbrugstransaktionerne også
sted i internetforretninger.
Ved sammenligning af forskellige korttyper (Dankort og Visa/Dankort samt internationale debet- og kreditkort) er Dankort og Visa/Dankort den type betalingskort, hvor der er færrest misbrugstransaktioner pr. mio. transaktioner i internetforretninger i 2019, jf. figur 4.3.
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Figur 4.3 Antal misbrugstransaktioner med betalingskort pr. mio. transaktioner i danske
internetforretninger

Kilde: Nationalbankens Statistikbank (Marts 2020)
Anm.: Stigningen i antallet af misbrugstransaktioner pr. mio. transaktioner for internationale-betalingskort i perioden 2017-2019
kan ses i lyset af databrud i slutningen af 2017, som har medført at person-til-person MobilePay transaktioner fra og med 2017
ikke bliver opgjort som en e-handelstransaktion, jf. afsnit 3.3. Derved faldt det samlede antal transaktioner med internationale
debetkort med ca. 25 pct. fra 2017 til 2018, hvilket påvirker antallet af misbrugstransaktioner med betalingskort pr. mio. transaktioner. Baggrunden er, at der ikke registreres svindel for person-til-person MobilePay-transaktioner.

Internationale kreditkort er omvendt den type af danskudstedte betalingskort, hvor antallet af
misbrugstransaktioner pr. mio. transaktioner i internetforretninger er størst, dvs. hvor misbrugsrisikoen er højest.
Det samme gør sig gældende i fysisk handel, hvor misbrugsrisikoen også er større for internationale kreditkort end internationale debetkort, Dankort og Visa/Dankort jf., figur 4.4.
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Figur 4.4 Antal misbrugstransaktioner med betalingskort pr. mio. transaktioner i dansk
fysisk handel

Kilde: Nationalbankens Statistikbank (Marts 2020)

Værdi af misbrug
Til gengæld er det beløb, der gennemsnitligt bliver misbrugt for Dankort og Visa/Dankort, højere i fysiske forretninger (i praksis tabte og stjålne kort) end i internetforretninger, jf. figur 4.5.
Det gennemsnitlige transaktionsbeløb for misbrugstransaktioner i den fysiske handel og internethandel er henholdsvis ca. 1.450 kr. og ca. 1.050 kr. i 2019. Misbrugsbeløbene er dog faldet
betydeligt, da det gennemsnitlige transaktionsbeløb for misbrugstransaktioner i den fysiske
handel og internethandel var henholdsvis ca. 3.250 kr. og ca. 1.600 kr. i 2016.
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Figur 4.5 Gennemsnitligt transaktionsbeløb pr. transaktioner med misbrugt Dankort og
Visa/Dankort

Kilde: Nationalbankens Statistikbank (Marts 2020

Det skal dog pointeres, at det samlede antal af misbrugstransaktioner pr. mio. transaktioner
med internationale kreditkort er mere end halveret siden 2016. Det internationale kreditkort
er også den korttype, hvor det gennemsnitlige misbrugsbeløb pr. transaktion er størst. Ved misbrug i internetforretninger var det gennemsnitlige transaktionsbeløb ca. 550 kr. for internationale debetkort i 2019. For internationale kreditkort var beløbet 1.350 kr., hvilket er næsten tre
gange mere end internationale debetkort. Denne forskel kan bl.a. skyldes, at kreditkort ofte benyttes til større eller dyrere indkøb (hvor forbrugerne kan have behov for en større kredit) end
debetkort, og at det ved brug af internationale debetkort gennemføres en saldokontrol ved hver
transaktion.
Ved misbrug i fysiske forretninger var det gennemsnitlige transaktionsbeløb forbundet med
tabte eller stjålne kort 568 kr. for internationale debetkort og 1.058 kr. for internationale kreditkort i 2019. Dette svarer til et fald på henholdsvis ca. 30 pct. og ca. 14 pct. i forhold til niveauerne i 2016. Disse fald kan hænge sammen med at. kontaktløse betalinger er blevet markant
mere udbredt i samme periode, jf. afsnit 3.5, hvilket medfører, at kortholder bruger pinkode
færre gange, hvilket alt andet lige har gjort det sværere at aflure en pinkode.
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Figur 4.6 Gennemsnitligt beløb pr. transaktion fordelt på misbrug i internethandel, misbrug med tabte og stjålne kort
og misbrug med falske kort

(b) Internationale kreditkort

(a) Internationale debetkort

Kilde: Nationalbankens Statistikbank (Marts 2020)

Beløbsstørrelsen på misbrugstransaktioner med falske kort er derimod steget kraftigt i 2018
og 2019 for både internationale debet- og kreditkort, jf. figur 4.6. Dette skal dog samtidig ses i
sammenhæng med, at der bliver foretaget meget få antal misbrugstransaktioner med falske
kort, jf. tabel 4.1 og figur 4.1, hvilket gør, at det samlede misbrug ikke er stort.
Det samlede tab i kroner målt i forhold til transaktionernes samlede beløb giver et billede af,
hvor meget man som forbruger kan forvente at miste som følge af misbrug. Den beløbsmæssige
risiko ved at anvende betalingskort er begrænset, jf. figur 4.7. Eksempelvis var der i gennemsnit
tale om et forventet tab på 168 kr. i den fysiske handel for hver mio. kr., som blev omsat for med
et internationalt kreditkort i 2019. De tilsvarende tab for internationale debetkort og Dankort
og Visa/Dankort var en del lavere, henholdsvis 56 kr. og 51 kr.
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Figur 4.7 Tab i kr. pr. mio. kr. i kortomsætning – fysisk handel

Kilde: Nationalbankens Statistikbank (Marts 2020) og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens egne beregninger

For så vidt angår misbrug med betalingskort i internetforretninger, var det forventede tab lavest med Dankort og Visa/Dankort i 2019, jf. figur 4.8. De seneste år har der været lavest misbrug med internationale debetkort, men det forventede tab med Dankort og Visa/Dankort samt
internationale kreditkort er faldet betragteligt over de sidste fire år.
Ved internethandel havde Dankort og Visa/Dankort et større tab i kr. pr. mio. kr. omsætning
end internationale debetkort i 2017 og 2018. Dette kan dog bl.a. ses i lyset af, at man med Dankort og Visa/Dankort typisk kan lave overtræk på den tilhørende konto, da Dankort og
Visa/Dankort ikke har saldokontrol. I 2019 er der dog ikke forskel på disse tab.
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Figur 4.8 Tab i kr. pr. mio. kr. i kortomsætning – internethandel
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Kilde: Nationalbankens Statistikbank (Marts 2020) og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens egne beregninger

4.4 Misbrug med danskudstedte betalingskort i udlandet
Langt størstedelen af det misbrug, der foretages med danskudstedte betalingskort, finder sted
i udlandet. Det gælder både for fysisk handel og handel i udenlandske internetforretninger, jf.
figur 4.9 og figur 4.10. Det betyder, at risikoen for at ens betalingskort bliver misbrugt er større,
når danske forbrugere benytter deres betalingskort i udlandet eller i udenlandske internetforretninger.
Eksempelvis var der i 2019 tale om ca. 12 misbrugstransaktioner pr. mio. transaktioner med
betalingskort i Danmark i den fysiske handel, mens det tilsvarende tal var 171 med danskeudstedte betalingskort i udlandet, jf. figur 4.9.
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Figur 4.9 Antal misbrugstransaktioner pr. mio. transaktioner i fysisk handel med danskudstedte betalingskort i Danmark og udlandet
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Kilde: Nationalbankens Statistikbank (Marts 2020) og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens egne beregninger

Det samme billede gør sig gældende for internethandel, jf. figur 4.10. Eksempelvis var der ca.
12 gange så mange misbrugstransaktioner pr. mio. transaktioner i udenlandske internetforretninger som i danske internetforretninger i 2019.
Samlet set er misbruget med danske betalingskort i internetforretninger registreret i udlandet
den hyppigste form for misbrug med danske betalingskort.
Samtidig er antallet af misbrugstransaktioner dog faldet betragteligt fra 2016 til 2017 både ved
fysisk og internethandel i udlandet, jf. figur 4.9 og figur 4.10. I fysisk handel er antallet af misbrugstransaktioner pr. mio. transaktioner i udlandet, forstsat faldet frem til 2019, hvorimod det
ved internethandel har ligget stabilt siden 2017, jf. figur 4.10.
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Figur 4.10 Antal misbrugstransaktioner pr. mio. transaktioner i internetforrentninger
med danskudstedte betalingskort i Danmark og udlandet
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Kilde: Nationalbankens Statistikbank (Marts 2020) og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens egne beregninger
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Kapitel 5
Regler for brug af betalingskort

5.1 Indledning
Brugen af betalingskort i Danmark er underlagt en række regler og bestemmelser. Reglerne
vedrører bl.a. fastsættelse af gebyrer, oplysningskrav, vilkår for adgang til såkaldte betalingssystemer og en række andre bestemmelser, der gælder både for udbydere, forretninger og forbrugere.
Dette kapitel omhandler bestemmelser i relation til bl.a. brugen af betalingskort i Danmark og
andre betalingsmidler såsom direkte debitering. I kapitlets første del beskrives dele af betalingsloven med særligt fokus på de regler, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn
med. Kapitlet omfatter endvidere en nærmere redegørelse for forbuddet mod, at forretninger
opkræver gebyrer ved betalinger med de mest anvendte betalingskort. Hertil kommer en beskrivelse af udvidelsen af forbuddet om urimelige priser og avancer, som per 1. januar 2020
også omfatter fastsættelse af gebyr m.v. i forbindelse med gennemførsel af direkte debitering.
22
Kapitlet afsluttes med en gennemgang af den seneste EU-regulering på området.
5.2 Betalingsloven
23

Betalingsloven implementerer det andet betalingstjenestedirektiv (PSD2), og finder anvendelse for udstedere af elektroniske penge, udbydere af betalingstjenester og betalingsmodta24
25
gere. Herudover viderefører loven gennemførelsen af det såkaldte 2. e-pengedirektiv samt
en række nationale særregler, herunder bl.a. de lovgivningsmæssige rammer for abonnementsordningen for Dankortet.
Tilsynet med loven er delt mellem Finanstilsynet, Forbrugerombudsmanden og Konkurrence26
og Forbrugerstyrelsen.
Finanstilsynet udsteder tilladelse til, at virksomheder kan udbyde betalingstjenester og/eller
betegne sig som e-pengeinstitutter. Finanstilsynet fører endvidere tilsyn med virksomhedernes
overholdelse af de dertil knyttede regler. Forbrugerombudsmandens tilsyn drejer sig bl.a. om
oplysningspligt, god skik, samt rettigheder og pligter ved brug af betalingstjenester og elektroniske penge.

__________________
22

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/751 af 29. april 2015 om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner.
23
24

Lov nr. 652 af 8. juni 2017.
Jf. betalingslovens § 1.

25

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EU af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed
som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed.
26

Lovens kapitel 9, jf. §§ 130, 144 og 145.
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Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med reglerne om adgang til betalingssystemer
og konti, der føres i kreditinstitutter, og reglerne om fastsættelse og opkrævning af gebyrer for
betalingstjenester.
Nedenfor følger en gennemgang af de regler i betalingsloven, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med.
5.2.1

Adgang til betalingssystemer og konti, der føres i kreditinstitutter
27

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med reglerne i kapitel 4 i lov om betalinger.
Disse regler vedrører adgang til konti, der føres i kreditinstitutter (§ 63) og adgangen til betalingssystemer (§ 64).
Adgang til betalingskontotjenester
28
Det følger af betalingslovens § 63, stk. 1, at pengeinstitutter skal give betalingsinstitutter adgang til deres betalingskontotjenester på objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår. Adgangen til at åbne og føre betalingskonti hos et pengeinstitut skal have et sådant omfang,
29
at betalingsinstituttet kan udbyde betalingstjenester uhindret og effektivt.
Hvis et pengeinstitut giver afslag på adgang til sine betalingskontotjenester, skal pengeinstituttet underrette Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og behørigt begrunde årsagerne til afsla30
get. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har som tilsynsmyndighed kompetence til at udstede
et påbud til et pengeinstitut om at give adgang for en betalingstjenesteudbyder til at oprette og
31
føre en betalingskonto i det pågældende betalingsinstitut.
Bestemmelsen i § 63 blev indført med betalingslovens ikrafttræden den 1. januar 2018, og implementerer artikel 36 i PSD2 om adgang til konti, der føres i kreditinstitutter.
Adgang til betalingssystemer
Det følger af betalingslovens § 64, stk. 1, at vilkår for adgang til betalingssystemer for udbydere
af betalingstjenester skal være objektive, ikke-diskriminerende og proportionale, således at
disse vilkår ikke forhindrer adgang i større udstrækning end nødvendigt for at beskytte mod
specifikke risici og for at sikre betalingssystemets finansielle og driftsmæssige stabilitet. Risici
32
kan fx være afviklingsrisici, operationelle risici og forretningsmæssige risici.
Det følger endvidere af bestemmelsen, at betalingssystemer ikke må pålægge betalingstjenesteudbydere, brugere af betalingstjenester eller andre betalingssystemer en række nærmere oplistede krav. Fx må betalingssystemet ikke pålægge regler, der forskelsbehandler udbydere af
33
betalingstjenester for så vidt angår deltagernes rettigheder, forpligtelser og beføjelser.

__________________
27

Lov nr. 652 af 8. juni 2017 (betalingsloven).

28

Et betalingsinstitut defineres i lovens § 7, nr. 2, som en juridisk person, der er meddelt tilladelse til at udbyde betalingstjenester, og institutter, der er meddelt tilladelse i et andet EU- eller EØS-land.
29
30
31
32
33

Se også præambelbetragtning pkt. 39 i PSD2.
Jf. § 63, stk. 2.
Jf. betalingslovens § 145, stk. 2, nr. 1.
Jf. § 64, stk. 1.
Jf. § 64, stk., nr. 2.
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Reglen om adgang til betalingssystemer betyder, at kortselskaber i mindre omfang end tidligere
vil have mulighed for at nægte indløsere adgang til et betalingssystem. Adgangen til kortbaserede betalingssystemer skal således ske på objektive, ikke-diskriminerende og lige vilkår. Dette
34
gælder, uanset om der er tale om 3-partssystemer, som benytter licenstagere, 4-partssystemer
(herunder Dankortet) eller direkte debiteringssystemer (såsom Betalingsservice).
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan udstede et påbud om, at vilkår for adgang til et beta35
lingssystem for udbydere af betalingstjenester skal ændres.
Formålet med bestemmelsen er at sikre ens behandling af forskellige betalingstjenesteudbydere i EU og at stimulere konkurrencen mellem disse ved at undgå en situation, hvor visse be36
talingssystemer kan diskriminere mellem forskellige betalingstjenesteudbydere.
5.2.2

Fastsættelse og opkrævning af gebyrer

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører også tilsyn med en række regler i kapitel 7 i lov om
betalinger.
Betalingslovens § 120
Det følger af betalingslovens § 120, stk. 1, at betalerens udbyder (kortudsteder), betalingsmodtagerens udbyder (indløser) og deres eventuelle formidlere skal overføre betalingstransaktionens fulde beløb uden fradrag af gebyrer. Bestemmelsen skal sikre, at det fulde beløb, som be37
taleren har iværksat, kommer frem til modtageren.
En undtagelse følger af stk. 2, 1. pkt., hvorefter betalingsmodtageren og dennes indløser kan
aftale, at indløseren – uanset stk. 1 – trækker sine gebyrer fra det overførte beløb, før det krediteres betalingsmodtageren. Efter stk. 2, 2. pkt., skal betalingsmodtager, ved meddelelse efter
38
39
§ 71 og § 78 , have oplysning om såvel betalingstransaktionens fulde beløb som størrelsen af
gebyrerne, således at betalingstransaktionens fulde beløb oplyses med særskilt angivelse af gebyrets størrelse.
Som eksempel på anvendelsesområdet for § 120, stk. 2, 1. pkt., kan nævnes en forbrugsforening,
som udsteder betalingskort til sine medlemmer og samtidig fungerer som betalingsmodtagerens indløser af det anvendte betalingskort. I praksis kan betalingskortet være et kreditkort,
hvor medlemmerne bruger deres betalingskort hos de tilsluttede forretninger og derved optjener bonus eller et pengebeløb ved køb af varer eller tjenester. Samtidig betaler forretningerne
et gebyr til den pågældende forbrugsforening for at modtage betalingskortet. Den pågældende
forbrugsforening afregner således ikke det fulde beløb, som modtages fra medlemmerne. Der
er ikke i § 120 noget til hinder for, at forbrugsforeningen fratrækker betalingsmodtagerens gebyr fra det overførte beløb, før det krediteres betalingsmodtageren (forretningen). Et sådant
gebyr kan svare til den bonus, medlemmet optjener ved at bruge sit kort i den pågældende forretning.

__________________
34
35
36
37
38
39

Præambelbetragtning pkt. 52 i PSD2.
Jf. betalingslovens § 145, stk. 2, nr. 2.
Jf. præambelbetragtning pkt. 49-52.
En overtrædelse af § 120, stk. 1, straffes med bøde.
Om betalingsmodtagerens udbyders pligt til at give oplysninger til betalingsmodtageren ved enkeltstående transaktioner.

Om betalingsmodtagerens udbyders pligt til at give oplysninger til betalingsmodtageren ved transaktioner omfattet af rammeaftaler.
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Hvis der trækkes andre gebyrer end dem, som er nævnt i § 120, stk. 2, fra det overførte beløb,
skal kortudsteder sikre, at betalingsmodtageren modtager betalingstransaktionens fulde beløb,
som betaleren har initieret. Ved betalingstransaktioner, der iværksættes af eller via betalings40
modtageren, gælder forpligtelsen dog betalingsmodtagerens udbyder.
Det betyder eksempelvis, at hvis en kortudsteder (fx en bank) opkræver et gebyr i forbindelse
med en almindelig kortbetaling, skal kortudsteder sikre, at transaktionens fulde beløb sendes
til forretningen.
Betalingslovens § 121 – opkrævning af gebyrer
Betalingslovens § 121 fastsætter udgangspunktet for opkrævning af gebyrer mellem betalingsmodtager og dennes indløser samt betaler og dennes kortudsteder.
Bestemmelsen i § 121, stk. 1, fastsætter, at betalingsmodtageren skal betale de gebyrer, som
dennes indløser opkræver, og betaleren skal betale de gebyrer, som dennes kortudsteder opkræver, når en betalingstransaktion gennemføres inden for Den Europæiske Union. Stk. 1 omfatter alle betalingstransaktioner, herunder kredittransaktioner, kortbetalinger og direkte debiteringer.
Efter § 121, stk. 2, må indløseren ikke hindre betalingsmodtageren i at opkræve gebyr hos betaleren for brug af det pågældende betalingsinstrument, hindre betalingsmodtageren i at tilbyde betaleren en rabat eller hindre betalingsmodtageren i på anden måde at tilskynde betaleren til at anvende et givent betalingsinstrument, jf. dog § 121, stk. 3. For at fremme gennemsigtigheden og konkurrencen må indløsere således ikke forhindre en forretning i at opkræve et
gebyr fra betaler for brug af et specifikt betalingsinstrument, eller hindre forretningen i at yde
rabatter til betaleren, når denne benytter et specifikt betalingsinstrument.
Hvis en forretning opkræver et gebyr hos betaleren for anvendelse af et betalingsinstrument,
må gebyret ikke overstige forretningens omkostninger til at gennemføre betalingstransaktio41
nen.
Forbud mod opkrævning af gebyrer ved brug af en række betalingskort
Bestemmelsen i § 121, stk. 3, modificerer ovenstående udgangspunkt for opkrævning af gebyrer.
Det følger af § 121, stk. 3, at betalingsmodtageren (forretningen) ikke må opkræve gebyrer for
anvendelse af betalingsinstrumenter, for hvilke interbankgebyrerne er reguleret i forordningen
om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner. Dette gælder endvidere for visse
42
betalingstjenester. Sammenfattende omfatter bestemmelsen de korttyper, der i dag er mest
udbredt i Danmark.
Denne bestemmelse betyder, at forretninger ikke længere (pr. 1. januar 2018) må opkræve et
gebyr for anvendelse af de mest benyttede betalingsinstrumenter såsom Dankort, Visa og Ma43
sterCard. Dette gælder for såvel betalinger i fysisk handel som internethandel. Undtaget fra

__________________
40
41

Jf. § 120, stk. 3.
Jf. § 120, stk. 2, 2. pkt.

42

Dvs. for de betalingstjenester, på hvilke forordning af 14. marts 2012 (EU) nr. 260/2012 om tekniske og forretningsmæssige
krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro og om ændring af forordningen (EF) nr. 929/2009 finder anvendelse, jf.
§ 121, stk. 3. Denne forordning er således ikke relevant for direkte debiteringer i danske kroner.

43

Firmakort og kort udstedt af såkaldte trepartssystemer, jf. kapitel 2, er ikke omfattet af reguleringen af interbankgebyrer, og
forbuddet mod overvæltning gælder således ikke for disse betalingsinstrumenter, jf. nærmere herom i afsnit 5.3.3.
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forbuddet er transaktioner med firmakort eller med betalingskort udstedt af betalingskortordninger med tre parter, samt hævning af kontanter i kontantautomater eller ved disken hos en
44
45
betalingstjenesteudbyder. For disse må der således stadig opkræves gebyr af forbrugeren.
De tidligere regler for opkrævning af gebyrer skelnede mellem debet- og kreditkort, og om kortene anvendtes i fysisk eller ikke-fysisk handel. Der gjaldt således forskellige regler for hen46
holdsvis debet- og kreditkort. De gældende regler skelner ikke længere mellem hverken debetog kreditkort eller fysisk og ikke-fysisk handel.
Baggrunden for de gældende regler vedrørende forbud mod overvæltning er for det første, at
forskelle i national praksis vedrørende overvæltning af gebyrer for anvendelse af et givent be47
talingsinstrument har ført til vidt forskellige forhold på EU’s betalingsmarkeder.
Det følger for det andet af præamblen til PSD2, at der med de fastsatte grænser for interbank48
gebyrernes niveau er potentiale for lavere gebyrer over for forretningerne. Niveauet for interbankgebyrer i Danmark var før reguleringen generelt højere end de satser, som følger af prisloftet.
Det er således muligt, at reguleringen af interbankgebyrer vil medføre en reduktion af forretningernes omkostninger ved at modtage betalingskort. Det skyldes, at interbankgebyrer traditionelt har udgjort den største omkostning for kortindløsere, og derved haft stor betydning for
størrelsen på det gebyr, som forretningerne betaler til deres kortindløser. På den baggrund skal
overvæltning af gebyrer på forbrugere ikke længere være berettiget på samme måde.
Betalingslovens § 122 – forbud mod anvendelse af urimelige priser og avancer i forbindelse med gennemførelse af betalingstransaktioner
Betalingslovens § 122, stk. 1 forbyder, at virksomheder opkræver urimelige priser og avancer i
forbindelse med gennemførsel af betalingstransaktioner med betalingsinstrumenter, herunder
49
fx kortbetalinger og netbanktransaktioner.
Den 1. januar 2020 blev forbuddet i § 122 udvidet til også at omfatte fastsættelse af gebyr m.v.
i forbindelse med gennemførsel af direkte debitering, jf. § 122, stk. 2. Herefter kan Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen også gribe ind, hvis gebyrerne på direkte debiteringsprodukter, der bl.a.
omfatter Betalingsservice, vurderes at være urimeligt høje og overstiger, hvad de ville være,
hvis der var virksom konkurrence på området.
Bestemmelsen i stk. 1 er udformet generelt og omfatter efter lovens ordlyd og de tilhørende
forarbejder enhver virksomhed, der fastsætter gebyrer og vederlag i forbindelse med brug af
betalingsinstrumenter. Samtidig omfatter bestemmelsen alle gebyrer og vederlagstyper, der

__________________
44
45

Jf. Forordningens artikel 1, stk. 3.
Der henvises i den forbindelse til kapitel 7 om styrelsens tilsyn.

46

Forskellen på reglerne kaldtes ”split-modellen”, og reglerne fandtes i den nu ophævede bekendtgørelse nr. 1411 af 28. december 2011 om gebyrer ved brug af betalingsinstrumenter i den fysiske handel.

47
48
49

Jf. Præambelbetragtning pkt. 66 til PSD2.
Jf. Præambelbetragtning pkt. 66 til PSD2.

§ 122 omfatter efter sin ordlyd alle former for betalingsinstrumenter, således som disse er defineret i betalingslovens § 7, nr.
18. Bestemmelsen viderefører betalingstjenestelovens § 79. Bestemmelsen blev først indført ved lov i 1999 (den dagældende
betalingskortlov).
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50

opkræves, når en betaling skal gennemføres. Eksempelvis er det vurderingen, at bankers valutatillæg for anvendelse af betalingskort i udlandet er omfattet af betalingslovens § 122.
Der er herved taget højde for, at betalingssystemer kan organiseres på mange forskellige måder,
51
og at funktioner kan foregå i forskellige virksomheder. Forbuddet mod urimelige priser og
52
avancer omfatter også ”tekniske tjenester” , jf. boks 5.1 nedenfor.
Boks 5.1

En teknisk tjeneste kan bestå i mange ting, men mere konkret kan der blandt andet være tale
om følgende ydelser:

Hvad er en teknisk tjeneste?

»
»
»
»
»

Håndtering og lagring af data
Databeskyttelse
Datavalidering
Drift af kommunikationsnetværk
Levering og vedligeholdelse af betalingsterminaler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan således gribe ind over for alle aktørers anvendelse af
urimelige priser og avancer i forbindelse med gennemførsel af kortbetalinger eller direkte debitering, uagtet hvilke ydelser de måtte levere, og hvordan de måtte være organiseret.
Gebyrtyper
Betalingsloven indeholder ikke regler om, hvilke typer af gebyrer som indløsere må eller skal
anvende. Indløsere kan derfor vælge, om et gebyr skal være transaktionsbestemt (fx et fast beløb pr. transaktion), udgøre en procent af købsbeløbet eller en kombination. Gebyret kan opkræves som et fast månedligt eller årligt beløb (fx en abonnementsordning).
Selv om § 122 gælder for alle indløseres fastsættelse af gebyrer, er det ikke ensbetydende med,
at der skal fastsættes ens gebyrer for alle former for brug af et betalingskort. Bestemmelsen er
derfor ikke til hinder for, at en kortindløser fastsætter forskellige gebyrer for fysisk og ikkefysisk handel.
Det følger af interbankgebyrforordningen, at udgangspunktet er, at indløseren skal opkræve
forskellige gebyrer for forskellige korttyper, medmindre at forretningen skriftligt anmoder om
53
ens gebyrer for forskellige korttyper.
Interbankgebyrer i dansk lovgivning
Et interbankgebyr er et gebyr, som betales fra indløser til den kortudstedende bank, hver gang
der betales med det udstedte kort, jf. figur 5.1 Størrelsen på interbankgebyret kan skabe et incitament for banken til at markedsføre og udstede et bestemt kort.

__________________
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Interbankgebyrer suppleres dog af et prisloft, som blev indført med forordningen om interbankgebyrer. Forordningen er nærmere beskrevet nedenfor i afsnit 5.3.3 og 5.5.1.
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Jf. nærmere forarbejderne til lov nr. 217 af 13. april 1999 om ændring af lov om betalingskort m.v. (1998/1 LFS 129).
Jf. § 5, nr. 10.
Jf. artikel 9 (1), i interbankgebyrforordningen.
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Figur 5.1 Gebyrstruktur i et firepartssystem

Kortselskab (fx MasterCard)
(4) Licensafgift

(4) Licensafgift

Kortudsteder
(fx en bank)

(3) Interbankgebyr (MIF)

(1) Kortgebyr (evt. årligt)

Kortbruger
(fx en forbruger)

(5) Evt. gebyr pr transaktion
(overvæltning)

Kortindløser
(fx Teller)

(2) Servicegebyr til
indløser (MSC)

Betalingsmodtager
(fx en forretning)

Overordnet set finder lovens § 122 anvendelse for alle gebyrer forbundet med gennemførelsen
af en betalingstransaktion, herunder interbankgebyrer. Bestemmelsen sikrer, at en udbyder
ikke opnår urimelige priser og avancer gennem fastsættelse af gebyrer.
For Dankortet gælder den såkaldte abonnementsmodel, hvor forretningerne betaler et årligt
abonnement beregnet ud fra omkostningerne ved driften af dankortsystemet. Reguleringen sik54
rer, at forretningernes betaling maksimalt dækker de omkostninger, der forbundet hermed.
55

Før EU-forordningen om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner trådte i
kraft, var niveauet for interbankgebyrer i Danmark som nævnt ovenfor generelt højere end
maksimalgebyrerne i forordningen. Reguleringen af interbankgebyrer vil derfor isoleret set
medføre en reduktion af forretningernes omkostninger ved at modtage betalingskort. Dette kan
komme forbrugerne til gode i form af billigere og mere effektive betalingsmuligheder. Det forudsætter dog bl.a. en effektiv konkurrence blandt indløsere på det danske marked, således at
de lavere interbankgebyrer også medfører lavere gebyrer for betalingsmodtagerne, og i sidste
ende forbrugerne.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil fortsat følge udviklingen på markedet, herunder udviklingen i interbankgebyrerne. Der henvises i den forbindelse til kapitel 7.
For nærmere om prislofterne i forordningen se også nedenfor afsnit 5.3.3 og afsnit 5.5.1.

__________________
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Jf. §§ 5 og 6 i bekendtgørelse nr. 1440 af 7. december 2017 (abonnementsbekendtgørelsen).

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2015/751 af 29. april 2015 om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner.
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Betalingslovens § 123
Udgangspunktet i betalingslovens § 123 er, at betalingsmodtagerens indløser kan pålægge betalingsmodtageren (forretningen) at betale til driften af et betalingssystem. Indløseren kan fastsætte sit vederlag som for eksempel en promille- eller procentsats af transaktionsbeløbet, som
en fast pris uanset transaktionens størrelse eller som en kombination af de to elementer.
Gebyrerne fastsættes efter betalingslovens § 122. Til dette udgangspunkt gælder dog nogle modifikationer og undtagelser, jf. nedenfor.
Bestemmelsen i § 123, stk. 4, begrænser adgangen for udbyderen af visse typer af betalingsinstrumenter til at kræve sine omkostninger ved driften af betalingssystemet dækket af betalingsmodtageren. Det følger af bestemmelsen, at erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler
om, at en sådan udbyder alene kan pålægge betalingsmodtageren at betale et årligt abonnement,
og altså ikke et gebyr pr. transaktion. Erhvervsministeren kan endvidere fastsætte nærmere
56
regler om, hvorledes prisen for det årlige abonnement i stk. 4 skal beregnes.
Disse bemyndigelser er udnyttet ved udstedelse af bekendtgørelse om beregning af det årlige
57
abonnement i henhold til § 123, stk. 5, i lov om betalinger. Denne bekendtgørelse er gennemgået mere detaljeret nedenfor i afsnit 5.3.1.
Efter § 123, stk. 3, har en indløser og en betalingsmodtager mulighed for at indgå aftale om
betaling for særlige ordninger tilknyttet det enkelte betalingsinstrument, i det omfang disse
særlige ordninger ikke er omfattet af abonnementsordningen i stk. 4. Det betyder, at der eksempelvis kan være mulighed for at udvikle en funktionalitet på betalingskortet, hvor omkostningerne hertil ikke omfattes af abonnementsreguleringen.
Det er en betingelse for at opkræve særskilt betaling for en særlig ordning, at aftalen mellem
indløser og betalingsmodtager er indgået på frivillig basis. Indløser kan således ikke afvise at
udbyde eksisterende ydelser med henvisning til, at der er tale om en særlig ordning, som beta58
lingsmodtager vil skulle betale for.
Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke særlige ordninger, der kan indgås
59
aftale om.
Det følger af bestemmelsen i § 123, stk. 2, at en udbyder – ved opkrævning af gebyr fra betaler
for betalers anvendelse af et betalingsinstrument – skal fastsætte gebyret uafhængigt af betalingsmodtagerens forhold. Bestemmelsen har til formål at forhindre udbydere i at diskriminere
betalingsmodtagerne gennem kortindehaver/betaler afhængigt af for eksempel forretningens
størrelse. Udbydere skal således ikke via gebyrfastsættelse have mulighed for at påvirke kort60
indehavers/betalers valg af forretning.
5.3 Bekendtgørelser
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med tre bekendtgørelser, som er udstedt i
medfør af bemyndigelsesbestemmelserne i betalingslovens kapitel 7 om gebyrer m.v.

__________________
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Jf. § 123, stk. 5, i lov om betalinger.
Bekendtgørelse nr. 1440 af 7. december 2017 (abonnementsbekendtgørelsen).
Jf. FT 2016-17, tillæg A, bemærkninger til L 157, side 261, vs.
Jf. § 123, stk. 6. Denne bemyndigelse er endnu ikke udnyttet.
Jf. FT 2016-17, tillæg A, bemærkninger til L 157, side 261, vs.
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Det drejer sig om følgende bekendtgørelser:
» Bekendtgørelse nr. 1440 af 7. december 2017 om beregning af det årlige abonnement i hen-

hold til § 123, stk. 5, i lov om betalinger (abonnementsbekendtgørelsen)
» Bekendtgørelse nr. 1364 af 1. december 2017 om offentliggørelse af maksimale gebyrer for

betalingsmodtagere i fysisk handel
» Bekendtgørelse nr. 1365 af 1. december 2017 om interbankgebyrer for indenlandske forbru-

gerrelaterede debetkorttransaktioner
Bekendtgørelserne vil blive gennemgået nedenfor.
5.3.1

Abonnementsbekendtgørelsen

Erhvervsministeren kan i medfør af betalingslovens § 123, stk. 4, fastsætte nærmere regler om,
at udbyderen for visse typer af betalingsinstrumenter alene kan pålægge betalingsmodtageren
at betale et årligt abonnement til dækning af udbyderens omkostninger til driften af betalingssystemet. Erhvervsministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om, hvorledes prisen
for det årlige abonnement skal beregnes, jf. stk. 5.
Bemyndigelsen er med sproglige ændringer en videreførelse af betalingstjenestelovens § 80,
61
stk. 2 og 3, som blev indsat ved det såkaldte ”Dankortforlig”. Bemyndigelsen er udnyttet ved
udstedelse af bekendtgørelse nr. 1440 af 7. december 2017 om beregning af det årlige abonnement i henhold til § 123, stk. 5, i lov om betalinger (herefter abonnementsbekendtgørelsen).
Dankortet er det langt mest anvendte betalingskort i Danmark, og er omfattet af bekendtgørelsen, der bl.a. fastsætter, hvor meget fysiske forretninger skal betale for at modtage Dankort.
Det følger af bekendtgørelsen, at betalingsmodtagerens indløser alene kan pålægge betalingsmodtager at betale til driften af infrastrukturen gennem et årligt abonnement. Aktuelt er dette
tilfældet for forretningers modtagelse af betalinger med Dankort. Abonnementet er knyttet til
de indløsningsaftaler, der indgås mellem indløser (Nets) og de enkelte forretninger om at modtage Dankort.
Abonnementsbekendtgørelsen fastsætter dermed reglerne for, hvor meget Nets kan opkræve
af forretningerne for at modtage Dankort i den fysiske handel. Forretningernes årlige betaling
til Nets fastsættes på baggrund af omkostningerne ved driften af dankortsystemet i den fysiske
handel.
Det er muligt for en betalingsmodtager i bestemte abonnementsintervaller at træde ud (såkaldt
”opt out”) af abonnementsordningen, og i stedet indgå anden aftale med indløser (Nets). Dette
vil dog ikke medføre, at abonnementsbetalingen for de tilbageværende betalingsmodtagere sti62
ger.
Antallet af intervaller og abonnement pr. interval for det pågældende kalenderår fremgår af
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse, som offentliggøres på styrelsens hjemmeside.
Det vil ligeledes fremgå af denne afgørelse, hvilke intervaller i abonnementsmodellen, som er

__________________
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Lov nr. 603 af 24. juni 2005.
Jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 3-4.
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omfattet af muligheden for ”opt out”, jf. ovenfor. Muligheden for ”opt out” gælder i udgangspunktet alene for intervallerne 1 og 2, indtil der træffes en ny afgørelse herom.
Det er endvidere muligt for aktørerne bag de kommercielle aftaler – såfremt aktørerne er enige
– at forelægge erhvervsministeren et forslag til ændringer i henholdsvis abonnement pr. inter63
val, antal intervaller og hvilke intervaller, som skal være omfattet af muligheden for ”opt out”.
Ministeren kan herefter træffe en afgørelse, som træder i stedet for Konkurrence- og Forbru64
gerstyrelsens tidligere afgørelse herom. Denne afgørelse offentliggøres i så tilfælde på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.
5.3.2

Bekendtgørelse om offentliggørelse af maksimale gebyrer for betalingsmodtagere i fysisk handel

Erhvervsministeren kan i medfør af betalingslovens § 123, stk. 5, 2. pkt., fastsætte supplerende
regler for betalingsinstrumenter omfattet af § 123, stk. 1. Bemyndigelsen er udnyttet ved udstedelse af bekendtgørelse om offentliggørelse af maksimale gebyrer for betalingsmodtagere i fysisk handel.
Indløsers oplysningspligt
Bekendtgørelsen om offentliggørelse af maksimale gebyrer for betalingsmodtagere i fysisk handel fastsætter, at alle indløsere har pligt til på en tydelig måde at offentliggøre deres maksimale
priser i fysisk handel.
Det følger således af bekendtgørelsens § 2, at indløsere af betalingsinstrumenter på en tydelig
måde skal offentliggøre de maksimale gebyrer, som pålægges betalingsmodtagere, når der gennemføres en betalingstransaktion. Bestemmelsen fastsætter videre, at indløser skal offentliggøre det maksimale gebyr for hver enkelt type betalingsinstrument, som indløses af den pågældende indløser.
Hvis der opkræves samme maksimalgebyr for en række forskellige betalingskort, er det tilstrækkeligt at offentliggøre én gebyrsats. Samtidig skal det dog angives, hvilke betalingskort
maksimalgebyret gælder for. Hvis der derimod opkræves forskellige maksimalgebyrer for forskellige betalingskort, skal hvert af disse gebyrer offentliggøres.
Reglen indebærer eksempelvis, at hvis en kortindløser opkræver forskellige maksimalgebyrer
for et dansk udstedt MasterCard og et udenlandsk udstedt MasterCard, skal begge maksimalgebyrer offentliggøres.
Bestemmelsen omfatter alle betalingskort, såvel debet- som kreditkort, der kan bruges i forretninger i den fysiske handel.
Bekendtgørelsen fastsætter endvidere i § 3, at betalingsmodtager kun må opkræve gebyr hos
betaler, hvis betalingsmodtager i forbindelse med transaktionens gennemførelse med sikkerhed
kan fastslå, at transaktionen ikke er omfattet af forbuddet mod overvæltning i betalingslovens
§ 121, stk. 3.

__________________
63
64

Jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 1.
Jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 3.
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Reglen indebærer således, at en forretning ikke må opkræve et gebyr i forbindelse med en debet- eller kreditkorttransaktion, medmindre forretningen med sikkerhed kan fastslå, at transaktionen foretages med et betalingsinstrument, som ikke er omfattet af forbuddet mod overvæltning. Eksempelvis er betalinger med firmakort ikke omfattet af forbuddet mod overvæltning, ligesom betalinger med mobile betalingsløsninger, hvor den underliggende transaktion er
en direkte kontooverførsel fra en konto til en anden, ikke er omfattet af forbuddet.
5.3.3

Bekendtgørelse om interbankgebyrer
65

EU-forordningen om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner fastsætter
66
bl.a. en række regler om interbankgebyrer, jf. nærmere herom i afsnit 5.5.1.
Et interbankgebyr er et gebyr, som betales fra indløser til den kortudstedende bank, hver gang
der betales med det udstedte kort, jf. også figur 5.1.
Forordningen indfører et prisloft over interbankgebyrer. EU-Kommissionen har vurderet, at
prisloftet vil fjerne en væsentlig hindring mellem de nationale betalingsmarkeder, reducere in67
terbankgebyrerne og på længere sigt det beløb, som butikkerne skal betale til deres indløse-re.
Firma- eller forretningskort (”corporate cards” eller ”commercial cards”) samt betalingskort
baseret på trepartssystemer er ikke omfattet af forordningen og dermed prislofterne. De er derfor heller ikke omfattet af overvæltningsforbuddet i betalingslovens § 121, stk. 3.
Prislofterne udgør 0,2 pct. af købesummen for debetkort, fx Dankortet og Visa Elektron, og 0,3
pct. af købesummen for kreditkort, fx MasterCard.
Forordningen har som udgangspunkt direkte virkning i Danmark, og skal derfor ikke implementeres i den danske lovgivning. I forhold til enkelte af bestemmelserne i forordningen gives
medlemsstaterne dog valgfrihed.
Denne valgfrihed gælder bl.a. forordningens regulering af interbankgebyrer på debetkort. Forordningen giver således mulighed for, at de enkelte medlemsstater indtil den 9. december 2020
kan tillade, at betalingstjenesteudbydere anvender et loft, der baseres på et vægtet gennemsnit
i stedet for et fast loft pr. transaktion.
Erhvervsministeren kan i medfør at betalingslovens § 122, stk. 2, fastsætte nærmere regler for
størrelsen af det interbankgebyr, som en udbyder af betalingstjenester må kræve i forbindelse
med gennemførelse af en indenlandsk debetkorttransaktion.
Denne bemyndigelse er udnyttet ved bekendtgørelse om interbankgebyrer for indenlandske
forbrugerrelaterede debetkorttransaktioner. Erhvervsministeren har i denne bekendtgørelse
tilladt, at udbydere af betalingstjenester må anvende et vægtet gennemsnitligt interbankgebyr,
68
der udgør op til 0,2 pct. af den gennemsnitlige årlige transaktionsværdi.

__________________
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Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2015/751 af 29. april 2015 om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner.
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Forordningens regler om interbankgebyrer fremgår af forordningens kapitel II, artikel 3-5.
Kommissionens pressemeddelelse af 9. juni 2016.
Jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2.
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Denne mulighed og løsning har umiddelbart skabt størst mulig fleksibilitet i forhold til gebyr69
strukturen på det danske betalingskortmarked. Den ophører dog den 9. december 2020. Herefter skal udbydere af betalingstjenester anvende et interbankgebyr på maksimal 0,20 pct. af
transaktionsværdien for hver debetkortbetaling.
5.4 Lovens rækkevidde
Som udgangspunkt gælder betalingslovens regler alle virksomheder/forretninger, der sælger
varer og tjenesteydelser på det danske marked. Betalingsmodtagere, der ikke er etableret i Danmark, fx ved et datterselskab eller en filial, men som via internettet henvender sig til danske
forbrugere, skal ligeledes overholde betalingslovens regler.
Der er dog to situationer, hvor betalingslovens regler som udgangspunkt ikke gælder for internetforretningers salg af varer og tjenesteydelser:
1.

Hvis danske forbrugere handler ”uopfordret” hos internetforretninger i andre lande,
der ikke direkte henvender sig til det danske marked. Her vil det være lovgivningen i
den enkelte internetforretnings hjemland, der gælder for forretningens fastsættelse og
opkrævning af gebyrer for betaling med betalingskort, som ikke er omfattet af forbuddet mod overvæltning i § 121, stk. 3.

2.

Hvis forretninger, der er etableret i andre EU/EØS-lande, leverer såkaldte ”informationssamfundstjenester” til danske forbrugere, finder betalingsloven heller ikke anvendelse. Her vil det ligeledes være lovgivningen i den enkelte internetforretnings hjemland, der gælder.

Reglerne for, hvornår de såkaldte informationssamfundstjenester er undtaget fra betalingslo70
71
ven, følger dels af e-handelsdirektivet og dels af e-handelsloven. Definitionen på ”informationssamfundstjenester” følger af e-handelslovens § 2, nr. 1, jf. boks 5.2.

Boks 5.2
Definition af informationssamfundstjenester

E-handelslovens § 2, nr. 1, definerer tjenester i informationssamfundet (informationssamfundstjenester) således:
”Enhver tjeneste, der har et kommercielt sigte, og som leveres online (ad elektronisk vej over
en vis distance) på individuel anmodning fra en tjenestemodtager.”
Ved en ”tjenestemodtager” forstås enhver fysisk eller juridisk person, der modtager og anvender
en informationssamfundstjeneste, jf. e-handelslovens § 2, nr. 4.
Informationssamfundstjenester er tjenester, hvor forbrugerne af sig selv kontakter udbyderen
og beder om tjenester, som derpå leveres online. Det kan fx være flybilletter, som forbrugerne
bestiller, betaler for og får leveret via internettet eller til deres mobiltelefon fra et flyselskab
etableret i et andet EU/EØS-land.

__________________
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Jf. de særlige bemærkninger til § 1 i lov nr. 1410 af 4. december 2015 om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske
penge (LSF 38 11/2015), fremsat den 29. oktober 2015.
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (EFT L 2000, nr. L 178 af 17. juli 2000, s. 1-16).
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Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel.

SIDE 57

2020

Andre eksempler på informationssamfundstjenester kan være streaming af film og musik, samt
download af spil og anden software til forbrugerens computer, telefon eller andet elektronisk
medie. Derudover er reklamer via internettet, online information, søgetjenester m.v. også informationssamfundstjenester.
Når forbrugere betaler med betalingskort m.v. for at købe disse tjenester online, gælder de danske gebyrregler som udgangspunkt ikke.
Boks 5.3
E-handelslovens formål

E-handelsloven indeholder et afsenderlandsprincip. Danske myndigheder kan derfor – som hovedregel – ikke gribe ind over for udbydere af informationssamfundstjenester, der retter deres
aktiviteter mod det danske marked, når forretningerne er etableret i et andet EU/EØS-land, jf.
e-handelslovens § 4.

5.5 EU-regulering
Nedenfor gennemgås den EU-regulering, der både på nationalt plan og ikke mindst på EU-plan
allerede nu og ikke mindst på længere sigt må forventes at få betydning for det danske marked
for kortbetaling, herunder udbydere af betalingstjenester, forretninger og ikke mindst forbrugerne.
5.5.1

Forordning om interbankgebyrer

Den 9. juni 2016 trådte EU-forordningen om interbankgebyrer i kraft, som regulerer en række
72
forhold inden for betalingskortmarkedet. Forordningen kan bidrage til en skarpere konkurrence på betalingskortmarkedet i Danmark og i EU og derved også lavere priser over for forbrugere. Baggrunden er, at forordningen dels giver potentiale for øget konkurrence blandt betalingskort og forbrugeres valg af disse, dels kræver en justering i visse aktørers strukturelle
set-up og deres betingelser over for forretninger og forbrugere.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er tilsynsmyndighed for størstedelen af bestemmelserne
i forordningen. Bestemmelserne gennemgås således nedenfor.
Loft på interbankgebyrer (artikel 3-5)
Forordningens artikel 3-5 omhandler interbankgebyrer for debetkorttransaktioner og kreditkorttransaktioner. Et interbankgebyr er det gebyr, der betales fra indløser til kortudsteder ved
en betalingstransaktion. Det bemærkes, at bestemmelserne om interbankgebyrer ikke finder
anvendelse på betalingskortordninger med tre parter og firmakort. Disse betalingskort er såle73
des heller ikke omfattet af forbuddet mod overvæltning.
Bestemmelsen i artikel 3 fastsætter et loft for interbankgebyrer på maksimalt 0,2 pct. af transaktionens værdi for debetkorttransaktioner. En debetkorttransaktion er fx køb af varer med
Dankort, MasterCard Debet eller andre debetkort. Overordnet gælder det således, at betalingstjenesteudbydere kan bestemme størrelsen på interbankgebyret, så længe denne er i et interval
på 0,0 pct. - 0,2 pct. af debetkorttransaktionens værdi.

__________________
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/751 af 29. april 2015 om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner
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Der henvises til afsnit 5.2.2 om forbud mod overvæltning.
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Bestemmelsen i artikel 4 fastsætter et loft på maksimalt 0,3 pct. af transaktionens værdi for
kreditkorttransaktioner. En kreditkorttransaktion er fx køb af varer med MasterCard, Eurocard
eller andre kreditkort.
Artikel 5 supplerer artikel 3 og 4, i det denne bestemmelse forbyder enhver omgåelse af interbankgebyrernes fastsatte lofter i artikel 3 og 4. Artikel 5 skal således sikre, at betalingskortordninger eller betalingstjenesteudbydere ikke gennem en ændring af alternative gebyrstrømme
kan omgå de lofter for interbankgebyr, der er fastsat i reguleringen.
Med udgangspunkt i artikel 3 stk. 1 om et fast maksimalt interbankgebyr på 0,2 pct. af transaktionsbeløbet ved debetkorttransaktioner har medlemsstaterne fire muligheder for at justere
reguleringen af interbankgebyrer for debetkorttransaktioner. Disse muligheder findes i artikel
3 stk. 2 og 3.
Bestemmelserne i artikel 3, stk. 2 giver medlemsstaterne mulighed for eksempelvis at fastlægge
et procentloft for interbankgebyret, som er lavere end 0,2 pct. I forlængelse af dette faste procentloft følger muligheden for at fastsætte et fast maksimalt gebyrbeløb, opgjort i kroner og
ører. Eksempelvis kan en medlemsstat beslutte at indføre et loft over interbankgebyrer på 5
eurocent. I praksis vil dette betyde, at det procentvise loft på 0,20 pct. gælder for alle betalinger
op til 25€, hvorefter det faste loft på 5 eurocent finder anvendelse.
Uanset valg af metode, må summen af interbankgebyrer i betalingskortordningen ikke overstige 0,2 pct. af den samlede årlige transaktionsværdi af de indenlandske debetkorttransaktioner.
Artikel 3, stk. 3 tillader anvendelsen af et vægtet gennemsnit på 0,2 pct. af den gennemsnitlige
årlige transaktionsværdi for debetkort for hver betalingskortordning. Muligheden for at anvende et vægtet gennemsnit som interbankgebyr eksisterer indtil den 9. december 2020, hvorefter stk. 1 træder i kraft, medmindre andet vælges til.
Metoden for beregning af de i artikel 3, stk. 3 nævnte transaktionsværdier der benyttes i beregningen af et interbankgebyr på maksimalt 0,2 pct. for debetkorttransaktioner, følger af artikel
3, stk. 4:
”De i stk. 2 og 3 omhandlede årlige transaktionsværdier skal beregnes på årsbasis fra den
1. januar til den 31. december og finder anvendelse fra og med den 1. april i det følgende
år. Referenceperioden for den første beregning af en sådan værdi begynder 15 kalendermåneder inden datoen for anvendelse af stk. 2 og 3 og slutter tre kalendermåneder inden
den pågældende dato.” – artikel 3, stk. 4
I praksis medfører bestemmelsen i artikel 3, stk. 3, at det vægtede gennemsnit justeres årligt.
Det betyder, at de satser for interbankgebyrer, der er gældende fra 1. april 2019 til 31. marts
2020, bliver fastsat på baggrund af gennemsnitlige transaktionsværdier fra 1. januar 2018 til
31. december 2018. Ved kontrol af interbankgebyr er testen således, at de påtænkte interbankgebyrer gældende fra. 1. april 2019 til 31. marts 2020 samlet set ikke må overstige 0,20 pct. af
den samlede transaktionsværdi inden for en given betalingskortordning (fx MasterCard Debetkort) under den antagelse, at samtlige transaktionsantal og –værdier i denne periode er lig perioden i foregående kalenderår, dvs. 1. januar 2018 til 31. december 2018.
Artikel 3 omfatter endvidere bestemmelser, der giver den tilsynsførende myndighed mulighed
for at indhente de oplysninger, der er nødvendige i kontrollen af korrekt anvendelse af artikel
3, 4 og 5.
Licenser og territoriale restriktioner (artikel 6)
Artikel 6 forbyder territoriale restriktioner i licensaftaler eller lignende bestemmelser tilknyttet en betalingskortordning.
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Forordningen indeholder ingen nærmere definitioner på territoriale restriktioner, hvorfor begrebet må fastlægges i praksis mellem de kompetente myndigheder og Kommissionen.
Restriktionerne kan både være fastsat i forhold til licensaftaler (fx i forholdet mellem betalingskortordning og udsteder/indløser), i forhold til udstedelse (forholdet mellem udstederen og
forbrugeren) og i forhold til indløsning (forholdet mellem indløseren og betalingsmodtageren).
Adskillelse af betalingskortordning og behandlingsenhed (artikel 7)
Artikel 7 omhandler forholdet mellem en betalingskortordning og en behandlingsenhed, og stiller en række krav angående uafhængighed, samt forbud mod diskriminering og bundling af priser.
Formålet med bestemmelsen er at skabe bedre mulighed for konkurrence om behandling af
betalingskorttransaktioner inden for de respektive betalingskortordninger.
Bestemmelsen indebærer, at den ”enhed” eller ”det beslutningstagende organ”, der har ansvaret for betalingskortordningen, og den juridiske enhed, der varetager behandling af transaktionerne, skal være adskilt regnskabsmæssigt, organisatorisk og beslutningsmæssigt.
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (European Banking Authority, EBA) er forpligtet til at
udarbejde nærmere tekniske standarder for adskillelsen angivet i artikel 7, stk. 1a, jf. også artikel 7, stk. 6. Disse tekniske standarder er blevet godkendt af Kommissionen den 4. oktober
74
2017.
De tekniske standarder specificerer den regnskabsmæssige, organisatoriske og beslutningsmæssige adskillelse. Eksempelvis skal der opstilles en særskilt resultatopgørelse for betalingskortordningen og behandlingsenheden. Derudover må parterne ikke foretage en bundling af
priser for deltagelse i betalingskortordning og behandlingsenhed. Ligeledes må der ikke være
tale om diskriminering mellem datterselskaber på den ene side og andre aktører på den anden
side, og deltagelse må ikke gøres afhængig af tilkøb af andre ydelser (koblingssalg). Endelig må
oplysninger om markedet tilvejebragt fra enten betalingskortordningen eller behandlingsenheden ikke udveksles mellem parterne, såfremt disse ikke er tilgængelige for konkurrerende behandlingsenheder.
Øvrige bestemmelser om behandling af transaktioner (artikel 7)
Artikel 7, stk. 3-5, indeholder også en række krav til de standarder og betingelser, der er tilknyttet behandling af en ordnings betalingskort:
”Betalingskortordninger skal give mulighed for at sikre, at godkendelses- og clearingmeddelelser i forbindelse med enkeltstående kortbaserede betalingstransaktioner kan
adskilles og behandles af forskellige behandlingsenheder.” – artikel 7, stk. 3
”Territorial forskelsbehandling i de bestemmelser om behandling, som betalingskortordninger anvender, er forbudt.” – artikel 7, stk. 4
”Behandlingsenheder i Unionen skal sikre, at deres system er teknisk interoperabelt med
systemer i andre behandlingsenheder i Unionen, ved at bruge standarder, som er udviklet
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af internationale eller europæiske standardiseringsorganer. Endvidere må betalingskortordninger ikke vedtage eller anvende forretningsbestemmelser, der begrænser interoperabiliteten blandt behandlingsenheder i Unionen.” – artikel 7, stk. 5
Fælles for reglerne i stk. 3-5 er, at reglerne skal skabe mulighed for, at forskellige aktører kan
behandle en given korttransaktion. Overordnet skal en betalingskortordning således sikre, at
godkendelses- og clearingsmeddelelser ikke er låst til én behandlingsenhed, men kan varetages
af konkurrerende aktører. Dette fordrer dels, at der ikke er territoriale krav i bestemmelser om
behandling, dels at systemet er teknisk interoperabelt med andre behandlingsenheder i EU.
Co-badging og ”frit valg” (artikel 8)
Formålet med artikel 8 er overordnet set at styrke ”interbrand konkurrencen” mellem betalingskortordninger. Med andre ord drejer artikel 8 sig om, at et betalingsinstrument med et givent varemærke – f.eks. Dankort, MasterCard eller lignende – ikke skal sikres særlig status gennem aftaler mellem betalingskortordninger, udstedere, indløsere eller betalingsmodtagere.
Det fremgår i den forbindelse af punkt 40 i præamblen, at valget af betalingsapplikation skal
ligge hos forbrugeren med henblik på at sikre effektiv konkurrence mellem varemærker.
Bestemmelsen finder anvendelse på forholdet mellem forskellige aktører i 4-parts modellen
(betalingskortordning, udsteder, indløser, betalingsmodtager og betaler).
Co-badging
Bestemmelsen i artikel 8, stk. 1, indeholder et forbud mod, at betalingskortordninger eller licensaftaler gør det svært for, eller forhindrer, at en kortudsteder kan co-badge to eller flere
betalingsvaremærker eller – applikationer på ét kort.
Det er således forbudt at indføre regler eller betingelser, som begrænser udstederens mulighed
for at co-badge forskellige betalingskortvaremærker.
Bestemmelsen i stk. 1 hænger sammen med bestemmelserne i stk. 3-5, hvoraf det fremgår, at
betalingskortordninger ikke må forskelsbehandle indløsere eller udstedere i forbindelse med
co-badging eller opkrævning af gebyrer, hvis et givent betalingsvaremærke ikke benyttes på et
co-badged betalingsinstrument.
Det vil således ikke være tilladt, hvis en betalingskortordning med en specifik udsteder aftaler
at co-badge givne betalingskortvaremærker uden at andre udstedere har samme mulighed.
Eventuel forskelsbehandling skal således kunne begrundes objektivt og være ikke-diskriminerende.
En betalingskortordning må endvidere ikke opkræve gebyrer eller lignende med henblik på at
begrænse brugen af det konkurrerende betalingskortvaremærke på samme betalingskort. Eksempelvis må Visa ikke indføre strafgebyr over for udstedere eller indløsere, hvis Dankort-delen af et Visa/Dankort benyttes.
Endelig må ingen aktører i forbindelse med co-badgede betalingskort anvende tekniske foranstaltninger eller lignende, som tvinger transaktionerne (som styrelsen forstår som den tekniske
behandling af disse) gennem en specifik kanal eller behandlingsenhed, jf. stk. 5. Sådanne foranstaltninger skal være ikke-diskriminerende. Eksempelvis vil det være diskriminerende at kræve
en række sikkerhedskrav til et givent betalingskortvaremærke frem for et andet på et co-badged betalingskort uden objektivt at kunne begrunde dette.
Der henvises i øvrigt til kapitel 7 om afgørelser i medfør af artikel 8.
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Frit valg af co-badgede betalingskort
I artikel 8, stk. 2, gives forbrugeren en øget mulighed for at vælge, hvilke betalingskortvaremærker, forbrugeren ønsker at sammensætte på et givent betalingskort.
Efter sin ordlyd giver bestemmelsen forbrugeren mulighed for, at kræve over for sin bank, at
banken skal udstede et kort med mere end ét betalingsvaremærke på (f.eks. MasterCard, Visa,
Diners etc.).
Det er dog en betingelse, at forbrugeren er berettiget til et kort med det/de pågældende varemærker, og at banken i det hele taget tilbyder co-badging.
Det fremgår således af bestemmelsen, at:
”forudsat at betalingstjenesteudbyderen tilbyder en sådan tjeneste”
EN: ”…provided that such a service is offered by the payment service provider.”
Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forståelse, at bestemmelsen er relativt vidtgående
og medfører, at en given forbruger kan kræve at få f.eks. et Visa/MasterCard, såfremt (i) forbrugeren af sin bank er blevet godkendt til begge betalingskort – og (ii) at banken i øvrigt tilbyder
co-badging.
Den konkrete anvendelse af bestemmelsen vil blive fastlagt i de kompetente myndigheders
praksis og i sidste ende af EU-Domstolen.
Valgfrihed i betalingsøjeblikket
Forordningens artikel 8, stk. 6, vedrører selve betalingsøjeblikket og har til formål at give forbrugeren øget valgfrihed i forbindelse med brug af et co-badged betalingsinstrument.
Ingen aktører, der er involveret i gennemførelsen af en betalingstransaktion, må hindre eller
begrænse forbrugerens mulighed for at vælge det betalingsvaremærke som han eller hun ønsker på et givent co-badged betalingsinstrument. Et eksempel: En forbruger har et Visa/Dankort, og ønsker at bruge Visa-delen. Hverken betalingsmodtager eller andre må opstille hindringer af dette valg.
Det bemærkes, at ansvaret for dette gælder alle aktører, dvs. terminalleverandører, indløsere,
udstedere, betalingskortordninger og andre udbydere af tekniske tjenester i forbindelse med
betalingstransaktionen.
Betalingsmodtagere har dog muligheden for at installere et prioriteret valg på deres terminaler,
således at terminalen eksempelvis er indstillet til at foreslå Dankort ved brug af Visa/Dankort.
Betaleren skal dog altid have mulighed for at ændre denne prioritering.
I praksis kræver dette udvikling af specifikationer hos den eller de relevante betalingskortordninger, samt udvikling af terminaler og software hos terminalleverandører. En sådan elektronisk løsning kan enten tilknyttes kortets BIN-nummer (kortnummeret på 16 cifre) eller ilægges
kortets EMV-chip.
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European Cards Stakeholders Group (ECSG) har den 1. marts 2017 udgivet en publikation, som
75
indeholder nærmere vejledning og standarder for, hvordan dette i praksis kan gennemføres.
Det bemærkes, at bestemmelsen ikke regulerer, hvorvidt der må kræves betaling for udvikling
af disse løsninger, jf. dog stk. 4, hvoraf det fremgår, at der ikke må opkræves ”straf-gebyrer”,
hvis der anvendes en anden betalingskortordning end den ønskede.
I forbindelse med brug af et co-badged betalingsinstrument såsom Visa/Dankort kan bestemmelsen om frit valg af betalingsvaremærke - i kraft af den øgede valgfrihed – bidrage til en mere
effektiv konkurrence mellem forskellige betalingskort.
Forbud mod ”blandede priser” (artikel 9)
Indløsere skal som udgangspunkt tilbyde differentierede priser til forretningerne.
Udgangspunktet skal således være, at forretningen ud fra indløserens prissætning kan se, hvilke
betalingskort der er dyre, og hvilke der er billige. Forpligtelsen omfatter differentierede gebyrer
på tværs af betalingskortvaremærker (fx Visa og MasterCard), samt forskellige kategorier (debetkort, kreditkort, firmakort, forbrugerkort). Dertil kommer at indløseren skal oplyse om interbankgebyrer og ordningsgebyrer (gebyrer til betalingskortordninger) af disse forskellige betalingskort. Formålet er samlet set at skabe gennemsigtighed i prisstrukturen og gøre det nemmere for forretningen at vurdere hvilke betalingskort, der er mest attraktive at modtage.
Det er forsat muligt for forretningen at anmode om såkaldt ”blandede gebyrer”, dvs. ens gebyrer
for forskellige kategorier af betalingskort og for forskellige betalingskortvaremærker.
Honour all Cards rule (artikel 10)
Forordningens artikel 10 indeholder en række bestemmelser om forretningens valg eller fravalg af visse betalingskort. Formålet er, at forretningen har mulighed for kun at modtage de
betalingskort, som forretningen ønsker, uden at indløseren eller betalingskortordningen påtvinger forretningen andre kort.
Den grundlæggende regel i stk. 1, har sit udspring af den såkaldte ”honour all cards” rule, som
var et aftalt vilkår, hvorefter betalingskortordninger tidligere har krævet, at en forretning, hvis
den blot ønskede at modtage ét af ordningens betalingskort, skulle modtage alle ordningens
betalingskort. Dette kunne føre til, at en forretning eksempelvis var nødsaget til også at modtage
dyre firmakort, selvom dette ikke var forretningens ønske. En sådan betingelse forbydes nu i
artikel 10, stk. 1.
Artiklens stk. 2 indeholder en undtagelsesbestemmelse for så vidt angår samme kategori af betalingskort inden for en given ordning, der er omfattet af loftet over interbankgebyrer. Det betyder i praksis, at hvis en forretning ønsker at modtage Visa Elektron, der er et forbrugerudstedt
Visa debetkort, der er omfattet af interbankgebyrloftet på 0,20 pct., så skal forretningen modtage alle Visas forbrugerudstedte debetkort, eksempelvis vPay, der er omfattet af samme interbankgebyrloft.
Det skal være muligt for forbrugeren at få et hurtigt overblik over, hvilke betalingskort forretningen modtager, jf. stk. 4, og ligeledes skal udstedere sikre, at deres betalingskort kan identificeres elektronisk og visuelt med henblik på at fastslå, hvilken kategori af betalingskort, der er
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tale om. En sådan elektronisk identificering kan enten tilknyttes kortets BIN-nummer (kortnummeret på 16 cifre) eller ilægges kortets EMV-chip.
European Cards Stakeholders Group (ECSG) har den 1. marts 2017 udgivet en publikation, som
76
indeholder nærmere vejledning og standarder, for hvordan dette i praksis kan gennemføres.
Styring af forbrugere mod udvalgte betalingskort (artikel 11)
Endelig indeholder forordningens artikel 11 et forbud mod bestemmelser, der hindrer forretningen i at styre forbrugeren mod de betalingskort, forretningen måtte ønske.
Formålet er, at en forretning har mulighed for at tilbyde en rabat eller benytte andre redskaber
med henblik på at tilskynde forbrugeren til at anvende det eller de betalingskort, forretningen
anser som mest hensigtsmæssige.

__________________
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Kapitel 6
Reguleringen af nationale betalingskortordninger

6.1 Indledning
Dette kapitel handler om reguleringen af nationale betalingskort. Hvis et nationalt betalingskort
har en stor udbredelse i Danmark, er denne ordning omfattet af nogle særlige regler for anvendelsen af kortet i fysisk handel.
Dankortet er det langt mest anvendte betalingskort i Danmark og er det eneste betalingskort,
der er omfattet af disse regler. Reglerne fastsætter bl.a., hvor meget forretninger skal betale for
at modtage kortet. Reglerne er nærmere beskrevet i dette kapitel.
De væsentligste konklusioner i kapitlet er angivet i boks 6.1.
Boks 6.1
Konklusioner

» Forretningerne i den fysiske handel betaler et abonnement til Nets for at modtage Dankort.

Abonnementsbetalingen fastsættes ud fra omkostningerne ved driften af dankortsystemet.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ansvaret for at gennemføre en undersøgelse af omkostningerne hver andet år.
» På baggrund af en samlet vurdering har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fundet, at de re-

levante omkostninger til driften af dankortsystemet i 2018 udgjorde 469,6 mio. kr., svarende
til ca. 0,36 kr. pr. dankorttransaktion. De beregnede omkostninger i 2016 udgjorde 0,47 kr. pr.
transaktion.
» Den maksimale abonnementsbetaling Nets må opkræve af forretningerne for brug af Dankort

i den fysiske handel er 469,6 mio. kr. i 2020 og 2021.
» Nets’ opkrævning af gebyrer for modtagelse af Dankort som betalingskort via internettet er

ikke omfattet af ovenstående regulering og internetforretninger betaler typisk over 1 kr. pr.
dankortbetaling.

6.2 Reguleringen af Dankortet i fysisk handel
For at modtage Dankort skal forretningerne betale et abonnement til Nets. Siden den 1. januar
2010 er det samlede årlige abonnement blevet fastsat på baggrund af de faktiske omkostninger
ved driften af dankortsystemet i den fysiske handel.
77

Det følger af tidligere bekendtgørelser, at forretningernes abonnementsbetaling til Nets gradvis er blevet øget siden 2013 med henblik på at sikre videreudviklingen af Dankortet. I praksis
udgjorde forretningernes abonnementsbetaling 55 pct. af de opgjorte driftsomkostninger i
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2013. I de efterfølgende år voksede andelen til 65 pct. i 2014 og 75 pct. i 2015. Fra 2018 og frem
kan Nets opkræve 100 pct. af omkostningerne ved driften af dankortsystemet.
I forbindelse med implementeringen af det andet betalingstjenestedirektiv er der foretaget enkelte justeringer i reguleringen af dankortet. I den nye lov om betalinger blev der eksempelvis
ændret en række bestemmelser vedrørende abonnementsordningen med henblik på at sikre
større teknologineutralitet. Samtidig blev reglerne justeret således, at erhvervsministeren i dag
har bemyndigelse til at afgøre hvilke typer af betalingsinstrumenter, der er omfattet af en abon78
nementsordning. Denne bemyndigelse er anvendt til at udstede bekendtgørelsen om beregning af det årlige abonnement, hvor de nærmere kriterier for hvilke betalingsinstrumenter, der
79
er omfattet af en abonnementsordning, også er angivet.
80

For at kunne fastlægge omkostningerne følger det af denne bekendtgørelse , at Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen hvert andet år skal foretage en omkostningsundersøgelse. De enkelte
omkostningsundersøgelser danner grundlaget for beregningen af det samlede dankortabonnement i to år.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog i 2019 en undersøgelse, der omfattede omkostningerne for 2018. Denne undersøgelse dannede grundlag for beregningerne af den samlede maksimale abonnementsbetaling, som Nets må opkræve af forretningerne i henholdsvis 2020 og
2021, jf. også tabel 6.1.

Tabel 6.1 Undersøgelser og abonnementsbetaling

2017
Undersøgelse
Af

2018

2019

2020

Omkostningerne for 2018

Omkostningerne for 2016

2021
Omkostningerne for 2020

Samlet årlig abonnements-betaling

Beregnet på basis af omk. for
2014

Beregnet på basis af omk. for
2016

Beregnet på basis af omk. for
2016

Beregnet på
basis af omk.
for 2018

Beregnet på
basis af omk.
for 2018

Forretningernes
abonnementsbetaling

95 pct. af omkostningerne

100 pct. af omkostningerne

100 pct. af omkostningerne

100 pct. af omkostningerne

100 pct. af omkostningerne

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Gennemførelsen af en omkostningsundersøgelse hvert andet år medfører, at styrelsen løbende
kan føre tilsyn med det grundlag, som abonnementet bliver beregnet efter. Samtidig vil undersøgelserne understøtte, at den beregnede abonnementsbetaling med en vis forsinkelse følger
udviklingen i de faktiske omkostninger.
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79
80

Bekendtgørelse nr. 1440 af 7. december 2017.
Bekendtgørelse nr. 1440 af 7. december 2017.
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Hvad angår de omkostningstyper, der skal indgå i beregningen, er der ifølge bekendtgørelsens
§ 3 alene tale om omkostninger forbundet med driften af betalingssystemet i den fysiske han81
del . I betalingsloven defineres et betalingssystem som ”et system til overførsel af midler med
formelle og standardiserede rutiner og fælles regler for behandling, clearing eller afvikling af be82
talingstransaktioner”. Det er således omkostningerne i forbindelse med driften af et sådan system, der er relevante i forhold til undersøgelsen af omkostningerne ved driften af dankortsystemet.
Der er fastsat lovmæssige rammer for, hvilke typer af omkostninger der skal indgå i beregningen af omkostningerne ved driften af dankortsystemet. De samlede omkostninger ved driften
af dankortsystemet omfatter bankernes omkostninger ved at udstede, administrere og videreudvikle Dankortet, og Nets’ omkostninger ved at indløse dankortbetalinger for forretningerne i
den fysiske handel.
6.3 Undersøgelse af dankortomkostningerne i 2018
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemførte i 2019 en undersøgelse af omkostningerne
ved driften af dankortsystemet i den fysiske handel. Som nævnt tog undersøgelsen udgangspunkt i omkostningerne fra 2018, og styrelsen traf afgørelse om, at de relevante omkostninger
til driften af dankortsystemet udgjorde 469,6 mio. kr. i 2018.
Fremgangsmåden i undersøgelsen i 2019 tog udgangspunkt i den tilgang, der blev fastlagt som
følge af revideringen af omkostningsundersøgelsen i 2015, jf. boks 6.2.
Boks 6.2
Revidering af undersøgelsen i 2015

Styrelsen gennemførte i 2015 en metodemæssig revision af undersøgelsen af omkostningerne ved
driften af dankortsystemet. Baggrunden var bl.a., at KPMG’s i sin rapport fra 2013 om dankortomkostningerne anbefalede, at der blev foretaget en vurdering af, om der skulle ske ændringer i opgørelsesmetoden. Den gennemførte revidering af omkostningsundersøgelsen er nærmere beskrevet i afsnit 8.5 i Betalingskortrapporten for 2016.
Revisionen førte bl.a. til, at en række poster udgik af undersøgelsen, da styrelsen vurderede, at
83
disse ikke var nødvendige for driften af dankortsystemet. Fremgangsmåden fra 2015 er genanvendt i undersøgelsen i 2019. Der er således en række omkostningskategorier, der ikke indgår i
undersøgelsen. Dette vedrører bl.a. omkostningerne til kontoudtog på papir og netbank-omkostninger, ligesom indtægter fra dankortindehavere heller ikke indgår. Årsagen er, at styrelsen alene
medregner de omkostninger, som vurderes nødvendige for driften af dankortsystemet i den fysi84
ske handel.

Konkret foregik opgørelsen af bankernes omkostninger i 2019, således at Nets og fem udvalgte
banker, heriblandt Danske Bank og Nordea, indrapporterede deres omkostninger direkte til
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

__________________
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Jf. også bekendtgørelsens § 1, stk. 2.
Jf. betalingslovens § 7, nr. 13.
Jf. nærmere herom i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 11. januar 2015.
Jf. nærmere herom i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 11. januar 2015.
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De fem banker i undersøgelsen stod samlet set for ca. 61 pct. af den samlede brug af Dankortet
i 2018 målt på antal transaktioner. Herefter opregnes opgørelsen til de samlede omkostninger
for samtlige udstederbanker.
Efter indhentning af oplysninger fra bankerne er der gennemført en omfattende analyse og validering af indberetningerne, herunder undersøgelse af bagvedliggende beregninger og fordelingsnøgler samt årsager til eventuelle omkostningsændringer i forhold de tilsvarende omkostninger i 2016.
På udstedersiden har bankerne en række omkostninger til bl.a. produktion, transaktionsbehandling samt service og administration. Bankernes produktionsomkostninger vedrører primært oprettelse af kortstamdata i bankernes systemer samt produktion og fremsendelse af
Dankortet til kunden. Bankernes omkostninger til transaktionsbehandling udgøres af omkostninger til bogføring af dankorttransaktioner og produktion af elektroniske kontoudtog. Endelig
har bankerne omkostninger til servicering af dankortforespørgsler, herunder håndtering af
kortspærringer og lignende forespørgsler i relation til Dankortet.
Styrelsen har ligeledes foretaget en analyse af Nets’ indberettede omkostninger og udviklingen
i disse med henblik på at sikre, at omkostningerne er retvisende og en eventuel omkostningsændring er tilstrækkelig begrundet.
Hvad angår Nets’ omkostninger, består disse primært af it-omkostninger til drift af dankortsystemet, herunder omkostninger til netværk og driftspersonale. Derudover har Nets bl.a. omkostninger til løbende vedligeholdelse og systemforvaltning af dankortsystemet og dankortinfrastrukturen på Nets’ kortplatform.
På baggrund af en samlet vurdering har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fundet, at de re85
levante omkostninger til driften af dankortsystemet udgjorde 469,6 mio. kr. i 2018, jf. tabel 6.2.
De beregnede omkostninger for 2016 udgjorde 486 mio. kr. Der er dermed tale om et fald på
16,4 mio. kr., svarende til 3,4 pct.

Tabel 6.2 Omkostninger ved driften af dankortsystemet for fysisk handel (løbende priser)
Samlede omkostninger ved driften af dankortsystemet
(mio.kr.)
Antal transaktioner i den fysiske handel (mio. stk.)
Gennemsnitlig omkostning pr. transaktion (kr.)
Forretningernes abonnementsbetaling som andel af
omkostninger

Gennemsnitlig abonnementsopkrævning pr. transaktion (kr.)1

2010

2012

2014

2016

2018

590

615

489

486

470

758
0,78
50 pct. af omkostningerne

840
0,73
50 pct. af omkostningerne

1.002
0,49
65 pct. af omkostningerne

1.297
0,47
85 pct. af omkostningerne

1.308
0,36
100 pct. af
omkostningerne

0,42

0,34

0,42

0,29

0,36

Note 1: Rækken viser den beregnede gennemsnitlige abonnementsbetaling pr. dankorttransaktion med udgangspunkt i den beregnede samlede maksimale abonnementsbetaling og det samlede antal transaktioner i den fysiske handel. Rækken er udelukkende en gennemsnitlig betragtning og afspejler således ikke de priser de enkelte forretninger betaler for at kunne modtage Dankortet.
Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beregninger baseret på oplysninger fra bankerne og Nets.

__________________
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Se også Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 12. december 2017.
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Den gennemsnitlige omkostning ved driften af dankortsystemet udgør ifølge styrelsens beregning således 0,36 kr. pr. transaktion. Det er mere end en halvering af omkostningerne siden
2008 og det laveste omkostningsniveau pr. transaktion, som endnu er opgjort.
Ses der på den gennemsnitlige abonnementsopkrævning pr. transaktion, er denne steget en
smule fra 0,29 kr. i 2016 til 0,36 kr. i 2018. Stigningen skyldes, at den gennemsnitlige abonnementsopkrævning pr. transaktion i 2016 dels var baseret på en fremskrivning af tidligere omkostningsundersøgelser, jf. nærmere herom i betalingsrapporten 2018, dels at forretningernes
abonnements betaling i 2016 kun dækkede 85 pct. af de samlede omkostningerne ved driften
af dankortsystemet.
Den gennemsnitlige transaktionsomkostning faldet stødt i perioden 2008-2018, jf. figur 6.1. Faldet skal bl.a. ses i lyset af det voksende antal dankorttransaktioner og udnyttelse af stordriftsfordele hos både banker og Nets og revisionen af omkostningsundersøgelsen i 2015.

Figur 6.1 Dankortomkostninger pr. transaktion (korrigeret for inflation)
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Gennemsnitlig omkostning pr. transaktion (kr.)

Note: Korrigeret for inflation ved brug af Statistikbankens forbrugerprisindeks (PRIS9)
Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens egne beregninger

Den maksimale abonnementsbetaling, som Nets må opkræve af forretningerne for brug af Dankort i den fysiske handel, er således 469,6 mio. kr. i 2020 og 2021, jf. bekendtgørelsens § 6, stk.
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3. Omkostningerne fastholdes således uændret i 2020 og 2021 med henblik på at bidrage til en
86
stabil udvikling i abonnementsbetalingen.
6.4 Dankortgebyrer ved handel på internettet
Nets’ opkrævning af gebyrer for modtagelse af Dankort som betalingskort via internettet er ikke
omfattet af ovenstående regulering.
Siden april 1999 har det været muligt for kortindløsere, eksempelvis Nets, at opkræve gebyr fra
forretninger, når et betalingskort benyttes som betalingsmiddel i den ikke-fysiske handel, det
vil fx sige på internettet. Hver gang der foretages et køb med Dankort via en internetforretnings
hjemmeside, betaler internetforretningen således et gebyr til Nets.
Gebyrerne skal være i overensstemmelse med betalingslovens § 122, stk. 1, hvorefter gebyrerne
87
ikke må være urimeligt høje . Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen traf i 2012 og i 2013 afgørelser vedrørende Nets’ dankortgebyrer på internettet, jf. nærmere herom i kapitel 7.
I den første afgørelse vurderede styrelsen, at Nets’ dankortgebyrer var for høje og derved udgjorde en overtrædelse af betalingstjenestelovens § 79 (svarende til nugældende betalingslovs
§ 122, stk. 1). Styrelsen påbød derfor Nets at nedsætte dankortgebyrerne. På baggrund af denne
afgørelse nedsatte Nets gebyrerne. I den anden afgørelse vurderede styrelsen, at dankortgebyrerne fortsat var for høje, hvorfor Nets igen blev påbudt at nedsætte dankortgebyrerne til et af
styrelsen fastlagt niveau. Påbuddet var gældende frem til 31. december 2014.

Tabel 6.3 Priser for at modtage Dankort i internethandel

Oprettelse

Årsabonnement
Betalinger med Dankort
Transaktionsbeløb 0,00-50,00 kr.
Betalinger med Dankort
Transaktionsbeløb 50,01-100,00 kr.
Betalinger med Dankort
Transaktionsbeløb over 100,01kr.

Gældende til 31. januar 2018
250 kr.
(via webhotel)
1.250 kr.
(ved certificeret software og egen
betalingsserver)

Gældende fra 1. februar 2018
250 kr.
(via webhotel)
1.250 kr.
(ved certificeret software og egen
betalingsserver)

1.000 kr.

1.100 kr.

0,70 kr. pr. transaktion
1,10 kr. pr. transaktion

0,54 kr. + 0,19 pct.
Max 2,50 kr.

1,39 kr. pr. transaktion

Note: Priserne er ikke momsbelagte.
Kilde: Nets, www. Dankort.dk

__________________
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Den tidligere regulering, hvor den årlige abonnementsbetaling blev fremskrevet på baggrund af udviklingen i de seneste to
omkostningsundersøgelser, kunne give anledning til store spring i abonnementsbetalingen.
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Ved urimeligt høje gebyrer forstås gebyrer, der er højere, end hvad der ville være tilfældet under virksom konkurrence, jf.
betalingstjenestelovens § 79.
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I forbindelse med styrelsens anden afgørelse nedsatte Nets dankortgebyrerne til de satser, som
er angivet i tabel 6.3. Disse gebyrer gjaldt frem til 31. januar 2018. Herefter ændrede Nets priserne til 0,54 kr. pr. transaktion tillagt 0,19 pct. af købsbeløbet. Gebyret kan dog samlet set ikke
overstige 2,50 kr. pr. transaktion.
Der er derfor umiddelbart tale om et fald i prisen for at modtage Dankort for små transaktionsbeløb, fx 50 kr., og en stigning i prisen for at modtage for større transaktionsbeløb, fx 500 kr.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelser i 2012 og 2013 vedrørende dankortgebyrer
på internettet verserer pt. i Østre Landsret, hvor hovedforhandlingen på tidspunktet for udgivelsen af denne rapport var berammet til december 2021, jf. nærmere herom i kapitel 7.
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Kapitel 7
Tilsyn og håndhævelse

7.1 Indledning
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med en række bestemmelser i betalingsloven,
jf. kapitel 5. Dette kapitel omhandler de væsentligste afgørelser, der er blevet truffet siden Betalingsrapporten 2018, samt de undersøgelser styrelsen har gennemført som led i sit tilsynsarbejde.
Nogle af de væsentligste tilsynsopgaver og indsatsområder, som styrelsen har gennemført, er
gengivet i boks 7.1. Styrelsens undersøgelse af omkostningerne ved driften af dankortsystemet
er beskrevet særskilt i kapitel 6.
Boks 7.1
Væsentlige tilsynsopgaver fra 2018 til 2020

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har bl.a.:
» Udstedt tre påbud for overtrædelse af reglerne om betaleres mulighed for frit at vælge beta-

lingsvaremærke, når der betales med fx et Visa/Dankort.
» Undersøgt niveauet for interbankgebyrer i Danmark med henblik på at sikre, at aktørerne ikke

opkræver for høje interbankgebyrer. Undersøgelserne ledte bl.a. til, at styrelsen udstedte ét
påbud mod anvendelse af for høje interbankgebyrer
» Udstedt over 80 påbud til forretninger i 2018-2019, der har opkrævet betalingskortgebyr i

strid med reglerne.
• Udstedt to påbud for overtrædelse af reglerne om betalingsinstitutters adgang til en betalingskonto.

7.2 Undersøgelse af frit valg af betalingsvaremærke ved brug af et co-badget betalingsinstrument
Det fremgår af interbankgebyrforordningens artikel 8, stk. 6, at en betaler (forbruger) skal have
mulighed for at vælge, hvilken del af et co-badget betalingskort (fx Visa/Dankort), som betaleren vil benytte til en betaling (”frit valg”), jf. også afsnit 5.5.1 om co-badging og ”frit valg”.
Dette medfører i praksis, at en forbruger, der betaler med et Visa/Dankort, har ret til at vælge,
om transaktionen skal gennemføres som en Dankort- eller Visa-transaktion. Forretningen har
mulighed for at installere en ”default” løsning, således at transaktionen som udgangspunkt gennemføres som en Dankort- eller Visa-transaktion, men dette må ikke hindre forbrugeren i at
vælge et andet betalingsvaremærke.
Dette er særligt interessant for Danmark, da størstedelen af forbrugerne anvender Visa/Dankort, jf. kapitel 3, hvorfor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2018 og 2019 har haft fokus på
efterlevelse af reglen om frit valg, jf. nedenfor.
Påbud vedrørende frit valg af betalingsvaremærke
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemførte i 2017 en undersøgelse af bl.a. Coop Danmark A/S (herefter ”Coop”) og Dagrofa Aps’ (herefter ”Dagrofa) efterlevelse af artikel 8, stk. 6.
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Undersøgelsen viste, at det ikke var muligt for betalere at foretage et frit valg af betalingsvaremærke i de pågældende forretninger. Styrelsen påbød derfor den 5. april 2018 Coop og Dagrofa
at sørge for, at betaleren kunne vælge betalingsvaremærke og/eller betalingsapplikation i deres
88
forretninger.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udstedte endnu et påbud til Coop den 24. januar 2019 om
at sørge for, at betaleren kunne vælge betalingsvaremærke og/eller betalingsapplikation. Dette
påbud vedrørte betalingsfunktionen i Coops medlemsapp, hvor funktionaliteten ikke efterle89
vede forordningens artikel 8, stk. 6.
7.3 Undersøgelse af interbankgebyrer
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har siden Betalingsrapporten 2018 gennemført en omfattende undersøgelse af de såkaldte interbankgebyrer, som er beskrevet nærmere i kapitel 2 og
kapitel 6.
Interbankgebyrer udgør typisk størstedelen af indløseres omkostninger ved at indløse betalingskort. Derfor har størrelsen på interbankgebyrerne stor betydning for den pris, indløsere
kan tilbyde forretninger for at indløse betalingskort.
Formålet med undersøgelsen var bl.a. at sikre, at banker ikke opkræver for høje interbankgebyrer, der kunstigt presser betalingskortgebyrer i vejret til skade for både forretninger og forbrugere. I styrelsens undersøgelser fra 2018 blev der indsamlet en mængde data om interbankgebyrer mv. med henblik på at kunne fastslå gebyrernes størrelse i forhold til de gældende prislofter.
Påbud om for høje interbankgebyrer
På baggrund af undersøgelsen af interbankgebyrer traf Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
90
den 12. marts 2019 afgørelse i medfør af interbankgebyrforordningens artikel 4. I afgørelsen
påbyder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Danske Bank A/S at ophøre med at tilbyde eller
kræve et interbankgebyr per transaktion, der udgør mere end 0,3 pct. af transaktionens værdi
for kreditkorttransaktioner. Afgørelsen vedrører primært kort af typen ”Corporate MasterCards med privat hæftelse”, der har begrænset udbredelse blandt danske kunder.
Danske Bank samarbejdede med styrelsen om sagen og oplyste, at banken har gennemført en
række tiltag for at sikre efterlevelse af forordningens artikel 4.

__________________
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Afgørelse af 5. april 2018, Påbud til Coop Danmark A/S vedrørende valg af betalingsvaremærke ved brug af et co-badget betalingsinstrument. Afgørelsen kan findes på styrelsens hjemmeside: https://www.kfst.dk/afgoerelser-ruling/betalingskort/afgoerelser/2018/20180405-paabud-til-coop-danmark-as/
Afgørelsen af 5. april 2018, Påbud til Dagrofa vedrørende valg af betalingsvaremærke ved brug af et co-badget betalingsinstrument. Afgørelsen kan findes på styrelsens hjemmeside: https://www.kfst.dk/afgoerelser-ruling/betalingskort/afgoerelser/2018/20180405-paabud-til-dagrofa-aps/
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Afgørelse af 24. januar 2019, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S. Afgørelsen kan findes på styrelsens hjemmeside: https://www.kfst.dk/afgoerelser-ruling/betalingskort/afgoerelser/2019/20190221-konkurrence-ogforbrugerstyrelsens-paabud-til-coop-danmark-as/
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Afgørelse af 12. marts 2019, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbud til Danske Bank A/S. Afgørelsen kan findes på styrelsens hjemmeside: https://www.kfst.dk/afgoerelser-ruling/betalingskort/afgoerelser/2019/20190502-konkurrence-og-forbrugerstyrelsens-paabud-til-danske-bank-as/
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7.4 Vejledning og påbud til forretninger for opkrævning af betalingskortgebyrer
Den 1. januar 2018 trådte nye regler i kraft for forretningers opkrævning af gebyrer fra forbrugere, der indebar et forbud mod forretningers opkrævning af gebyrer for brug af almindelige
betalingskort, jf. også kapitel 5. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lancerede i den forbin91
delse en vejledning om reglerne. Vejledningen er primært rettet mod forretningsdrivende.
Siden forbuddet trådte i kraft, og styrelsen offentliggjorde vejledningen, har en række medier
også bidraget til at oplyse forbrugere og forretninger om de nye regler. Derudover har en række
interesseorganisationer, herunder FDIH, Dansk Erhverv og Dansk Industri – både inden og efter
forbuddet trådte i kraft – oplyst deres medlemmer om de nye regler samt henvist forretninger
til styrelsens vejledning.
Påbud til en lang række forretninger for opkrævning af betalingskortgebyrer
I løbet af 2018 modtog styrelsen mange henvendelser fra såvel forbrugere som forretninger om
de nye regler for gebyropkrævning. Styrelsen modtog i alt over 200 henvendelser i perioden
2018-2019 fra forretninger og forbrugere omkring reglerne for opkrævning af gebyrer.
Efter af have undersøgt de respektive sager og henvendelser traf styrelsen en række afgørelser
om påbud, såfremt det kunne konstateres, at den pågældende forretning havde opkrævet et
gebyr i strid med reglerne. I 2018 udstedte styrelsen over 50 påbud til forretninger, der uretmæssigt havde opkrævet et betalingskortgebyr hos forbrugere i strid med reglerne i betalings92
loven. Tilsvarende udstedte styrelsen over 30 påbud til forretninger i 2019.
7.5 Afgørelser vedrørende betalingsinstitutters adgang til betalingskonti
I Danmark såvel som i EU har betalingsinstitutter en lovfæstet ret til at få adgang til en betalingskonto hos et pengeinstitut, der kan anvendes til at gennemføre betalingstransaktioner.
Denne regel er i Danmark implementeret i betalingslovens § 63, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med, jf. også afsnit 5.2.1. Bestemmelsen er bl.a. med til at sikre, at fintech-virksomheder samt små og mellemstore virksomheder kan konkurrere med bankerne til
gavn for forbrugerne.
Påbud for overtrædelse af betalingslovens § 63, stk. 1
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen traf i 2019 to afgørelser efter betalingslovens § 63, stk. 1.
Begge afgørelser angik pengeinstituttet, Arbejdernes Landsbank A/S (herefter ”Arbejdernes
Landsbank”).
Efter betalingslovens § 63, stk. 2, skal pengeinstitutter give betalingsinstitutter adgang til deres
betalingskontotjenester på objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår.
Den første afgørelse omhandlede Arbejdernes Landsbanks nye vilkår for erhvervskunder, herunder betalingsinstitutters adgang til en betalingskonto i banken. Styrelsen traf den 28. juni
2019 afgørelse om, at Arbejdernes Landsbanks nye vilkår for adgang til en betalingskonto var i
93
strid med betalingslovens § 63, stk. 1. Styrelsen vurderede, at visse af Arbejdernes Landsbanks

__________________
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Vejledningen kan findes på styrelsens hjemmeside: https://www.kfst.dk/media/49774/vejledning-om-forretningers-opkraevning-af-gebyrer.pdf
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Alle afgørelser kan findes på styrelsens hjemmeside: https://www.kfst.dk/konkurrenceforhold/betalingskortmarkedet/afgoerelser/raads-og-styrelsesafgoerelser/
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Afgørelse af 28. juni 2019, Adgang til betalingskonti, der føres i kreditinstitutter. Afgørelsen kan findes på styrelsens hjemmeside: https://www.kfst.dk/afgoerelser-ruling/betalingskort/afgoerelser/2019/20190628-adgang-til-betalingskonti-der-foeresi-kreditinstitutter/
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vilkår over for et konkret betalingsinstitut ikke var fastsat og/eller administreret proportionalt.
Styrelsen vurderede desuden, at dele af vilkårene var diskriminerende over for det pågældende
betalingsinstitut. På den baggrund fik banken et påbud om at bringe sine vilkår og måden de
administreres på i overensstemmelse med loven. Afgørelsen var den første af sin slags i Danmark.
Arbejdernes Landsbank ændrede sine generelle vilkår for erhvervskunder på baggrund af styrelsens afgørelse af 28. juni 2019. Imidlertid opsagde banken kort tid efter det pågældende betalingsinstituts samlede engagement i banken med en begrundelse om, at betalingsinstituttet
efter bankens vurdering ikke overholdt sine hvidvaskretlige forpligtelser. Betalingsinstituttet
ville således få lukket sine betalingskonti i banken.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen traf den 7. november 2019 afgørelse om, at Arbejdernes
Landsbank havde overtrådt betalingslovens § 63, stk. ved at ophæve sit engagement med et
94
konkret betalingsinstitut. Den anden afgørelse omhandlede således Arbejdernes Landsbanks
ophævelse af det pågældende betalingsinstituts samlede engagement med banken. Styrelsen
vurderede konkret, at Arbejdernes Landsbank ikke havde administreret ophævelsen proportionalt, idet banken ikke havde angivet over for betalingsinstituttet, hvad årsagen til ophævelsen
var, samt ikke havde varslet ophævelsen i rimelig tid. Desuden havde banken diskrimineret betalingsinstituttet ved ikke at følge bankens egne retningslinjer for ophævelse af kundeforhold.
På den baggrund fik banken et påbud om at sikre, at betalingsinstituttet uhindret og effektivt
kunne benytte de betalingskonti, som betalingsinstituttet havde fået adgang til.
Begge afgørelser er anket til Konkurrenceankenævnet, hvor sagerne pt. verserer.
Påbud til en række pengeinstitutter for manglende underretning om afslag på adgang
Efter betalingslovens § 63, stk. 2, skal pengeinstitutter underrette styrelsen og behørigt be95
grunde årsagen, når instituttet giver afslag på adgangen til sine betalingskontotjenester.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen traf i 2018 otte afgørelser om pengeinstitutters manglende underretning efter betalingslovens § 63, stk. 2. Alle otte pengeinstitutter havde overtrådt
betalingsloven ved ikke i rette tid at give underretning til styrelsen om afslag på adgang til pengeinstitutternes betalingskontotjenester. Alle pengeinstitutter blev påbudt fremover inden for
96
rimelig tid at give styrelsen underretning om afslag på adgang til sine betalingskontotjenester.
7.6 Afgørelser om urimelige dankortgebyrer på internettet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen traf to afgørelser om urimelige dankortgebyrer på internettet i 2012 og i 2013.
Begge sager vedrører Nets’ gebyrer for handel med Dankort på internettet. Sagerne var foranlediget af en klage fra Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH), der er en interesseorganisation for virksomheder, der forretningsmæssigt bruger internettet og andre digitale kanaler.

__________________
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Afgørelse af 7. november 2019, Opsigelse af betalingsinstituts betalingskonto. Afgørelsen kan findes på styrelsens hjemmeside:
https://www.kfst.dk/afgoerelser-ruling/betalingskort/afgoerelser/2019/20200211-opsigelse-af-betalingsinstituts-betalingskonto/
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En underretning til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal indeholde tilstrækkelig oplysninger til, at styrelsen kan foretage
en vurdering af om afslaget var berettiget i henhold til betalingslovens § 63, stk. 1.
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Alle afgørelser kan findes på styrelsens hjemmeside: https://www.kfst.dk/konkurrenceforhold/betalingskortmarkedet/afgoerelser/raads-og-styrelsesafgoerelser/
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FDIH fandt, at gebyrerne for brug af Dankort på internettet var for høje i henhold til den dagældende betalingstjenestelovs § 79.
97

I den første afgørelse (FDIH1) vurderede styrelsen, at Nets’ dankortgebyrer var for høje og
derved udgjorde en overtrædelse af betalingstjenestelovens § 79. Styrelsen påbød derfor Nets
at nedsætte dankortgebyrerne. På baggrund af denne afgørelse nedsatte Nets gebyrerne.
98

I den anden afgørelse (FDIH2) vurderede styrelsen, at dankortgebyrerne fortsat var for høje,
hvorfor Nets igen blev påbudt at nedsætte dankortgebyrerne til et af styrelsen fastlagt niveau.
Nets ankede begge styrelsens afgørelser til Konkurrenceankenævnet med henblik på ophævelse af styrelsens påbud. Konkurrenceankenævnet stadfæstede styrelsens første afgørelse
99
(FDIH1) den 25. juni 2013, og Nets indbragte efterfølgende Konkurrenceankenævnets kendelse for byretten.
Sagen blev dog henvist til Østre Landsret med henvisning til, at sagen angik et principielt retligt
spørgsmål.
For så vidt angår styrelsens anden afgørelse (FDIH2) afviste Konkurrenceankenævnet Nets’ anbringender og stadfæstede styrelsens afgørelse den 11. december 2013. Nets indbragte også i
dette tilfælde Konkurrenceankenævnets kendelse for byretten, hvor den af Nets blev begæret
henvist til Østre Landsret.
Begge sager verserer fortsat ved Østre Landsret. På tidspunktet for offentliggørelsen af denne
rapport var hovedforhandlingerne berammet til december 2020.
Boks 7.2
Konkurrenceloven og betalingslovens § 122

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om dankortgebyrer på internettet er et eksempel
på en afgørelse efter den dagældende § 79 i betalingstjenesteloven (nu betalingslovens § 122) om
urimelige priser og avancer.
Et indgreb forudsætter ikke, at et for højt pris- eller avanceniveau skal have været konstateret i
en længere periode, men kan foretages umiddelbart, når det konstateres, at en aktør anvender
100
urimelige priser og avancer.
Det følger af betalingslovens § 122, at der ”ved fastsættelse af gebyr m.v. i forbindelse med gennemførelse af betalingstransaktioner med et betalingsinstrument [ikke må] anvendes urimelige priser
og avancer. Ved urimelige priser og avancer forstås priser og avancer, der er højere, end hvad der
ville være tilfældet under virksom konkurrence.”
Bestemmelsen er formuleret i generelle termer og omfatter ifølge lovens bemærkninger ”enhver
virksomhed, der fastsætter gebyrer og vederlag i forbindelse med kortbetalinger”.

__________________
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Afgørelse af 30. november 2012, FDIH’s klage over dankortgebyrer på internettet. Afgørelsen kan findes på styrelsens hjemmeside: https://www.kfst.dk/media/13184/20121129-fdih-klage-dankortgebyr.pdf
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Afgørelse af 23. maj 2013, Vurdering af Nets’ ændring af dankortgebyrer som følge af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 30. november 2012. Afgørelsen kan findes på styrelsens hjemmeside: https://www.kfst.dk/media/13180/20130522fdih2.pdf
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Afgørelse af 25. juni 2013, Konkurrenceankenævnets kendelse af 25. juni 2013 – Nets Holding A/S mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Afgørelsen kan findes på styrelsens hjemmeside: https://www.kfst.dk/media/14085/20130625-nets-holdingmod-kfst.pdf
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Jf. de særlige bemærkninger til [betalingstjenestelovens] § 79 i L 119 Forslag til Lov om betalingstjenester. Betalingslovens §
122 er en direkte videreførelse af betalingstjenestelovens § 79.
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Hvad angår fortolkningen af begreberne ”urimelige priser og avancer”, følger det af lovens forarbejder, at en afgørelse heraf må ske gennem en hypotetisk præget bedømmelse af forholdene, som
de ville være i et konkurrencepræget marked. Der kan derfor ikke kræves et egentligt bevis for,
101
hvad prisen eller avancen ville være, men der kræves en væsentlig sandsynliggørelse.
Begrebet ”urimelige priser” kendes både i relation til konkurrencelovens § 11 om misbrug af dominerende stilling og betalingslovens § 122.
I forhold til konkurrenceloven adskiller betalingslovens § 122 sig på to måder. For det første er et
eventuelt indgreb mod urimelige priser og avancer i henhold til betalingslovens § 122 ikke betinget af, at der først skal konstateres en dominerende stilling. Det betyder, at indgrebsmuligheden
eksisterer i forhold til alle aktører uanset deres aktuelle styrke på markedet.
For det andet forudsætter et eventuelt indgreb ikke et ligeså højt pris- eller avanceniveau, som et
indgreb efter den generelle konkurrencelov.

7.7 Misbrug af dominerende stilling på markedet for indløsning af betalingskort i fysisk
handel
Konkurrencerådet traf den 29. august 2018 afgørelse om, at betalingskortindløseren Teller (nu
102
Nets) har misbrugt sin dominerende stilling i perioden 2012-2016 . Teller var i perioden datterselskab i Nets-koncernen og den største indløser af internationale betalingskort i Danmark.
Afgørelsen er truffet efter konkurrencelovens regler om forbud mod misbrug af dominerende
stilling og vedrører således ikke betalingsloven.
Tellers kontrakter med nogle af de største kunder indeholdt rabatter og kontraktvilkår, der
havde en loyalitetsskabende effekt og kunne afskærme markedet for konkurrenter, som ifølge
Konkurrencerådet udgjorde et misbrug af dominerende stilling. Konkurrencerådet har blandt
andet givet påbud om, at virksomheden skal ophøre med den ulovlige adfærd.
Nets ankede afgørelsen til Konkurrenceankenævnet, der stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse i sagen den 18. september 2019. Konkurrencerådet anmeldte sagen til Statsadvokaten for
Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.
Nets indbragte efterfølgende sagen for Sø- og Handelsretten, hvor sagen nu verserer. På tidspunktet for udgivelsen af denne rapport var hovedforhandlingerne endnu ikke berammet.

__________________
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Ibid.

Afgørelse af 29. august 2019, Tellers kontraktbetingelser. Afgørelsen kan findes på styrelsens hjemmeside:
https://www.kfst.dk/afgoerelser-ruling/konkurrenceomraadet/afgoerelser/2018/20180829-tellers-kontraktbetingelser/
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Kapitel 8
Forbrugermuligheder på betalingsmarkedet

8.1 Indledning
Den teknologiske udvikling og nye reguleringsmæssige tiltag skaber flere muligheder for, at forbrugerne kan anvende forskellige former for betalingsløsninger. Dette kapitel undersøger forretningers og forbrugers brug af de nye muligheder.
Til dette formål har styrelsen gennemført henholdsvis en spørgeskemaundersøgelse blandt for103
104
brugere og en spørgeskemaundersøgelse blandt forretninger . Undersøgelserne handler
blandt andet om, hvilke betalingsløsninger forbrugerne anvender, og hvilke betalingsløsninger
forretningerne modtager.
Dette kapitel beskriver nogle af de centrale resultater fra disse undersøgelser. De væsentligste
konklusioner er angivet i boks 8.1.
Boks 8.1
Konklusioner

» Visa/Dankortet er fortsat det mest udbredte kort ifølge de adspurgte forbrugere, hvor ca. 78

pct. oplyser, at de har et Visa/Dankort. Forbrugere oplyser dog, at de også anvender andre betalingskort, især internationale debetkort som fx MasterCard kredit og MasterCard debet.
» MobilePay er den mest udbredte mobile betalingsløsning ifølge de adspurgte forbrugere (ca.

70 pct. af de adspurgte forbrugere har oplyst, at de har løsningen).
» Mobile Pay og Visa/Dankort er ifølge de adspurgte forbrugere de mest anvendte betalingsløs-

ninger ved online handel. MobilePay er dog den betalingsløsning, der ifølge forbrugerne anvendes oftest, når det kommer til online handel.
» Omvendt anvendes Mobile Pay sjældent ifølge de adspurgte forbrugere, når der handles i fysi-

ske butikker. Resultaterne tyder på, at det er nemmere for mobile betalingsløsninger at vinde
indpas hos forbrugeren, når der er tale om online handel frem for fysisk handel.
» MobilePay er ifølge de adspurgte forretninger også den mest udbredte mobile betalingsløsning

hos forretninger.

__________________
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Forbrugerundersøgelsen bestod af en række spørgsmål, som 1010 respondenter – repræsentativt fordelt i forhold til alder,
køn, uddannelse, region og lønindkomst – besvarede. Undersøgelsen blev gennemført i oktober 2019.
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Virksomhedsundersøgelsen bestod ligeledes af en række spørgsmål, som 504 forretninger – fordelt i forhold til branche, omsætning og fysisk salg/internetsalg - besvarede. Der blev spurgt 385 fysiske forretninger og 256 internetforretninger. Respondenterne, der besvarede spørgsmålene, var ansvarlige for betalingsløsninger i hhv. deres fysiske forretninger og internetforretninger. Undersøgelsen blev gennemført i juni 2019. Både virksomheds- og forbrugerundersøgelsen blev gennemført i samarbejde med Wilke Markedsanalyse A/S. Spørgsmålene blev udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
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8.2 Forbrugeres valg og brug af forskellige betalingsløsninger
I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forbrugerundersøgelse 2019 spurgte styrelsen ind til,
hvordan forbrugerne betaler, når de køber varer eller serviceydelser.
Anvendelse af forskellige betalingsløsninger
Blandt de adspurgte forbrugere er Visa/Dankortet den betalingsløsning, som flest forbrugere
oplyser, at de anvender. Ca. tre ud af fire (78 pct.) af de adspurgte forbrugere svarer, at de anvender et Visa/Dankort, når de køber varer eller serviceydelser. Herefter angiver næsten lige
så mange (70 pct.) af de adspurgte forbrugere, at de har MobilePay, som de også anvender til at
betale med, når de køber varer eller serviceydelser, jf. figur 8.1. Det er endvidere omtrent halvdelen (46 pct.) af de adspurgte forbrugere, der oplyser, at de anvender kontanter til at betale
med i forretninger.
Andre betalingsløsninger anvendes i mindre omfang. Ca. en femtedel af forbrugerne angiver, at
de anvender Mastercard kredit (20 pct.), det rene Dankort (19 pct.) eller Mastercard debet (17
pct.) til at betale med. Hvad angår andre mobile betalingsløsninger, som Dankort app, Apple Pay
og Google Pay, anvender under fem pct. af de adspurgte forbrugere disse løsninger i forretninger.

Figur 8.1 Betalingsformer, som de danske forbrugere angiver, at de anvender i fysisk og
online handel

Note: Figuren viser resultaterne fra to spørgsmål:
1) Alle de 1.010 adspurgte forbrugere besvarede spørgsmålet: ”Hvordan betaler du, når du køber varer eller serviceydelser?”
2) Når en forbruger har oplyst, at de betaler med en af de viste betalingsløsninger, er de blevet spurgt ind til: ”Når du handler i
fysiske forretninger/online handel hvor ofte bruger du så den givne betalingsløsning?”
Anm.: Figuren viser for det første, hvor mange af de adspurgte forbrugere, der har anvendt en given betalingsløsning til at betale
med, når de køber varer eller serviceydelser i forretninger. Dette vises i den ”samlede” søjle. Dernæst viser figuren, hvor ofte
forbrugere anvender den pågældende betalingsløsning til at betale med i fysiske forretninger (den røde søjle) og online forretninger (den blå søjle).
Hvis man fx ser på den øverste ”samlede” stolpe, viser den, at ca. 78 pct. af de adspurgte forbrugere anvender Visa/Dankort til at
betale med i forretninger. Dernæst viser den røde del af stolpen, at ca. 55 pct. forbrugere altid anvender Visa/Dankort til at betale
med i fysiske forretninger, mens 19 pct. anvender det ofte og de resterende fem pct. anvender det sjældent.
Hvis man fx ser på den blå stolpe, viser den, at 12 pct. anvender altid Visa/Dankort til at betale med i online forretninger, mens
22 pct. anvender det ofte og de resterende 45 pct. anvender det sjældent.
Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forbrugerundersøgelse af betalingsmidler, oktober 2019
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Forbrugersvar om brug af betalingskort
Resultaterne fra undersøgelsen viser endvidere, at det mest udbredte betalingskort, Visa/Dankortet, også er det betalingskort, som forbrugerne angiver at anvende oftest i fysiske forretninger. Adspurgt angiver 55 pct. af forbrugere, at de anvender Visa/Dankortet mindst ni ud af ti
gange, når de betaler i en fysisk forretning, jf. figur 8.1.
Mindre udbredte betalingskort anvendes også i mindre omfang af forbrugerne. Således anvender blot ti pct. af de adspurgte forbrugere altid et ”rent” Dankort, når de handler i fysisk forretninger. Desuden oplyser kun seks pct. af forbrugerne, at de altid anvender deres MasterCard
debetkort, mens tre pct. af forbrugerne oplyser, at de anvender MasterCard kredit til at betale
med i fysiske forretninger.
Billedet er nogenlunde det samme for forbrugernes anvendelse af betalingskort, når de handler
i online forretninger. Resultaterne for online handel viser, at det fortsat er Visa/Dankortet, som
forbrugerne angiver, at de oftest anvender. Således svarer 12 pct. af forbrugerne, at de anvender
Visa/Dankort til at betale med ni ud af ti gange i online forretninger, jf. figur 8.1. Dernæst kommer det ”rene” Dankort, hvor otte pct. af de adspurgte forbrugere svarer, at de anvender Dankort ni ud af ti gange ved online handel. MasterCard kredit anvendes ni ud af ti gange af ca. syv
pct. af de adspurgte forbrugere, mens det tilsvarende tal for MasterCard debet er fem pct. Visa
debet kort anvendes stort set ikke online ifølge de adspurgte forbrugere.
Forbrugersvar om brug af mobile betalingsløsninger
Ifølge de adspurgte forbrugere er MobilePay den langt mest udbredte mobile betalingsløsning.
Løsningen er næsten ligeså udbredt ifølge de adspurgte forbrugere som Visa/Dankortet.
Selvom mange forbrugere har adgang til mobile betalingsløsninger, svarer forbrugere i undersøgelsen, at de som regel anvender mobile løsninger til at betale med på online forretninger.
De adspurgte forbrugere oplyser, at de i praksis anvender MobilePay i langt mindre omfang end
Visa/Dankortet, når de handler i fysiske forretninger. Således svarer under én pct. af forbrugerne, at de altid anvender MobilePay til at betale med i fysiske forretninger, jf. figur 8.1. Det
betyder, at stort set alle de forbrugere i undersøgelsen, som har oplyst, at de har MobilePay,
sjældent anvender MobilePay i fysisk handel.
Resultaterne er omtrent det samme for Dankort App og Google Pay, hvor under én pct. svarer,
at de altid anvender løsningerne til at betale med i fysiske forretninger. Ca. to pct. af forbrugerne
svarer, at de altid anvender Apple Pay, når de handler i fysiske forretninger.
Når det kommer til online handel, bruges mobile betalingsløsninger ifølge de adspurgte forbrugere i væsentligt større omfang. Her svarer 45 pct. af de adspurgte forbrugere, at de altid anvender MobilePay, når de handler på online forretninger, mens 22 pct. af forbrugerne oplyser,
at de anvender løsningen ofte, jf. figur 8.1. Resultaterne for Dankort App og Apple Pay er også
relativt højere, når forbrugerne handler online. Således oplyser ca. fire pct. af de adspurgte forbrugere, at de altid anvender disse to løsninger, når de handler online. Mens tilsvarende tal for
Google Pay er ca. én pct.
Ovenstående resultater kan tyde på, at MobilePay primært bruges til betalinger online og betalinger mellem private fremfor som betalingsmiddel i fysiske forretninger. Resultaterne tyder
endvidere på, at det er nemmere for mobile betalingsløsninger at vinde indpas hos forbrugeren,
når der foretages betalinger online. Dette skal måske også ses i lyset af, at det kan være nemmere for forbrugeren at anvende disse løsninger fremfor at indtaste sine kortoplysninger i forbindelse med handel på internettet.
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8.3 Tilgængelige betalingsformer i danske forretninger
I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens virksomhedsundersøgelse i 2019 spurgte styrelsen ind
til, hvilke betalingsformer forretningerne tilbyder deres kunder at betale med, jf. figur 8.2.
Undersøgelsen viser, at Dankortet og Visa fortsat er de mest udbredte tilbudte kortløsninger
ifølge adspurgte fysiske forretninger. Ca. 86 pct. af de adspurgte fysiske forretninger angiver, at
de modtager Dankortet, mens ca. 87 pct. af de fysiske forretninger angiver at modtage Visa.
Internationale debetkort er generelt udbredt som betalingsmulighed i fysiske forretninger. Således angiver 80 pct. af de adspurgte forretninger, at de modtager Visa debet, og 74 pct. angiver
at modtage MasterCard debet.

Figur 8.2 Hvor stor andel af virksomhederne, som tager mod den givne betalingsform
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Note: Spørgsmålet var ”Hvilke betalingsformer kan kunder betale med i [jeres/din] forretning ”og er stillet over to gange, hvortil
svarende er blevet vægtet på omsætningen.
Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens virksomhedsundersøgelse 2019.

Resultaterne tegner nogenlunde det samme billede hos internetforretninger, hvor Visa og Dankortet også er de betalingsmidler, som flest af de adspurgte internetforretninger angiver at
modtage. Resultaterne fra undersøgelsen peger herefter på, at MasterCard debet, Visa debet og
MobilePay er de næstmest udbredte betalingsmidler i internetforretninger og efter svarene
modtages af ca. 66-67 pct., jf. figur 8.2.
Endeligt er der ca. en femtedel af internetforretningerne (22 pct.), der angiver at modtage alternative betalingsmuligheder (”andre” i figur 8.2 ). Som eksempel herpå nævnes bl.a. Viabill og
PayPal.
Tilgængelige mobile betalingsløsninger
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Virksomhedernes svar peger på, at mobile betalingsløsninger også til en vis grad er udbredt –
især blandt fysiske forretninger - selv om de ikke er så udbredte som de mest populære fysiske
betalingskort. Svarene viser, at MobilePay er den klart mest udbredte mobile betalingsløsning i
forretninger. Blandt de adspurgte fysiske forretninger angiver 61 pct. af virksomhederne, at de
modtager MobilePay, mens henholdsvis 35 pct. af de adspurgte forretninger angiver at modtage
Dankort App.
Ifølge de adspurgte internetforretninger er MobilePay også klart den mest udbredte mobile betalingsløsning. Af de adspurgte internetforretninger angiver 66 pct., at deres kunder kan betale
med MobilePay, mens kun i syv pct. af de adspurgte internetforretninger kan kunderne betale
med Dankort app.

