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Bealingstjenestedirektivet
Finanstilsynet har anmodet om bemærkninger til lovudkast om ny betalingstjenestelov.
Finans og Leasing skal i den anledning bemærke følgende:
§ 21
Det er et stort problem for betalingsinstitutter, at de i § 21, stk. 2, nr. 2 underlægges et krav
om, at ”kredit, der ydes i forbindelse med grænseoverskridende betalingstjenester, skal
kræves tilbagebetalt inden for et tidsrum, der ikke må overstige 12 måneder”.
Dette krav gælder ikke for banker (kreditinstitutter). Dermed skabes en konkurrenceulighed,
som på ingen måde er begrundet.
Finans og Leasing vil derfor benytte lejligheden til at opfordre regeringen til ved
førstkommende lejlighed at arbejde for, at direktivet ændres, således at denne
konkurrenceulighed ophæves.
Det fremgår af bemærkningerne på side 73, nederst, at bestemmelsen ikke er til hinder for, at
kreditten er revolverende, men at brugerens skyld dog skal kræves indfriet mindst en gang
årligt. Finans og Leasing finder disse to udsagn vanskeligt forenelige. Der bør klargøres i
bemærkningerne, at det er tilstrækkeligt, at betalingsinstituttet indsætter en passus i sine
rammeaftaler eller lignende, hvoraf det fremgår, at man af hensyn til opfyldelsen af
bestemmelsen, formelt set kræver gælden indfriet en gang årligt, men at det er op til kunden at
afgøre, om man ønsker at følge det. Betalingsinstituttet bør ved samme lejlighed kunne
angive, at man ikke vil håndhæve denne årlige indfrielse, såfremt kunden undlader/ikke
ønsker at indfri den skyldige gæld. Det afgørende må være, at kunden på denne måde er
blevet gjort opmærksom på muligheden for at indfri gælden.
§ 22
Finans og Leasing har tidligere bl.a. på møde den 22. september 2008 argumenteret for, at
følgende ville blive skrevet ind i bemærkningerne: at kravet om separering af midler ikke
gælder for kontokortordninger herunder kredit i forbindelse med kontokortordninger omfattet
af nr. 4 i bilag 1. Vi gentager hermed denne anmodning.
Estimat over ressourceforbruget
Det fremgår, at det estimeres, at erhvervslivet samlet set vil skulle anvende mindre end
10.000 mandetimer på at implementere loven. Finans og Leasing er stærkt tvivlende
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heroverfor, idet loven vil påvirke mange finansielle virksomheder herunder også
virksomheder som i dag ikke er under tilsyn hos Finanstilsynet (på nær hvad angår
foranstaltninger imod hvidvask og terrorisme), og hver enkelt virksomhed vil skulle bruge
mange ressourcer på at opnå tilladelse fra Finanstilsynet, tilrette produkter/koncepter i forhold
til kunder, tilrette IT-systemer som følge heraf m.v.

Med venlig hilsen
Christian Brandt
Direktør for Finans og Leasing
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