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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2019-12-17 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Ella Nyström samt justitieråden  

Kerstin Calissendorff och Per Classon 

 

Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av 

betaltjänster online 

 

Enligt en lagrådsremiss den 5 december 2019 har regeringen 

(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över 

förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige 

Nils Friberg. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande. 

 

Förslaget i remissen utgår från att det är betaltjänstleverantören som 

ska ansvara för hur olika betalningssätt ska presenteras vid e-
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handel. Med en sådan utgångspunkt framstår det som naturligt att 

bestämmelsen placeras i lagen om betaltjänster. Flera remiss-

instanser har emellertid ifrågasatt om den föreslagna placeringen är 

den mest ändamålsenliga liksom betaltjänstleverantörens möjlighet 

att uppfylla presentationskravet. Detta har inte bemötts och förklarats 

på ett tillfredsställande sätt i remissen. Frågorna bör övervägas 

närmare under det fortsatta beredningsarbetet.   

 

7 a kap. 1 § 

 

Enligt Lagrådets mening bör det av paragrafen tydligt framgå att det 

är betaltjänstleverantören som åläggs skyldigheten att se till att 

betalningssätten presenteras på det föreskrivna sättet. Lagrådet 

föreslår följande lydelse.  

 

Om en konsument som köper varor eller tjänster online kan välja ett 
betalningssätt som innebär att en kredit inte lämnas, ska 
betaltjänstleverantören se till att ett sådant betalningssätt visas först. Ett 
betalningssätt som innebär att en kredit lämnas får inte heller vara förvalt 
om det finns andra betalningssätt.  
 

7 a kap. 2 § 
  
  

Enligt paragrafen ska ett handlande som strider mot 1 § vid 

tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486) 

anses vara otillbörligt mot konsumenter.  

 

Av lagrådsremissen framgår att köp av varor och tjänster på e-

handelsplattformar i allmänhet sker genom någon form av elektronisk 

betalning. För att genomföra en elektronisk betalning måste såväl 

konsumenten som e-handlaren anlita betaltjänstleverantörer. En e-

handlare som vill erbjuda sina kunder ett eller flera betalningssätt 

träffar avtal med en eller flera betaltjänstleverantörer.  
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Betaltjänstleverantörer som e-handlaren har anlitat tillhandahåller det 

betalningssätt som köparen väljer för att fullgöra sin betalnings-

förpliktelse.  

 

Mot den angivna bakgrunden uppkommer bl.a. frågan om det är e-

handlaren eller betaltjänstleverantören som marknadsför betal-

tjänsterna på e-handelsplattformen i marknadsföringslagens mening. 

Frågan om den lagens tillämplighet vid en överträdelse av 1 § är 

enligt Lagrådets mening inte tillräckligt utvecklad i remissen och bör 

belysas ytterligare i den fortsatta beredningen.   

 

 

 

 

 


