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Deres ref.: J.nr. 1911-1010   

Finanstilsynet 

Att.: Juridisk kontor 

Århusgade 110 

2100 København Ø 

 

Mail til hoeringer@ftnet.dk  

kopi til lef@ftnet.dk og jky@ftnet.dk   

15. maj 2017 

Høring over udkast til ændringsforslag til forslag til lov om betalinger  

Finanstilsynet har den 9. maj 2017 sendt nyt forslag til §§7 og 124 i lov om betalinger i høring. 

Dansk Erhverv har hertil følgende generelle bemærkninger: 

 

Generelle bemærkninger 

Det nye forslag er et markant tilbageslag for både forbrugere og erhvervsdrivende for så vidt angår 

de loyalitetsprogrammer der - trods en datamæssig adskillelse fra betalingstjenesten – på anden 

vis er tilknyttet betalingstjenesten – fx via samme plastikkort eller samme app.  

 

Dansk Erhverv ønsker, at det gennem øget digitalisering skal være nemt at være forbruger og er-

hvervsdrivende – desværre går det nye forslag i modsat retning. Det er Dansk Erhvervs opfattelse, 

at PSD2 og dermed lov om betalinger både kan og skal være med til at skabe nye muligheder for 

detailhandlen og fintech-industrien, som dermed kan fastholde og skabe nye arbejdspladser. Imid-

lertid vil en lov med uklare, upræcise og stramme regler, som i øvrigt er bødesanktionerede, ikke 

fordre lyst til nytænkning. Generelt er det Dansk Erhvervs opfattelse, at direktivet skal implemen-

teres så direktivnært som muligt, således at danske erhvervsdrivende ikke sættes i en urimelig dår-

lig konkurrencesituation overfor konkurrenter i andre EU-lande. 

 

I øvrigt skal Dansk Erhverv bemærke, at der også andre steder i det fremsatte lovforlag spændes 

ben for medlemsprogrammer/loyalitetsprogrammer. Det gælder lovforslagets §5, nr. 14, hvor der 

pålægges erhvervsdrivende en lang række regler og pligter i forhold til programmer, hvor der er 

opsparet medlemsbonus. Den regel bør præciseres, så det er klart, at sådanne bonusprogrammer 

er undtaget fra lovens krav. 

 

Dansk Erhverv anerkender, at der er dele af det nye forslag, som giver nye muligheder for anven-

delse af betalingstjenesteoplysninger. Imidlertid er forslaget formuleret uklart og upræcist, og in-

tentionerne bag forslaget skinner kun delvist igennem i bemærkningerne og er stort set umulige at 

genfinde i selve lovteksten. Der er derfor helt generelt behov for, at lovteksten bliver mere præcis, 

og at man generelt helt undgår at lovgive i bemærkningerne, som fx er tilfældet med definitionen i 

§7. 
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På den baggrund har Dansk Erhverv følgende konkrete bemærkninger til ændringsforslaget: 

 

Fjern kravet om, at forbrugeren skal kunne fravælge loyalitet i betalingssituationen 

(Bemærkningerne til §7). 

 Det skal være muligt for en butik, at tilbyde en forbruger at have sin betalingstjeneste og sit 

loyalitetsprogram på samme betalingskort, samme app e.l. Når forbrugeren ikke skal med-

bringe flere kort, bliver det nemmere at være forbruger. Samtidig sikres det, at forbrugeren 

altid får brugt sit loyalitetsprogram, og dermed får de tilknyttede fordele. Det skal i den 

forbindelse bemærkes, at knapt 75% af alle danskere er medlem af en eller flere loyalitets-

programmer/kundeklubber1. 

 Et krav om, at forbrugeren skal kunne fravælge loyalitet i selve betalingssituationen, tvinger 

reelt butikkerne til at anvende to separate kort/løsninger, da det kræver en ny teknisk sær-

løsning for butikken at håndtere et sådant krav. Et sådant krav vil medføre lange køer i 

supermarkedet, når forbrugeren skal tage stilling til, hvilket betalingsmiddel der skal an-

vendes (Visa eller Dankort på et Visa/Dankort), og om der skal fravælges loyalitet. Særligt 

vil det ødelægge de nye smidige betalingsløsninger med kontaktløse betalinger med kort 

eller mobil, da en stillingtagen til registrering af loyalitet vil afbryde betalingsflowet, der er 

designet til at være let og smidigt.  

 Medlemskab af et loyalitetsprogram er frivilligt for forbrugeren og kræver udtrykkeligt 

samtykke fra forbrugeren. Dansk Erhverv anerkender, at en forbruger nemt skal kunne 

melde sig ind og ud af programmet eller sætte programmet på pause, og at en forbruger, 

som ikke ønsker loyalitet registreret, skal kunne melde sig ud af loyalitetsprogrammet eller 

fravælge loyalitet. Dette bør imidlertid kunne ske fx via en app, en hjemmeside eller i kun-

deservice – det skal derimod ikke være et specifikt krav, at det skal kunne ske i selve beta-

lingssituationen ved kassen. 

 Det må ikke være et krav, at behandlingen af loyalitetsoplysninger og oplysninger fra andre 

tilknyttede programmer skal ske forinden betalingen er foretaget. Programmer, der fx fo-

retager en donation til en velgørende organisation på baggrund af betalinger, eller et pro-

gram, hvor forbrugeren optjener point på baggrund af betalingen, kan af naturlige årsager 

først foretages efter købet/betalingen er gennemført.  

 Personhenførbare oplysninger, der er indsamlet via et loyalitetsprogram, er allerede regu-

leret og beskyttet af persondatalovgivningen, hvorfor det er unødvendigt og uhensigtsmæs-

sigt, at dobbeltregulere i lov om betalinger.  

 

 

Præciser definitionen af betalingsoplysninger (Bemærkningerne til §7) 

 Betalingsoplysninger defineres i §7 som to typer oplysninger.  

o Den ene vedrører alene selve betalingen – altså oplysninger, der altid genereres, og 

som er nødvendige for, at selve betalingstransaktionen kan gennemføres, nemlig 

                                                           
1 http://www.forbrug.dk/Nyheder/2013/Danskerne-er-vilde-med-kundeklubber-men-bruger-ikke-forde-

lene?tc=E17355668FDD4CB0BC16BC527F58AC58 
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bl.a. oplysninger om beløb og dato samt delvist kortnummer, terminalnummer o.l. 

– altså typisk den data, som fremgår af en betalingskortkvittering. 

o Den anden vedrører oplysninger om, hvad der er købt, og hvad de enkelte va-

rer/ydelser kostede. Typisk oplysninger, der fremgår af en købskvittering. Det er 

oplysninger, der genereres, uanset om man betaler med kort, kontanter eller en fla-

skebon, og som således er helt uafhængig af betalingstjenesten. Det er således ikke 

en betalingsoplysning og skal derfor ikke defineres som sådan. 

 Betalingsoplysninger skal alene defineres som oplysninger om selve betalingen, som alene 

genereres på baggrund af anvendelse af selve betalingstjenesten. Oplysninger om varesalg 

o.l., der genereres, uanset hvordan forbrugeren betaler – om det er med kontanter eller 

med en betalingstjeneste – er ikke betalingsoplysninger, men varer- og ydelsesoplysninger. 

Oplysningerne er ikke i sig selv personhenførbare, og da de i øvrigt ikke vedrører selve be-

talingen, skal de oplysninger ikke behandles i lov om betalinger, men alene i anden lovgiv-

ning.  

 

 

Præciser kravet til samtykke til behandling af betalingsoplysninger for alle erhvervs-

drivende (§124a, stk. 2) 

 Behandling af betalingsoplysninger er nødvendige for en butik for at kunne gennemføre en 

betalingstransaktion.  

 Med den foreslåede bestemmelse skal en butik have en forbrugers udtrykkelige samtykke 

for at kunne gennemføre en betaling og for at kunne generere en købskvittering og foretage 

registrering i butikkens eget system om, hvad der er købt. 

 Det er stærk uhensigtsmæssigt, hvis en forbruger i butikken skal udfylde en blanket e.l. med 

navn og underskift, inden kunden kan få lov til at betale, og for at butikken kan lave en 

købskvittering. Det må være tilstrækkeligt, at forbrugeren har givet samtykke til sin beta-

lingstjenesteudbyder for at en betalingstransaktion i en butik kan gennemføres. Kvitte-

ringsoplysninger bør udgå af definitionen for betalingsoplysninger af de grunde, der er an-

ført ovenfor. Der er derfor et behov for tilretning af bestemmelsen.  

 

 

Præciser, hvad en erhvervsdrivende må anvende betalingsoplysninger til (§124a, stk. 

3-9) 

 Bestemmelsen i stk. 3 oplister udtømmende tre formål, som betalingsoplysninger må an-

vendes til. Der er behov for, at de tre formål præciseres, da det er uklart, hvad erhvervsdri-

vende må anvende betalingsoplysninger til. 

 Det er uigennemskueligt, hvorfor der i bestemmelserne stk. 4 til stk. 9 er oplistet yderligere 

formål, som en erhvervsdrivende må eller ikke må anvende betalingsoplysninger til, når 

der allerede i stk. 3 er oplistet en udtømmende liste. 

 Der bør sikres en bedre sammenhæng, en mere læsevenlig og en mere gennemskuelig op-

stilling af, hvad der er tilladt.  
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Fjern kravet til samtykke til behandling af data i anonymiseret form (§124a, stk. 3, 

nr. 3) 

 Betalingsoplysninger er pr. definition personhenførbare. Når disse er anonymiserede, er 

der derfor ikke længere tale om betalingsoplysninger. Et krav til samtykke til behandling af 

anonyme betalingsoplysninger er derfor unødvendigt – allerede fordi der ikke er tale om 

betalingsoplysninger i denne henseende.  

 

 

Fjern eller præciser kravet om, at der ikke må ske diskriminerende prissætning af 

tjenester og produkter (§124a, stk. 4). 

 Kravet om, at der ikke må ske diskriminerende prissætning bør fjernes, da dette hindrer 

erhvervsdrivende i at give forbrugerne gode målrettede tilbud på baggrund af betalingsop-

lysninger. 

 Hvis bestemmelsen fastholdes, skal den præciseres, idet den nuværende formulering er 

uklar som følge af ordvalget ”diskriminerende”. I stedet kan det fremgå, at en erhvervsdri-

vende ikke må anvende betalingsoplysninger til at fastsætte en højere pris overfor den kon-

krete forbruger. 

 Det skal fremgå direkte af bestemmelsen – og ikke alene i bemærkningerne – at det er til-

ladt at tilbyde generelle rabatter.  

 Det skal i øvrigt bemærkes, at det er en nødvendig forudsætning for at tilbyde en generel 

rabat på baggrund af betalingsoplysninger, at der behandles betalingsoplysninger. 

 

 

Præciser, hvad der forstås ved produkt og ydelse (§124a, stk. 7 og 8) 

 I bestemmelserne er anvendt ordene ”produkt” og ”ydelse”. Det er uklart, hvilke produkter 

og ydelser der refereres til – er det fx de varer, der sælges i detailhandlen, der er ”produkter” 

i denne bestemmelse? 

 Når en erhvervsdrivende fastsætter en generel rabat ved at anvende betalingsoplysninger, 

så er det samtidig en nødvendighed, at den erhvervsdrivende betinger den rabatterede pris 

af, at forbrugeren anvender det pågældende betalingsmiddel. 

 Behandling af betalingsoplysninger er ikke i sig selv nødvendigt for at kunne levere en vare. 

Bestemmelsen bør derfor præciseres. 

  

 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for en uddybning af høringssvaret.  

Med venlig hilsen 

Henrik Hyltoft 

Markedsdirektør 


