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Remiss av betänkandet Nya krav på betaltjänstleverantörer att 
lämna uppgifter (SOU 2022:25) 

 

TechSverige har erbjudits möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerade 

remiss.  

Vi tackar för möjligheten och vill lämna följande synpunkter 

• TechSverige vill framföra stöd för förslaget att införa ett system för att 

registrera och kontrollera internationella betalningen genomförda av 

betaltjänsteleverantörer. Momsbedrägerier är ett ökande problem som 

bland annat påverkar konkurrensen på marknaden. 

 

TechSverige vill dock framföra vissa påpekanden. 

• Rapporteringsplikten är satt till 26 överföringar per kvartal till en viss 

mottagare. Det saknas dock en rapporteringsplikt kopplad till belopp. Då 

detta uppenbarligen baseras på tidigare EU-direktiv går det inte att påverka 

i den föreslagna regleringen men riskerar att bli en tandlös reglering. 

• Kostnader i Sverige för införande och drift av det nya systemet med en 

europeisk databas, Cesop, specificeras i remissen. Kostnaden för 

etableringen och driften av Cesop enligt EU:s genomförandeförordning 

finns inte med i sammanställning över kostnader. Denna okända kostnad 

ska gå över den svenska EU-budgeten. Detta borde ha tydliggjorts. Med 

tanke på Cesops åtaganden både avseende inrättande och drift blir det 

troligen en avsevärd kostnad. 

• Integritetsaspekterna avseende den information om privatpersoner och 

företag som Cesop databasen kommer att hantera är svåra att bedöma då 

Cesop ännu inte existerar. Var ska databasen placeras? Hur ska överföring 

mellan länder och databas skyddas samt hur ska access till informationen i 

databasen skyddas? Dessa frågor har den senaste tiden blivit centrala. Med 
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tanke på att samtliga EU-medlemmar ska delta i detta nätverk förefaller 

säkerhetsanalysen lite ofullständig. 
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