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Høring over lov om ændring af lov om betalinger 

 
Dansk Erhverv har den 14. januar 2021 modtaget høring over udkast til forslag til lov om ændring 
af lov om betalinger. 
 
Formålet med lovforslaget er at ophæve §155 i lov om betalinger, Bestemmelsen blev indført ved 
den ændring af lov om betalinger der blev vedtaget i 2017 og trådte i kraft 1. januar 2018 og hvor 
kontantpligten i lovens §81 blev lempet.  

 

Erfaringer fra de seneste tre år er, at ordningen ikke har skabt nævneværdige udfordringer for kun-

der der ønsker at betale med kontanter, sammenholdt med, at ordningen i nogen grad har skabt 

øget tryghed og sikkerhed i de butikker, der har valgt at sige nej tak til kontanter mellem kl. 

20.00/22.00 og 06.00. 

 

Set i det lys, er det naturligvis det rigtige at ophæve §155. Imidlertid vil det være relevant at tage 

selve kontantpligten i §81 op til revision. Det forhold, at der ikke har været nævneværdige udfor-

dringer for kunderne i de forgange tre år bør jo netop give anledning til at overveje, om det er muligt 

helt at fjerne - eller som minimum yderligere lempe - kontantpligten.  

 

Der synes ikke at være et behov for en sådan pligt til at samtlige betalingsmodtagere i 2021, herun-

der supermarkeder, kiosker, tankstationer, hoteller, biografer, svømmehaller, diskoteker, restau-

ranter mv skal være forpligtet til at modtage kontanter.  

 

Kontanter vil i en række situationer være uforholdsmæssigt besværlige o.l. (fx ifm, covid 19). De er 

langsommelige (fx mange mennesker der skal ekspederes hurtigt til fx en koncert). De er forbundet 

med større risici end digitale betalinger (røverier mm). De er ekstraordinært omkostningskrævende 

(der skal eksempelvis opbygges al muligt sikkerhed, overvågning, kontantafhentning mm). De er 

overflødige i en række situationer (eksempelvis et fodboldstadion hvor folk ved at det er kontantfrit 

- ligesom vi har set fungere rigtig godt ved bl.a. festivaler der har fået dispensation). Og så er der 

bare en række situationer, hvor kontanter ikke passer ind (fx hygiejne ved take away etc. eller ved 

nye smarte koncepter). 

 

Andelen af kontantbetalinger er generelt meget lille i dag. Der er imidlertid stor forskel på de en-

kelte butikkers kontantandele. Der afhænger bl.a. meget af hvilke varer/ydelser de sælger, hvem 

køberne er og hvor i landet butikken er beliggende. Andelen af kontantbetalinger hos de enkelte 

betalingsmodtagere vil derfor svinge fra ganske få procent til over 20% - men uanset hvor stor en 
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anden af betalingerne der er i kontanter, er betalingsmodtageren forpligtet til at opretholde et helt 

stort og dyrt system (kasseapparat, byttepenge, sikkerhed mv), til at modtage kontanter. Det synes 

ikke at være proportionalt. 

 

Den seneste analyse der er lavet af kontanters betydning i samfundet, er udfærdiget at National-

banken i sommeren 2016 og baserer sig på tal fra 20151. Rapporten var en del af baggrunden for 

lovændringen der blev vedtaget i 2017. Der er ikke siden da lavet en grundig analyse at kontanters 

rolle og betydning i samfundet.  

 

Der er derfor behov for, at Folketinget pålægger Regeringen at foretage en fornyet analyse af kon-

tanters rolle i samfundet med henblik på, at revidere kontantpligten i det kommende folketingsår. 

Herunder kan der også ses på de mange dispensationsansøgninger der er tilgået Finanstilsynet og 

Erhvervsministeriet siden seneste lovændring.  

 

Afslutningsvist – men ikke uvæsentligt – skal vi bemærke, at det forslag til ændring af hvidvasklo-

ven, der blev sendt i høring i december 2020 og som bl.a. vedrører nedsættelse af kontantforbuddet 

til 20.000 kr. skaber udfordringer for butikkerne, når butikkerne samtidig er forpligtet til at mod-

tage kontanter. Konkret betyder det, at butikkerne modtager kontanter fra kunder for betaling af 

varer - det kan fx være kioskvarer eller mad på en restaurant, men samtidig kan kiosken eller re-

stauranten ikke købe nye kioskvarer eller råvarer til restauranten for de samme kontanter, hvis 

beløbet overstiger 20.000 kr. Da det samtidig er vanskeligt for butikkerne at komme af med sine 

penge i bankerne, og da de fleste banker i øvrigt tager en negativ rente, er det mere relevant at 

benytte kontanterne til at købe nye varer for. Vi skal i den forbindelse henvise til vores høringssvar 

af 4. december 2020 til Finanstilsynet vedr. lovforslag til ændring af lov om hvidvask.  

 

Vi skal opfodre til, at kontantpligten og kontantforbuddet behandles som et samlet hele.  

 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for uddybning af ovenstående.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Henrik Lundgaard Sedenmark 

Chefkonsulent 

 
1 https://www.nationalbanken.dk/da/bankogbetalinger/betalingsraad/Documents/Betalingsraadet_Kontantrapport_juni_2016.pdf  

https://www.nationalbanken.dk/da/bankogbetalinger/betalingsraad/Documents/Betalingsraadet_Kontantrapport_juni_2016.pdf

