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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om betalningsinstitut och vissa lagar som har sam-
band med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
 
I denna proposition föreslås att det stiftas 

en lag om betalningsinstitut och att direktivet 
om betaltjänster på den inre marknaden 
genomförs, med undantag för bestämmelser-
na om betaltjänster. 

I lagförslaget föreskrivs om rätten att till-
handahålla betaltjänster. Det innehåller be-
stämmelser om förutsättningarna för att be-
vilja auktorisation för betalningsinstitut, om 
affärsverksamhet som är tillåten för betal-
ningsinstitut, om skyddande av kundmedel, 
om kapitalkrav för betalningsinstitut samt om 
filialetablering i en annan stat. Dessutom fö-
reskrivs i lagen om de förutsättningar under 
vilka en fysisk eller juridisk person får till-
handahålla betaltjänster utan auktorisation. 

Det föreslås att Finansinspektionen ska 
övervaka att lagen efterlevs.  

Dessutom föreslås att det stiftas en lag om 
utländska betalningsinstituts verksamhet i 
Finland samt att det med anledning av den 
föreslagna lagen om betalningsinstitut görs 
ändringar i kreditinstitutslagen, lagen om 
värdepappersföretag, lagen om Finansinspek-
tionen, lagen om Finansinspektionens till-
synsavgift, lagen om förhindrande och utred-
ning av penningtvätt och finansiering av ter-
rorism samt i bokföringslagen. 

Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 
1 november 2009, då tidsfristen för genomfö-
rande av direktivet går ut.  

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Inledning 

Europaparlamentet och Europeiska unio-
nens råd antog den 13 november 2007 direk-
tivet 2007/64/EG om betaltjänster på den inre 
marknaden och om ändring av direktiv 
97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG och 
2006/48/EG samt upphävande av direktiv 
97/5/EG, nedan betaltjänstdirektivet. Genom 
lagförslaget i denna proposition genomförs 
direktivet, med undantag för avdelningarna 
III och IV. 

Med betaltjänster avses i direktivet bl.a. gi-
rering och direktdebitering samt betalningar 
med bank-, kredit- och andra betalkort, tele-
fon och bredbandsanslutning. 

Med betaltjänstdirektivet skapas för Euro-
peiska unionen en enhetlig ramlagstiftning 
för betaltjänster som tillhandahålls inom ge-
menskapen. Målet är att genom de fördelar 
som större enheter och ökad konkurrens in-
nebär sänka betalningssystemets nuvarande 
höga kostnadsnivå och att säkerställa jämlika 
konkurrensförhållanden. Genom direktivet 
skapas förutsättningar för integrering och ra-
tionalisering av betaltjänsterna. I direktivet 
föreskrivs bl.a. om enhetliga informations-
skyldigheter samt om tjänsteleverantörers 
och betaltjänstanvändares rättigheter och 
skyldigheter. Målet är att uppnå en hög nivå 
på konsumentskyddet och förbättra effektivi-
teten. 

Genom direktivet skapas också en rättslig 
grund för ett gemensamt betalningsområde 
för euro (Single Euro Payments Area, 
SEPA). SEPA är de europeiska bankernas på 
självreglering baserade projekt för att skapa 
ett effektivt, enligt enhetliga bestämmelser 
och standarder fungerande hemmamarknads-
område för betalningsförmedling. 

Betaltjänstdirektivet ersätter Europaparla-
mentets och rådets direktiv 97/5/EG om 
gränsöverskridande betalningar. 

Medlemsstaterna genomföra direktivet se-
nast den 1 november 2009. 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdets 
(EES) gemensamma kommitté fattade den 7 
november 2008 beslut nr 114/2008 enligt 

vilket direktivet ska tillämpas inom hela Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Eftersom denna proposition inte gäller ge-
nomförande av direktivets avdelningar III 
och IV beskrivs direktivets innehåll nedan 
huvudsakligen utifrån direktivets övriga av-
delningar. Genomförandet av direktivets av-
delningar III och IV bereds i justitieministe-
riet. 

 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

2.1.1 Kreditinstitutslagen 

I kreditinstitutslagen (201/2003) 1 § före-
skrivs om lagens syfte. Lagen handlar om 
rätten att bedriva kreditinstitutsverksamhet 
samt om de krav som ställs på verksamheten 
och om tillsynen över att kraven iakttas. 
Dessutom föreskrivs i lagen om rätten att be-
driva annan affärsverksamhet som består i att 
från allmänheten ta emot återbetalbara me-
del. Enligt huvudregeln har endast kreditin-
stitut rätt att från allmänheten ta emot återbe-
talbara medel. 

I kreditinstitutslagens 4 § definieras be-
greppet kreditinstitutsverksamhet. Med kre-
ditinstitutsverksamhet avses enligt paragra-
fens 1 mom. för det första affärsverksamhet 
som består i att från allmänheten ta emot 
återbetalbara medel. Med kreditinstitutsverk-
samhet avses vidare erbjudande av krediter 
eller annan finansiering, bedrivande av gene-
rell betalningsförmedling och utgivning av 
elektroniska pengar. Med generell betal-
ningsförmedling avses genomförande av be-
talningsorder med medel som på förhand ta-
gits emot av kunden. 

Ett kreditinstitut måste ha koncession för 
att bedriva kreditinstitutsverksamhet. Enligt 
kreditinstitutslagens 8 § 1 mom. kan ett kre-
ditinstitut vara en inlåningsbank, ett kreditfö-
retag eller ett betalningsförmedlingsföretag. 
Ett betalningsförmedlingsföretag är enligt 
12 § ett aktiebolag eller ett kreditinstitut som 
i andelslagsform bedriver generell betal-
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ningsförmedling eller ger ut elektroniska 
pengar. 

I kreditinstitutslagens 20 § föreskrivs om 
undantag från kreditinstituts ensamrätt att ta 
emot återbetalbara medel. Undantagna är 
bl.a. Finlands Banks rätt att från allmänheten 
ta emot återbetalbara medel, fondbolags rätt 
att bedriva fondverksamhet enligt lagen om 
placeringsfonder (48/1999), försäkringsföre-
tags rätt att bedriva försäkringsrörelse enligt 
försäkringsbolagslagen (521/2008) och för-
säljning av andra betalningsmedel av elek-
troniska pengar. 

Enligt kreditinstitutslagens 22 § beviljar 
Finansinspektionen på ansökan ett kreditin-
stituts koncession. Koncession kan beviljas 
för verksamhet som inlåningsbank, kreditfö-
retag eller betalningsförmedlingsföretag. I 
lagens 30 § föreskrivs om affärsverksamhet 
som är tillåten för inlåningsbanker. Tillåten 
affärsverksamhet är t.ex. inlåning samt mot-
tagande av andra återbetalbara medel från 
allmänheten, annan upplåning, finansiell lea-
sing, utlåning, finansieringsverksamhet och 
andra finansieringsarrangemang samt betal-
ningsförmedling och andra betalningstjäns-
ter. 

I kreditinstitutslagens 31 § föreskrivs om 
affärsverksamhet som är tillåten för kreditfö-
retag. Enligt huvudregeln får ett kreditföretag 
bedriva samma typ av affärsverksamhet som 
en inlåningsbank, med undantag för inlåning 
från allmänheten. Ett kreditföretag får emel-
lertid från allmänheten ta emot andra återbe-
talbara medel än insättningar endast i sam-
band med generell betalningsförmedling och 
utgivning av elektroniska pengar. På medel 
som ett kreditföretag har tagit emot för gene-
rell betalningsförmedling på ett konto och 
som ska återbetalas på anfordran tillämpas 
vad som i kreditinstitutslagens 135-138 § fö-
reskrivs om inlåning. 

Affärsverksamhet som är tillåten för betal-
ningsförmedlingsföretag är mera begränsad 
än affärsverksamhet som är tillåten för kre-
ditföretag. Ett betalningsförmedlingsföretag 
får bedriva affärsverksamhet enligt kreditin-
stitutslagens 30 § 1 mom. 1, 2, 5, 6 och 8 
punkten samt därmed jämförbar eller nära 
sammanhängande affärsverksamhet utom in-
låning från allmänheten. Vidare får ett betal-
ningsförmedlingsföretag från allmänheten ta 
emot andra medel som ska återbetalas på an-

fordran endast i samband med generell betal-
ningsförmedling och utgivning av elektronis-
ka pengar. Dessutom föreskrivs att betal-
ningsförmedlingsföretag inte får bevilja kre-
dit. 

Enligt lagens 44 § ska en inlåningsbanks 
och ett kreditföretags aktiekapital, andelska-
pital eller grundkapital uppgå till minst fem 
miljoner euro. Ett betalningsförmedlingsföre-
tags aktie- eller andelskapital ska uppgå till 
minst en miljon euro.  

I lagens 53 § föreskrivs om betalningsför-
medlingsföretags likviditet. Ett betalnings-
förmedlingsföretag ska i sådana invester-
ingsobjekt som räknas upp i lagen ha investe-
rat minst ett belopp som motsvarar de sam-
manlagda skulder som baserar sig på medel 
som företaget har tagit emot mot utgivning 
av elektroniska pengar och för generell be-
talningsförmedling. Investeringsobjekt som 
avses i bestämmelsen är poster vilkas riskvikt 
är 0 procent, sådana fordringar på kreditinsti-
tut och utländska kreditinstitut vilkas riskvikt 
är 20 procent och andra skuldinstrument som 
Finansinspektionen har godkänt. 

Enligt kreditinstitutslagens 66 § ska ett be-
talningsförmedlingsföretag ha en kapitalbas 
som motsvarar minst två procent av det 
sammanlagda belopp som företaget har tagit 
emot mot utgivning av elektroniska pengar 
och för generell betalningsförmedling eller, 
om de senaste sex månadernas månatliga ge-
nomsnittsvärde för det sammanlagda belop-
pet av dylika skulder är större, två procent av 
nämnda genomsnittsvärde. Om mindre än 
sex månader har gått sedan betalningsför-
medlingsföretaget inledde sin verksamhet ska 
i stället för nämnda genomsnittsvärde tilläm-
pas det riktvärde som anges i företagets verk-
samhetsplan och som godkänts av Finansin-
spektionen. På de medel som investeras i en-
lighet med 53 § 2 mom. ska betalningsför-
medlingsföretaget tillämpa de begränsningar 
som är nödvändiga för att skydda företaget 
mot marknadsrisker som hänför sig till med-
len. 

 
2.1.2 Lagen om Finansinspektionen 

Enligt lagen om Finansinspektionen 
(878/2008) är syftet med Finansinspektio-
nens verksamhet att kreditinstituten, försäk-
ringsanstalterna, pensionsanstalterna och 
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andra tillsynsobjekt ska bedriva en stabil 
verksamhet som är en förutsättning för fi-
nansmarknadens stabilitet, att de försäkrade 
förmånerna tryggas och att det allmänna för-
troendet för finansmarknadens funktionssätt 
upprätthålls. I lagens 4 § föreskrivs om Fi-
nansinspektionens tillsynsobjekt. Med till-
synsobjekt avses i lagen bl.a. kreditinstitut 
enligt kreditinstitutslagen, värdepappersföre-
tag enligt lagen om värdepappersföretag 
(922/2007) och sådana i lagen om utländska 
kreditinstituts och finansiella instituts verk-
samhet i Finland (1608/1993) avsedda filialer 
till utländska kreditinstitut som auktoriserats 
i stater utanför Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet. 

I 3 kap. föreskrivs om Finansinspektionens 
tillsynsbefogenheter. Enligt lagens 26 § om-
fattar kategorin befogenheter som gäller auk-
toriserade och med sådana jämförbara till-
synsobjekt exempelvis återkallande av verk-
samhetstillstånd samt därmed jämförbara 
förordnande om avslutande av verksamhet. 
Finansinspektionen kan återkalla ett tillsyns-
objekts verksamhetstillstånd om de mål för 
tillsynen över finansmarknaden som anges i 
1 § inte i tillräcklig utsträckning kan tryggas 
genom begränsning av tillsynsobjektets verk-
samhet i enlighet med 27 § och t.ex. om det 
inte längre finns väsentliga förutsättningar 
för beviljande av verksamhetstillstånd eller 
inledande av verksamhet eller om tillsynsob-
jektets verksamhet inte har inletts inom 12 
månader efter att verksamhetstillståndet be-
viljades. Finansinspektionen ska återkalla 
vissa tillsynsobjekts verksamhetstillstånd om 
de inte längre bedriver verksamhet i enlighet 
med verksamhetstillståndet och på den grun-
den har ansökt om att verksamhetstillståndet 
ska återkallas eller om ett tillsynsobjekt har 
försatts i konkurs eller likvidation genom re-
gistermyndighetens eller en domstols laga-
kraftvunna beslut eller om likvidatorerna har 
gett slutredovisning om likvidationen. 

I lagens 5 kap. föreskrivs om Finansinspek-
tionens tillsyn över kundskyddet. Kapitlets 
bestämmelser tillämpas på kreditinstitut, för-
säkringsbolag, försäkringsföreningar, försäk-
ringsmäklare, värdepappersföretag, fondbo-
lag och fondbörser. 

Finansinspektionen ska samarbeta med 
värdstatens tillsynsmyndighet. Enligt 56 § 
har Finansinspektionen rätt att inspektera 

kreditinstituts, värdepappersföretags, fondbo-
lags och försäkringsbolags filialer i andra 
EES-stater. Finansinspektionen ska på för-
hand underrätta värdstatens tillsynsmyndig-
het om inspektionen. Den ska å andra sidan 
samarbeta med värdstaten när det är fråga om 
återkallelse av ett tillsynsobjekts verksam-
hetstillstånd och begränsning av dess verk-
samhet, överlåtelse av försäkringsbestånd, 
försättande i konkurs eller likvidation eller 
om förbud mot pantsättning och överlåtelse 
av ett tillsynsobjekts egendom. Värdstatens 
tillsynsmyndighet ska omedelbart underrättas 
om saken. 

 
2.1.3 Lagen om förhindrande och utredning 
av penningtvätt och av finansiering av terro-
rism 

Lagen om förhindrande och utredning av 
penningtvätt och av finansiering av terrorism 
(503/2008) är baserad på Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 
oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att 
det finansiella systemet används för penning-
tvätt och finansiering av terrorism. Syftet 
med lagen är att förhindra penningtvätt och 
finansiering av terrorism, bidra till att sådana 
brott avslöjas och utreds samt att effektivise-
ra spårning och återtagande av vinningen av 
brott. I lagen föreskrivs dessutom om skyl-
digheten att registrera vissa funktioner och 
om kraven på funktionerna och tillsynen över 
dem. Lagen tillämpas bl.a. på kreditinstitut 
och finansiella institut samt på andra som af-
färs- eller yrkesmässigt tillhandahåller tjäns-
ter enligt 30 § 1 mom. 3-11 punkten i kredit-
institutslagen samt på företag som affärs- el-
ler yrkesmässigt tillhandahåller annan betal-
ningsrörelse än sådan generell betalnings-
förmedling som avses i kreditinstitutslagen 
(betalningsrörelse).  

Lagen förutsätter att företag som bedriver 
betalningsrörelse och valutaväxlingsverk-
samhet registrerar sig innan verksamheten in-
leds. Registreringsmyndighet är länsstyrelsen 
i Södra Finlands län som också verkar som 
tillsynsmyndighet. 

I lagen föreskrivs om kundkontroll och 
fortlöpande övervakning. Kundkontrollen 
bygger på en riskbaserad bedömning. Den 
rapporteringsskyldige ska ha tillräckliga be-
dömningsmetoder med beaktande av risken 
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för penningtvätt och finansiering av terro-
rism. 

I vissa situationer kan någon annan sköta 
kundkontrollen på den rapporteringsskyldi-
ges vägnar. Den rapporteringsskyldige kan 
emellertid inte i detta syfte anlita ett företag 
som bedriver betalningsrörelse eller valuta-
växling. Den rapporteringsskyldige får til-
lämpa lägre krav på kundkontroll om kunden 
i enlighet med 13 § är en finsk myndighet, ett 
kreditinstitut, ett finansiellt institut, ett vär-
depappersföretag, ett fondbolag eller ett för-
säkringsbolag som har fått koncession i Fin-
land eller i en annan EES-stat, ett kreditinsti-
tut, ett finansiellt institut, ett värdepappersfö-
retag, ett fondbolag eller ett försäkringsbolag 
som har fått koncession i någon annan än en 
EES-stat och som har skyldigheter som mot-
svarar skyldigheterna enligt denna lag och 
fullgörandet av skyldigheterna övervakas, el-
ler en i en EES-stat etablerad filial till ett kre-
ditinstitut, ett finansiellt institut, ett värde-
pappersföretag, ett fondbolag eller ett försäk-
ringsbolag som har fått koncession i någon 
annan än en EES-stat. 

I lagens 3 kap. föreskrivs om rapporte-
ringsskyldighet, tystnadsplikt och avbrytande 
av affärstransaktioner. Den rapporterings-
skyldige ska underrätta centralen för utred-
ning av penningtvätt om när vissa krav som 
anges i lagen är uppfyllda. Den rapporte-
ringsskyldige eller dennes anställda får inte 
röja en anmälan för den som misstanken 
gäller eller för någon annan. Den rapporte-
ringsskyldige får emellertid informera en så-
dan rapporteringsskyldig med koncession i 
Finland eller i en annan EES-stat och i enlig-
het med 25 § 3 mom. också en uttryckligen 
nämnd rapporteringsskyldig som medverkar i 
en enskild affärstransaktion som hänför sig 
till den kund och den affärstransaktion som 
anmälan avser. 

I 31—33 § föreskrivs om tillsyn och rätt att 
få uppgifter. Tillsynen är uppdelad mellan 
olika myndigheter, offentliga sammanslut-
ningar och juridiska personer, beroende på 
den rapporteringsskyldiges bransch och verk-
samhetsmiljö. Länsstyrelsen i Södra Finlands 
län har rätt att inspektera affärs- och lagerlo-
kaler hos registrerade rapporteringsskyldiga 
samt, för tillsynen över efterlevnaden av Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1781/2006 om information om betalaren 

som skall åtfölja överföringar av medel, ned-
an förordningen om information om betala-
ren, rätt att inspektera affärs- och lagerloka-
ler hos rapporteringsskyldiga som införts i 
betalningsrörelse- och valutaväxlingsre-
gistret. Länsstyrelsen i Södra Finlands län 
har dessutom rätt att använda tvångsmedel 
mot rapporteringsskyldiga. Den kan t.ex. för-
bjuda den som bedriver betalningsrörelse el-
ler valutaväxling att fortsätta med sin verk-
samhet om denne försummar registrerings-
skyldigheten eller fortsätter att driva en verk-
samhet som förbjudits i samband med regi-
streringen eller fortsätter med sin verksamhet 
efter att ha avförts ur registret. 

Den rapporteringsskyldige måste ersätta 
ekonomisk skada som en kund har förorsa-
kats på grund av att en affärstransaktion har 
utretts eller anmälan har gjorts om en tvivel-
aktig affärstransaktion eller en affärstransak-
tion har avbrutits eller förvägrats, endast om 
den rapporteringsskyldige inte har iakttagit 
sådan omsorg som med beaktande av om-
ständigheterna skäligen kan krävas av denne. 
I lagen kriminaliseras brott mot kraven på 
kundkontroll, registreringsförseelse, rappor-
teringsförseelse som gäller penningtvätt och 
betalningstjänstförseelse. Om strängare straff 
inte föreskrivs någon annanstans i lag ska 
den dömas till böter för betalningstjänstför-
seelse som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet bryter mot bestämmelserna i förord-
ningen om information om betalaren.  

 
 
 

2.2 Den internationella utvecklingen 
samt lagstiftningen i utlandet och i 
EU 

2.2.1 Betaltjänstdirektivet 

I betaltjänstdirektivets avdelning I före-
skrivs om direktivets syfte, tillämpningsom-
råde och definitioner. I avdelning II före-
skrivs om betaltjänstleverantörer. Avdelning 
III gäller klarhet om villkoren och informa-
tionskraven medan avdelning IV innehåller 
bestämmelser om rättigheter och skyldigheter 
med avseende på tillhandahållande och an-
vändning av betaltjänster. Avdelningarna III 
och IV genomförs genom betaltjänstlagen 
som bereds i justitieministeriet.  
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Direktivets tillämpningsområde och defini-
tioner 
 

I betaltjänstdirektivets artikel 1.1 definieras 
de kategorier av betaltjänstleverantörer som 
direktivet tillämpas på, dvs. kreditinstitut, in-
stitut för elektroniska pengar, postgiroinsti-
tut, betalningsinstitut, Europeiska central-
banken och nationella centralbanker och 
medlemsstaterna eller deras regionala eller 
lokala myndigheter när de inte agerar i egen-
skap av offentliga myndigheter. Enligt artikel 
1.2 fastställts i direktivet även bestämmelser 
om krav på klara villkor för och tydlig in-
formation om betaltjänster samt om betal-
tjänstanvändarnas och betaltjänstleverantö-
rernas rättigheter och skyldigheter vid till-
handahållande av betaltjänster som regelbun-
den sysselsättning eller affärsverksamhet. 

Enligt artikel 2.1 ska direktivet tillämpas 
på betaltjänster som tillhandahålls inom ge-
menskapen. Enligt artikel 2.3 får medlems-
staterna undanta alla institut som avses i arti-
kel 2 i Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2006/48/EG om rätten att starta och driva 
verksamhet i kreditinstitut, nedan kreditinsti-
tutsdirektivet från tillämpningen av alla eller 
vissa bestämmelser i det här direktivet, med 
undantag av de som avses i första och andra 
strecksatserna i den artikeln. För Finlands 
vidkommande är undantaget tillämpligt på 
Fonden för industriellt samarbete Ab och 
Finnvera Abp.  

I betaltjänstdirektivets artikel 3 föreskrivs 
om tjänster och betalningstransaktioner som 
undantas från tillämpningsområdet. Sådana 
tjänster och transaktioner är bl.a. betalnings-
transaktioner direkt från betalaren till betal-
ningsmottagaren vilka uteslutande görs i 
kontanter utan medverkan av mellanhand, 
betalningstransaktioner från betalaren till be-
talningsmottagaren genom ett handelsombud 
som auktoriserats att förhandla om eller slut-
föra försäljning eller köp av varor eller tjäns-
ter på betalarens eller betalningsmottagarens 
vägnar; yrkesmässig, fysisk transport av sed-
lar och mynt, inbegripet insamling, hantering 
och leverans av dessa; valutaväxlingsverk-
samhet, betalningstransaktioner som verk-
ställs med hjälp av teleutrustning eller digital 
eller informationsteknisk utrustning, när de 
köpta varorna eller tjänsterna levereras till 
och är avsedda att användas med hjälp av te-

leutrustning eller digital eller informations-
teknisk utrustning, förutsatt att operatören för 
teleutrustningen eller den digitala eller in-
formationstekniska utrustningen inte agerar 
enbart som en mellanhand mellan betal-
tjänstanvändaren och leverantören av varorna 
eller tjänsterna. 

I betaltjänstdirektivets artikel 4 definieras 
vissa centrala begrepp. Med betaltjänst avses 
artikel 4.3 en affärsverksamhet som förteck-
nas i bilagan. Betaltjänster är enligt bilagan 
för det första tjänster som möjliggör kontant-
insättningar på ett betalkonto samt de trans-
aktioner som krävs för förvaltningen av ett 
betalkonto. Som betaltjänster betraktas också 
genomförande av betalningstransaktioner, 
däribland överföring av medel från ett betal-
konto hos användarens betaltjänstleverantör 
eller någon annan betaltjänstleverantör (in-
klusive genomförande av autogireringar, 
även engångsautogireringar, genomförande 
av betalningstransaktioner med betalkort el-
ler liknande, genomförande av betalningar, 
även stående betalningsorder), genomförande 
av betalningstransaktioner, när medlen täcks 
genom ett kreditutrymme för en betaltjänst-
användare (inklusive genomförande av auto-
gireringar, även engångsautogireringar, ge-
nomförande av betalningstransaktioner med 
betalkort eller liknande och genomförande av 
betalningar, även stående betalningsorder). 
Som betaltjänster betraktas vidare utfärdande 
av eller förvärvande av betalningsinstrument, 
penningöverföring samt genomförande av 
betalningstransaktioner där betalarens god-
kännande att genomföra en betalningstrans-
aktion ges med någon form av utrustning för 
telekommunikation, digital teknik eller in-
formationsteknik och betalningen görs till 
operatören för systemet eller nätet för tele-
kommunikation eller informationsteknik vil-
ken endast fungerar som mellanhand mellan 
betaltjänstanvändaren och leverantörerna av 
varorna och tjänsterna. 

Med betaltjänstanvändare avses en fysisk 
eller juridisk person som utnyttjar en betal-
tjänst i egenskap av antingen betalare eller 
betalningsmottagare eller i båda dessa egen-
skaper. Med betalningsinstitut avses enligt 
artikel 4.4 däremot en juridisk person som 
har beviljats auktorisation i enlighet med ar-
tikel 10 att tillhandahålla och utföra betal-
tjänster inom gemenskapen. 
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I artikel 4.5 definieras begreppet betal-
ningstransaktion som en åtgärd som initieras 
av betalaren eller betalningsmottagaren vid 
placering, överföring eller uttag av medel, 
oberoende av eventuella underliggande för-
pliktelser mellan betalaren och betalnings-
mottagaren. 

I betaltjänstdirektivets artikel 4.6 definieras 
begreppet betalningssystem som ett system 
för överföring av medel med formella och 
standardiserade rutiner och gemensamma 
regler för behandling, clearing och/eller av-
veckling av betalningstransaktioner.  

I artikel 4.14 definieras begreppet betal-
konto som ett konto som innehas i en eller 
flera betaltjänstanvändares namn och som 
används för genomförande av betalnings-
transaktioner. Begreppet medel definieras i 
artikel 4.15 som sedlar och mynt, kontotill-
godohavanden samt elektroniska pengar. 

I artikeln definieras dessutom bl.a. begrep-
pen hemmedlemsstat, värdmedlemsstat, beta-
lare, betalningsmottagare, betaltjänstleveran-
tör och betalningsorder.  

 
Betalningsinstitut 
 

I betaltjänstdirektivets avdelning II (artik-
larna 5—29) föreskrivs om de krav som 
ställs på betalningsinstituts affärsverksamhet. 
I enlighet med direktivets artikel 19 ska be-
talningsinstituten bevara alla relevanta upp-
gifter enligt denna avdelning i minst fem år.  

Den som vill tillhandahålla betaltjänster 
ska till den behöriga myndigheten lämna in 
en ansökan och de handlingar som nämns i 
direktivet. Till ansökan ska enligt artikel 5 
fogas bl.a. sökandens verksamhetsplan, en 
affärsplan samt en beskrivning av sökandens 
beslutsförfaranden, styrningsformer och me-
kanismer för intern kontroll.  

I direktivets artiklar 6—8 föreskrivs om 
startkapital samt om kapitalbas och beräk-
ning av kapitalbas. Det startkapital som ett 
betalningsinstitut förutsätts ha bestäms på 
basis av vilka betaltjänster betalningsinstitu-
tet tillhandahåller. Vilka poster som ska ingå 
i startkapitalet bestäms i enlighet med kredit-
institutsdirektivets artiklar 57 a och b. Enligt 
direktivets artikel 7.2 ska medlemsstaterna 
vidta de åtgärder som krävs för att förhindra 
att de poster som får ingå i kapitalbasen an-
vänds flere gånger, när betalningsinstitutets 

tillhör samma grupp som ett annat betal-
ningsinstitut, kreditinstitut, värdepappersfö-
retag, kapitalförvaltningsbolag eller försäk-
ringsbolag. 

I artikel 8 föreskrivs i detalj om metoderna 
för beräkning av kapitalbasen. Metoderna är 
närmast baserade på de fasta omkostnaderna, 
på relevanta ekonomiska indikatorer och på 
summan av vissa poster. Ett betalningsinsti-
tuts kapitalbas ska uppgå till antingen start-
kapitalet eller ett belopp som beräknats enligt 
någon av metoderna i artikel 8, beroende på 
vilketdera beloppet som är större. De behöri-
ga myndigheterna får enligt artikel 8.3 i un-
dantagssituationer kräva att betalningsinstitu-
tet har en kapitalbas som är upp till 20 pro-
cent högre eller tillåta betalningsinstitutet att 
ha en kapitalbas som är upp till 20 procent 
lägre än det belopp som skulle bli resultatet 
av den metod som betalningsinstitutet valt. 

Om ett betalningsinstitut bedriver också 
annan affärsverksamhet än tillhandahållande 
av betaltjänster ska det skydda de medel som 
för genomförandet av betalningstransaktioner 
har tagits emot av betaltjänstanvändare eller 
genom en annan betaltjänstleverantör på det 
sätt som föreskrivs i direktivets artikel 9.1. 
Medlemsstaterna får begränsa dessa skydds-
krav till medel som tillhör de betaltjänstan-
vändare vilkas medel individuellt överstiger 
en tröskel på 600 euro. På medel som delvis 
används för kommande betalningstransaktio-
ner och som uppfyller skyddskraven ska till-
lämpas direktivets bestämmelser om skydd 
av kundmedel. 

Auktorisation får beviljas en juridisk per-
son som är etablerad i en medlemsstat. Enligt 
huvudregeln ska auktorisation beviljas om 
den information och de bestyrkanden som åt-
följer ansökan uppfyller kraven enligt artikel 
5, om betalningsinstitutet med hänsyn till be-
hovet av att försäkra sig om sund och an-
svarsfull ledning har effektiva styrformer för 
sin betaltjänstverksamhet och om betalnings-
institutet har sitt huvudkontor i den med-
lemsstat där den har sitt säte. De behöriga 
myndigheterna ska enligt artikel 10 vägra att 
bevilja auktorisation om de inte är förvissade 
om att aktieägare eller andra medlemmar 
med kvalificerade innehav är lämpliga.  

Om en auktorisation avslås ska skälen här-
för anges. Enligt betaltjänstdirektivets artikel 
11 ska de behöriga myndigheterna inom tre 
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månader från mottagandet av en ansökan un-
derrätta sökanden om huruvida auktorisatio-
nen har beviljats eller avslagits.  

En auktorisation får återkallas endast i så-
dana fall som anges i direktivets artikel 12. 
Den får återkallas för det första under förut-
sättning att institutet inte utnyttjar auktorisa-
tionen inom 12 månader, uttryckligen avstår 
från auktorisationen eller inte har bedrivit 
någon verksamhet på minst sex månader. För 
det andra får en auktorisation återkallas un-
der förutsättning att institutet har erhållit auk-
torisationen på grundval av oriktiga uppgifter 
eller på något annat sätt i strid med gällande 
regler. De behöriga myndigheterna får åter-
kalla en auktorisation också om institutet inte 
längre uppfyller villkoren för beviljande av 
auktorisation eller om institutet skulle utgöra 
ett hot mot betalningssystemets stabilitet om 
det fortsatte att bedriva sin betalningsverk-
samhet. Ytterligare en förutsättning för åter-
kallande av en auktorisation är att institutet 
omfattas av något annat fall där det i natio-
nell lag föreskrivs att auktorisationen ska 
återkallas.  

Enligt betaltjänstdirektivets artikel 13 ska 
medlemsstaterna upprätta ett offentligt regis-
ter över auktoriserade betalningsinstitut, de-
ras ombud och filialer, samt över institut som 
enligt nationell lagstiftning har rätt att till-
handahålla betaltjänster. 

I betaltjänstdirektivets artikel 15 föreskrivs 
om redovisning och lagstadgad revision. Be-
talningsinstitut ska lämna separata redovis-
ningsuppgifter om betaltjänster och annan 
verksamhet samt upprätta en revisionsberät-
telse över dessa. 

I artikel 16 föreskrivs om verksamhet som 
är tillåten för betalningsinstitut. Utöver betal-
tjänster får ett betalningsinstitut tillhandahål-
la operativa och närliggande sidotjänster, 
drift av betalningssystem samt bedriva annan 
verksamhet. När betalningsinstitut tillhanda-
håller betaltjänster får de endast ha betalkon-
ton som uteslutande används för betalnings-
transaktioner. Eventuella medel som betal-
ningsinstitut tar emot från tjänsteanvändare 
för att tillhandahålla betaltjänster ska inte be-
traktas som insättningar eller andra återbetal-
bara medel eller elektroniska pengar. Betal-
ningsinstitut får inte bedriva kreditinstituts-
verksamhet. 

Enligt artikel 16.3 begränsas kreditgivning 
i anslutning till betaltjänster på så sätt att be-
talningsinstitut endast får bevilja kredit för 
betaltjänster och så att kreditgivning ska vara 
en sidoverksamhet. Dessutom föreskrivs att 
kredit som tillhandahålls inom gemenskapen 
över en medlemsstats gräns ska återbetalas 
inom en kort tidsperiod som inte i något fall 
får överstiga 12 månader. Vidare föreskrivs 
att sådan kredit inte ska beviljas ur medel 
som erhållits eller innehas för att genomföra 
en betalningstransaktion och att betalningsin-
stitutets kapitalbas vid samtliga tillfällen ska 
vara tillfredsställande med hänsyn till det to-
tala kreditbelopp som är beviljat. 

I direktivets artiklar 17 och 18 ingår utför-
liga bestämmelser om den information som 
ska lämnas om och de krav som ställs på an-
vändningen av ombud, filialer eller enheter 
till vilka verksamhet lagts ut på entreprenad 
och om ersättningsansvar i förhållande till 
tredje man. Enligt artikel 17.1 ska ett betal-
ningsinstitut till de behöriga myndigheterna i 
sin hemmedlemsstat lämna information om 
ombudets namn och adress och en beskriv-
ning av de mekanismer för intern kontroll 
som ombuden kommer att använda för att 
fullgöra skyldigheterna när det gäller pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism samt 
identitetsuppgifter rörande direktörer och 
personer som ansvarar för förvaltningen av 
det ombud som ska användas för tillhanda-
hållande av betaltjänster samt bevis på att de 
är lämpliga. Om de behöriga myndigheterna 
bedömer att den information som de fått är 
felaktig får de vidta ytterligare åtgärder för 
att kontrollera informationen. Hemmedlems-
statens behöriga myndigheter ska ta hänsyn 
till värdmedlemsstatens behöriga myndighe-
ters uppfattning om betalningsinstitutet vill 
tillhandahålla betaltjänster i en annan med-
lemsstat genom att anlita ombud. 

Ett betalningsinstitut får inte lägga ut vikti-
ga operativa funktioner på entreprenad på så 
sätt att det väsentligt försämrar kvaliteten på 
betalningsinstitutets interna kontroll och den 
behöriga myndighetens möjligheter att över-
vaka att betalningsinstitutet fullgör alla sina 
skyldigheter enligt direktivet. Enligt tredje 
stycket i artikel 17.7 ska en operativ funktion 
betraktas som viktig om ett fel eller en brist 
vid utförandet av denna väsentligt skulle för-
sämra ett betalningsinstituts förmåga att fort-
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sättningsvis uppfylla villkoren enligt dess 
auktorisation, dess finansiella resultat eller 
sundheten eller kontinuiteten i deras betal-
tjänster. I direktivet uppställs å andra sidan 
villkor som betalningsinstituten ska uppfylla 
när viktiga operativa funktioner läggs ut på 
entreprenad. Utläggandet på entreprenad får 
inte leda till att den högsta ledningen delege-
rar sitt ansvar. Ytterligare villkor är att betal-
ningsinstitutets förhållande till och skyldig-
heter mot sina betaltjänstanvändare inte för-
ändras, att de villkor som betalningsinstitutet 
ska uppfylla för att bli och förbli auktoriserat 
inte får undergrävas och att inget av de andra 
villkoren enligt vilka betalningsinstitutets 
auktorisation beviljades ska upphävas eller 
ändras. 

Enligt betaltjänstdirektivets artikel 18 ska 
medlemsstaterna kräva att betalningsinstitu-
tet ska vara fullständigt ansvarigt för de an-
ställdas agerande eller alla ombud, filialer el-
ler enheter hos vilka verksamhet lagts ut på 
entreprenad. Enligt artikel 17.8 ska betal-
ningsinstitut dessutom försäkra sig om att 
ombud eller filialer som agerar för deras räk-
ning vederbörligen informerar betaltjänstan-
vändarna om detta. 

Enligt betaltjänstdirektivets artikel 29 ska 
medlemsstaterna förbjuda sådana fysiska el-
ler juridiska personer att tillhandahålla tjäns-
ter, som varken är betaltjänstleverantörer el-
ler är uttryckligen undantagna från direkti-
vets tillämpningsområde. 

 
Behöriga myndigheter 

 
Enligt direktivets artikel 20.1 ska med-

lemsstaterna utse behöriga myndigheter med 
ansvar för auktorisation och tillsyn av betal-
ningsinstitut. Enligt artikel 20.5 gäller tillsy-
nen tillhandahållande av betaltjänster och 
närliggande sidotjänster. Enligt artikel 20.2 
ska de behöriga myndigheterna ha alla befo-
genheter som de behöver för att fullgöra sina 
uppgifter. 

Enligt artikel 21.1 ska de behöriga myn-
digheterna särskilt ha rätt att kräva att betal-
ningsinstitutet tillhandahåller all information 
som krävs för att övervaka efterlevnaden, 
genomföra inspektion på plats i betalningsin-
stitutet, hos ombud eller filialer, utfärda re-
kommendationer och riktlinjer och tillfälligt 
upphäva eller återkalla auktorisation. 

Enligt artikel 21.2 ska medlemsstaterna, 
utan att det påverkar förfaranden för återkal-
lande av auktorisationer och bestämmelser i 
straffrättslig lagstiftning, svara för att deras 
behöriga myndigheter mot betalningsinstitu-
ten och mot dem som har ett bestämmande 
inflytande över betalningsinstitutens verk-
samhet, när dessa överträder bestämmelser i 
lag och andra författningar om tillsyn av och 
om verksamhet i form av betalningsverk-
samhet, kan besluta om sanktioner eller vidta 
åtgärder i syfte att särskilt avbryta observera-
de överträdelser eller orsakerna till sådana 
överträdelser. 

I artikel 21.3 förutsätts att medlemsstaterna 
ska säkerställa att de behöriga myndigheterna 
har rätt att vidta de åtgärder som avses i 
punkt 1 i denna artikel för att se till att det 
finns ett tillräckligt kapital för att kunna utfö-
ra betaltjänster, särskilt i det fall när den del 
av betalningsinstitutets verksamhet som inte 
avser betaltjänster försämrar eller kan kom-
ma att försämra betalningsinstitutets finansi-
ella sundhet. I artikel 23 föreskrivs att beslut 
som fattats av de behöriga myndigheterna 
måste kunna överklagas inför domstol. 

I betaltjänstdirektivets artikel 22 föreskrivs 
om tystnadsplikt. Medlemsstaterna ska se till 
att alla personer som arbetar eller har arbetat 
för de behöriga myndigheterna och experter 
som handlar på myndigheternas vägnar, ska 
vara bundna av tystnadsplikt. 

Enligt artikel 24.1 ska medlemsstaternas 
behöriga myndigheter samarbeta med var-
andra. Enligt artikel 24.2 ska medlemsstater-
na tillåta utbyte av information mellan sina 
behöriga myndigheter och andra medlemssta-
ters behöriga myndigheter som ansvarar för 
auktorisation och tillsyn över betalningsinsti-
tut, Europeiska centralbanken och medlems-
staternas nationella centralbanker och, i före-
kommande fall, andra offentliga myndigheter 
med ansvar för tillsyn av betalnings- och av-
vecklingssystem samt andra relevanta myn-
digheter. 

Enligt artikel 25.1 ska ett betalningsinstitut 
som önskar tillhandahålla betaltjänster för 
första gången i en annan medlemsstat under-
rätta de behöriga myndigheterna i sin hem-
medlemsstat om detta. Inom en månad efter 
mottagandet av denna information ska de be-
höriga myndigheterna i hemmedlemsstaten 
underrätta de behöriga myndigheterna i 
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värdmedlemsstaten om betalningsinstitutets 
namn och adress, namnen på de personer 
som är ansvariga för filialens ledning, dess 
organisatoriska struktur och det slag av betal-
tjänster som det avser att tillhandahålla inom 
värdmedlemsstatens territorium. Enligt arti-
kel 25.2  ska de behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten samarbeta med värdmed-
lemsstatens behöriga myndigheter för att 
kunna genomföra kontroller och vidta nöd-
vändiga åtgärder beträffande ombud, filialer 
eller enheter till vilka ett betalningsinstituts 
verksamhet har lagts ut på entreprenad. En-
ligt artikel 25.3 ska de behöriga myndighe-
terna i hemmedlemsstaten underrätta de be-
höriga myndigheterna i värdmedlemsstaten 
när de avser att genomföra en kontroll på 
plats inom den senares territorium. 

Enligt artikel 25.4 ska de behöriga myn-
digheterna till varandra överlämna all väsent-
lig och/eller relevant information, särskilt 
vad gäller överträdelser eller misstänkta 
överträdelser från ombud, filialer eller enhe-
ter vars verksamhet har lagts ut på entrepre-
nad. De behöriga myndigheterna ska i detta 
avseende på begäran lämna all relevant in-
formation, och på eget initiativ all väsentlig 
information. 

 
Tillhandahållande av betaltjänster utan auk-
torisation 

 
I betaltjänstdirektivets artikel 26 föreskrivs 

om villkoren för att medlemsstaterna helt el-
ler delvis ska avstå från att tillämpa de förfa-
randen och villkor som föreskrivs i avdelning 
II, med undantag för artiklarna 20, 22, 23 och 
24. Ett villkor är enligt artikel 26.1 a att ge-
nomsnittet av de totala betalningstransaktio-
nerna under de föregående tolv månaderna 
som genomförts av den berörda fysiska eller 
juridiska personen inklusive varje ombud 
som den tar fullt ansvar för, inte överstiger 
tre miljoner euro per månad. Enligt artikel 
26.1 b är ytterligare ett villkor att ingen av de 
fysiska personer som är ansvariga för led-
ningen eller driften av affärsverksamheten 
har dömts för brott som rör penningtvätt eller 
finansiering av terrorism eller annan ekono-
misk brottslighet. 

Enligt artikel 26.2 ska alla registrerade fy-
siska eller juridiska personer ha sitt huvud-
kontor eller sin fasta hemvist i den medlems-

stat där de faktiskt bedriver sin verksamhet. 
Dessa registreras i det register som upprätt-
hålls av den behöriga myndigheten i enlighet 
med artikel 13. Enligt artikel 26.3 får fysiska 
personer och juridiska personer som tillhan-
dahåller betaltjänster med stöd av artikeln 
inte tillhandahålla betaltjänster i andra med-
lemsstater med stöd av etableringsrätten eller 
friheten att tillhandahålla tjänster. I enlighet 
med artikel 26.4 får medlemsstaterna också 
föreskriva att alla registrerade fysiska eller 
juridiska personer får delta endast i vissa 
verksamheter som förtecknas i artikel 16. 

Enligt artikel 26.5 ska registrerade fysiska 
eller juridiska personer underrätta de behöri-
ga myndigheterna om alla relevanta föränd-
ringar i villkoren. Om villkoren inte längre 
uppfylls ska de berörda personerna ansöka 
om auktorisation inom 30 kalenderdagar i en-
lighet med förfarandet i artikel 10. Enligt ar-
tikel 27 ska medlemsstaterna underrätta 
kommissionen om de utnyttjar undantaget i 
artikel 26.  

 
Betalningssystem 

 
I direktivets artikel 28 föreskrivs om till-

träde till betalningssystem. Medlemsstaterna 
ska försäkra sig om att reglerna om tillträde 
för auktoriserade eller registrerade betal-
tjänstleverantörer som är juridiska personer 
till betalningssystem är objektiva, icke-
diskriminerande och proportionella, och att 
dessa regler inte hindrar tillträde i större ut-
sträckning än vad som är nödvändigt för att 
skydda mot särskilda risker och för att skyd-
da betalningssystemets finansiella och opera-
tiva stabilitet. 

Enligt andra stycket i artikel 28.1 får betal-
ningssystem inte medföra sådana krav för be-
taltjänstleverantörer, betaltjänstanvändare el-
ler andra betalningssystem vilka innebär reg-
ler som begränsar faktiskt deltagande i andra 
betalningssystem, regler som diskriminerar 
mellan auktoriserade betaltjänstleverantörer 
eller registrerade betaltjänstleverantörer i 
fråga om rättigheter, skyldigheter och delta-
garnas befogenheter eller begränsningar på 
grundval av institutets status. 

Direktivets artikel 28.1 ska emellertid inte 
tillämpas på 

1) betalningssystem som betecknats enligt 
direktiv 98/26/EG, 
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2) betalningssystem som uteslutande består 
av betaltjänstleverantörer som tillhör en 
grupp bestående av enheter med inbördes ka-
pitalanknytning, om en av de anknutna enhe-
terna har faktisk kontroll över de andra, eller 

3) betalningssystem när en enda betaltjänst-
leverantör (oavsett om det anser en enda en-
het eller en grupp) verkar eller kan verka 
både som betalarens och betalningsmottaga-
rens betaltjänstleverantör och är ensam an-
svarig för systemets ledning, och tillåter 
andra betaltjänstleverantörer att delta i sy-
stemet och de senare har ingen rätt att för-
handla om avgifter mellan sig avseende be-
talningssystemet, även om de kan upprätta 
sin egen prissättning gentemot betalaren och 
betalningsmottagaren. 

 
Direktivets slutbestämmelser 

 
Kommissionen kan enligt artiklarna 84 och 

85 anta genomförandeåtgärder som avser att 
ändra icke- väsentliga delar av direktivet. En-
ligt artikel 86.3 ska medlemsstaterna se till 
att betaltjänstleverantörer inte avviker från 
bestämmelser i nationell lagstiftning som ge-
nomför eller motsvarar bestämmelser i detta 
direktiv på ett sätt som är till nackdel för be-
taltjänstanvändaren, såvida inte detta uttryck-
ligen föreskrivs i direktivet. 

I direktivets artikel 88.1 föreskrivs om 
övergångsbestämmelser som ska tillämpas på 
vissa personer. Medlemsstaterna ska tillåta 
juridiska personer som inlett verksamhet som 
betalningsinstitut innan direktivet trätt i kraft 
att fortsätt denna verksamhet till och med 
den 30 april 2011, utan auktorisation. Be-
stämmelsen begränsar emellertid inte till-
lämpningen av det tredje direktivet om pen-
ningtvätt eller annan gemenskapslagstiftning 
om saken. Enligt artikel 88.3 får medlemssta-
terna också föreskriva att juridiska personer 
automatiskt ska beviljas auktorisation och 
upptas i det register som anges i artikel 13 
om de behöriga myndigheterna redan har be-
vis för att kraven i artiklarna 5 och 10 är upp-
fyllda.  

Enligt artikel 88.2 ska betaltjänstdirektivet 
dessutom inte tillämpas på finansiella institut 
som tillhandahåller betalningsförmedling och 
uppfyller villkoren i kreditinstitutsdirektivets 
artikel 24.1 första stycket e före den 1 no-
vember 2009. Finansiella institut ska under-

rätta de behöriga myndigheterna i hemmed-
lemsstaten om denna verksamhet senast den 
1 november 2009. Underrättelsen ska inne-
hålla information som visar att de har upp-
fyllt kraven i artikel 5 a, d, g—i, k och l i det-
ta direktiv. När de behöriga myndigheterna 
är förvissade om att kraven i artikel 5 har 
uppfyllts ska de berörda finansiella instituten 
registreras. Medlemsstaterna får tillåta att de-
ras behöriga myndigheter undantar dessa fi-
nansiella institut från kraven i artikel 5. 

Enligt direktivets artikel 88.4 får medlems-
staterna tillåta att fysiska eller juridiska per-
soner som har inlett verksamhet som betal-
ningsinstitut innan direktivet trädde i kraft 
och som har rätt till undantag enligt artikel 
26 att fortsätta denna verksamhet inom den 
berörda medlemsstaten under högst tre år 
utan att ha beviljats undantag enligt artikel 
26 och utan att ha varit upptagna i det regis-
ter som anges i artikel 13. Bestämmelsen be-
gränsar emellertid inte tillämpningen av det 
tredje penningtvättdirektivet eller annan ge-
menskapslagstiftning om saken. 

Betaltjänstdirektivet upphäver artikel 8 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsument-
skydd vid distansavtal och Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 97/5/EG av den 
27 januari 1997 om gränsöverskridande be-
talningar. Genom direktivet ändras Europa-
parlamentets och rådets direktiv av den 
23 september 2002 om distansförsäljning av 
finansiella tjänster till konsumenter och rå-
dets direktiv 90/619/EEG samt direktiven 
97/7/EG och 98/27/EG så att till artikel 4 
läggs en ny 5 punkt och så att artikel 8 utgår. 
Genom betaltjänstdirektivet ändras dessutom 
det tredje penningtvättdirektivet så att artik-
larnal 3.2 a, 15.1 och 15.2 ersätts och andra 
meningen i artikel 36.1 utgår. Punkt 4 och 
punkt 5 i kreditinstitutsdirektivets bilaga I 
ändras. 

Medlemsstaterna ska före den 1 november 
2009 sätta i kraft de bestämmelser i lagar och 
andra författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv.  

 
2.3 Bedömning av nuläget 

2.3.1 Bedrivande av verksamhet som betal-
ningsinstitut och tillhandahållande av betal-
tjänster 
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I kreditinstitutslagen föreskrivs om rätten 
att bedriva generell betalningsförmedling 
och, till den del som det är fråga om annan 
generell betalningsförmedling än enligt kre-
ditinstitutslagen, i lagen om förhindrande och 
utredning av penningtvätt och av finansiering 
av terrorism. Betaltjänstdirektivets definition 
av begreppet betaltjänster är emellertid klart 
mera omfattande än kreditinstitutslagens de-
finition av generell betalningsförmedling el-
ler begreppet betalningsrörelse i lagen om 
förhindrande och utredning av penningtvätt 
och av finansiering av terrorism. 

 
Betalningsförmedlingsföretag 

 
Enligt kreditinstitutslagens 8 § 1 mom. kan 

ett kreditinstitut vara ett betalningsförmed-
lingsföretag. Genom denna reglering genom-
fördes Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2000/46/EG av den 18 september 2000 
om rätten att starta och bedriva affärsverk-
samhet i institut för elektroniska pengar samt 
om tillsyn av sådan verksamhet. Ett betal-
ningsförmedlingsföretag kan utöver utgiv-
ning av elektroniska pengar bedriva också 
generell betalningsförmedling. 

För betalningsförmedlingsföretag gäller 
klart högre kapitalkrav än de som enligt be-
taltjänstdirektivet gäller för betalningsinsti-
tut. I enlighet med direktivet 2000/46/EG ska 
ett betalningsförmedlingsföretags aktie- eller 
andelskapital uppgå till minst en miljon euro. 
Ett betalningsförmedlingsföretags kapitalbas 
ska motsvara minst två procent av det sam-
manlagda belopp som företaget har tagit 
emot mot utgivning av elektroniska pengar 
och för generell betalningsförmedling eller 
om de senaste sex månadernas månatliga ge-
nomsnittsvärde för det sammanlagda belop-
pet är dylika skulder är större två procent av 
nämnda genomsnittsvärde. Om det har gått 
mindre än sex månader sedan betalningsför-
medlingsföretaget inledde sin verksamhet ska 
i stället för nämnda genomsnittsvärde tilläm-
pas det riktvärde som anges i företagets verk-
samhetsplan och som godkänts av Finansin-
spektionen. 

Startkapitalets storlek är enligt betaltjänst-
direktivet beroende av de betaltjänster som 
tillhandahålls, men det är i varje fall mindre 
än det krav på aktie- eller andelskapital som 
uppställs för betalningsförmedlingsföretag. 

Beräkningen av betalningsinstituts kapitalbas 
skiljer sig också avsevärt från de regler som 
gäller för beräkning av betalningsförmed-
lingsföretags kapitalbas. 

Ett betalningsförmedlingsföretag får bedri-
va inlåning och mottagande av andra återbe-
talbara medel från allmänheten, annan upplå-
ning, generell betalningsförmedling och 
andra betaltjänster, utgivning av elektroniska 
pengar och relaterad databehandling samt 
lagring av data på elektroniska medier åt 
andra företag samt valutaväxling. Ett betal-
ningsförmedlingsföretag får också bedriva 
annan därmed jämförbar eller nära samman-
hängande affärsverksamhet. I kreditinsti-
tutslagens 32 § 1 mom. föreskrivs att ett be-
talningsförmedlingsföretag dock inte får be-
driva inlåning från allmänheten eller bevilja 
kredit.  

Affärsverksamhet som är tillåten för betal-
ningsförmedlingsföretag inkluderar vissa så-
dana i betaltjänstdirektivets bilaga uppräkna-
de betaltjänster som tillhandahålls av betal-
ningsinstitut. Sådana tjänster är t.ex. bedri-
vande av generell betalningsförmedling och 
annan betalningsrörelse.  

På medel som ett betalningsförmedlingsfö-
retag har tagit emot på konto från allmänhe-
ten och som ska återbetalas på anfordran till-
lämpas vad som i kreditinstitutslagens 135—
138 § föreskrivs om inlåning. I kreditinsti-
tutslagens 53 § föreskrivs om betalningsför-
medlingsföretags likviditet. På medel som 
ska investeras i enlighet med 53 § 2 mom. 
ska betalningsförmedlingsföretaget tillämpa 
sådana begränsningar som behövs för att 
skydda betalningsförmedlingsföretaget mot 
marknadsrisker i anslutning till medlen. 

Ett betalningsinstitut måste skydda kund-
medel endast då betalningsinstitutet dels till-
handahåller betaltjänster och dels också be-
driver annan affärsverksamhet och då även 
vissa andra krav som direktivet ställer är 
uppfyllda. 

En förutsättning för genomförande av be-
taltjänstdirektivet är att betalningsinstitut re-
gleras som nya tjänsteleverantörer. Bestäm-
melserna om betalningsförmedlingsföretag är 
i andra avseenden än när det gäller utgivning 
av elektroniska pengar baserade på den na-
tionella lagstiftningen. Efter att betaltjänstdi-
rektivet genomförts behövs den nationella 
regleringen inte längre. 
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Teleföretag 

 
Bestämmelser om teleföretag finns bl.a. i 

kommunikationsmarknadslagen (393/2003). 
Begreppet teleföretag definieras i lagens 2 § 
21 punkten som nätföretag, dvs. ett företag 
som tillhandahåller ett kommunikationsnät 
som det äger eller på någon annan grund för-
fogar över för överföring, distribution eller 
tillhandahållande av meddelanden eller som 
ett tjänsteföretag. Med tjänsteföretag avses 
ett företag som överför meddelanden i ett 
kommunikationsnät som det förfogar över el-
ler har fått tillgång till av ett nätföretag eller 
som distribuerar eller tillhandahåller medde-
landen i ett masskommunikationsnät. Med 
nättjänster avses tjänster som tillhandahålls 
av nätföretag och med kommunikationstjäns-
ter sådana tjänster som tillhandahålls av 
tjänsteföretag (2 § 18 och 20 punkten). Dessa 
utgör televerksamhet, tillsammans eller var 
för sig.  

I lagens 2 kap. föreskrivs om utövande av 
televerksamhet. Koncession krävs när nät-
tjänster som förutsätter radiofrekvenser till-
handahålls i sådana digitala markbundna 
masskommunikationsnät eller mobilnät där 
allmän televerksamhet utövas. Koncession 
för bedrivande av allmän televerksamhet 
krävs inte om verksamheten är tillfällig eller 
riktar sig till en liten mottagargrupp eller an-
nars är av mindre betydelse. 

De koncessionskrav som gäller för tele-
verksamhet skiljer sig på grund av affärs-
verksamhetens avvikande karaktär avsevärt 
från de koncessionsförutsättningar som enligt 
betaltjänstdirektivet gäller betalningsinstitut. 
Punkt 7 i direktivets bilaga som gäller ge-
nomförande av betalningstransaktioner där 
betalarens godkännande att genomföra en be-
talningstransaktion ges med någon form av 
utrustning för telekommunikation, digital 
teknik eller informationsteknik och betal-
ningen görs till operatören för systemet eller 
nätet för telekommunikation eller informa-
tionsteknik vilken endast fungerar som mel-
lanhand mellan betaltjänstanvändaren och le-
verantören av varorna och tjänsterna, innebär 
att sådana teleföretag som tillhandahåller be-
taltjänster hör till lagens tillämpningsområde. 
Teleföretag ska enligt förslaget fortsättnings-
vis uppfylla villkoren för koncession enligt 

kommunikationsmarknadslagen, men telefö-
retag som tillhandahåller betaltjänster ska i 
regel också ansöka om auktorisation som be-
talningsinstitut.  

 
Betal- och kreditkort 

 
Utfärdande av betal- och kreditkort regleras 

för närvarande i Finland genom kreditinsti-
tutslagen endast när det gäller företag som tar 
emot återbetalbara medel från allmänheten. 
Enligt betaltjänstdirektivet betraktas utfär-
dande av betal- och kreditkort som en betal-
tjänst. Regleringen omfattar sålunda också 
verksamhet som bedrivs av betal- och kredit-
kortsföretag och innebär att företaget inte tar 
emot återbetalbara medel utan finansierar sin 
verksamhet på något annat sätt. 

 
Penningförmedling 

 
Penningförmedling regleras för närvarande 

som betalningsrörelse i lagen om förhindran-
de och utredning av penningtvätt och av fi-
nansiering av terrorism. Lagen förutsätter att 
den som bedriver penningförmedling regi-
strerar sig hos länsstyrelsen i Södra Finlands 
län innan verksamheten inleds. Den enda 
lagstadgade förutsättningen för registreringen 
är att sökanden kan betraktas som tillförlitlig 
så som föreskrivs i lagen. Betaltjänstdirekti-
vets definition av begreppet betaltjänst inbe-
griper också penningförmedling. Den gällan-
de regleringen är sålunda inte längre tillräck-
ligt noggrann. 

 
2.3.2 Finansinspektionens befogenheter 

Lagen om Finansinspektionen trädde i kraft 
den 1 januari 2009. Genom lagen sam-
manslogs de två tidigare tillsynsmyndighe-
ternas, dvs. den tidigare Finansinspektionens 
och Försäkringsinspektionens verksamhet 
och den nya Finansinspektionen inrättades. 
Syftet med Finansinspektionens verksamhet 
är att kreditinstituten, försäkringsanstalterna, 
pensionsanstalterna och andra tillsynsobjekt 
ska bedriva en stabil verksamhet som är en 
förutsättning för finansmarknadens stabilitet, 
att de försäkrade förmånerna ska tryggas och 
det allmänna förtroendet för finansmarkna-
dens funktionssätt upprätthållas. Finansin-
spektionens tillsynsobjekt är de på finans-
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marknaden verksamma aktörerna, enligt vad 
som föreskrivs i lagen om Finansinspektio-
nen och i annan lagstiftning. 

Lagen om Finansinspektionen innehåller 
inga sådana heltäckande bestämmelser som 
gör det möjligt att trygga alla rättigheter och 
skyldigheter som enligt betaltjänstdirektivet 
gäller för de behöriga myndigheterna. I lagen 
om Finansinspektionen nämns inte betal-
ningsinstitut som tillsynsobjekt. Exempelvis 
tillsynen över teleföretag hör enligt kommu-
nikationsmarknadslagen å andra sidan till 
Kommunikationsverket. 

Allmänna bestämmelser om beviljande, 
återkallande och begränsning av verksam-
hetstillstånd för auktoriserade tillsynsobjekt 
har tagits in i 3 kap. i lagen om Finansinspek-
tionen, medan detaljerade regleringar som 
gäller olika branscher har tagits in i special-
lagstiftning om respektive tillsynsobjekt. 
Dessutom föreskrivs i lagens 6 kap. i enlighet 
med direktivet om samarbete mellan den be-
höriga myndigheten och den mot Finansin-
spektionen svarande tillsynsmyndigheten i en 
annan EES-stat samt om tillsyn över utländs-
ka tillsynsobjekt och deras filialer i Finland. I 
det sist nämnda kapitlet föreskrivs dessutom 
bl.a. om informationsutbyte mellan behöriga 
myndigheter, om samarbete med värdstatens 
myndigheter samt om inspektion av filialer. 

Enligt lagen om Finansinspektionen har 
Finansinspektionen omfattande befogenheter 
och utökande av förteckningen över auktori-
serade tillsynsobjekt med betalningsinstitut 
räcker i många avseenden för att trygga 
myndighetens befogenheter. I lagen om Fi-
nansinspektionen föreskrivs emellertid inte 
enlighet med betaltjänstdirektivets 12.1 d om 
Finansinspektionens befogenheter i situatio-
ner där ett tillsynsobjekts betaltjänstverk-
samhet skulle utgöra ett hot mot betalnings-
systemets stabilitet. I den föreslagna lagen 
om betalningsinstitut föreskrivs om sådana i 
fråga om övriga tillsynsobjekt avvikande be-
fogenheter.  

När det gäller betalningsinstitut som i fråga 
om annan affärsverksamhet än betaltjänster 
hör till någon annan myndighets än Finansin-
spektionens tillsynsobjekt hänförs endast be-
taltjänstverksamheten till Finansinspektio-
nens tillsyn. Exempelvis teleföretag ska en-
ligt förslaget fortsättningsvis i sin televerk-
samhet iaktta kommunikationsmarknadsla-

gen. Efterlevnaden av kommunikationsmark-
nadslagen övervakas av Kommunikations-
verket. Enligt förslaget ska Finansinspektio-
nen övervaka tillhandahållandet av betal-
tjänster och de skyldigheter som gäller betal-
ningsinstitut. Betydelsen av samarbetet mel-
lan nationella myndigheter kommer att ac-
centueras ytterligare. 

 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

3.1 Allmän målsättning 

Syftet med propositionen är att genomföra 
betaltjänstdirektivet nationellt, med undantag 
för dess avdelningar III och IV. Propositio-
nen liksom även direktivet har som mål att 
trygga jämlika konkurrensförhållanden och 
tillträde till marknaden för dem som tillhan-
dahåller betaltjänster samt att främja betal-
tjänsternas kostnadseffektivitet, säkerhet och 
effektivitet. I propositionen föreslås bestäm-
melser om de lagstadgade förutsättningarna 
för betalningsinstituts verksamhet, om betal-
tjänster som ett betalningsinstitut får tillhan-
dahålla, om tillsynsmyndigheten samt om 
tillträde till betalningssystem.  

Betaltjänstdirektivet genomförs i första 
hand genom att det stiftas en ny lag om be-
talningsinstitut och en ny lag om utländska 
betalningsinstituts verksamhet i Finland, ge-
nom ändringar i kreditinstitutslagen särskilt i 
fråga om betalningsförmedlingsföretag, samt 
genom ändringar i lagen om Finansinspek-
tionen och lagen om förhindrande och utred-
ning av penningtvätt och av finansiering av 
terrorism. 

 
3.2 De viktigaste förslagen 

3.2.1 Lagen om betalningsinstitut 

I denna proposition föreslås att det stiftas 
en ny lag om betalningsinstitut. Lagen ska 
tillämpas på affärsverksamhet som går ut på 
att tillhandahålla betaltjänster. Motsvarande 
undantag som enligt direktivet föreslås i frå-
ga om tillämpningsområdet. Finansinspek-
tionen ska övervaka efterlevnaden av lagen. 

Enligt huvudregeln får endast auktoriserade 
betalningsinstitut tillhandahålla betalnings-
tjänster. När de i lagen angivna kraven är 
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uppfyllda får Finansinspektionen besluta att 
en finländsk fysisk eller juridisk person får 
tillhandahålla betaltjänster utan auktorisation. 
I enlighet med de möjligheter som ges med-
lemsstaterna föreskrivs att det sammanlagda 
beloppet av betalningstransaktioner som ge-
nomförs av en juridisk person under de 12 
månader som föregår bedömningen i genom-
snitt får uppgå till högst tre miljoner euro i 
månaden. I fråga om fysiska personer får det 
genomsnittliga månatliga beloppet av 
genomförda betalningstransaktioner uppgå 
till 50 000 euro. När det sammanlagda be-
loppet av betalningstransaktionerna räknas ut 
ska beaktas också betalningstransaktioner 
som har genomförts av ett ombud som hand-
lar för vederbörandes räkning. Finansinspek-
tionen har enligt förslaget rätt att återkalla 
beslutet.  

Enligt betaltjänstdirektivets artikel 2.1 ska 
direktivet tillämpas endast på betaltjänster 
som tillhandahålls inom gemenskapen. La-
gen ska enligt förslaget emellertid tillämpas 
också på betaltjänster som tillhandahålls i 
stater utanför gemenskapen. Principen om ett 
jämlikt bemötande av företag som tillhanda-
håller betaltjänster och kundskyddet talar för 
att lagens tillämpningsområde utsträcks ock-
så till tillhandahållande av betaltjänster utan-
för Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det. 

Betalningsinstitut får enligt förslaget bedri-
va också annan affärsverksamhet än tillhan-
dahållande av betaltjänster. De får emellertid 
tillhandahålla endast betalkonton som an-
vänds uteslutande för genomförande av be-
talningstransaktioner. Betalningsinstitut har 
begränsad rätt att bevilja kredit i anslutning 
till betaltjänster. 

I lagens 3 kap. föreskrivs om beviljande 
och återkallande av auktorisation. Bestäm-
melserna motsvarar betaltjänstdirektivets be-
stämmelser om saken. Enligt förslaget ska 
Finansinspektionen på ansökan bevilja aukto-
risation. Beslut om att bevilja eller avslå en 
ansökan ska ges inom tre månader efter mot-
tagandet av ansökan med tillräckliga uppgif-
ter och handlingar. 

Finansinspektionen kan bevilja auktorisa-
tion om sökanden uppfyller de krav på betal-
ningsinstituts verksamhet och finansiella 
ställning som anges i lag eller med stöd av 
lag utfärdade bestämmelser eller föreskrifter. 

Dessutom måste betalningsinstitutets grunda-
re eller ägare som har en minst 10 procents 
ägarandel eller andel av rösträtten i institutet 
vara tillförlitliga. Den kan inte anses var till-
förlitlig som under de fem senaste åren före 
bedömningen genom en dom som vunnit laga 
kraft har dömts till fängelsestraff eller under 
de tre senaste åren före bedömningen till bö-
tesstraff för ett brott som kan anses visa att 
personen i fråga är uppenbart olämplig att 
grunda eller äga ett betalningsinstitut. En 
grundare eller ägare anses inte vara tillförlit-
lig om denne annars genom sin tidigare verk-
samhet har visat sig vara uppenbart olämplig 
för uppgiften. Finansinspektionen kan aukto-
risera också europabolag och europeiska ko-
operativa föreningar. Auktorisationen ska re-
gistreras. 

Finansinspektionen är enligt förslaget skyl-
dig att föra ett offentligt register över betal-
ningsinstituten samt över deras filialer och 
ombud. I registret ska föras in uppgifter om 
de tjänster som betalningsinstitutens auktori-
sation omfattar och närmare kontaktuppgif-
ter. Registret ska hållas tillgängligt på web-
ben och uppdateras regelbundet. 

Ett betalningsinstitut får i regel inleda sin 
verksamhet omedelbart efter att auktorisatio-
nen har beviljats och betalningsinstitutet till 
Finansinspektionen har överlämnat ett full-
ständigt handelsregisterutdrag samt namnen 
på de i lagen angivna ledande personerna och 
revisorerna. Ett betalningsinstitut som vid si-
dan av betaltjänster bedriver också annan af-
färsverksamhet ska uppge namnen på de per-
soner som ansvarar för betaltjänstverksamhe-
ten. 

På Finansinspektionens rätt att begränsa ett 
betalningsinstituts verksamhet och återkalla 
dess auktorisation ska tillämpas lagen om Fi-
nansinspektionen. I lagen om betalningsinsti-
tut föreslås dessutom särskilda bestämmelser 
om Finansinspektionens rätt att begränsa ett 
betalningsinstituts verksamhet och återkalla 
dess auktorisation, om betalningsinstitutets 
verksamhet skulle utgöra ett hot mot betal-
ningssystemets stabilitet. 

Ett betalningsinstituts verksamhet ska or-
ganiseras på ett tillförlitligt sätt med beak-
tande av arten och omfattningen av dess af-
färsverksamhet. Betalningsinstitutet får inte 
ta så stora risker att dess kapitaltäckning eller 
likviditet väsentligt äventyras. Betalningsin-
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stitutet ska ha en förvaltning som möjliggör 
effektiv riskhantering samt med hänsyn till 
verksamheten tillräcklig intern kontroll och 
tillräckliga riskhanteringssystem. Finansin-
spektionen får enligt förslaget begränsa till-
handahållande av andra än betaltjänster eller 
förutsätta att ett betalningsinstitut inte till-
handahåller andra tjänster än betaltjänster, 
om det inte annars är möjligt att organisera 
verksamheten och riskhanteringen på ett till-
räckligt tillförlitligt sätt. 

I lagens 4 kap. föreskrivs om betalningsin-
stituts verksamhet. Ett betalningsinstitut får 
inte ha betydande bindningar till personer på 
vilka tillämpas sådana lagar, förordningar el-
ler administrativa bestämmelser i en stat 
utanför EES som hindrar en effektiv tillsyn 
över betalningsinstitutet och inte heller till 
andra aktörer, om bindningarna i något avse-
ende är ägnade att hindra en effektiv tillsyn 
över betalningsinstitutet. 

Ett betalningsinstitut ska för sin verksam-
het ha ett fast driftställe och sitt huvudkontor 
i Finland. 

Ett betalningsinstitut som lägger ut en vik-
tig funktion på entreprenad ska handla om-
sorgsfullt och på förhand underrätta Finans-
inspektionen om att funktionen läggs ut på 
entreprenad. Betalningsinstitutet ska enligt 
förslaget upprätta ett skriftligt avtal om ut-
läggandet på entreprenad. Detta får inte vä-
sentligt försvaga betalningsinstitutets interna 
kontroll och inte heller Finansinspektionens 
tillsynsmöjligheter. En funktion anses vara 
viktig om ett fel eller en brist i den väsentligt 
kan försvåra iakttagandet av de lagar som 
gäller betalningsinstitutets verksamhet, med 
stöd av dem utfärdade bestämmelser eller fö-
reskrifter eller villkoren i betalningsinstitu-
tets auktorisation eller betalningsinstitutets 
verksamhet eller stabiliteten och kontinuite-
ten i tillhandahållandet av tjänster.  

Ett betalningsinstitut kan tillhandahålla be-
taltjänster också genom ombud. Betalnings-
institutet ska med de medel som står till buds 
försäkra sig om att ombudet har gott anseen-
de och yrkesskicklighet. Finansinspektionen 
ska underrättas om ombudets kontakt- och 
adressuppgifter samt om de personers namn 
som ansvarar för ombudets ledning samt ge 
en utredning om deras tillförlitlighet och 
lämplighet. Dessutom ska betalningsinstitutet 
underrätta Finansinspektionen om de interna 

kontrollmetoder genom vilka ombudet upp-
fyller sina skyldigheter enligt lagen om för-
hindrande och utredning av penningtvätt och 
av finansiering av terrorism. Betalningsinsti-
tutet ska se till att både den som sköter verk-
samhet som har lagts ut på entreprenad och 
ombudet upplyser kunderna om vilket betal-
ningsinstitut ombudet företräder. 

Ett betalningsinstitut ska ledas med yrkes-
skicklighet och enligt sunda och försiktiga 
affärsprinciper. De personer som hör till be-
talningsinstitutets högsta ledning ska vara 
tillförlitliga personer som inte är försatta i 
konkurs eller har näringsförbud. Den högsta 
ledningens tillförlitlighet ska enligt förslaget 
bedömas på samma sätt som betalningsinsti-
tutets grundares och ägares tillförlitlighet. De 
personer som hör till den högsta ledningen 
ska dessutom ha nödvändig kännedom om 
betaltjänstverksamhet.  

Ett betalningsinstitut som utöver tillhanda-
hållande av betaltjänster bedriver också an-
nan affärsverksamhet ska skydda medel som 
från betaltjänstanvändare eller andra tillhan-
dahållare av betaltjänster har tagits emot för 
att genomföra betalningstransaktioner. Skyd-
det av kundmedel omfattar betaltjänstanvän-
dare vars medel som är i betalningsinstitutets 
besittning överstiger 150 euro. Betalningsin-
stitutet kan avtala om en gräns på högst 
600 euro med andra betaltjänstanvändare än 
konsumenter. Betaltjänstdirektivet tillåter 
tillämpning av en gräns på 600 euro i fråga 
om samtliga betaltjänstanvändare, men av 
skäl som sammanhänger med kundskyddet 
föreslås att på konsumenter tillämpas en läg-
re gräns om 150 euro. Medlemsstaterna kan i 
enlighet med direktivet kräva att skyldighe-
ten att skydda kundmedel utsträcks också till 
andra betalningsinstitut, men denna möjlig-
het föreslås inte bli utnyttjad. En förutsätt-
ning för skyddet är att medlen inte har beta-
lats till betalningsmottagaren eller överförts 
till en annan betaltjänstleverantör arbetsda-
gen efter den då medlen togs emot. Skyldig-
heten att skydda kundmedel gäller alla som 
tillhandahåller betaltjänster utan auktorisa-
tion. 

Betalningsinstitutet ska skydda medlen så 
att det inte finns risk för att de sammanblan-
das med andra betaltjänstanvändares, andra 
betaltjänstleverantörers eller andra betal-
ningsinstituts medel. Betalningsinstitutet kan 
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sätta in medlen på konto i en centralbank el-
ler inlåningsbank eller i ett kreditinstitut som 
i någon annan stat fått koncession för att ta 
emot insättningar eller i lågriskvärdepapper 
eller värdepapper som lätt kan omsättas i 
pengar eller i andra investeringsobjekt. Al-
ternativt kan medlen skyddas på så sätt att de 
medel som institutet mottagit, i det fall att det 
blir insolvent, betalas ut till betaltjänstanvän-
darna på grund av försäkring eller borgen 
som beviljas av ett försäkringsbolag eller 
kreditinstitut som inte hör till samma grupp 
som betalningsinstitutet. Skyldigheten att 
skydda kundmedel gäller också medel som 
ska användas för att genomföra framtida be-
talningstransaktioner, så att en del av medlen 
används för framtida betalningstransaktioner 
och en annan del för andra tjänster. Om den 
skyddade andelen av medlen varierar eller 
inte är känd på förhand ska det skyddade be-
loppet beräknas utifrån den historiska ut-
vecklingen. 

Ett betalningsinstituts kapital ska uppgå till 
minst 20 000 euro om det tillhandahåller en-
dast penningförmedling, till 50 000 euro om 
det tillhandahåller betaltjänster med tekniska 
hjälpmedel eller till minst 125 000 euro om 
det tillhandahåller andra betaltjänster än så-
dana som nämns ovan. På betalningsinstitu-
tets kapitalbas ska enligt förslaget tillämpas 
kreditinstitutslagens bestämmelser.  

Betalningsinstitutets kapitalbas ska alltid 
motsvarar minst minimikapitalet och betal-
ningsinstitutet ska ha en i förhållande till de 
beviljade krediterna tillräcklig kapitalbas. Fi-
nansinspektionen kan i exceptionella situa-
tioner kräva att ett betalningsinstitut under en 
tid av högst tre år har en större kapitalbas. 

Det finns tre alternativa sätt för beräkning 
av ett betalningsinstituts kapitalbas. Finans-
inspektionen godkänner beräkningsmetoden 
förutsatt att den tryggar betalningsinstitutets 
kapitaltäckning och tillförlitligheten av dess 
verksamhet. Enligt den kostnadsbaserade 
metoden ska kapitalbasen utgöra minst tio 
procent av det föregående årets fasta allmän-
na kostnader. Den transaktionsbaserade me-
toden innebär att kapitalbasen utgör en rela-
tivt andel av de sammanlagda betalnings-
transaktioner som betalningsinstitutet 
genomförde föregående år. Enligt summame-
toden utgör kapitalbasen en relativ andel av 
ränteintäkterna, räntekostnaderna, erhållna 

arvoden och intäkterna av den övriga egent-
liga verksamheten. Finansinspektionen kan 
för en tid av högst tre år förutsätta att betal-
ningsinstitutets kapitalbas med högst 20 pro-
cent ska överstiga kapitalbasens beräknade 
belopp. Ett sådant krav ska vara nödvändigt 
med beaktande av betalningsinstitutets risk-
hantering, förluster eller bedömning av insti-
tutets metoder för intern kontroll. Finansin-
spektionen kan också tillåta att kapitalkravet 
sänks med 20 procent i förhållande till det 
belopp som erhållits genom metoden för be-
räkning av kapitalbasen. 

I lagen föreslås dessutom bestämmelser 
bl.a. om allmänna krav som ska tillämpas på 
betalningsinstituts marknadsföring och av-
talsvillkor, tystnadsplikt, information till fö-
retag inom samma finansiella företagsgrupp 
eller finans- och försäkringskonglomerat och 
om information till registerförare som bedri-
ver kreditupplysningsverksamhet. 

Ett betalningsinstitut ska ha kännedom om 
sina kunder samt vid behov om deras för-
månstagare och om de personer som handlar 
för en kunds räkning. Betalningsinstitutet fö-
rutsätts också ha tillräckliga riskhanterings-
system för att bedöma verksamhetens riskex-
ponering. I fråga om kundkontrollen gäller 
dessutom vad som föreskrivs i lagen om för-
hindrande och utredning av penningtvätt och 
av finansiering av terrorism. 

I lagen föreslås bestämmelser om rätten att 
delta i betalningssystem och om undantag 
från denna rätt. Med betalningssystem avses 
ett på regler grundat system där skyldigheter 
i penningbelopp fastställs eller fullgörs eller 
betalningstransaktioner avvecklas. Den som 
upprätthåller ett betalningssystem får inte i 
stadgarna för systemet ställa ogrundade, os-
käliga eller diskriminerande krav för delta-
gande i betaltjänstleverantörerens system. De 
krav som ställs på skydd mot risker och sä-
kerställande av betalningssystemets ekono-
miska och funktionella stabilitet ska vara be-
hövliga och skäliga. I stadgarna för betal-
ningssystemet får inte uppställas begräns-
ningar för betaltjänstleverantörernas, betal-
tjänstanvändarnas eller andra betalningssy-
stems deltagande i andra betalningssystem. 
Rättigheter, skyldigheter, förmåner eller be-
gränsningar i anslutning till deltagande i be-
talningssystem får inte vara baserade på be-
taltjänstleverantörernas, betaltjänstanvändar-
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nas eller andra betalningssystems juridiska 
form eller ställning.  

Rätten att delta i betalningssystem ska för 
det första inte tillämpas på betalningssystem 
som avses i lagen om vissa villkor vid värde-
pappers- och valutahandel samt avvecklings-
system (1084/1999). För det andra ska rätten 
inte tillämpas på betalningssystem som en-
dast tjänsteleverantörer som hör till samma 
grupp kan delta i, förutsatt att tjänsteleveran-
törernas kapitalbas bestäms på gruppnivå. 
Undantaget omfattar också betalningssystem 
där en betaltjänstleverantör kan verka som 
leverantör både för betalaren och betal-
ningsmottagaren, ensam svara för skötseln av 
betalningssystemet och ge andra betaltjänst-
leverantörer tillträde till betalningssystemet 
och där andra betaltjänstleverantörer inte har 
rätt att sinsemellan rätt att handla om arvo-
den till betalningssystemet.  

Ett betalningsinstitut som har för avsikt att 
etablera filial i en stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet ska på förhand 
anmäla detta till Finansinspektionen. Av an-
mälan ska framgå i vilken stat filialen ska 
etableras, uppgifter om de betaltjänster den 
ska tillhandahålla, filialens organisations-
struktur och uppgifter om anlitande av om-
bud samt namnen på de personer som ansva-
rar för filialens verksamhet. Finansinspektio-
nen ska inom en månad efter att ha fått an-
mälan anmäla filialetableringen till den till-
synsmyndighet som i värdstaten motsvarar 
Finansinspektionen, om inte Finansinspek-
tionen konstaterar att etableringen med hän-
syn till betalningsinstitutets finansiella ställ-
ning och förvaltning inte motsvarar förutsätt-
ningarna för filialetablering. 

Om ett betalningsinstitut har för avsikt att 
etablera filial i en stat utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet ska det ansö-
ka om tillstånd hos Finansinspektionen. Fi-
nansinspektionens tillståndsprövning motsva-
rar huvudsakligen vad som förutsätts vid fili-
aletablering i en stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet, men Finansin-
spektionen ska se till att det också ordnas till-
räcklig tillsyn över filialen. Finansinspektio-
nen kan efter att ha hört sökanden förena till-
ståndet med nödvändiga begränsningar och 
villkor. 

Ett betalningsinstitut får tillhandahålla 
tjänster i andra stater inom Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet. Det ska då på 
förhand anmäla till Finansinspektionen vilka 
tjänster det har för avsikt att tillhandahålla. 
Finansinspektionen ska enligt förslaget un-
derrätta värdstatens tillsynsmyndighet som 
motsvarar Finansinspektionen om betalnings-
institutets namn, adress, organisationsstruk-
tur, om namnen på de personer som ansvarar 
för ledningen av betalningsinstitutet samt om 
de tjänster som betalningsinstitutet har för 
avsikt att tillhandahålla. 

 
Övergångsbestämmelser 

 
På auktorisationskrav för betalningsinstitut 

ska enligt förslaget tillämpas övergångsbe-
stämmelser. Finansinspektionen ska utan an-
sökan bevilja sådana juridiska personer auk-
torisation för betalningsinstitut som när den-
na lag träder i kraft har koncession för betal-
ningsförmedlingsföretag i enlighet med kre-
ditinstitutslagen. Om en juridisk person till-
handahåller betaltjänster utan att ha konces-
sion för betalningsförmedlingsföretag ska 
denna senast den 31 mars 2011 ansöka om 
koncession hos Finansinspektionen. Om be-
handlingen av ett betalningsförmedlingsföre-
tags ansökan pågår när denna lag är i kraft 
ska på ansökan tillämpas lagen om betal-
ningsinstitut. 

Ett finansiellt institut som avses i kreditin-
stitutslagen och som när denna lag träder i 
kraft tillhandahåller betaltjänster och omfat-
tas av den gruppbaserade tillsynen över mo-
derkreditinstitutet, behöver inte ansöka om 
auktorisation i vissa situationer. Det finansi-
ella institutet ska tillställa Finansinspektionen 
de uppgifter som ska ingå i ansökan om auk-
torisation.  

En person som har börjat tillhandahålla be-
taltjänster innan lagen trätt i kraft och som 
uppfyller förutsättningarna för avvikelse från 
auktorisationskravet ska senast den 31 okto-
ber 2012 hos Finansinspektionen ansöka om 
undantag från auktorisationskravet.  

 
3.2.2 Lagen om utländska betalningsinstituts 
verksamhet i Finland 

I propositionen föreslås att det stiftas en ny 
lag om utländska betalningsinstituts verk-
samhet i Finland. Lagen ska tillämpas på ju-
ridiska personer som i någon annan stat inom 



 RP 172/2009 rd  
  

 

21

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
än Finland har beviljats auktorisation på mot-
svarande sätt som enligt lagen om betalnings-
institut. I fråga om tillsynen över utländska 
betalningsinstituts verksamhet i Finland och i 
fråga om Finansinspektionens rätt att infor-
mera myndigheter som motsvarar Finansin-
spektionen ska iakttas vad som föreskrivs i 
lagen om Finansinspektionen. 

Ett utländskt betalningsinstitut behöver inte 
etablera en filial eller ett dotterföretag i Fin-
land för att få tillhandahålla betaltjänster här. 
Förutsättningar för inledande av verksamhe-
ten är enligt förslaget att Finansinspektionen 
av tillsynsmyndigheten för det utländska be-
talningsinstitutet får anmälan om vilka betal-
tjänster det har för avsikt att tillhandahålla 
och uppgifter om hur betalningsinstitutet 
planerar att tillhandahålla betalningstjänster i 
Finland, om betalningsinstituts organisa-
tionsstruktur samt om de personer som an-
svarar för betaltjänstverksamheten. 

Finansinspektionen ska vidta nödvändiga 
åtgärder om ett utländskt betalningsinstitut 
trots åtgärder som vidtagits av den mot Fi-
nansinspektionen svarande behöriga myn-
digheten i företagets hemstat fortsätter att i 
Finland bedriva verksamhet som strider mot 
föreskrifterna eller bestämmelserna. Det kan 
vara fråga om verksamhet som äventyrar be-
taltjänstanvändarnas ställning eller betal-
ningssystemens tillförlitliga funktion eller 
som innebär risk för penningtvätt eller finan-
siering av terrorism. Vid behov kan Finans-
inspektionen också förhindra att nya transak-
tioner inleds. 

Ett betalningsinstituts filial ska ha en för 
verksamheten ansvarig chef. Den som är 
omyndig, försatt i konkurs eller som har 
meddelats näringsförbud får inte vara i led-
ningen för en filial. En filialchef är skyldig 
att ersätta skada som filialchefen i sin verk-
samhet uppsåtligen eller av vårdslöshet har 
vållat filialens kunder eller andra.  

I lagen om utländska betalningsinstitut fö-
reskrivs vidare om anmälningar till handels-
registret och om bestämmelser som ska till-
lämpas på filialers firma. En filials firma 
tecknas av filialchefen eller, med fullmakt av 
betalningsinstitutet, av någon annan. 

En filial ska ha riskhanteringssystem som 
är tillräckliga med hänsyn till dess verksam-
het. På de anställdas tystnadsplikt, rätt att 

lämna uppgifter och på brott mot tystnads-
plikten samt på marknadsföring av betal-
tjänster, avtalsvillkor och andra förfaranden 
ska enligt förslaget tillämpas bestämmelserna 
i lagen om betalningsinstitut. 

 
3.2.3 Kreditinstitutslagen 

I kreditinstitutslagen ska enligt förslaget 
upphävas definitionen av begreppet betal-
ningsförmedlingsföretag och de bestämmel-
ser som hänvisar till den. De gällande be-
stämmelserna om betalningsförmedlingsföre-
tag ändras så att de gäller endast utgivning av 
elektroniska pengar. Termen betalningsför-
medlingsföretag, som för närvarande an-
vänds i lagen, föreslås bli ersatt med termen 
institut för elektroniska pengar. 

 
3.2.4 Lagen om Finansinspektionen 

I 4 § i lagen om Finansinspektionen hän-
förs betalningsinstitut till kategorin auktori-
serade tillsynsobjekt. Definitionen av be-
greppet filial ändras så att den omfattar också 
Finländska filialer till utländska betalningsin-
stitut enligt lagen om utländska betalningsin-
stituts verksamhet i Finland. 

Finansinspektionen har enligt förslaget i 
egenskap av tillsynsmyndighet rätt att åter-
kalla ett betalningsinstituts verksamhetstill-
stånd och övervaka efterlevnaden av be-
stämmelserna om betalningsinstituts kund-
skydd. Dessutom kan Finansinspektionen in-
spektera betalningsinstituts filialer inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet. Fi-
nansinspektionen ska samarbeta med till-
synsmyndigheten i en filials värdstat när det 
gäller återkallelse av verksamhetstillstånd 
och begränsning av verksamheten, överlåtel-
se av försäkringsbestånd, försättande i kon-
kurs eller likvidation och utfärdande av pant-
sättnings- och avyttringsförbud, genom att 
underrätta värdstatens tillsynsmyndighet.  

 
3.2.5 Lagen om förhindrande och utredning 
av penningtvätt och av finansiering av terro-
rism 

Tillämpningsområdet för lagen om förhind-
rande och utredning av penningtvätt och av 
finansiering av terrorism föreslås bli utsträckt 
till betalningsinstitut och personer som enligt 
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lagen om betalningsinstitut får tillhandahålla 
betalningstjänster utan auktorisation. I be-
stämmelsen om tillämpningsområdet föreslås 
i likhet med kreditinstitutslagen en strykning 
av betalningsförmedlingsföretag. För betal-
ningsinstitut ska enligt förslaget gälla samma 
bestämmelser som för andra anmälnings-
skyldiga på finansmarknaden. Dessutom fö-
reslås att i lagen upphävs bestämmelserna om 
tillsyn och betaltjänstförseelse i förordningen 
om information om betalaren. 

 
3.3 Direktivbestämmelser som inte för-

utsätter ändringar i lagstiftningen 

I betaltjänstdirektivets artikel 10.2 före-
skrivs att innan auktorisation beviljas, får de 
behöriga myndigheterna om lämpligt höra 
den nationella centralbanken eller andra be-
rörda offentliga myndigheter. På Finansin-
spektionens förvaltning tillämpas förvalt-
ningslagen (434/2003). Enligt förvaltningsla-
gens 10 § 1 mom. ska varje myndighet inom 
ramen för sin behörighet och i den omfatt-
ning ärendet kräver på andra myndigheters 
begäran bistå dessa i skötseln av en förvalt-
ningsuppgift, och även i övrigt sträva efter att 
främja samarbetet mellan myndigheterna. 

Om det mellan ett betalningsinstitut och en 
annan person finns sådana nära förbindelser 
som anges i kreditinstitutsdirektivets artikel 
4.46 kan de behöriga myndigheterna bevilja 
auktorisation endast under förutsättning att 
förbindelserna inte hindrar dem att effektivt 
sköta sina tillsynsrelaterade uppgifter. De 
behöriga myndigheterna kan bevilja auktori-
sation endast om lagar och andra författning-
ar i ett tredjeland, som gäller för en eller flera 
fysiska eller juridiska personer till vilka be-
talningsinstitutet har nära förbindelser, eller 
svårigheter vid tillämpningen av dessa lagar 
och andra författningar, inte hindrar ett effek-
tivt utövande av deras tillsyn (artiklarna 10.7 
och 10.8). Kreditinstitutsdirektivets artikel 
4.46 har satts i kraft genom kreditinstitutsla-
gens 37 § 2—4 mom. och motsvarar också 
den begränsning som föreskrivs i betaltjänst-
direktivets artikel 10.8. 

I direktivets artikel 11 föreskrivs att om 
auktorisation avslås ska skälen härför anges. 
Enligt förvaltningslagens 44 § 1 mom. 
3 punkten ska av ett skriftligt förvaltningsbe-
slut tydligt framgå motiveringen för beslutet 

och en specificerad uppgift om vad en part är 
berättigad eller förpliktad till eller hur ären-
det annars har avgjorts. 

I artikel 12 föreskrivs om den behöriga 
myndighetens rätt att återkalla en auktorisa-
tion som har beviljats ett betalningsinstitut. 
Återkallandet av auktorisationen ska motive-
ras och de som berörs av beslutet ska infor-
meras om detta. I 26 § i lagen om Finansin-
spektionen föreskrivs om återkallande av 
verksamhetstillstånd samt därmed jämförbara 
förordnanden om avslutande av verksamhet. 
Finansinspektionen kan enligt 27 § också för 
viss tid begränsa den tillståndsenliga verk-
samheten. Finansinspektionen ska motivera 
sina beslut enligt förvaltningslagens 34 § 
1 mom. på det sätt som föreskrivs i förvalt-
ningslagens 44 § 1 mom. 3 punkten. 

I direktivets artikel 15 föreskrivs om betal-
ningsinstituts redovisning och lagstadgade 
revision. På betalningsinstitut ska tillämpas 
direktiv 78/660/EEG och i tillämpliga fall di-
rektiven 83/349/EEG och 86/635/EEG samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1606/2002 av den 9 juli 2002 om 
tillämpning av internationella redovisnings-
standarder. Om de inte är undantagna ska be-
talningsinstitutens årsbokslut och samman-
ställda redovisning revideras av lagstadgade 
revisorer eller revisionsföretag i den mening 
som avses i direktiv 2006/43/EG. Förpliktel-
ser enligt artikel 53 i kreditinstitutsdirektivet 
ska i tillämpliga delar också gälla betalnings-
instituts lagstadgade revisorer eller revisions-
företag när det gäller betaltjänstverksamhet.  

Enligt revisionslagens (459/2007) 1 § 
1 punkten ska lagen tillämpas på revision av 
bokföringsskyldiga sammanslutningar och 
stiftelser som avses i bokföringslagen 
(1336/1997). I revisionslagens 13 § före-
skrivs att i revisionsuppdrag ska följas de re-
visionsstandarder som har godkänts för att 
tillämpas inom gemenskapen och som avses i 
artikel 26 i Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av 
årsbokslut och sammanställd redovisning och 
om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG 
och 83/349/EEG samt om upphävande av rå-
dets direktiv 84/253/EEG. Rådets direktiv 
86/635/EEG om årsbokslut och samman-
ställd redovisning för banker och andra fi-
nansiella institut har satts i kraft genom kre-
ditinstitutslagens 9 kap. Enligt kreditinsti-
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tutslagens 158 § ska på kreditinstituts revi-
sion och revisorer tillämpas revisionslagen, 
och när det gäller kreditinstitut i aktiebolags-
form dessutom aktiebolagslagen samt när det 
gäller kreditinstitut i andelslagsform dessut-
om lagen om andelslag, om inte något annat 
föreskrivs i kreditinstitutslagen. 

I direktivets artikel 21 föreskrivs om tillsyn 
som gäller avdelning II. Medlemsstaterna ska 
se till att de kontroller som de behöriga myn-
digheterna genomför för att kontrollera lö-
pande överensstämmelse med denna avdel-
ning är proportionella och tillräckliga och 
motsvarar de risker som betalningsinstituten 
exponeras för. För att kontrollen av denna 
avdelning efterlevs ska de behöriga myndig-
heterna särskilt ha rätt att kräva att betal-
ningsinstitutet tillhandahåller all information 
som krävs för att övervaka efterlevnaden, 
genomföra inspektion på plats i betalningsin-
stitutet, hos ombud eller filialer som tillhan-
dahåller betaltjänster på betalningsinstitutets 
ansvar eller hos enheter på vilka betaltjänst-
verksamhet har lagts ut på entreprenad, ut-
färda rekommendationer och riktlinjer och, i 
tillämpliga fall bindande administrativa be-
stämmelser samt rätt att tillfälligt upphäva el-
ler återkalla auktorisation i de fall som avses 
i artikel 12. 

Enligt 18 § 1 mom. i lagen om Finansin-
spektionen ska tillsynsobjekt och andra fi-
nansmarknadsaktörer utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och utan obefogat 
dröjsmål till Finansinspektionen lämna de för 
utförandet av dess lagstadgade uppdrag rele-
vanta uppgifter och redogörelser som den ber 
om. Enligt 24 § 1 mom. i lagen om Finansin-
spektionen har Finansinspektionen utan hin-
der av sekretessbestämmelserna rätt att på 
tillsynsobjekts och andra finansmarknadsak-
törers verksamhetsställen granska handlingar, 
upptagningar och datasystem som gäller des-
sas verksamhet och förvaltning, i den ut-
sträckning som behövs för att den ska kunna 
fullgöra sitt lagstadgade tillsynsuppdrag. En-
ligt 60 § i lagen om Finansinspektionen kan 
hemstatens tillsynsmyndighet inom ramen 
för sin behörighet själv eller genom en repre-
sentant inspektera utländska EES-filialers 
verksamhet i den omfattning som behövs för 
tillsynen över utländska EES-tillsynsobjekt, 
om den före inspektionen har informerat Fi-
nansinspektionen om saken. I 26 § i lagen 

om Finansinspektionen föreskrivs om åter-
kallande av verksamhetstillstånd. I specialla-
gar som gäller respektive tillsynsobjekt före-
skrivs i regel om Finansinspektionens rätt att 
utfärda bindande föreskrifter. 

Finansinspektionen kan i enlighet med 4 
kap. i lagen om Finansinspektionen tilldela 
tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktö-
rer administrativa påföljder. Bestämmelsen 
motsvarar direktivets artikel 21.2. 

I direktivets artikel 22 föreskrivs att med-
lemsstaterna ska se till att alla personer som 
arbetar eller har arbetat för de behöriga myn-
digheterna och experter som handlar på 
myndigheternas vägnar, ska vara bundna av 
tystnadsplikt. På Finansinspektionens tjäns-
temän tillämpas lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet (621/1999) i vars 
6 kap. föreskrivs om skyldighet att iaktta sek-
retess. I lagens 23 § 1 mom. föreskrivs att 
den som är anställd hos en myndighet eller 
innehar ett förtroendeuppdrag inte får röja en 
handlings sekretessbelagda innehåll eller en 
uppgift som vore sekretessbelagd om den in-
gick i en handling, och inte heller någon an-
nan omständighet som han har fått kännedom 
om i samband med sin verksamhet hos myn-
digheten och för vilken tystnadsplikt före-
skrivs genom lag. En uppgift för vilken tyst-
nadsplikt gäller får inte heller röjas efter det 
att verksamheten hos myndigheten har upp-
hört eller det uppdrag som utförts för myn-
dighetens räkning har avslutats. 

Finansinspektionens beslut överklagas ge-
nom besvär hos Helsingfors förvaltnings-
domstol i enlighet med förvaltningspro-
cesslagen (586/1996). Särskilda bestämmel-
ser gäller för Finansinspektionens beslut som 
kan föras till marknadsdomstolen. Vad som 
föreskrivs i 73 § 1 mom. i lagen om Finans-
inspektionen motsvarar betaltjänstdirektivets 
artikel 23.1. 

Enligt 50 § 1 mom. i lagen om Finansin-
spektionen ska Finansinspektionen samarbeta 
med utländska EES-myndigheter. Finansin-
spektionen har utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna rätt att lämna ut information 
till de myndigheter som räknas upp i 71 § i 
lagen om Finansinspektionen. Bestämmel-
serna motsvarar direktivets artiklar 24 och 
25.2.  

För att kunna genomföra de kontroller och 
vidta de nödvändiga åtgärder som föreskrivs 
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beträffande ombud, filialer eller enheter till 
vilka ett betalningsinstituts verksamhet lagts 
ut på entreprenad och som är etablerade inom 
en annan medlemsstats territorium, ska de 
behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten 
samarbeta med värdmedlemsstatens behöriga 
myndigheter. Genom samarbete ska de behö-
riga myndigheterna i hemmedlemsstaten 
dessutom underrätta de behöriga myndighe-
terna i värdmedlemsstaten när de avser att 
göra en kontroll på plats inom den senares 
territorium (artiklarna 25.2 och 25.3). I 56, 
60 och 64 § i lagen om Finansinspektionen 
föreskrivs i överensstämmelse med direkti-
vets artikel 25.3 att Finansinspektionen innan 
den inspekterar en filial ska underrätta värd-
statens tillsynsmyndighet om saken och att 
Finansinspektionen har rätt att inspektera och 
erhålla information från utländska företag 
inom en grupp för vars tillsyn Finansinspek-
tionen svarar. Hemstatens tillsynsmyndighet 
kan inom ramen för sin behörighet själv eller 
genom en representant inspektera utländska 
EES-filialers verksamhet i den omfattning 
som behövs för tillsynen över utländska ob-
jekt, om den före inspektionen har informerat 
Finansinspektionen om saken. Finansinspek-
tionen har rätt att delta i inspektionen.  

I 57 § i lagen om Finansinspektionen före-
skrivs att om en annan EES-stats tillsyns-
myndighet meddelar att ett tillsynsobjekt el-
ler en annan finansmarknadsaktör inte iakttar 
det andra landets lagstiftning när det tillhan-
dahåller tjänster där, ska Finansinspektionen 
vidta behövliga åtgärder enligt 3 och 4 kap. 
för att se till att den verksamhet som strider 
mot bestämmelserna avslutas. Finansinspek-
tionen ska underrätta den andra statens till-
synsmyndighet om vilka åtgärder den har 
vidtagit. Dessutom ska Finansinspektionen i 
enlighet med 54 § tillställa tillsynsmyndighe-
ten alla de uppgifter som kan underlätta des-
sa myndigheters tillsyn. Bestämmelserna 
motsvarar direktivets artikel 25.4. 

 
3.4 Nationellt spelrum 

Betaltjänstdirektivet syftar huvudsakligen 
till fullständig harmonisering. En del av dess 
bestämmelser ger emellertid nationellt spel-
rum. I det följande behandlas vissa frågor 
kring utnyttjandet av det nationella spelrum-
met. 

Enligt direktivets artikel 2.3 får medlems-
staterna undanta vissa institut från tillämp-
ningen av alla eller vissa bestämmelser i di-
rektivet. För Finlands vidkommande innebär 
detta i praktiken en möjlighet att föreskriva 
att lagen om betalningsinstitut inte ska till-
lämpas på Finnvera Abp eller på Fonden för 
industriellt samarbete Ab. Lagförslaget inne-
bär att denna möjlighet utnyttjas. 

Enligt direktivets artikel 7.3 får medlems-
staterna välja att inte tillämpa kapitalbaskra-
vet på betalningsinstitut som omfattas av den 
gruppbaserade tillsynen av moderkreditinsti-
tutet. Lagförslaget innebär att denna möjlig-
het utnyttjas. 

Enligt direktivets artikel 9.3 får medlems-
staterna eller de behöriga myndigheterna 
kräva att även betalningsinstitut som inte be-
driver annan affärsverksamhet som avses i 
artikel 16.1 c uppfyller de skyddskrav som 
anges i artikel 9.1. Lagförslaget innebär att 
denna möjlighet inte utnyttjas. 

Enligt betaltjänstdirektivets artikel 9.4 får 
medlemsstaterna begränsa skyddskraven till 
medel som tillhör de betaltjänstanvändare 
vilkas medel individuellt överstiger en trös-
kel på 600 euro. Enligt lagförslaget fastställs 
skyddsgränsen för betaltjänstanvändare i 
konsumentställning av konsumentskyddsskäl 
till 150 euro. I fråga om andra än konsumen-
ter kan skyddsgränsen emellertid i enlighet 
med direktivet avtalas uppgå till 600 euro.  

I direktivets artikel 26 föreskrivs om vill-
koren för att medlemsstaterna ska få avstå el-
ler tillåta sina behöriga myndigheter att avstå 
från att helt eller delvis tillämpa de förfaran-
den och villkor som föreskrivs i avdelning II 
i fråga om förutsättningarna för utläggande 
på entreprenad, ersättningsansvar, bevarande 
av uppgifter och tillsyn, med undantag för ar-
tiklarna 20, 22, 23 och 24. Ett villkor är en-
ligt artikeln att genomsnittet av de totala be-
talningstransaktionerna under de föregående 
tolv månaderna som genomförts av en fysisk 
eller juridisk person eller dennes ombud inte 
överstiger tre miljoner euro per månad. Lag-
förslaget innebär att denna möjlighet utnytt-
jas. Maximibeloppet för fysiska personers 
månatliga betalningstransaktioner föreslås 
begränsat till 50 000 euro. På de personer 
som undantaget avser ska enligt förslaget 
dessutom tillämpas lagens bestämmelser om 
tillsyn, tillåten affärsverksamhet, beviljande 
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av kredit, ombud samt skyddande av kund-
medel. Enligt lagförslaget utnyttjas däremot 
inte möjligheten att i enlighet med artikel 
26.4 begränsa sådana fysiska eller juridiska 
personers verksamhet vilka tillhandahåller 
betaltjänster utan auktorisation så att de får 
delta endast i vissa verksamheter som för-
tecknas i artikel 16.  

 
3.5 Direktivbestämmelser som inte ut-

tryckligen genomförs enligt lagför-
slaget 

Direktivets artikel 3 innehåller en förteck-
ning över 15 typer av betalningstransaktioner 
och tjänster som direktivet inte ska tillämpas 
på. I lagen föreslås inga uttryckliga undan-
tagsbestämmelser i fråga om samtliga styck-
en i artikeln. I det följande redogörs för skä-
len till detta. 

Enligt artikel 3 a ska direktivet inte tilläm-
pas på sådana betalningstransaktioner direkt 
från betalaren till betalningsmottagaren vilka 
uteslutande görs i kontanter utan medverkan 
av mellanhand. Enligt artikel 3 f ska direkti-
vet inte tillämpas på valutaväxlingsverksam-
het, dvs. ”cash to cash”-transaktioner, om 
medlen inte innehas på ett betalkonto. I lagen 
föreslås inga motsvarande undantagsbe-
stämmelser eftersom kontantbetalningar och 
valutaväxlingsverksamhet också utan någon 
uttrycklig bestämmelse om saken faller utan-
för definitionen av begreppet betaltjänst i la-
gens 1 § 2 mom.  

Enligt artikel 3 d ska direktivet inte tilläm-
pas på betalningstransaktioner som består av 
ej yrkesmässig insamling och leverans av 
kontanter inom ramen för ideell verksamhet 
eller välgörenhet. Enligt artikel 3 j ska direk-
tivet inte tillämpas på tjänster som tillhanda-
hålls av leverantörer av tekniska tjänster vil-
ka stöder tillhandahållandet av betaltjänster. 
Det har ansetts onödigt att ta in motsvarande 
undantagsbestämmelser i lagen, med beak-
tande av att lagen enligt dess 1 § tillämpas på 
affärsverksamhet som består i att tillhanda-
hålla betaltjänster. 

Enligt artikel 3 l ska direktivet inte tilläm-
pas på betalningstransaktioner som verkställs 
med hjälp av teleutrustning eller digital eller 
informationsteknisk utrustning, när de köpta 
varorna eller tjänsterna levereras till och är 
avsedda att användas med hjälp av teleut-

rustning eller digital eller informationstek-
nisk utrustning, förutsatt att operatören för 
teleutrustningen eller den digitala eller in-
formationstekniska utrustningen inte agerar 
enbart som en mellanhand mellan betal-
tjänstanvändaren och leverantören av varorna 
eller tjänsterna. I lagen föreslås ingen mot-
svarande undantagsbestämmelse, eftersom de 
i artikel 3 l beskrivna betalningstransaktio-
nerna också utan någon uttrycklig bestäm-
melse om saken, med beaktande av lagens 1 
§ mom. 6 punkten faller utanför lagens til-
lämpningsområde. 

Enligt artikel 3 m ska direktivet inte till-
lämpas på betalningstransaktioner som 
genomförs mellan betaltjänstleverantörer, de-
ras ombud eller filialer för egen räkning. Det 
har ansetts onödigt att i lagen ta in en undan-
tagsbestämmelse om sådana interna betal-
ningstransaktioner mellan betaltjänstleveran-
törer. Också utan någon uttrycklig bestäm-
melse om saken anses det vara klart att lagen 
gäller endast betaltjänster till tredje man. 

 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Tillsammans med den betaltjänstlag som 
justitieministeriet förbereder bedöms den fö-
reslagna lagen om betalningsinstitut få posi-
tiva konsekvenser för samhällsekonomin. 
Den kommer att på många sätt effektivisera 
framförallt EU:s inre marknads men också 
den nationella marknadens funktion, bl.a. ge-
nom harmonisering av aktörernas verksam-
hetsförutsättningar och skyddet av kundme-
del. Detta kommer att främja handeln både 
internationellt och nationellt genom effekti-
vare konkurrens och bättre skydd för betal-
tjänstanvändarna. 

De enhetliga bestämmelserna kommer att 
underlätta företagens möjligheter att tillhan-
dahålla gränsöverskridande tjänster inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet. I 
Finland har teleföretagen i flera års tid till-
handahållit betaltjänster. Sådana innehålls- 
och mervärdestjänster som t.ex. ringsignaler, 
musik, bakgrundsbilder, spel, resebiljetter, 
läskedrycker, parkeringsavgifter och under-
hållningstjänster, såsom deltagande i tävling-
ar och omröstningar kan, beroende på tjäns-
ten, betalas via telefonanslutning, bredband 
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eller betal-tv. Från och med millennieskiftet 
har mobilmarknadens innehållstjänster ökat i 
jämn takt. Teleföretagens huvudsakliga af-
färsverksamhet är att tillhandahålla kommu-
nikationstjänster och betaltjänstverksamhe-
tens andel av den totala omsättningen beräk-
nas utgöra mindre än fem procent. TeleFo-
rum rf uppger att omsättningen av mervär-
destjänster som faktureras via teleföretagen 
uppgår till sammanlagt 200 miljoner euro per 
år. Siffran inkluderar telefonservicenummer, 
mobilinnehållstjänster samt övriga mervär-
destjänster. Betaltjänsternas andel utgör upp-
skattningsvis 6—14 miljoner euro.  

Lagen om betalningsinstitut får den bety-
delsen för betalningsinstituten inom lagens 
tillämpningsområde att de ställs under Fi-
nansinspektionens tillsyn och i regel måste 
ansöka om auktorisation för att få tillhanda-
hålla betaltjänster. Lagen får betydelse fram-
förallt för teleföretagen eftersom deras verk-
samhet blir beroende av två verksamhetstill-
stånd och tillsynsmyndigheter, vilket innebär 
att de delvis måste bygga upp sina datasy-
stem på nytt. Det finns i vårt land ca 60 tele-
företag vilkas tjänster delvis kan bestå av be-
taltjänster. Det finns ingen exakt information 
om hur många teleföretag som tillhandahåller 
betaltjänster som hör till den föreslagna la-
gens tillämpningsområde.  

Merparten av de företag som utfärdar betal- 
och kreditkort i Finland är kreditinstitut eller 
utländska kredit- och finansinstituts filialer, 
vilka sålunda inte kommer att höra till till-
lämpningsområdet för den föreslagna lagen 
om betalningsinstitut. Dessutom utfärdas be-
tal- och kreditkort av vissa servicestations- 
och butikskedjor, framförallt av näthandels- 
och möbelföretag. Endast ett fåtal företag ut-
färdar betal- och kreditkort som är generellt 
användbara. 

Företagen får vidkännas affärsekonomiska 
och administrativa kostnader bl.a. på grund 
av förpliktelser i samband med ansökan om 
auktorisation, skydd av kundmedel, beviljan-
de av krediter, kundkontroll, uppbyggnad 
och förnyande av riskhanteringssystem och 
datasystem, samt utbildnings- och informa-
tionsbehov och behov att se över avtalsvill-
kor och beskrivningar av sina tjänster. Mer-
parten av kostnaderna är av engångsnatur. De 
mest betydande kostnaderna kommer sanno-
likt att orsakas av uppdatering av datasystem 

och avtalsvillkor. Det är emellertid synnerli-
gen svårt att bedöma kostnadernas storleks-
ordning. Teleföretagen har i fråga om de be-
taltjänster som de kan tillhandahålla enligt 
lagen om betalningsinstitut gjort bedömning-
en att kostnaderna till följd av de förpliktel-
ser och systemändringar som lagen innebär 
kommer att leda till att en del av tjänsterna 
inte längre kommer att tillhandahållas. 

Den föreslagna lagen om betalningsinstitut 
kan tillämpas också på små företag och när-
ingsidkare som tillhandahåller penningför-
medling. I betalningsrörelse- och valutaväx-
lingsregistret som i enlighet med lagen om 
förhindrande och utredning av penningtvätt 
och av finansiering av terrorism upprätthålls 
av länsstyrelsen i Södra Finlands län har re-
gistrerats 59 företag och näringsidkare som 
bedriver betalningsrörelse. Merparten av de 
tjänsteleverantörer som har införts i registret 
tillhandahåller betaltjänster i relativt liten ut-
sträckning eller tillhandahåller penningför-
medling som ombud. Av denna anledning 
kommer sannolikt endast en del av de regi-
strerade företagen att anhålla om auktorisa-
tion som betalningsinstitut. Merparten av de 
registrerade företagen som bedriver betal-
ningsrörelse torde fortsätta sin verksamhet 
utan auktorisation. För dessa företag och när-
ingsidkare kommer lagen framför allt få den 
betydelsen att de måste betala en mångdub-
belt större tillsynsavgift. För närvarande be-
talar de en registreringsavgift på 175 euro 
medan Finansinspektionen enligt förslaget 
kommer att ta ut en årlig tillsynsavgift på 1 
000 euro av juridiska personer och 200 euro 
av fysiska personer som tillhandahåller betal-
tjänster utan auktorisation. 

 
 

4.2 Konsekvenser för myndigheterna 

Lagen om inte att medföra några kostnader 
för staten eftersom Finansinspektionen i ad-
ministrativt hänseende verkar i anslutning till 
Finlands Bank. Finansinspektionen kommer 
inte att åsamkas extra kostnader för behand-
lingen och tillsynen över betalningsinstitu-
tens auktorisationsärenden eller upprätthål-
landet av registret av betalningsinstitut, efter-
som kostnaderna för de funktionerna enligt 
förslaget ska tas ut som tillsynsavgifter hos 
de betalningsinstitut och andra betaltjänstle-
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verantörer som hör till tillämpningsområdet 
för lagen om betalningsinstitut.  

Lagen om betalningsinstitut får betydelse 
för samarbetet mellan myndigheterna. Fi-
nansinspektionens och Kommunikationsver-
kets tillsyn över teleföretagen kommer delvis 
att vara överlappande, vilket understryker be-
tydelsen av samarbete och informationsutby-
te mellan myndigheterna. Dessutom kommer 
de uppgifter som länsstyrelsen i Södra Fin-
lands län har i enlighet med lagen om för-
hindrande och utredning av penningtvätt och 
av finansiering av terrorism att överföras på 
Finansinspektionen.  

Propositionen kommer i viss mån att öka 
Finansinspektionens uppgifter eftersom dess 
tillsynsobjekt utökas med tiotals nya aktörer. 
Också den omständigheten att Finansinspek-
tionen med stöd av övergångsbestämmelsen i 
den föreslagna lagen om betalningsinstitut 
måste utreda vilka förutsättningar fysiska och 
juridiska personer som under övergångsperi-
oden fortsätter att tillhandahålla betaltjänster 
har att fortsättningsvis tillhandahålla betal-
tjänster, kommer i viss mån att öka Finansin-
spektionens uppgifter. 

Den nya lagstiftningen medför behov att 
ordna utbildning och information för Finans-
inspektionens personal. 

 
5  Beredningen av proposit ionen 

5.1 Beredningsskeden och berednings-
material 

Propositionen har beretts av en arbetsgrupp 
som tillsatts av finansministeriet. Till arbets-

gruppen har utöver representanter för fi-
nansministeriet hört representanter för justi-
tieministeriet, kommunikationsministeriet, 
Finansinspektionen, Finlands Bank, Konsu-
mentverket, Finansbranschens Centralför-
bund rf, Centralhandelskammaren och före-
ningen Tietolikenteen ja tietotekniikan kes-
kusliitto FiCom ry. Arbetsgruppens betän-
kande blev klart den 19 maj 2009 (finansmi-
nisteriets publikationsserie, finansmarkna-
den, 27/2009). 

Arbetsgruppens betänkande sändes på re-
miss till 26 myndigheter och sammanslut-
ningar. En sammanställning har gjorts av de 
19 yttranden som inkom.  

På basis av yttrandena har vissa lagtekniska 
ändringar gjorts i det första lagförslaget och 
en smärre justering i det andra lagförslaget. 
Till motiveringstexten har fogats ett avsnitt 
om lagförslagets förhållande till grundlagen 
och om lagstiftningsordningen samt gjorts 
smärre justeringar. 

 
 

6  Samband med andra proposi -
t ioner 

Denna proposition gäller inte genomföran-
de av bestämmelserna i betaltjänstdirektivets 
avdelningar III och IV. Justitieministeriet be-
reder en separat proposition om genomföran-
det av bestämmelserna i de avdelningarna.  

Vid inrikesministeriet bereds ändring av 
lagen om förhindrande och utredning av pen-
ningtvätt och av finansiering av terrorism 
som har samband med regionförvaltningsre-
formen.
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

1.1 Lag om betalningsinstitut 

1 kap.  Allmänna bestämmelser 

I detta kapitel föreslås bestämmelser om 
lagens tillämpningsområde och om undantag 
från detta, om tillsynen över att lagen efter-
levs samt om definitioner.  

1 §. Tillämpningsområde. Lagen ska till-
lämpas på affärsverksamhet som består i att 
tillhandahålla betaltjänster. Affärsverksam-
heten förutsätts bl.a. vara planmässig, regel-
bunden och kontinuerlig. Bestämmelsen 
motsvarar betaltjänstdirektivets 4.3 enligt 
vilken med betaltjänst avses en affärsverk-
samhet som förtecknas i bilagan.  

Enligt betaltjänstdirektivets artikel 2.1 ska 
direktivet tillämpas på betaltjänster som till-
handahålls inom gemenskapen. Lagen ska så-
lunda tillämpas också på tillhandahållande av 
betaltjänster i stater som inte hör till Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet, förutsatt 
att tjänsteleverantören är etablerad i Finland. 
En jämlik behandling av de företag som till-
handahåller betaltjänster talar liksom kund-
skyddet för att tillämpningsområdet utsträcks 
till betaltjänster som riktas till stater utanför 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Förutsättningen att det ska vara fråga om 
affärsverksamhet innebär att lagen i enlighet 
med betaltjänstdirektivets artikel 3 d inte ska 
tillämpas på betalningstransaktioner som be-
står av ej yrkesmässig insamling och leverans 
av kontanter inom ramen för ideell verksam-
het eller välgörenhet.  

I paragrafens 2 mom. preciseras vilka typer 
av betaltjänster som hör till lagens tillämp-
ningsområde. Den avgränsning av tillämp-
ningsområdet som framgår av paragrafen 
motsvarar i sak definitionen av betaltjänster i 
direktivets artikel 4.3 och i den direktivbilaga 
som det hänvisas till i artikeln.  

Momentets förteckning över betaltjänster 
som omfattas av lagens tillämpningsområde 
är uttömmande. Lagen ska sålunda inte till-
lämpas t.ex. på remburser eller på andra s.k. 
dokumentbetalningar. Av samma orsak faller 

också t.ex. kontantbetalningar och valutaväx-
lingsverksamhet utanför lagens tillämpnings-
område.  

Enligt momentets 1 punkt omfattar lagens 
tillämpningsområde för det första betaltjäns-
ter för kontantinsättning på eller kontantuttag 
från betalkonton som avses i 5 § 4 punkten. 
Som betaltjänster betraktas också åtgärder 
för förvaltning och erbjudande av betalkon-
ton, t.ex. åtkomst av betalkonton via internet. 
Denna punkt motsvarar punkter 1 och 2 i di-
rektivbilagans.  

Enligt momentets 2 punkt ska lagen tilläm-
pas på genomförande av betalningstransak-
tioner genom girering enligt betaltjänstlagen, 
överföring av medel till tjänsteleverantörens 
betalkonto, direktdebitering eller med betal-
kort eller något annat betalningsinstrument. 
Bestämmelsen omfattar också genomförande 
av sådana betalningstransaktioner där den 
som utnyttjar betaltjänsten har ett kreditavtal 
som täcker tillgångarna. Denna punkt mot-
svarar punkterna 3 och 4 i direktivbilagan. 

Enligt momentets 3 punkt ska lagen tilläm-
pas på utfärdande av betalningsinstrument 
(issuing) och enligt 4 punkten ska lagen till-
lämpas också på inlösen som gäller betal-
ningstransaktioner med betalningsinstrument 
(acquiring). Med utfärdande av betalningsin-
strument avses en tjänst där t.ex. ett kreditin-
stitut med sin kund ingår ett avtal enligt vil-
ket kreditinstitutet till kundens förfogande 
ställer ett betalningsinstrument, t.ex. ett be-
talkort, som kunden kan använda för att köpa 
varor och tjänster. Inlösen som gäller betal-
ningstransaktioner med betalningsinstrument 
innebär att betalningsmottagarens tjänstele-
verantör, vanligen ett kreditinstitut, krediterar 
betalningsmottagarens konto med värdet av 
den vara eller tjänst som köpts med betal-
ningsinstrumentet. Genom dessa punkter ge-
nomförs punkt 5 i direktivbilagan. 

Enligt 5 punkten tillämpas lagen på pen-
ningförmedling. Med penningförmedling av-
ses en tjänst som innebär att tjänsteleverantö-
ren av betalaren tar emot medel utan att i be-
talarens eller betalningsmottagarens namn 
öppna ett betalkonto. Det uteslutande syftet 
med tjänsten är att överföra belopp som mot-
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svarar mottagna medel till betalningsmotta-
garen eller till en annan tjänsteleverantör som 
handlar på betalningsmottagarens vägnar, el-
ler att tjänsteleverantören tar emot medlen på 
betalningsmottagarens vägnar och ställer 
dem till dennes förfogande. Genom denna 
punkt genomförs punkt 6 om penningöverfö-
ring i betaltjänstdirektivets bilaga (money 
remittance). 

Penningförmedling kan genomföras t.ex. så 
att tjänsteleverantören sänder betalarens me-
del till tjänsteleverantörens verksamhetsställe 
i en annan stat. Mottagaren kan beroende på 
avsändarens och mottagarens etableringssta-
ter lyfta medlen t.o.m. några minuter efter att 
de avsänts. 

Med penningförmedling avses inte att den 
som köper en vara betalar ett belopp som 
motsvarar köpesumman till en representant 
för ett transportföretag, som vidarebefordrar 
beloppet till den som sålt varan. Inte heller 
postförskott betraktas som penningförmed-
ling enligt denna lag. 

Till lagens tillämpningsområde hör enligt 
paragrafens 6 punkt betalningstransaktioner 
där betalarens godkännande till en betal-
ningstransaktion ges via mobiltelefon eller 
dator eller någon annan teleterminalutrust-
ning eller datatekniska enheter. En förutsätt-
ning är att betalningen görs till ett företag 
som sköter systemet eller nätet för telekom-
munikation eller informationsteknik och som 
endast fungerar som förmedlare av betal-
ningstransaktionen mellan betaltjänstanvän-
daren och leverantören av varan, tjänsten, el-
ler någon annan nyttighet. Denna punkt mot-
svarar punkt 7 i direktivbilagan.  

Som betalarens samtycke betraktas t.ex. en 
via mobiltelefon eller någon annan specifik 
teknisk anordning gjord beställning på grund 
av vilken den som tillhandahåller varan eller 
tjänsten levererar denna till betalaren. Om de 
varor eller tjänster som köps levereras till en 
mobiltelefon eller dator eller till någon annan 
digital eller IT-utrustning, behöver betalares 
godkännande av betalningstransaktionen inte 
ges med samma utrustning som den som 
tjänsten levereras till eller med vilken tjäns-
ten används. Betalaren kan t.ex. beställa en 
film till sin dator och ge sitt godkännande till 
betalningstransaktionen med ett textmedde-
lande som sänds med mobiltelefon. Någon 
exakt beskrivning av de tekniska egenska-

perna hos den utrustning som betalaren an-
vänder föreslås inte, eftersom avsikten är att 
bestämmelsen ska vara så teknologineutral 
som möjligt. Det företag som sköter det i 
punkten nämnda systemet eller nätet kan vara 
t.ex. ett sådant tjänsteföretag som avses i 
kommunikationsmarknadslagens 2 § 
19 punkten.  

Med betaltjänst aves i punkten sådan betal-
ningsförmedling där varan eller tjänsten i sin 
helhet levereras av någon annan tjänsteleve-
rantör än det företag som sköter telekommu-
nikationen, datasystemet eller nätet. Sådana 
tjänster kan vara t.ex. betalning av resor eller 
livsmedel med mobiltelefon, förutsatt att det 
företag som sköter systemet eller nätet endast 
förmedlar betalningstransaktionen mellan be-
taltjänstanvändaren och leverantören av va-
ran eller tjänsten. Betalningen jämställs då 
med betalningar som gjorts på andra sätt.  

Förslaget innebär att såsom betaltjänst en-
ligt punkten inte betraktas betalning av varor 
och tjänster som tillhandahålls av tjänsteleve-
rantören själv t.ex. i samband med en tele-
fon- eller bredbandsräkning, eftersom det då 
inte är fråga om förmedling av betalningar. 
Som tjänster som tillhandahålls av tjänstele-
verantören själv betraktas också tillhandahål-
lande av varor och tjänster i sådana fall då 
tjänsteleverantören anlitar en underleveran-
tör. Som betaltjänster betraktas enligt försla-
get inte heller kommunikationstjänster som 
tillhandahålls av teleföretag, t.ex. ljud-, text-, 
meddelande-, multimedia- och informations-
tjänster och inte heller internationella tele-
tjänster såsom utrikessamtal och roaming. 
Lagens tillämpningsområde omfattar inte 
kommunikationstjänster mot tilläggsavgift, 
t.ex. taltjänster samt röstningar per telefon 
och textmeddelande, om tjänsteanvändarens 
betalningsskyldighet hänför sig enbart till te-
leföretaget.  

Det är inte heller fråga om betaltjänst när 
digitala varor eller tjänster som levererats av 
en tredje part betalas i situationer där tjänste-
leverantören som förmedlar betalningen ut-
över betalningsförmedlingen tillhandahåller 
något mervärde i ett tjänstekoncept och varan 
eller tjänsten i fråga kan användas endast 
med digital utrustning. Sådana produkter och 
tjänster är t.ex. logon, ringsignaler, spel, pro-
gramvaror, tidningar samt musik-, video- och 
televisionstjänster. I dessa fall förutsätts att 
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beställarens betalningsskyldighet hänför sig 
enbart till den förmedlande tjänsteleverantö-
ren och inte till den tjänsteleverantör som 
producerar den digitala varan eller tjänsten.  

Ett mervärde som erbjuds till ett tjänste-
koncept kan bestå t.ex. av sådana av tjänste-
leverantören tillhandahållna åtkomst-, sök-
nings- eller distributionsmöjligheter som 
främjar digitala produkters eller tjänsters an-
vändbarhet. Mervärdet kan t.ex. bestå i att 
utbudet anpassas till kundens preferenser el-
ler i att en digital tjänst eller vara levereras 
via ett kommunikationsnät som tjänsteleve-
rantören förfogar över.  

I fråga om andra än digitala tjänster och va-
ror utgör förmedling av betalningsorder eller 
meddelanden för individualisering av tjänster 
eller varor över ett kommunikationsnät som 
tjänsteleverantören förfogar över inte i sig ett 
sådant mervärde som avses ovan. När det 
gäller sådana tjänster och varor ska innehava-
ren av kommunikationsnätet dessutom till-
handahålla tilläggstjänster som inte kan fås 
på annat sätt eller som har skräddarsytts en-
ligt avtal med en utomstående näringsidkare. 
Det kan t.ex. vara fråga om en tjänst varmed 
kunden själv kan bestämma hur länge en med 
mobiltelefon köpt resebiljett är i kraft eller 
när biljetten ska träd i kraft.  

Som betaltjänst ska enligt lagförslaget inte 
heller betraktas stödtjänster som innebär att 
den tekniska tjänsteleverantören inte får de 
medel som överförs i sin besittning. Tjänster 
som stöder tillhandahållandet av betaltjänster 
är bl.a. behandling och lagring av data, för-
troendeskapande tjänster och integritets-
skydd, autentisering av uppgifter och enhe-
ter, tillhandahållande av nät för informations-
teknik och kommunikationsnät samt tillhan-
dahållande och underhåll av terminaler och 
utrustning för betaltjänster (direktivets artikel 
3 j). Exempelvis ett nätföretag som endast 
tillhandahåller datanät som används av andra 
teleföretag och inte själv tillhandahåller be-
taltjänster, tillhandahåller tjänster som stöder 
tillhandahållandet av betaltjänster. Som be-
taltjänster betraktas inte sådana partiavgifter 
som teleföretag betalar till varandra för an-
vändning av nät t.ex. för samtrafik eller över-
låtelser av nyttjanderätt eller kapacitet. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs att lagens 
40 § ska tillämpas på sammanslutningar och 
företag som tillhandahåller betaltjänster en-

ligt 2 § 1 mom. Enligt stycke 16 i direktivets 
ingress är syftet med bestämmelsen uttryck-
ligen att för kreditinstituten och betalningsin-
stituten garantera jämlika möjligheter att del-
ta i betalningssystemet. 

2 §. Tjänster utanför tillämpningsområdet. 
I denna paragraf föreskrivs om tjänster som 
inte hör till lagens tillämpningsområde. 

I paragrafens 1 mom. avgränsas sådana 
tjänster utanför lagens tillämpningsområde 
som tillhandahålls av kreditinstitut enligt 
kreditinstitutslagen (1 punkten), Statskonto-
ret eller andra myndigheter, landskapet 
Åland, kommuner, samkommuner, andra re-
gionala och kommunala myndigheter 
(2 punkten), Folkpensionsanstalten eller 
andra självständiga offentligrättsliga inrätt-
ningar (3 punkten), Europeiska centralban-
ken, Finlands Bank eller någon annan natio-
nell centralbank (punkt 4) och företag som 
har beviljats koncession enligt lagen om 
posttjänster (5 punkten). Lagen ska inte hel-
ler tillämpas på tjänster som tillhandahålls av 
bolag enligt lagen om statens specialfinansie-
ringsbolag (443/1998) eller av bolag enligt 
lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt 
samarbete Ab (291/1979) (6 punkten). Detta 
moment motsvarar betaltjänstdirektivets ar-
tiklar 1.1 och 2.3 och delvis artikel 29. 

Bestämmelsen följer den indelning av 
tjänsteleverantörerna som framgår av betal-
tjänstdirektivets artikel 1.1. Kreditinstitut och 
företag som har beviljats koncession enligt 
lagen om posttjänster är företag vilkas verk-
samhet är koncessionspliktig och ställd under 
myndighetstillsyn. De nämnda företagen kan 
tillhandahålla betaltjänster enligt 1 § 2 mom. 
med stöd av respektive speciallagstiftning. 
Det är därför inte nödvändigt att i lagförsla-
get föreskriva att de måste ansöka om aukto-
risation för betalningsinstitut. 

Också staten, kommunerna, samkommu-
nerna, andra regionala och lokala myndighe-
ter, Europeiska centralbanken, Finlands Bank 
och övriga centralbanker faller utanför lagens 
tillämpningsområde. Även om ovan nämnda 
offentliga samfund skulle tillhandahålla be-
taltjänster i samband med annan verksamhet 
än myndighetsverksamhet, förutsätts de inte 
ha auktorisation. På betaltjänster som tillhan-
dahålls av dem ska enligt förslaget emellertid 
tillämpas den betaltjänstlag som justitiemini-
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steriet bereder i sådana fall då de inte verkar i 
egenskap av myndigheter. 

Den föreslagna lagen ska inte heller tilläm-
pas på bolag som avses i lagen om statens 
specialfinansieringsbolag, dvs. på Finnvera 
Abp, och Fonden för industriellt samarbete 
Ab. Undantaget stämmer överens med betal-
tjänstdirektivets artikel 2.3. Dessa specialfi-
nansieringsbolag tillhandahåller inte betal-
tjänster utan sköter de uppgifter som ålagts 
dem i de nämnda lagarna. 

Paragrafens 2 mom. innehåller en förteck-
ning över tjänster som avgränsas utanför la-
gens tillämpningsområde trots att de eventu-
ellt kunde betraktas som sådana betaltjänster 
som avses i 1 §. 

Enligt momentets 1 punkt ska lagen inte 
tillämpas på penningtransporter. Denna be-
gränsning av tillämpningsområdet är baserad 
på direktivets artikel 3 c.  

I punkten avses yrkesmässig, fysisk trans-
port av kontanter, inbegripet insamling, han-
tering och leverans av dessa. Med kontanter 
avses sedlar och mynt. Sådana penningtrans-
porter som avses i lagen är tjänster som ut-
förs enligt avtal mellan t.ex. handelsföretag 
och penningtransportföretag och som innebär 
att penning-transportföretaget hämtar eller 
levererar kontanta medel till handelsföretag 
för räkning och insättning på handelsföreta-
gets konto. 

Enligt momentets 2 punkt ska lagen inte 
tillämpas på tjänster där betalningsmottaga-
ren vid inköp av varor, tjänster eller andra 
nyttigheter ger betalaren kontanter som en 
del av betalningstransaktionen. Avgränsning-
en av tillämpningsområdet är baserad på di-
rektivet artikel 3 e, enligt vilken betalaren ut-
tryckligen ska be betalningsmottagaren om 
kontanter i samband med betalningen av va-
ror eller tjänster. Det kan vara fråga t.ex. om 
högre pris på varor som köps i en livsme-
delsaffär och betalas med ett betalningsin-
strument, t.ex. ett bank- eller kreditkort, om 
skillnaden mellan den debiterade summan 
och varornas verkliga pris ges till betalaren 
kontant.Sådana tjänster tillhandahålls redan 
nu framförallt i glesbygdsområden, där möj-
ligheterna att lyfta kontanter är begränsade 
på grund av långa avstånd. Det betraktas inte 
heller som en betaltjänst att en kund lyfter 
kontanter om affärsföretaget verkar som om-
bud för ett kreditinstitut, oberoende av om de 

kontanter som lyfts används för betalning av 
affärsföretagets egna varor eller tjänster. 

Enligt momentets 3 punkt ska lagen inte 
tillämpas på tjänster som baseras på instru-
ment som kan användas för förvärv av varor, 
tjänster eller andra nyttigheter endast i de lo-
kaler som instrumentets utfärdare använder 
eller, med stöd av avtal med utfärdaren, an-
tingen inom ett begränsat nätverk av leveran-
törer eller för förvärv av bestämda nyttighe-
ter. Begränsningen är baserad på direktivets 
artikel 3 k. 

En instrumentbaserad tjänst kan vara t.ex. 
ett av en tjänsteleverantör till betalaren över-
lämnat elektroniskt medium till vilket har 
överförts ett värde som motsvarar det av be-
talaren inbetalda beloppet. När betalaren an-
vänder betalningsinstrumentet för att skaffa 
en vara eller tjänst får betalningsmottagaren 
en mot det använda penningvärdet svarande 
inlösenrätt i förhållande till tjänsteleverantö-
ren. För att det ska vara fråga om ett begrän-
sat nätverk av leverantörer förutsätts det att 
nätverket inte är öppet för alla. Ett begränsat 
nätverk utgörs t.ex. av ett betalningsinstru-
ment som kan användas endast i ett visst 
köpcenter.  

Ett instrument av det slag som avses i 
punkten kan vara t.ex. ett handelsföretags be-
talkort som kan användas som betalningsin-
strument endast i en viss butik, en viss bu-
tikskedja eller ett visst varuhus, samt ett re-
staurangkort som kan laddas med värde och 
användas endast i en viss restaurangkedjas 
restauranger eller i restauranger inom ett 
geografiskt område. Instrument av det slag 
som avses i punkten är också t.ex. betalkort 
som kan användas endast på en viss kedjas 
bensinstationer i EES-stater, medlemskort 
som kan användas som betalningsinstrument 
endast i utfärdarens varuhus eller för utfärda-
rens tjänster samt resekort som kan användas 
endast för betalning av resor och därtill an-
slutna tjänster eller andra nyttigheter. Samma 
principer ska tillämpas när det gäller bedöm-
ning av begränsat utrymme på internetsidor. 
Finansinspektionen ska från fall till fall på 
basis av en marknadsbedömning avgöra om 
det är fråga om ett begränsat nätverk. 

Enligt momentets 4 punkt ska lagen inte 
tillämpas på tjänster som består i att ta ut 
kontanter i kontantautomater, om tjänsteleve-
rantören verkar på en eller flera kortutfärda-
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res vägnar utan att vara part i ett ramavtal för 
betalkort som ingåtts med kunder som tar ut 
kontanter och förutsatt att tjänsteleverantören 
inte tillhandahåller andra sådana tjänster som 
avses i lagen. Syftet med bestämmelsen är att 
ur lagens tillämpningsområde utesluta före-
tag som bedriver kontantautomatverksamhet 
och som erbjuder allmänheten möjlighet att 
lyfta kontanter utan något fast kundförhål-
lande mellan kunden och det företag som be-
driver kontantautomatverksamheten. Mellan 
det företag som tillhandahåller uttagstjänsten 
och den person som tar ut kontanter råder 
inget avtalsförhållande utöver transaktionen i 
fråga. Kontantautomatföretaget tillhandahål-
ler kontanter av egna medel och på egen risk. 
En kund som gör uttag ur en automat ger au-
tomatföretaget fullmakt att debitera sitt be-
talkonto med ett belopp motsvarande uttaget 
plus en eventuell serviceavgift. 

3 §. Betalningstransaktioner utanför till-
lämpningsområdet. Denna paragraf innehål-
ler en förteckning över betalningstransaktio-
ner som avgränsas utanför den föreslagna la-
gens tillämpningsområde trots att de eventu-
ellt kunde betraktas som betaltjänster enligt 
1 § 2 mom.  

Enligt paragrafens i 1 punkt ska lagen inte 
tillämpas på förmedling av betalningar i 
samband med avtal om försäljning eller in-
köp av varor, tjänster eller andra nyttigheter 
som en handelsrepresentant eller motsvaran-
de representant enligt lagen om handelsre-
presentanter och försäljare (417/1992) har 
förhandlat fram eller ingått för sin huvud-
man. Denna avgränsning av tillämpningsom-
rådet är baserad på direktivets artikel 3 b. 

Lagen om handelsrepresentanter och för-
säljare gäller inte tjänster, vilket innebär att 
det inte räcker med enbart en hänvisning till 
den lagen. Handelsrepresentanter och andra 
representanter är näringsidkare som verkar 
för sin huvudmans räkning och ingår försälj-
nings- och inköpavtal för huvudmannens 
räkning. Förhållandet mellan representanten 
och huvudmannen baseras på ett representa-
tionsavtal. Med huvudman anses i denna lag 
betalaren eller betalningsmottagaren. Om ett 
betalningsinstitut verkar som huvudman mås-
te representanten anses handla i egenskap av 
ett sådant ombud som avses i denna lag. 

Utanför lagens tillämpningsområde faller 
med stöd av denna bestämmelse t.ex. försälj-

ning av tillstånd som olika myndigheter krä-
ver, t.ex. fisketillstånd och jakttillstånd, så att 
säljaren redovisar avgifterna till respektive 
myndighet, trots att säljaren är någon annan 
än myndigheten. 

Enligt paragrafens 2 punkt ska lagen inte 
tillämpas på betalningstransaktioner som 
grundar sig på checkar, dragna växlar, ku-
ponger, resecheckar, skuldebrev eller postan-
visningar i pappersform dragna på tjänstele-
verantören i syfte att ställa medel till betal-
ningsmottagarens förfogande. Med denna 
punkt genomförs direktivets artikel 3 g. 

Utanför lagens tillämpningsområde faller 
med stöd av denna bestämmelse t.ex. lunch-
sedlar i pappersform samt sedlar som är av-
sedd för inköp av idrotts- och kulturtjänster.  

Enligt paragrafens 3 punkt gäller lagen inte 
betalningstransaktioner som genomförs inom 
ett betalningssystem eller ett system för av-
veckling av värdepapper mellan tjänsteleve-
rantörer och avvecklingsagenter, centrala 
motparter, clearingorganisationer eller cen-
tralbanker och andra deltagare i systemet. 

I lagförslagets 5 § 3 punkten definieras be-
greppet betalningssystem. Med avvecklings-
system avses avvecklingssystem som definie-
ras i 2 § 1 mom. i lagen om vissa villkor i 
värdepappers- och valutahandel samt avveck-
lingssystem. En avvecklingsagent kan an-
tingen vara ett avvecklingsföretag eller ett fö-
retag som deltar i avvecklingssystemets 
verksamhet. Med central motpart avses ett 
företag som är verksamt mellan säljaren och 
köparen samt garanterar genomförande av 
köp. Säljaren säljer köpobjektet till den cen-
trala motparten som säljer det vidare till kö-
paren. Denna punkt begränsar emellertid inte 
tillämpning av 40 och 41 § på i punkten an-
givna aktörers rätt att delta i betalningssy-
stem och undantag i detta avseende. 

I enlighet med betaltjänstdirektivets artikel 
3 i föreskrivs i paragrafens 4 punkt att lagen 
inte ska tillämpas på betalningstransaktioner 
som avser förvaltning, inlösen eller försälj-
ning av värdepapper och som genomförs av 
värdepappersföretag, kreditinstitut, företag 
för kollektiva investeringar, kapitalförvalt-
ningsbolag, företag som avses i 3 punkten el-
ler andra företag som kan förvara värdepap-
per. Kapitalförvaltning omfattar t.ex. utbetal-
ning av vinstutdelning och avkastning. 
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Enligt paragrafens 5 punkt ska lagen inte 
tillämpas på betalningstransaktioner mellan 
ett moderföretag och dess dotterföretag eller 
mellan dotterföretag till ett och samma mo-
derföretag, om den som förmedlar betaltjäns-
ten hör till samma grupp. Begreppet grupp 
definieras i 5 § 8 punkten. Tjänster som av-
ses i denna punkt t.ex.av s.k. koncerninterna 
banker som inte förutsätts iaktta denna lag i 
samband med sina komcerninterna funktio-
ner. En förutsättning för tillämpning av den-
na punkt är att den interna banken inte gör 
betalningar till utomstående eller till företa-
gets eller koncernens personal. Bestämmel-
sen motsvarar betaltjänstdirektivets artikel 
3 n. 

4 §. Tillsyn. Finansinspektionen övervakar 
i enlighet med lagen om Finansinspektionen 
att denna lag och med stöd av den utfärdade 
bestämmelser och föreskrifter iakttas. Den 
föreslagna bestämmelsen motsvarar betal-
tjänstdirektivets artikel 20 1.  

5 §. Definitioner. I denna paragraf definie-
ras vissa begrepp som används i lagen. 

I paragrafens 1 punkt definieras betaltjänst-
användare. Definitionen är baserad på direk-
tivets artikel 4.10 men är exaktare än direkti-
vet. Med betaltjänstanvändare avses sådana 
användare av betaltjänster som definieras i 
betaltjänstlagen. I betaltjänstlagen avses med 
betaltjänstanvändare den som på basis av av-
tal med en tjänsteleverantör kan använda en 
eller flera betaltjänster i egenskap av anting-
en betalare eller betalningsmottagare eller i 
båda dessa egenskaper.  

Med betalningsinstitut avses enligt betal-
tjänstdirektivets artikel 4.4 en juridisk person 
som har beviljats auktorisation i enlighet med 
artikel 10 att tillhandahålla och utföra betal-
tjänster inom gemenskapen. I paragrafens 2 
punkt definieras begreppet betalningsinstitut 
som ett aktiebolag, andelslag, kommanditbo-
lag, öppet bolag, europabolag enligt lagen 
om europabolag (742/2004) eller ett europa-
andelslag enligt lagen om europaandelslag 
(906/2006). På motsvarande sätt som i betal-
tjänstdirektivets artikel 4 förutsätts enligt de-
finitionen att betalningsinstitutet har auktori-
sation enligt denna lag att tillhandahålla be-
taltjänster. Som betalningsinstitut ska sålun-
da inte betraktas personer som har beviljats 
rätt att tillhandahålla betaltjänster utan aukto-
risation enligt 7 §. 

I paragrafens 3 punkt definieras begreppet 
betalningssystem på motsvarande sätt som i 
direktivets artikel 4.6. Med betalningssystem 
avses ett på regler grundat system där eko-
nomiska åtaganden fastställs eller fullgörs el-
ler betalningstransaktioner avvecklas. Betal-
ningssystemet kan upprätthållas av ett eller 
flera företag. Betalningstransaktioner kan 
avvecklas t.ex. via ett system i ett kreditinsti-
tut eller en centralbank. 

I paragrafens 4 punkt definieras begreppet 
betalkonto. Definitionen är baserad på direk-
tivets artikel 4.14. Definitionen förutsätter att 
kontot kan användas för genomförande av 
betalningstransaktioner. Däremot krävs det 
inte att kontot de facto också används för ge-
nomförande av betalningstransaktioner. Det 
beror på de avtalsvillkor som gäller kontot 
eller på lagens bestämmelser om kontot kan 
användas för genomförande av betalnings-
transaktioner eller inte. 

Ett betalkonto kan öppnas i en eller flera 
betaltjänstanvändares namn. 

Ett typiskt betalkonto är exempelvis ett i en 
bank öppnat brukskonto för skötsel av dagli-
ga penningärenden. Som betalkonto betraktas 
också t.ex. ett sparkonto som gör det möjligt 
för kontoinnehavaren att sätta in eller lyfta 
medel utan att särskilt behöva avtala om sa-
ken med en tjänsteleverantör. Däremot be-
traktas t.ex. ett tidsbundet konto inte som ett 
betalkonto. Som betalkonto betraktas inte 
heller ett värdeandelskonto om användningen 
av kontot i avtalsvillkoren har begränsats till 
att gälla endast betalningar i anslutning till 
värdeandelar. 

Definitionen av begreppet betalkonto om-
fattar också kreditkortskonton och andra 
motsvarande konton som används för ge-
nomförande av betalningstransaktioner. Ett 
betalkonto kan sålunda också vara ett konto 
som betaltjänstanvändaren inte sätter in me-
del på.  
Definitionen av begreppet betalningstransak-
tion i paragrafens 5 punkt stämmer i sak öve-
rens med direktivets artikel 4.5. Avsikten är 
att ordalydelsen ska inbegripa också kontant-
insättningar på betalkonton. En betalnings-
transaktion kan antingen initieras av betala-
ren (t.ex. en girering) eller av betalningsmot-
tagaren (t.ex. en direktdebitering). Som en 
betalningstransaktion betraktas enligt lagen 
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däremot inte att en tjänsteleverantör betalar 
ränta på en betaltjänstanvändares betalkonto. 

I paragrafens 6 punkt definieras vad som i 
lagen avses med medel. Definitionen motsva-
rar direktivets artikel 4.15. Med medel avses 
kontanter, på ett konto registrerat penning-
värde och sådana elektroniska pengar som 
avses i 6 § 1 mom. i kreditinstitutslagen. 
Kontanter är sedlar och metallmynt. Med 
penningvärde som registrerats på ett konto 
avses värde som har registrerats antingen på 
ett betalkonto eller något annat konto och 
som kontoinnehavaren kan kräva att få ut till 
ett motsvarande belopp.  

Enligt betaltjänstdirektivets artikel 4.22 är 
ett ombud en fysisk eller juridisk person som 
agerar för ett betalningsinstituts räkning vid 
tillhandahållande av betaltjänster. Ett ombud 
kan handla för ett eller flera betalningsinsti-
tuts räkning och på ett eller flera betalnings-
instituts ansvar. Den föreslagna definitionen 
av begreppet ombud i paragrafens 7 punkt 
stämmer överens med direktivet. 

Begreppet grupp definieras i paragrafens 
8 punkt i överensstämmelse med definitionen 
i direktivets artikel 4.30 som en grupp av fö-
retag bestående av ett sådant moderföretag 
som avses i bokföringslagen, dess dotterföre-
tag och de enheter i vilka moderföretaget och 
dess dotterföretag har ägarintressen samt fö-
retag som är knutna till varandra på det sätt 
som avses i 2 § 10 punkten i lagen om tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat 
(699/2004). Ett moderföretag är ett företag 
som hör till en koncern och som har ett så-
dant bestämmande inflytande över dotterfö-
retagen som avses i bokföringslagens 5 §. Ett 
ägarintresseföretag är däremot ett företag 
som inte hör till en koncern och varav ett fö-
retag som hör till en koncern äger en i lagen 
om tillsyn över finans- och försäkringskon-
glomerat närmare angiven andel eller som 
har rätt att i enlighet med den nämnda lagen 
göra utnämningar på basis av rösträtt. 

Med betaltjänstdirektivet avses enligt para-
grafens 9 punkt Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2007/64/EG om betaltjänster på 
den inre marknaden och om ändring av di-
rektiven 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG 
och 2006/48/EG samt upphävande av direk-
tiv 97/5/EG. 

 

2 kap.  Rätten att tillhandahålla be-
taltjänster 

I detta kapitel föreskrivs om tillståndsplikt 
för tillhandahållande av betaltjänster och om 
undantag från tillståndsplikten samt om af-
färsverksamhet som är tillåten för betalnings-
institut.  

6 §. Tillståndsplikt för tillhandahållande av 
betaltjänster. Enligt paragrafens 1 mom. ska 
ett betalningsinstitut som har för avsikt att 
tillhandahålla betaltjänster ansöka om aukto-
risation hos Finansinspektionen. Bestämmel-
sen motsvarar betaltjänstdirektivets artiklar 
10.1 och 29 där det förutsätts att betaltjänster 
får tillhandahållas endast av sådana betal-
tjänstleverantörer och auktoriserade betal-
ningsinstitut som avses i direktivet. Betal-
tjänster kan tillhandahållas av kreditinstitut, 
utgivare av elektroniska pengar, postgiroin-
stitut, betalningsinstitut, Europeiska central-
banken, nationella centralbanker samt av 
medlemsstater eller deras regionala eller lo-
kala myndigheter då dessa inte verkar som 
myndigheter. 

Enligt paragrafens 2 mom. föreskrivs i la-
gen om utländska betalningsinstituts verk-
samhet i Finland om utländska betalningsin-
stitut rätt att tillhandahålla betaltjänster i Fin-
land. 

7 §. Undantag från tillståndsplikten för 
tillhandahållande av betaltjänster. Enligt be-
taltjänstdirektivets artikel 26 kan undantag 
beviljas från tillståndsplikten när det gäller 
tillhandahållande av betaltjänster. Enligt lag-
förslagets 7 § får fysiska och juridiska perso-
ner tillhandahålla betaltjänster utan auktori-
sation under de förutsättningar som anges i 
paragrafen. Enligt paragrafens 1 mom. ska en 
fysisk person vara stadigvarande bosatt i Fin-
land. En juridisk person ska ha sitt huvud-
kontor i Finland (betaltjänstdirektivets artikel 
26.2). 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om förut-
sättningarna för tillhandahållande av betal-
tjänster utan auktorisation. Betaltjänster får 
tillhandahållas utan auktorisation om belop-
pet av de betalningstransaktioner som en fy-
sisk person genomfört under de 12 månader 
som föregått bedömningen sammanlagt har 
uppgått till i genomsnitt högst tre miljoner 
euro i månaden. En fysisk person får tillhan-
dahålla betaltjänster utan auktorisation om de 
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betalningstransaktioner som denne genom-
fört under de 12 månader som föregått be-
dömningen sammanlagt har uppgått till i ge-
nomsnitt högst 50 000 euro i månaden. Med 
tidsfristen 12 månader som ska ha föregått 
uppskattningen avses en räkenskapsperiod. 

När det sammanlagda beloppet av betal-
ningstransaktionerna beräknas ska enligt pa-
ragrafens 3 mom. också sådana transaktioner 
beaktas som på en tjänsteleverantörs vägnar 
har genomförts av dennes ombud. Om en 
tjänsteleverantör inte tidigare har tillhanda-
hållit betaltjänster och det inte finns att tillgå 
uppgifter om betalningstransaktionernas 
sammanlagda belopp ska det sammanlagda 
beloppet av betalningstransaktionerna upp-
skattas på basis av det i affärsplanen angivna 
uppskattade totalbeloppet. Finansinspektio-
nen kan av särskilda skäl justera affärspla-
nen. Ett särskilt skäl kan vara t.ex. att affärs-
planens uppskattade årliga transaktionsbe-
lopp är klart över- eller underdimensionerade 
med beaktande av Finlands betaltjänstmark-
nad eller att beräkningen inte motsvarar an-
mälarens ekonomiska möjligheter. Genom 
momentet genomförs betaltjänstdirektivets 
artikel 26.1 a. 

I paragrafens 4 mom. förutsätts i enlighet 
med direktivets artikel 26.1 b att de som till-
handahåller betaltjänster utan auktorisation 
ska vara tillförlitliga på samma sätt som de 
som grundar och äger betalningsinstitut. Fi-
nansinspektionen får inte godkänna att betal-
tjänster tillhandahålls utan auktorisation om 
en fysisk person som deltar i eller ansvarar 
för tillhandahållandet av tjänsterna inte är 
tillförlitlig på det sätt som avses i 13 § 3 
mom. 

Enligt paragrafens 5 mom. ska lagen inte 
tillämpas på tjänsteleverantörer som avses i 
denna paragraf, med undantag av de be-
stämmelser som nämns i momentet. Enligt 
den inledande meningen i betaltjänstdirekti-
vets artikel 26.1 kan de tjänsteleverantörer 
som avses i paragrafen slippa tillämpa alla 
eller en del av direktivets bestämmelser om 
betalningsinstitut, med undantag av bestäm-
melserna om behörig myndighet, om tyst-
nadsplikt och om informationsutbyte mellan 
myndigheterna. Trots att direktivet tillåter 
avvikelse från nästan alla bestämmelser i di-
rektivets avdelning II ska på de tjänsteleve-
rantörer som avses i paragrafen av skäl som 

sammanhänger med kundskyddet tillämpas 
vissa av lagens bestämmelser. De bestäm-
melser som ska tillämpas är 4 § om tillsynen 
över att lagen efterlevs, 9 § om tillåten af-
färsverksamhet, 10 § 1 och 2 punkten om be-
viljande av kredit, 16 § om registret över be-
talningsinstitut, 24 § om ombud samt 26 § 
om skyddande av kundmedel. Skyldigheten 
att skydda kundmedel gäller de tjänsteleve-
rantörer som avses i paragrafen också då de 
endast tillhandahåller betaltjänster eller när-
liggande tjänster. Syftet med tillämpningen 
av bestämmelsen är att skydda framförallt 
betaltjänstanvändare som är i konsument-
ställning. Från konsumenternas synpunkt 
skulle det vara vilseledande och störande om 
de som tillhandahåller betaltjänster utan auk-
torisation kunde utfärda t.ex. kreditkort under 
andra förutsättningar än betalningsinstitut. 

Direktivet förutsätter inte att kundmedel 
skyddas när betaltjänster tillhandahållas utan 
auktorisation. Skyldigheten att skydda 
kundmedel ska enligt förslaget utsträckas till 
att gälla också tjänsteleverantörer som avses i 
paragrafen, eftersom för dem inte över huvud 
taget gäller kapitalkrav eller sådana andra 
krav för tryggande av verksamheten som 
ställs på betalningsinstitut. 

Genom registret över betalningsinstitut 
tryggas betaltjänstanvändarnas möjligheter 
att få information om alla tjänsteleverantörer 
som avses i lagen. Tjänsteleverantör som fått 
dispens får inte med stöd av ett sådant beslut 
som avses i denna paragraf tillhandahålla be-
taltjänster i alla stater inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet och på en sådan 
tjänsteleverantör ska inte heller tillämpas be-
stämmelserna om etableringsrätt och frihet 
att tillhandahålla tjänster. Begränsningen är 
baserad på betaltjänstdirektivets artikel 26.3. 
Däremot får tjänsteleverantörer som hör till 
denna kategori etablera filial i en stat som 
inte hör till Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet och tillhandahålla tjänster till 
sådana stater. 

I paragrafens 6 mom. föreskrivs att om den 
gräns i euro som nämns i 2 mom. överskrids 
ska tjänsteleverantören ansöka om auktorisa-
tion enligt denna lag inom 30 dagar, anpassa 
sin verksamhet så att den stämmer överens 
med lagen i övrigt eller upphöra med verk-
samheten (direktivets artikel 26.5). Tids-
fristen för ansökan om auktorisation räknas 
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från det att bokslutsuppgifterna blivit till-
gängliga. 

8 §. Anmälningsplikt när betaltjänster till-
handahålls utan auktorisation. Enligt para-
grafens 1 mom. ska den som avser att tillhan-
dahålla betaltjänster utan auktorisation un-
derrätta Finansinspektionen om saken. Till 
anmälan ska fogas en affärsplan varav fram-
går vilken typ av betaltjänster som ska till-
handahållas, den planerade verksamhetens 
omfattning samt en utredning varav framgår 
vilka fysiska personer som ska tillhandahålla 
eller ansvara för betaltjänsterna. Dessutom 
ska Finansinspektionen utan dröjsmål under-
rättas om att verksamheten upphör, om bety-
dande förändringar i verksamheten samt om 
förändringar i omständigheter som avses i 
7 § 2—4 mom. och som är en förutsättning 
för tillhandahållande av betaltjänster. 

Enligt paragrafens 2 mom. ska Finansin-
spektionen inom en månad efter att fått an-
mälan, avgöra om personen i fråga uppfyller 
förutsättningarna bedrivande av verksamhet. 
Tidsfristen ska enligt förslaget räknas från 
mottagandet av anmälan. Tidsfristen löper in-
te om anmälan är bristfällig och Finansin-
spektionen inte kan bedöma om personen i 
fråga uppfyller kraven för bedrivande av 
verksamhet. Den omständigheten att Finans-
inspektionen inte har avgjort ansökan inom 
den stadgade tidsfristen hindrar inte personen 
i fråga att inleda verksamhet. Finansinspek-
tionen ska omedelbart återkalla sitt beslut om 
verksamheten inte längre uppfyller de förut-
sättningar som nämns i 7 § 1 eller 4 mom.  

Enligt paragrafens 3 mom. ska Finansin-
spektionen årligen underrättas om det sam-
manlagda beloppet av genomförda betaltjäns-
ter. Finansinspektionen ska dessutom få ock-
så den övriga information som behövs för 
tillämpningen av denna paragraf. Detta krav 
är baserat på betaltjänstdirektivets artikel 
26.5. 

Enligt paragrafens 4 mom. kan Finansin-
spektionen utfärda närmare föreskrifter om 
anmälningsplikt enligt denna paragraf.  

9 §. Tillåten affärsverksamhet. Paragrafen 
gäller betaltjänstinstituts rätt att tillhandahål-
la också andra tjänster än betaltjänster. Para-
grafen gäller i enlighet med 7 § också de som 
tillhandahåller betaltjänster utan auktorisa-
tion. 

Enligt paragrafens 1 mom. får ett betal-
ningsinstitut utöver betaltjänster som nämns i 
auktorisationen tillhandahålla funktionella el-
ler närliggande tilläggstjänster, såsom valu-
taväxling, förvaringstjänster, garantitjänster i 
samband med betalningstransaktioner, lag-
ring och hantering av information samt övri-
ga jämförbara tjänster. Dessutom kan betal-
ningsinstitutet upprätthålla och tillhandahålla 
betalningssystem. Bestämmelsen motsvarar 
betaltjänstdirektivets artiklar 16.1 a och b. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs att betal-
ningsinstitut får bedriva också annan affärs-
verksamhet än tillhandahållande av betal-
tjänster eller enligt paragrafens 1 mom. när-
liggande tjänster. Exempelvis nätföretag som 
avses i kommunikationsmarknadslagens 2 § 
17 punkten eller tjänsteföretag som avses i 
kommunikationsmarknadslagens 2 § 
19 punkten, nedan teleföretag som är ett be-
talningsinstitut, tillhandahåller som sin hu-
vudsakliga affärsverksamhet andra tjänster 
än betaltjänster. Finansinspektionen kan 
emellertid enligt lagförslagets 19 § 2 mom. 
av särskilda skäl begränsa eller förbjuda till-
handahållande av sådana andra tjänster. Ge-
nom bestämmelsen genomförs betaltjänstdi-
rektivets artikel 16.1 c. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om betal-
ningsinstituts rätt att tillhandahålla betalkon-
ton. Ett betalningsinstitut får tillhandahålla 
endast betalkonton som används uteslutande 
för genomförande av betalningstransaktioner. 
Betalningsinstitutet får sålunda inte tillhan-
dahålla konton som kan användas också för 
andra ändamål än genomförande av betal-
ningstransaktioner. Syftet med bestämmelsen 
är att göra skillnad mellan å ena sidan medel 
som tagits emot av betalningsinstitut och å 
andra sidan insättningar som kreditinstitut 
tagit emot med ensamrätt. Betalningsinstitut 
får till åtskillnad från kreditinstitut inte till-
handahålla konton för medel som kunder en-
dast på vissa villkor får ta ut efter en tidsfrist 
som avtalats mellan tjänsteleverantören och 
kunden. Ett betalningsinstitut får inte tillhan-
dahålla t.ex. investeringskonton som är för-
enade med villkor som begränsar antalet ut-
tag eller insättningar under en viss period. De 
medel som avses i den föreslagna bestäm-
melsen är inte sådana insättningar som avses 
i kreditinstitutslagens 10 § eller sådana åter-
betalbara medel som avses i kreditinstitutsla-
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gens 7 §. Ett betalningsinstitut får inte ge ut 
elektroniska pengar som avses i kreditinsti-
tutslagens 6 §. Genom det föreslagna mo-
mentet genomförs betaltjänstdirektivets arti-
kel 16.2. 

10 §. Beviljande av kredit. I denna paragraf 
föreskrivs i enlighet med betaltjänstdirekti-
vets artiklar 16.3 a—c om förutsättningarna 
för beviljande av kredit i samband med betal-
tjänster. Bestämmelsen gäller endast kredit i 
anslutning till betaltjänster och den begränsar 
sålunda inte betalningsinstitutets rätt att be-
vilja kredit i samband med annan affärsverk-
samhet. Kredit som avses i bestämmelsen ska 
enligt paragrafens 1 punkt ha samband med 
en betaltjänst som avses i 1 § 2—4 eller 
6 punkten och den kan beviljas enbart som en 
del av betaltjänst. Exempelvis utfärdande av 
ett kreditkort är i sig en betaltjänst och utgör 
sålunda inte beviljande av kredit i anslutning 
till en betaltjänst i den bemärkelse som avses 
i paragrafen. Den kredit som ingår i kredit-
kortet utgör däremot kredit i den bemärkelse 
som avses i bestämmelsen. Paragrafens första 
punkt motsvarar direktivets artikel 16.3 a och 
artikelns inledande mening. 

I paragrafens 2 punkt föreskrivs att kredit 
ska beviljas av andra medel än sådana som 
mottagits eller innehas för genomförande av 
betalningstransaktioner. Kredit får inte base-
ras på medel som mottagits från betaltjänst-
användare utan den ska baseras på andra me-
del. Sådana medel kan bestå av fritt eget ka-
pital som investerats av betalningsinstitutets 
ägare, medel som fåtts genom emission av 
obligationslån eller av medel som betalnings-
institutet skaffat på annat sätt.  

I paragrafens 3 punkt föreskrivs om de för-
utsättningar under vilka ett betalningsinstitut 
får tillhandahålla kredit i samband med betal-
tjänster via sin filial i en annan stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet eller 
utan filialetablering i en sådan stat eller till-
handahålla kredit genom ett ombud i en så-
dan stat. Betalningsinstitutet får tillhandahål-
la sådan kredit endast om återbetalningstiden 
är högst 12 månader. Begränsningen i fråga 
om återbetalningstiden tillämpas inte om 
krediten tillhandahålls i Finland eller i en stat 
som inte hör till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. Begränsningen gäller inte 
heller tillhandahållande av kredit i en annan 
stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-

området, om tillhandahållandet sker på något 
annat sätt än via en filial eller ett ombud, 
t.ex. via internet på så sätt att betalningsinsti-
tutet marknadsför betaltjänsten eller därtill 
ansluten kredit på sina webbsidor endast på 
finska i Finland. När det gäller bedömningen 
av i vilken stat tjänster tillhandahålls tilläm-
pas lagen om tillhandahållande av informa-
tionssamhällets tjänster (458/2002). 

Tidsfristen för återbetalning av kredit ska 
räknas utifrån i vilken ordning de på ett be-
talningsinstrument eller avtal baserade kre-
ditposterna har uppkommit. Tidsfristen gäller 
de enskilda kreditposterna och hela krediten 
behöver sålunda inte vara betald 12 månader 
efter att kreditavtalet ingåtts. Om en betal-
tjänstanvändare t.ex. i januari och maj har 
använt ett betalningsinstrument för betalning 
av betaltjänster, ska den i januari använda 
andelen av instrumentets kreditlimit betalas 
före utgången av februari följande kalenderår 
medan lånetiden för de följande låneposterna 
ska räknas på motsvarande sätt. 

 
3 kap.  Beviljande och återkallande 

av auktorisation 

11 §. Ansökan om auktorisation. I paragra-
fens 1 mom. föreskrivs att Finansinspektio-
nen på ansökan beviljar betalningsinstitut 
auktorisation. Genom förordning av finans-
ministeriet föreskrivs om den utredning som 
ska fogas till ansökan. Betaltjänstdirektivets 
artikel 5 innehåller en detaljerad och huvud-
sakligen teknisk förteckning över de uppgif-
ter som ska fogas till ansökan om auktorisa-
tion. Det är inte ändamålsenligt att i lag före-
skriva om de krav som nämns i artikeln utan 
det faller sig mera naturligt att föreskriva om 
saken i en förordning. 

Enligt betaltjänstdirektivets artikel 10.2 
kan den behöriga myndigheten innan aukto-
risation beviljas höra den nationella central-
banken eller andra berörda offentliga myn-
digheter. Det finns ingen anledning att i pa-
ragrafen ta in en bestämmelse om Finansin-
spektionens rätt att höra Finlands Bank eller 
någon annan myndighet innan auktorisation 
beviljas, eftersom Finansinspektionen också 
annars har denna rätt med stöd av förvalt-
ningslagen och lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet. En myndighet kan 
be en annan myndighet ge utlåtande i sam-
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band med en utredning som hör till dess upp-
gifter. De gällande bestämmelserna om myn-
dighetsverksamhetens offentlighet och om 
tystnadsplikten tryggar å andra sidan sekre-
tessen när det gäller sådana uppgifter om en-
skilda personer som eventuellt lämnas ut i 
samband med en begäran om utlåtande. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs att betal-
ningsinstitutet utan dröjsmål ska underrätta 
Finansinspektionen om omständigheter och 
förändringar som påverkar riktigheten i de 
uppgifter som lämnats i ansökan om auktori-
sation. Smärre förändringar behöver inte 
uppges. Om de omständigheter eller föränd-
ringar som måste uppges inte har någon be-
tydelse för auktorisationens väsentliga delar, 
kan Finansinspektionen underrättas i efter-
hand. Förändringar som påverkar riktigheten 
i uppgifter anses vara t.ex. att någon enskild 
betalningstjänst inte längre tillhandahålls och 
förändringar som berör betalningsinstitutets 
styrelse, verkställande direktör eller andra 
personer i den högsta ledningen eller riskhan-
teringssystemen. Det är skäl att betalningsin-
stitutet på förhand underrättar Finansinspek-
tionen om förändringar för att denna ska 
kunna vidta nödvändiga tillsynsåtgärder. 
Momentet motsvarar betaltjänstdirektivets 
artikel 14.  

12 §. Beslut om auktorisation. Enligt para-
grafens 1 mom. ska Finansinspektionen avgö-
ra ett betalningsinstituts ansökan om auktori-
sation inom tre månader efter att den tagits 
emot. Om ansökan är bristfällig ska tids-
fristen räknas från det att sökanden inkommit 
med de handlingar om utredningar som be-
hövs för avgörande av ärendet. Smärre eller 
obetydliga brister i ansökan skjuter inte upp 
tidsfristen. Till åtskillnad från bl.a. de gäl-
lande bestämmelserna om finansmarknaden 
ska Finansinspektionen inte för beslutet fast-
ställa en ovillkorlig 12 månaders tidsgräns 
som räknas från mottagandet av ansökan. Or-
saken till detta är att någon sådan tidsgräns 
inte föreskrivs i betaltjänstdirektivet och att 
det på grund av att direktivet syftar till full-
ständig harmonisering inte är möjligt att upp-
ställa någon sådan bakre gräns. Genom mo-
mentet genomförs betaltjänstdirektivets arti-
kel 11.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om aukto-
risationens innehåll. I auktorisationen ska 
nämnas de betaltjänster som betalningsinsti-

tutet får tillhandahålla enligt auktorisationen. 
Om betalningsinstitutet ansöker om ändring 
av auktorisationen ska Finansinspektionen ha 
rätt att ändra den ifråga om de tillåtna tjäns-
terna. I samband med ändringsansökan ska 
Finansinspektionen ta ställning både till 
eventuella nya betaltjänster och till betal-
tjänster som betalningsinstitutet redan har 
tillstånd att tillhandahålla. I fråga om en re-
dan beviljad auktorisation begränsas pröv-
ningen emellertid till frågan om hur tillhan-
dahållandet av nya betaltjänster kan anpassas 
till den verksamhet som redan bedrivs och de 
krav som ställs på den. Syftet med denna rent 
nationella bestämmelse är innehållsmässigt 
förenhetliga auktorisationsbesluten och möj-
ligheterna att ändra besluten med de be-
stämmelser som gäller Finansinspektionens 
övriga tillsynsobjekt. 

Enligt paragrafens 3 mom. kan sökanden 
överklaga till Helsingfors förvaltningsdom-
stol om Finansinspektionen inte har avgjort 
ansökan inom den stadgade tiden. 

13 §. Förutsättningar för beviljande av 
auktorisation. I denna paragraf föreskrivs om 
förutsättningarna för auktorisation. I enlighet 
med betaltjänstdirektivets artikel 10.2 förut-
sätts i paragrafens 1 mom. att Finansinspek-
tionen beviljar ett betalningsinstitut auktori-
sation om det på basis av den utredning som 
kommit in kan säkerställas att sökanden upp-
fyller de krav som anges i 2 mom. Ytterligare 
en förutsättning för beviljande av auktorisa-
tion är att sökanden uppfyller de krav i fråga 
om verksamhet och finansiell ställning som 
föreskrivs i lagen. Auktorisation kan beviljas 
endast sökande som har säte i Finland. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om de krav 
som ställs på betalningsinstitutets grundares 
och ägares samt andelsägarnas och bolags-
männens tillförlitlighet. Enligt betaltjänstdi-
rektivets artikel 10.6 ska de behöriga myn-
digheterna vägra bevilja auktorisation om de 
inte är förvissade om att de aktieägare eller 
andra medlemmar som har kvalificerade in-
nehav är lämpliga. 

Syftet med paragrafens 2 mom. som mot-
svarar betaltjänstdirektivets artikel 10 är att 
säkerställa att ägandet inte äventyrar betal-
ningsinstitutets verksamhet i enlighet med 
försiktiga och sunda affärsprinciper. Bedöm-
ningen av tillförlitligheten i enlighet med be-
talningsinstitutets utredning baseras på inne-
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hav av minst en tiondedel av betalningsinsti-
tutets aktier, andelar eller bolagsinsats i 
pengar eller en andel som medför minst tio 
procent av rösträtten i bolaget. Ägandet kan 
vara direkt eller indirekt. 

Paragrafens 3 mom. gäller bedömning av 
den personliga lämpligheten. Den anses inte 
vara tillförlitlig som under de fem senaste 
åren före bedömningen genom en dom som 
vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff 
eller under de tre senaste åren före bedöm-
ningen till bötesstraff för ett brott som kan 
anses visa att personen i fråga är uppenbart 
olämplig att grunda eller äga ett betalningsin-
stitut eller om denne annars genom sin tidi-
gare verksamhet har visat sig vara uppenbart 
olämplig att grunda eller äga betalningsinsti-
tut.  

En sådan lagakraftvunnen dom som avses i 
momentet kan gälla t.ex. bokföringsbrott, 
missbruk av insiderinformation, skattebedrä-
geri eller något annat brott i anslutning till 
ekonomisk verksamhet. Den verksamhet 
varmed personen i fråga visar sig vara up-
penbart olämplig att grunda eller äga ett be-
talningsinstitut kan t.ex. hänföra sig till en 
icke lagakraftvunnen dom för ett sådant brott 
som avses ovan. Vid bedömningen av tillför-
litligheten utifrån tidigare verksamhet kan 
beaktas att personen i fråga för över fem år 
sedan har dömts till fängelsestraff för ett 
brott, om brottet tyder på att denne är uppen-
bart olämplig att grunda eller äga ett betal-
ningsinstitut. Det kan i praktiken dröja flera 
år innan det föreligger en lagakraftvunnen 
dom t.ex. för ett ekonomiskt brott som kan 
utgöra hinder för beviljande av auktorisation. 

Enligt straffregisterlagens (770/1993) 4 a § 
kan till Finansinspektionen lämnas ut uppgif-
ter ur straffregistret för bedömning av en per-
sons tillförlitlighet. Enligt 20 § 1 mom. i la-
gen om Finansinspektionen har Finansin-
spektionen rätt att ur det bötesregister som 
avses i 46 § i lagen om verkställighet av bö-
ter (672/2002) få de uppgifter som behövs 
för att utreda om ett tillsynsobjekts ägare, 
styrelsemedlemmar, verkställande direktör 
eller anställda har den tillförlitlighet som la-
gen förutsätter.  

Genom annan tidigare verksamhet ådaga-
lagd uppenbar olämplighet förutsätter inte att 
en person har dömts till straff för ett brott. 
Personen i fråga har t.ex. kunnat meddelas 

näringsförbud enligt lagen om näringsförbud 
(1059/1985), vilket inte förutsätter att något 
straff utdömts för en försummelse. Förbudet 
kan ha utfärdats t.ex. för försummelser i an-
slutning till skattskyldighet eller bokföring. 
Om ett näringsförbud fortfarande är i kraft 
kan personen i fråga inte grunda eller äga ett 
betalningsinstitut. Vid bedömningen av till-
förlitligheten ska också tidigare näringsför-
bud som upphört beaktas. 

I paragrafens 4 mom. föreskrivs om möj-
ligheten att bevilja auktorisation för ett nytt 
betalningsinstitut innan det registreras i han-
delsregistret, som upprätthålls av patent- och 
registerstyrelsen. I auktorisationen är det t.ex. 
möjligt att ta in en sådan begränsning att be-
talningsinstitutet får börja tillhandahålla be-
taltjänster först efter registreringen medan 
det enligt auktorisationen redan före registre-
ringstidpunkten får börja utveckla eller inrät-
ta de funktioner som behövs för tillhandahål-
landet av betaltjänster. 

14 §. Beviljande av auktorisation för euro-
pabolag och europeiska kooperativa före-
ningar. I paragrafens 1 mom. föreskrivs om 
auktorisation för europabolag som har för av-
sikt att flytta sitt säte till Finland. Trots att 
bolaget redan är auktoriserat i sin tidigare 
hemstat måste ny auktorisation beviljas i Fin-
land eftersom auktorisation ska beviljas av 
betalningsinstitutets hemstat. Begreppet 
hemmedlemsstat definieras i direktivets arti-
kel 4.1 som den medlemsstat där betaltjänst-
leverantörens säte är beläget. Auktorisation 
ska enligt förslaget beviljas på samma grun-
der som för ett betalningsinstitut som ur-
sprungligen registrerats i Finland. Finansin-
spektionen ska begära ett yttrande om aukto-
risationsansökan av motsvarande tillsyns-
myndighet som övervakar finansmarknaden i 
den andra stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet där europabolaget är auk-
toriserat. Finansinspektionen ska iaktta mot-
svarande förfarande då ett europabolag bildas 
genom fusion så att det övertagande bolaget 
med säte i en annan stat registreras som eu-
ropabolag i Finland.  

Enligt paragrafens 2 mom. ska vad som i 
paragrafen föreskrivs om europabolag till-
lämpas på sådana europeiska kooperativa fö-
reningar (europaandelslag) som avses i rådets 
förordning om europeiska kooperativa före-
ningar. 
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15 §. Registrering av auktorisation. I para-
grafens 1 mom. föreskrivs att Finansinspek-
tionen på tjänstens vägnar ska anmäla aukto-
risationen för registrering i handelsregistret. I 
paragrafens 2 mom. föreskrivs om registre-
ring av auktorisation som har beviljats för ett 
nytt betalningsinstitut eller europabolag eller 
en europeisk kooperativ förening. Auktorisa-
tionen för ett nytt betalningsinstitut eller en 
europeiska kooperativ förening som flyttar 
sitt säte till Finland ska registreras samtidigt 
som företaget. Paragrafen stämmer överens 
med bestämmelserna om registrering av auk-
torisation för övriga finansmarknadsaktörer. 

16 §. Registret över betalningsinstitut. I pa-
ragrafens 1 mom. föreskrivs om Finansin-
spektionens skyldighet att föra ett offentligt 
register över betalningsinstitut samt över de-
ras filialer och ombud och över personer som 
i enlighet med 7 § tillhandahåller betaltjäns-
ter utan auktorisation. Som benämning på re-
gistret föreslås registret över betalningsinsti-
tut. Finansinspektionen ska i registret dessut-
om föra in uppgifter om de betaltjänster som 
betalningsinstitutets auktorisation omfattar. 

I registret ska föras in fysiska personers 
fullständiga namn och adress samt adressen 
där verksamheten bedrivs. I fråga om juridis-
ka personer ska i registret antecknas namn, 
företags- eller organisationsnummer, säte 
samt adressen där verksamheten bedrivs. Fi-
nansinspektionen åläggs att hålla registret 
tillgängligt på webben och att hålla det upp-
daterat i enlighet med de registrerades an-
mälningar. Dessutom ska på registret tilläm-
pas personuppgiftslagen (523/1999). Genom 
momentet genomförs betaltjänstdirektivets 
artikel 13. 

Enligt paragrafens 2 mom. ska personupp-
gifter som tagits in i registret över betal-
ningsinstitut hållas kvar så länge verksamhe-
ten bedrivs. 

17 §. Inledande av verksamhet. Denna pa-
ragraf gäller betalningsinstituts rätt att inleda 
sin verksamhet. Enligt paragrafens 1 mom. 
får ett betalningsinstitut inleda sin verksam-
het omedelbart efter att auktorisation har be-
viljats. En förutsättning för inledande av 
verksamheten är enligt förslaget att betal-
ningsinstitutet har tillställt Finansinspektio-
nen de uppgifter som närmare anges i 2 
mom. Finansinspektionen kan emellertid i 
auktorisationsvillkoren begränsa rätten att in-

leda verksamheten om detta är motiverat t.ex. 
för avhjälpande av eventuella brister i ansö-
kan. Om auktorisation beviljas för ett nytt be-
talningsinstitut får företaget inleda verksam-
het efter registreringen. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om vilka 
uppgifter som ska tillställas Finansinspektio-
nen. Betalningsinstitutet får inte inleda sin 
verksamhet förrän det till Finansinspektionen 
har överlämnat ett fullständigt handelsregis-
terutdrag inklusive bolagsordning eller stad-
gar. Av bolagsordningen ska i enlighet med 
aktiebolagslagens (624/2006) 2 kap. 3 § 
framgå åtminstone bolagets firma, den kom-
mun i Finland som är bolagets hemort samt 
bolagets verksamhetsområde.  

I momentets 2 punkt förutsätts i överens-
stämmelse med betaltjänstdirektivets artiklar 
5 k och i att betalningsinstitutet till Finansin-
spektionen överlämnar namnen medlemmar-
na och suppleanterna i förvaltningsrådet och 
styrelsen, verkställande direktören och den-
nes ställföreträdare samt revisorerna och re-
visorssuppleanterna. I koncerner gäller skyl-
digheten att överlämna uppgifter enligt 
2 punkten endast de separata bolag som be-
driver betalningsinstitutsverksamhet. I fråga 
om betalningsinstitut som utöver betaltjänster 
bedriver också annan affärsverksamhet hän-
för sig skyldigheten att lämna uppgifter till 
den del av affärsverksamheten inom vilken 
betaltjänster tillhandahålls. Inledandet av be-
talningsrörelse betyder inte att de ovan 
nämnda betalningsinstituten måste sluta be-
driva annan affärsverksamhet. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs att betal-
ningsinstitut som bedriver annan affärsverk-
samhet utöver vad som föreskrivs i 2 mom. 
också ska uppge namnen på de personer som 
ansvarar för betaltjänstverksamheten. Det 
faller sig naturligt att t.ex. ett teleföretag som 
huvudsakligen bedriver annan affärsverk-
samhet än betalningsinstitutsverksamhet ska 
uppge namnen på de personer som de facto 
ansvarar för betaltjänstverksamheten. De 
personer som de facto ansvarar för tillhanda-
hållandet av betaltjänster kan med fog förut-
sättas ha djupare kunskaper om betalningsin-
stitutsverksamhet än de som hör till teleföre-
tagets högsta ledning. 

18 §. Begränsning av verksamhet och åter-
kallande av auktorisation. I lagen om Finans-
inspektionen föreskrivs om begränsning av 
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tillsynsobjekts verksamhet och om återkal-
lande av verksamhetstillstånd. I paragrafen 
hänvisas till vad som i 26 och 27 § i lagen 
om Finansinspektionen föreskrivs om be-
gränsning av verksamhet och återkallande av 
verksamhetstillstånd. 

Ett betalningsinstituts auktorisation kan 
återkallas t.ex. om det inte längre finns vä-
sentliga förutsättningar för beviljande av 
auktorisation eller inledande av verksamhet, 
om det i betalningsinstitutets verksamhet har 
skett väsentliga överträdelser av bestämmel-
ser som gäller finansmarknaden eller av före-
skrifter som en myndighet har meddelat med 
stöd av dem, av tillståndsvillkor eller regler 
för betalningsinstitutets verksamhet, om be-
talningsinstitutet har inställt sin verksamhet 
för mer än sex månader eller försatts i likvi-
dation, om tillsynsobjektets verksamhet inte 
har inletts inom tolv månader efter det att 
verksamhetstillstånd beviljades eller om vä-
sentligt oriktiga eller bristfälliga upplysning-
ar om omständigheter som är relevanta för 
regleringen eller tillsynen lämnades när auk-
torisationen söktes. 

Finansinspektionen kan under samma för-
utsättningar förordna att verksamheten be-
gränsas för viss tid eller om det annars kon-
staterats förekomma oskicklighet eller oför-
siktighet i tillsynsobjektets verksamhet och 
det är uppenbart att fortsatt verksamhet all-
varligt skulle äventyra förverkligandet av de 
mål som uppställts för tillsynen över finans-
marknaden. Bestämmelserna i 26 och 27 § i 
lagen om Finansinspektionen stämmer över-
ens med betaltjänstdirektivets artikel 12 med 
undantag för 12.1 d.  

I artikel 12.1 d föreskrivs att de behöriga 
myndigheterna får återkalla en auktorisation 
som beviljats ett betalningsinstitut under för-
utsättning att institutet skulle utgöra ett hot 
mot betalningssystemets stabilitet om det 
fortsatte att bedriva sin betaltjänstverksam-
het. Betalningssystemets stabilitet kan hotas 
t.ex. av likviditetsrisker eller funktionella och 
rättsliga risker som orsakas av ett betalnings-
institut. Exempelvis betalningssystem som 
fungerar enligt nettoprincipen förutsätter att 
samtliga parter i nettoskuldposition har täck-
ning för avveckling av sina transaktioner. 
Om ett betalningsinstitut saknar täckning 
måste systemet ty sig till andra metoder för 
att få fram de medel som saknas. Från funk-

tionell synpunkt kan ett betalningsinstitut ge-
nom sin egen verksamhet försvåra eller rent-
av förhindra ett betalningssystems verksam-
het, t.ex. om de tjänster som det tillhandahål-
ler inte är tillräckligt tillförlitliga. En rättslig 
risk kan uppkomma t.ex. om betalningsinsti-
tutet tillhandahåller gränsöverskridande 
tjänster och inte i tillräcklig utsträckning tar 
hänsyn till vilken lag som ska tillämpas på 
betalnings- och avvecklingssystemen samt 
till frågor som gäller tillämpningen av flera 
länders nationella lagstiftning.  

I lagen om Finansinspektionen finns ingen 
bestämmelse som motsvarar direktivets arti-
kel 12.1 d och därför föreskrivs i paragrafen 
uttryckligen om Finansinspektionens rätt att 
begränsa betalningsinstituts verksamhet eller 
återkalla dess verksamhetstillstånd om insti-
tutet genom att fortsätta sin betaltjänstverk-
samhet skulle utgöra ett hot mot betalnings-
systemets stabilitet. Finansinspektionen kan 
samarbeta med finansministeriet och Fin-
lands Bank vid bedömningen av hot mot be-
talningssystemets stabilitet. Om Finansin-
spektionen återkallar ett betalningsinstituts 
auktorisation ska det på tjänstens vägnar göra 
en anmälan om saken till handelsregistret. 

19 §. Organisering av verksamheten. I pa-
ragrafens 1 mom. föreskrivs om ett betal-
ningsinstituts skyldighet att organisera sin 
verksamhet på ett tillförlitligt sätt. Vid be-
dömningen ska fästas avseende vid affärs-
verksamhetens art och omfattning. Betal-
ningsinstitutet får inte ta så stora risker att 
dess kapitaltäckning eller likviditet väsentligt 
äventyras. Dessutom ska betalningsinstitutet 
ha en förvaltning som möjliggör effektiv 
riskhantering samt med hänsyn till verksam-
heten tillräcklig intern kontroll och tillräckli-
ga riskhanteringssystem. En tillförlitlig för-
valtning förutsätter bl.a. att betalningsinstitu-
tets högsta ledning har fastställt en klar an-
svarsfördelning för företagets funktioner 
samt principer för undvikande av intresse-
konflikter. Dessutom ska den högsta ledning-
en godkänna och regelbundet se över risk-
strategierna samt de principer enligt vilka be-
talningsinstitutets och verksamhetsmiljöns 
riskexponering följs upp och kontrolleras. 

Betalningsinstitutet ska ha tillräckliga risk-
hanteringssystem. Riskhanteringssystemen 
ska vara sådana att de gör det möjligt att upp-
täcka och begränsa risker inom verksamhe-
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ten. Riskhanteringen ska omfatta åtminstone 
de funktionella riskerna, likviditetsriskerna 
och marknadsriskerna samt de risker som be-
talningsinstitutets verksamhet innebär för be-
talningssystemen. Riskhanteringssystemen 
ska omfatta både de kvalitativa och de kvan-
titativa riskerna. 

Enligt vad som förutsätts i betaltjänstdirek-
tivets artikel 10.4 ska betalningsinstitutet ha 
effektiva besluts-, styrnings- och kontrollsy-
stem samt metoder och rutiner som omfattar 
hela verksamheten och står i proportion till 
arten och omfattningen av de betaltjänster 
som betalningsinstitutet tillhandahåller och 
till deras komplexitetsgrad. De nämnda sy-
stemen och metoderna ska göra det möjligt 
att säkerställa en sund och ansvarsfull led-
ning av betalningsinstitutet. Vid bedömning-
en av hur verksamheten är organiserad är det 
skäl att fästa avseende vid sådana variabler 
som betalningsinstitutets storlek och struktur 
samt arten av affärsverksamheten. 

Enligt artikel 10.4 ska betalningsinstitutet 
också ha tillfredsställande rutiner för intern 
kontroll. En förutsättning för att betalnings-
institutets verksamhet ska kunna organiseras 
på ett tillförlitligt sätt är att betalningsinstitu-
tet vidtar skäliga och tillräckliga åtgärder 
framförallt för att säkerställa riskhanteringen, 
den interna kontrollen och verksamhetens 
kontinuitet. Betalningsinstitutet ska ha med 
beaktande av affärsverksamhetens art och 
omfattning adekvata riskhanteringsprinciper 
och -förfaranden som gör det möjligt att 
identifiera och kontrollera risker i anslutning 
till företagets verksamhet, förfaranden och 
system.  

Enligt paragrafens 2 mom. har Finansin-
spektionen rätt att begränsa ett betalningsin-
stituts rätt att utöver betalningsinstitutsverk-
samhet bedriva också annan affärsverksam-
het enligt 9 § 2 mom. Finansinspektionen kan 
begränsa rätten att bedriva annan affärsverk-
samhet om det inte annars är möjligt att or-
ganisera verksamheten och riskhanteringen 
på ett tillräckligt tillförlitligt sätt. Finansin-
spektionen kan förutsätta att betalningsinsti-
tutet utöver betaltjänster inte tillhandahåller 
andra tjänster än sådana som avses i 9 § 1 
mom. I enskilda undantagsfall kan detta in-
nebära att Finansinspektionen förutsätter att 
betaltjänstverksamheten överförs till ett sepa-
rat bolag. I enlighet med betaltjänstdirekti-

vets artikel 10.5 begränsas Finansinspektio-
nens rätt i detta avseende så att den verksam-
het som betalningsinstitutet bedriver utöver 
betaltjänstverksamhet försämrar eller kan 
komma att försämra betalningsinstitutets fi-
nansiella sundhet eller Finansinspektionens 
förmåga att övervaka att betalningsinstitutet 
respekterar alla förpliktelser enligt denna lag.  

I paragrafens 3 mom. föreskrivs att Finans-
inspektionen utfärdar de närmare föreskrifter 
om organisering av verksamheten som be-
hövs för genomförande av betaltjänstdirekti-
vet. Finansinspektionens föreskrifter kan gäl-
la t.ex. innebörden av verksamhetsprinciper-
na. 

20 §. Bevarande av uppgifter. I denna pa-
ragraf föreskrivs att ett betalningsinstitut är 
skyldigt att i minst fem år bevara uppgifter 
som avser ansökan om auktorisation och 
uppgifter i samband därmed. Bestämmelsen 
är baserad på betaltjänstdirektivets artikel 19.  

 
 

4 kap.  Betalningsinstituts verksam-
het 

21 §. Betalningsinstituts bundenhet. I över-
ensstämmelse med betaltjänstdirektivets ar-
tiklar 10.7 och 10.8 får ett betalningsinstitut 
enligt paragrafens 1 mom. inte ha betydande 
bindningar till fysiska eller juridiska personer 
på vilka tillämpas sådana lagar, förordningar 
eller administrativa bestämmelser i en stat 
utanför Europeiska ekonomiska samarbets-
området som hindrar en effektiv tillsyn över 
betalningsinstitutet. Vidare förbjuds bety-
dande bindningar också till andra aktörer, om 
bindningarna i något avseende är ägnade att 
hindra en effektiv tillsyn över betalningsin-
stitutet. 

Enligt paragrafens 2 mom. avses med bety-
dande bindningar vad som föreskrivs i 37 § 
2—4 mom. i kreditinstitutslagen, dvs. en på 
ägande eller därmed jämförbar bestämman-
derätt baserad möjlighet att påverka ett före-
tags förvaltning och verksamhet. Skyldighe-
ten att kontrollera betydande bindningar är av 
kontinuerlig karaktär. 

En betydande bindning uppstår när en fy-
sisk eller juridisk person direkt eller indirekt 
innehar minst 20 procent av aktierna, med-
lemsandelarna, garantiandelarna eller bolags-
andelarna i en sammanslutning. En betydan-
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de bindning uppstår också när en fysisk eller 
juridisk person direkt eller indirekt har minst 
20 procent av det röstetal som aktierna, med-
lemsandelarna, garantiandelarna eller bolags-
andelarna i en sammanslutning medför. Rös-
tetalet kan vara baserat på innehav, medlem-
skap, bolagsordning, bolagsavtal eller andra 
med dessa jämförbara stadgar eller avtal. En 
betydande bindning kan dessutom uppstå när 
en fysisk eller juridisk person direkt eller in-
direkt har rätt att utse eller avsätta minst en 
femtedel av medlemmarna i en juridisk per-
sons styrelse eller i ett därmed jämförbart or-
gan eller i ett organ som har denna rätt. Här-
vid förutsätts dessutom att rätten att utse och 
avsätta baserar sig på samma omständigheter 
som det röstetal som avses ovan. 

Det kan vara fråga om indirekt ägande t.ex. 
i en situation där en fysisk person innehar 
över 50 procent av bestämmanderätten i ett 
aktiebolag och detta aktiebolag äger 20 pro-
cent av aktierna eller andelarna i betalnings-
institutet. Den fysiska personen äger då indi-
rekt 20 procent av aktierna eller andelarna i 
betalningsinstitutet. En betydande bindning 
uppstår i så fall på basis av ägandet mellan 
aktiebolaget och betalningsinstitutet och 
dessutom på basis av det indirekta ägandet 
mellan den fysiska personen och betalnings-
institutet. 

En betydande bindning uppstår dessutom 
då en fysisk person tillsammans med en per-
son i den närmaste kretsen har ett sådant 
ägande eller röstetal eller rätt att utse eller 
avsätta personer som avses i 2 mom. Gemen-
samt ägande förutsätter inte samägande utan 
var och en kan vara ensam ägare till sin an-
del. Till den närmaste kretsen hör en persons 
make eller en person varmed denne lever i ett 
äktenskapsliknande förhållande, en släkting i 
rätt upp- eller nedstigande led eller en sådan 
släktings make eller en annan person som 
med en sådan släkting lever i ett äktenskaps-
liknande förhållande. Till den närmaste kret-
sen hör också personer som på ett betydande 
sätt är ekonomiskt beroende av en ovan 
nämnd person, exempelvis i en intressebe-
vakningsrelation enligt lagen om förmyndar-
verksamhet (442/1999) eller i ett betydande 
skuldförhållande.  

En betydande bindning kan uppstå också 
mellan juridiska personer som på grund av 
ett beroendeförhållande har en varaktig bind-

ning till en och samma fysiska eller juridiska 
person. Det är fråga om en sådan situation 
t.ex. då en fysisk eller juridisk person som 
utövar bestämmande inflytande i ett betal-
ningsinstitut dessutom har bestämmande in-
flytande i ett annat företag. Mellan ett sådant 
företag och betalningsinstitutet råder en be-
tydande bindning. 

Förvärv av en betydande andel av ett betal-
ningsinstituts kapital anses inte i sig innebära 
en sådan betydande bindning som har en ne-
gativ inverkan på tillsynen. Om förvärvet en-
dast avser en tillfällig investering som inte 
gör det möjligt att påverka företagets struktur 
eller finansieringspolitik, anses en betydande 
bindning inte ha uppkommit. 

22 §. Driftställen och huvudkontor. I para-
grafens 1 mom. föreskrivs att ett betalnings-
institut för sin verksamhet ska ha minst ett 
fast driftställe. Kännetecknande för ett fast 
driftställe är att där arbetar en eller flera per-
soner i betalningsinstitutets anställning eller 
en eller flera personer som arbetar för betal-
ningsinstitutets räkning och på dess ansvar. 
Verksamheten kan bedrivas på det fasta drift-
stället och dessutom på andra driftställen. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs att ett be-
talningsinstitut ska ha sitt huvudkontor i Fin-
land. Bestämmelsen motsvarar tillsammans 
med lagförslagets 13 § 1 mom. betaltjänstdi-
rektivets artikel 10.3 där det föreskrivs att ett 
betalningsinstitut som enligt den nationella 
lagstiftningen i sin hemmedlemsstat är skyl-
digt att ha ett säte ska ha sitt huvudkontor i 
den medlemsstat där det har sitt säte. Huvud-
kontoret och det fasta driftstället kan vara be-
lägna på samma ställe. 

23 §. Utläggande av viktiga funktioner 
inom tillhandahållande av betaltjänster på 
entreprenad. I denna paragraf föreskrivs om 
utläggande på entreprenad av funktioner som 
är viktiga för tillhandahållandet av betaltjäns-
ter samt om förutsättningarna för utläggan-
det. Med utläggande på entreprenad avses ett 
arrangemang som har samband med betal-
ningsinstitutets verksamhet och som innebär 
att någon annan tjänsteleverantör för betal-
ningsinstitutet producerar funktioner eller 
tjänster som betalningsinstitutet utan arran-
gemanget i fråga skulle ha producerat själv. 

I överensstämmelse med betaltjänstdirekti-
vets artikel 17.7 är en förutsättning för utläg-
gande på entreprenad enligt paragrafens 
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1 mom. att detta inte väsentligt försvagar be-
talningsinstitutets interna kontroll och inte 
heller Finansinspektionens möjlighet att 
övervaka att utläggandet på entreprenad upp-
fyller de förutsättningar som avses i denna 
lag och i bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den. Betydelsen av att funktioner ut-
lagts på entreprenad bedöms enligt åtgärdens 
betydelse för tillhandahållandet av betaltjäns-
ter. Utläggandet kan ha endast en liten bety-
delse t.ex. med avseende på hela den affärs-
verksamhet som bedrivs av ett företag som 
huvudsakligen bedriver annan affärsverk-
samhet än tillhandahållande av betaltjänster, 
men kan samtidigt ha en avsevärd betydelse 
för tillhandahållandet av betaltjänster. Det är 
möjligt att också en funktion som läggs ut på 
entreprenad är gemensam för flera betaltjäns-
ter och för tjänsteleverantörens övriga verk-
samhet. Verksamhetens betydelse ska då be-
dömas utifrån den utlagda funktionens för-
hållande till tillhandahållandet av betaltjäns-
ten. 

Utläggandet på entreprenad kan ske så att 
ett företag helt eller delvis slutar producera 
en viss funktion som överförs till ett annat 
företag, t.ex. till ett dotterbolag eller en varu- 
eller tjänsteleverantör. Dessutom kan ett be-
talningsinstitut lägga ut en funktion på entre-
prenad utan att det själv har producerat funk-
tionen i fråga. Syftet med utläggandet kan 
t.ex. vara att öka effektiviteten eller förbättra 
konkurrenskraften. Den funktion som läggs 
ut på entreprenad kan antingen ha samband 
med kärnverksamheten eller ha karaktär av 
en stödtjänst. Om ett betalningsinstitut lägger 
ut en del av sin kärnverksamhet på entrepre-
nad ska denna i regel betraktas som en viktig 
funktion. 

I paragrafens 2 mom. definieras när en 
funktion ska anses vara viktig. Enligt be-
stämmelsen ska en funktion anses vara viktig 
för betalningsinstitutets verksamhet om fel 
eller brister i den väsentligt kan försvåra iakt-
tagandet av lagar om betalningsinstitutets 
verksamhet, med stöd av dem utfärdade be-
stämmelser eller föreskrifter eller villkoren i 
betalningsinstitutets auktorisation, betal-
ningsinstitutets verksamhet eller stabiliteten 
och kontinuiteten i tillhandahållandet av be-
taltjänster. Genom momentet genomförs be-
taltjänstdirektivets artikel 17.7. 

Exempelvis funktioner som har samband 
med betalningsinstituts riskhantering och in-
terna kontroll anses vara viktiga. Betalnings-
institutet ska säkerställa kontinuiteten och 
stabiliteten i sin verksamhet genom att fort-
löpande uppfylla de förutsättningar och skyl-
digheter som anges i auktorisationen samt 
genom att också i övrigt iaktta de bestäm-
melser och föreskrifter som gäller betalnings-
institut. Betalningsinstitutet får inte lägga ut 
en så stor del av sina funktioner på entrepre-
nad att dess ställning som självständigt före-
tag som tillhandahåller betaltjänster kan ifrå-
gasättas. Dessutom får utläggandet på entre-
prenad inte leda till att betalningsinstitutets 
högsta lednings ansvar övergår på den som 
sköter den utlagda funktionen. Avsikten med 
bestämmelsen är att förebygga situationer där 
ett betalningsinstituts ledning försöker und-
vika ansvar genom att lägga ut viktiga funk-
tioner på entreprenad.  

Utläggandet på entreprenad får inte föränd-
ra betalningsinstitutets ansvar gentemot be-
taltjänstanvändarna. Med ansvar avses de 
krav som ställs på betalningsinstitutet enligt 
lag och enligt bestämmelser som utfärdats 
med stöd av lag. Utläggande av viktiga ope-
rativa funktioner på entreprenad får dessutom 
inte leda till förändringar i förhållandet mel-
lan betalningsinstitutet och betaltjänstanvän-
darna. Härmed avses t.ex. ett sådant avtal om 
användning av betaltjänster vars parter är be-
talningsinstitutet och en betaltjänstanvändare. 
Utläggandet av en operativ funktion på ent-
reprenad får inte leda till att avtalsparterna 
byts ut. 

I paragrafens 3 mom. förutsätts att betal-
ningsinstitutet och den som ska sköta den ut-
lagda funktionen ingår ett skriftligt avtal om 
saken. Av avtalet ska framgå åtminstone 
uppdragets innehåll och avtalets giltighetstid. 
I avtalet ska klart anges parternas rättigheter 
och skyldigheter. Parterna kan dessutom av-
tala t.ex. om betalningsinstitutets rätt att vi-
darebefordra information som avses i 5 mom. 
till Finansinspektionen. 

Betalningsinstitutet ska handla omsorgs-
fullt när det lägger ut en för tillhandahållan-
det av betaltjänster viktig funktion på entre-
prenad. Paragrafens 4 mom. förutsätter att be-
talningsinstitutet i alla skeden av utläggandet 
iakttar vederbörlig omsorgsfullhet och försik-
tighet, från det att betalningsinstitutet fattar 



 RP 172/2009 rd  
  

 

45

beslut om att vidta åtgärder för utläggandet. 
För att uppfylla kravet på omsorgsfullhet 
måste betalningsinstitutet t.ex. förvissa sig 
om att den som ska sköta den utlagda funk-
tionen har den förmåga, de resurser och de 
enligt lagstiftningen nödvändiga tillstånden 
för att tillhandahålla tjänsterna. Dessutom 
ska betalningsinstitutet försäkra sig om att 
verksamheten är effektiv och att den som 
sköter den utlagda funktionen har ordnat till-
räckligt effektiv tillsyn och riskhantering.  

Betalningsinstitutet ska på förhand under-
rätta Finansinspektionen om att en för betal-
tjänsterna viktig funktion läggs ut på entre-
prenad. Enligt paragrafens 5 mom. ska betal-
ningsinstitutet se till att det av den som skö-
ter den utlagda verksamheten kontinuerligt 
får den information som behövs för myndig-
hetstillsynen, riskhanteringen och den interna 
kontrollen och att betalningsinstitutet har rätt 
att vidarebefordra informationen till Finans-
inspektionen (betaltjänstdirektivets artikel 
18.2). På bedömningen av riskhanteringen 
och den information som behövs för den in-
terna kontrollen tillämpas vad som i 19 § fö-
reskrivs om organisering av verksamheten. 
Betalningsinstitutet ska se till att den som 
sköter de utlagda funktionerna upplyser be-
taltjänstanvändarna om att betalningsinstitu-
tet ansvarar för verksamheten. 

Enligt paragrafens 6 mom. utfärdar Finans-
inspektionen närmare föreskrifter om förut-
sättningarna för utläggande på entreprenad. 
Det är fråga om t.ex. de förutsättningar som 
avses i tredje stycket betaltjänstdirektivets ar-
tikel 17.7. 

24 §. Ombud. I denna paragraf föreskrivs 
om betalningsinstituts rätt att anlita ombud 
och om de krav som ställs på ombud. Ett be-
talningsinstitut kan anlita ombud för tillhan-
dahållande av betaltjänster. Ombudet handlar 
då för betalningsinstitutets räkning och på 
dess ansvar. Paragrafens 1 mom. motsvarar 
betaltjänstdirektivets artikel 18.2. 

Ombudet behöver ingen särskild auktorisa-
tion. I paragrafens 2 mom. föreskrivs att be-
talningsinstitutet med de medel som står till 
buds ska försäkra sig om att ombudet har gott 
anseende och tillräckliga yrkeskunskaper för 
att bedriva verksamheten med beaktande av 
dess art och omfattning. Betalningsinstitutet 
ska i enlighet med betaltjänstdirektivets arti-
kel 17.8 se till att ombudet upplyser kunder-

na om vilket betalningsinstitut det företräder. 
Ombudets anseende kan bedömas t.ex. ut-
ifrån en sådan bedömning av tillförlitligheten 
som avses i 13 § 3 mom. och utifrån betal-
ningsinstitutets tidigare erfarenhet av ombu-
det. 

I paragrafens 3 mom. (betaltjänstdirektivets 
artiklar 17.1 a och c) föreskrivs om betal-
ningsinstitutets skyldighet att underrätta Fi-
nansinspektionen. Betalningsinstitutet ska 
underrätta Finansinspektionen om ombudets 
fullständiga namn och boningsort och adres-
sen där verksamheten bedrivs. Om ombudet 
är en juridisk person ska Finansinspektionen 
underrättas om dess namn, företags- eller or-
ganisationsnummer, säte och adressen där 
verksamheten bedrivs. Betalningsinstitutets 
skyldighet i detta avseende innebär också att 
det ska uppge de personers namn som svarar 
för ombudets ledning samt ge en utredning 
om deras tillförlitlighet och lämplighet. Ex-
empelvis i affärskedjor där ombudsavtal 
ingås av kedjans högsta ledning och där avta-
let som sådant är bindande för kedjans samt-
liga köpmän, utan specialarrangemang för 
enskilda köpmän, gäller anmälningsskyldig-
heten den högsta ledningsorganisations till-
förlitlighet, lämplighet och yrkesskicklighet. 

I betaltjänstdirektivets artikel 17.1 b förut-
sätts att betalningsinstitutet ska lämna en be-
skrivning av de mekanismer för intern kon-
troll som ombuden kommer att använda för 
att fullgöra skyldigheterna när det gäller pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism enligt 
direktiv 2005/60/EG. Enligt paragrafens 
4 mom. ska betalningsinstitutet på motsva-
rande sätt som enligt betaltjänstdirektivet un-
derrätta Finansinspektionen om de interna 
kontrollmetoder med vilka ombudet uppfyl-
ler sina skyldigheter enligt lagen om förhind-
rande och utredning av penningtvätt och av 
finansiering av terrorism och med stöd av 
den. 

Enligt paragrafens 5 mom. ska Finansin-
spektionen registrera ombudet i registret över 
betalningsinstitut. I registret ska antecknas de 
uppgifter som avses i lagförslagets 16 § 1 
mom. Om Finansinspektionen har anledning 
att misstänka att betalningsinstitutet har läm-
nat felaktiga uppgifter kan Finansinspektio-
nen kontrollera uppgifterna innan ombudet 
registreras i registret över betalningsinstitut. 
Finansinspektionen får inte registrera ett om-
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bud om den efter en kontroll inte är överty-
gad om att uppgifterna är korrekta. Ombu-
dets rätt att börja tillhandahålla betaltjänster 
binds vid registreringen av ombudet i re-
gistret över betalningsinstitut. Den föreslagna 
bestämmelsen stämmer överens med betal-
tjänstdirektivets artiklar 17.2—4. 

25 §. Ledning av betalningsinstitut. Enligt 
paragrafens 1 mom. ska ett betalningsinstituts 
högsta ledning leda betalningsinstitutet med 
yrkesskicklighet och enligt sunda och försik-
tiga affärsprinciper (betaltjänstdirektivets ar-
tikel 5 i). I ledningsuppdraget ingår skyldig-
heten att försäkra sig om att betalningsinsti-
tutets verksamhet bedrivs enligt gällande la-
gar, bestämmelser, föreskrifter och auktorisa-
tionsvillkor samt enligt institutets interna di-
rektiv och förfaranden. 

Med institutets ledning avses dess styrelse, 
verkställande direktör och övriga högsta led-
ning. Till den övriga högsta ledningen hör 
t.ex. personer som självständigt leder för in-
stitutet viktiga funktioner, t.ex. ett centralt af-
färsområde. Ledningen ska ha sådan allmän 
kännedom om betaltjänstverksamhet som är 
nödvändig med beaktande av karaktären och 
omfattningen av betalningsinstitutets verk-
samhet. Vilken allmän kännedom om betal-
tjänstverksamhet som ledningen förutsätts ha 
varierar beroende på t.ex. betalningsinstitu-
tets storlek och verksamhetsvolym. Detta in-
nebär att på små betalningsinstituts ledning 
inte ställs lika höga krav som på stora betal-
ningsinstituts. 

Med andra som hör till den högsta ledning-
en för ett betalningsinstitut som bedriver 
också annan affärsverksamhet avses enligt 
paragrafens 2 mom. personer som de facto 
svarar för betalningsinstitutets betaltjänst-
verksamhet.  

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om be-
dömning av ledningens tillförlitlighet. Be-
dömningskriterierna är enligt förslaget de-
samma som de som enligt lagförslagets 13 § 
3 mom. gäller för betalningsinstitutets grun-
dare och ägare. Enligt momentet anses den 
inte vara tillförlitlig som under de fem senas-
te åren före bedömningen genom en dom 
som vunnit laga kraft har dömts till fängelse-
straff eller under de tre senaste åren före be-
dömningen till bötesstraff för ett brott som 
kan anses tyda på att personen i fråga är up-
penbart olämplig att höra till betalningsinsti-

tutets ledning. Sådana personer i ledande 
uppgifter som avses i momentet är enligt för-
slaget styrelsemedlemmar och suppleanter, 
verkställande direktören och dennes ställföre-
trädare samt andra som hör till den högsta 
ledningen. Inte heller den anses vara tillför-
litlig som genom sin tidigare verksamhet har 
visat sig vara uppenbart olämplig för uppdra-
get. 

26 §. Skyddande av kundmedel. Genom 
denna paragraf genomförs betaltjänstdirekti-
vets artikel 9 om skydd av kundmedel. Skyl-
digheten att skydda kundmedel gäller endast 
betalningsinstitut som utöver betaltjänster 
bedriver också annan verksamhet som avses i 
9 § 2 mom. Syftet med bestämmelsen är att 
skydda betaltjänstanvändarnas medel mot 
tjänsteleverantörens övriga affärsrisker. 
Skyldigheten gäller inte betalningsinstitut 
som inte bedriver annan affärsverksamhet än 
tillhandahållande av betaltjänster, eftersom 
de kapitalkrav som ställs på sådana betal-
ningsinstitut kan anses var tillräckligt höga 
för att skydda kundmedlen. Skyldigheten att 
skydda kundmedel gäller enligt 7 § också 
personer som tillhandahåller betaltjänster 
utan auktorisation. 

Enligt paragrafens 1 mom. ska ett betal-
ningsinstitut skydda medlen som det av be-
taltjänstanvändare eller andra tjänsteleveran-
törer har tagit emot för att genomföra betal-
ningstransaktioner. Med medel som tagits 
emot av andra tjänsteleverantörer avses me-
del som har överförts till ett betalningsinstitut 
för att betalas till betaltjänstanvändare som är 
dess kunder men som inte ännu har betalats 
till betaltjänstanvändarna i fråga. 

Enligt betaltjänstdirektivets artikel 9.4 har 
medlemsstaterna rätt att begränsa skyddskra-
ven till medel som tillhör betaltjänstanvända-
re vilkas medel individuellt överstiger en 
tröskel på 600 euro. Denna möjlighet utnytt-
jas inte fullt ut. Enligt den föreslagna be-
stämmelsen ska betaltjänstanvändares medel 
skyddas då de sammanlagt överstiger 
150 euro. Bestämmelsen hindrar emellertid 
inte att ett betalningsinstitut skyddar också 
sådana kunders medel som sammanlagt un-
derskrider 150 euro. Den föreslagna gränsen 
på 150 euro motsvarar det maximibelopp för 
betaltjänstanvändarens ansvar vid obehörig 
användning av betalningsinstrument som fö-
reslås i den betaltjänstlag som beretts av ju-
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stitieministeriet. Om en betaltjänstanvändares 
medel har uppgått till exempelvis 800 euro 
omfattar skyddet hela beloppet. Genom att 
enhetliga gränser i euro ska iakttas minskas 
möjligheterna att konsumenterna missförstår 
vilka gränser som ska tillämpas, vilket i sin 
tur främjar konsumentskyddet. 

Betalningsinstituten får enligt förslaget 
med andra betaltjänstanvändare än konsu-
menter avtala att skyddet av kundmedel i 
stället för i lagen angivna 150 euro gäller en-
dast medel som sammanlagt överstiger 
600 euro. Bestämmelsen hindrar inte betal-
ningsinstitut att avtala om lägre skyddsgrän-
ser än 600 euro. 

Skyldigheten att skydda kundmedel över-
går från betalarens betalningsinstitut till be-
talningsmottagarens betalningsinstitut, bero-
ende på vad betalningsinstituten har avtalat 
om saken men dock senast arbetsdagen efter 
överföringen av medlen. 

I paragrafens 2 och 3 mom. föreskrivs om 
olika sätt att skydda medel. För det första ska 
betalningsinstitutet förvara medel som ska 
skyddas separat från övriga betaltjänstanvän-
dares, tjänsteleverantörers och betalningsin-
stituts medel. I överensstämmelse med betal-
tjänstdirektivets artikel 9.1 a ska betalnings-
institutet sätta in medlen på konto i en cen-
tralbank eller inlåningsbank eller i ett kredit-
institut som i någon annan stat auktoriserats 
att ta emot insättningar eller placera dem i 
lågriskpapper och värdepapper som lätt kan 
omsättas i pengar eller i andra investerings-
objekt. Skyldigheten gäller medel som inte 
har betalts till mottagaren eller överförts till 
en annan tjänsteleverantör arbetsdagen efter 
att medlen tagits emot. Med arbetsdag, dvs. 
bankdag avses enligt betaltjänstdirektivets ar-
tikel 4.27 en dag på vilken betalarens eller 
betalningsmottagarens betaltjänstleverantör, 
när denne medverkar till genomförandet av 
en betalningstransaktion, har öppet för verk-
samhet i den utsträckning som krävs för ge-
nomförande av en betalningstransaktion. Fi-
nansinspektionen utfärdar närmare föreskrif-
ter om när värdepapper eller investeringsob-
jekt ska anses vara av lågriskkaraktär och lät-
ta att omsätta i pengar.  

Enligt paragrafens 3 mom. kan betalnings-
institutet välja att skydda medel också genom 
försäkring eller borgen. Försäkringsbolaget 
eller kreditinstitutet som beviljar försäkring 

eller borgen får inte hör till samma grupp 
som betalningsinstitutet. Om betalningsinsti-
tutet blir insolvent ska medlen betalas ut till 
betaltjänstanvändarna på grund av försäk-
ringen eller borgensförbindelsen. Bestäm-
melsen motsvarar betaltjänstdirektivets arti-
kel 9.1 c.  

Paragrafen ska enligt paragrafens 4 mom. 
tillämpas också på medel som betalningsin-
stitutet har tagit emot och som ska användas 
för att genomföra framtida betalningstransak-
tioner, så att en del av medlen används för 
framtida betalningstransaktioner och en an-
nan del för andra tjänster än betaltjänster. 
Bestämmelsen ska tillämpas t.ex. på teleföre-
tags prepaid-anslutningar som kunderna kan 
använda både för telefon- och betaltjänster. 
Ett teleföretag som fungerar som betalnings-
institut kan inte på förhand veta hur stor an-
del av medlen som används för betaltjänster 
respektive telefontjänster. Dessutom kan an-
delen som används för olika tjänster variera. 
Den andel av medlen som används för betal-
tjänster ska då bedömas utifrån den tidigare 
utvecklingen, om detta rimligen är möjligt. 
Momentet tillämpas t.ex. så att teleföretaget 
månatligen bedömer hur stor andel betal-
tjänsterna utgör av prepaid-anslutningarnas 
taltid respektive av den på förhand betalda 
taltiden. 

 
5 kap.  Finansiella förutsättningar för 

tillhandahållande av betal-
tjänster. 

27 §. Minimikapital. Genom denna para-
graf genomförs de krav på betalningsinstituts 
startkapital som föreskrivs i betaltjänstdirek-
tivets artikel 6. I den föreslagna paragrafens 
1 mom. föreskrivs om betalningsinstituts mi-
nimikapital. Minimikapitalet bestäms på ba-
sis av de betaltjänster som betalningsinstitu-
tet tillhandahåller. Om betalningsinstitutet 
tillhandahåller endast penningförmedling ska 
minimikapitalet uppgå till 20 000 euro. Om 
betalningsinstitutet tillhandahåller betaltjäns-
ter med tekniska hjälpmedel ska minimikapi-
talet uppgå till 50 000 euro. 

Om betalningsinstitutet tillhandahåller 
andra betaltjänster än penningförmedling och 
betaltjänster med tekniska hjälpmedel ska 
minimikapitalet uppgå till 125 000 euro. Det 
högre kapitalkravet är baserat på den större 
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funktionella risk som sammanhänger med 
förvaltningen av betalkonton.  

I paragrafens 2 mom. förutsätts att betal-
ningsinstitutets kapital ska vara tecknat i sin 
helhet när auktorisationen beviljas. 

28 §. Kapitalbas. På betalningsinstituts ka-
pitalbas ska enligt paragrafens 1 mom. till-
lämpas kreditinstitutslagens 45—48 § där det 
föreskrivs om primärt och supplementärt ka-
pital, om övrig kapitalbas och om avdrags-
poster. I kreditinstitutslagen föreskrivs om 
aktiekapital och andelskapital. Dessa be-
stämmelser ska enligt förslaget också tilläm-
pas på betalningsinstituts bolagsinsats i 
pengar eftersom betalningsinstitut också kan 
vara personbolag. Bestämmelserna om kapi-
talbas ska tillämpas i tillämpliga delar. Till 
ett betalningsinstituts primära kapital kan 
t.ex. räknas grundfonden, eftersom denna är 
en specialfond för sparbanker. Bestämmelsen 
motsvarar betaltjänstdirektivets artikel 7.1 
enligt vilken på betalningsinstituts kapitalbas 
ska tillämpas kreditinstitutsdirektivets artik-
lar 57—61, 63, 64 och 66. Dessa ingår i de 
bestämmelser i kreditinstitutslagen som 
nämns i momentet. Genom kreditinstitutsla-
gen genomförs inte kreditinstitutsdirektivets 
artiklar 59 och 62, 63.1, 64.1 och 64.2. Enligt 
förslaget ska dessa artiklar inte genomföras 
heller nu eftersom bedömningsgrunderna 
fortfarande är desamma som när kreditinsti-
tutslagen stiftades.  

Om ett betalningsinstitut bedriver annan af-
färsverksamhet enligt 9 § 2 mom. ska från 
dess kapitalbas i enlighet med paragrafens 
2 mom. dras av aktier, andelar, bolagsinsatser 
i pengar och kapitallån till ett belopp som 
motsvarar betaltjänsternas andel av betal-
ningsinstitutets omsättning. Enligt betal-
tjänstdirektivets artikel 7.2 ska medlemssta-
terna vidta de åtgärder som krävs för att för-
hindra att de poster som får ingå i kapitalba-
sen används flera gånger, när betalningsinsti-
tutet tillhör samma grupp som ett annat be-
talningsinstitut, kreditinstitut, värdepappers-
företag, kapitalförvaltningsbolag eller försäk-
ringsföretag eller när betalningsinstitutet är 
av hybridkaraktär. 

Kreditinstitutslagen och de ändringar som 
föreslås i den omfattar de situationer som 
nämns ovan med undantag för betalningsin-
stitut som är av hybridkaraktär. Av denna an-
ledning föreslås att i lagen om betalningsin-

stitut tas i särskilda bestämmelser som för-
hindrar att kapitalbasen används flera gånger 
i betalningsinstitut av hybridkaraktär. Avsik-
ten är att från de poster som räknas upp i 
2 mom. ska dras av endast den andel av akti-
erna, andelarna, bolagsinsatserna i pengar 
och kapitallånen som motsvarar den andel 
som betaltjänstverksamheten utgör av företa-
gets kapitalbas. 

29 §. Metoder för beräkning av betalnings-
instituts kapitalbas. Enligt paragrafens 
1 mom. beräknas ett betalningsinstituts kapi-
talbas enligt någon av de metoder som avses 
i paragrafen. 

I 2 mom. föreskrivs om den kostnadsbase-
rade metoden (betaltjänstdirektivets artikel 
8.1 A). Enligt den ska kapitalbasen utgöra 
minst tio procent av de föregående års fasta 
omkostnader. Med fasta omkostnader avses 
kostnader som inte varierar beroende på före-
tagets antal prestationer eller tjänster utan 
förblir oförändrade över en viss period. 

Om betalningsinstitutet har bedrivit verk-
samhet kortare tid än 12 månader ska kapi-
talbasen utgöra minst tio procent av de fasta 
kostnaderna enligt affärsplanen. Finansin-
spektionen kan av särskilda skäl förutsätta att 
affärsplanen justeras. Ett särskilt skäl kan an-
ses vara t.ex. att affärsplanen är uppenbart 
ogrundad eller att det förekommer väsentliga 
konflikter i de uppgifter som lämnats. 

Enligt den transaktionsbaserade metoden 
utgör kapitalbasen en relativ andel av de 
sammanlagda betalningstransaktioner som 
betalningsinstitutet genomförde föregående 
år. Den transaktionsbaserade metoden kan 
tillämpas endast om betaltjänstverksamhet 
redan har bedrivits, eftersom den relativa an-
delen alltid ska baseras på genomförda betal-
ningstransaktioner. Den metod som regleras i 
paragrafens 3 mom. överensstämmer med be-
taltjänstdirektivets artikel 8.1 B. 

I paragrafens 4 mom. föreskrivs i överens-
stämmelse med betaltjänstdirektivets artikel 
8.1 C om summametoden. Enligt summame-
toden utgör kapitalbasen en relativ andel av 
ränteintäkterna, räntekostnaderna, erhållna 
arvoden och intäkterna av den övriga egent-
liga verksamheten. Summan räknas ut var 
tolfte månad på basis av det föregående rä-
kenskapsårets uppgifter. Summametoden in-
nebär att den beräknade kapitalbasen ska ut-
göra minst 80 procent av de föregående tre 
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räkenskapsperiodernas medelvärden eller, 
om verksamheten inte har bedrivits så länge, 
av affärsprognoserna.  

Betaltjänstdirektivets artikel 8.1 innehåller 
detaljerade tekniska regler för beräkning av 
kapitalbasen, såsom tillämpliga koefficienter 
och skalfaktorer för genomförda betalnings-
transaktioner. Av denna anledning föreslås i 
paragrafens 4 mom. att finansministeriet ge-
nom förordning kan utfärda närmare före-
skrifter om de metoder för beräkning av ka-
pitalbasen som avses i paragrafen. Dessutom 
föreslås att Finansinspektionen ges rätt att ut-
färda närmare föreskrifter om beräkning av 
kapitalbasen. 

På betalningsinstitut som uppfyller de för-
utsättningar som anges i kreditinstitutslagens 
56 § och som omfattas av den gruppbaserade 
tillsynen över moderkreditinstitutet enligt 
vad som föreskrivs i kreditinstitutslagen ska 
enligt paragrafens 5 mom. inte tillämpas de 
krav för beräkning av betalningsinstituts ka-
pitalbas som föreskrivs i denna paragraf (be-
taltjänstdirektivets artikel 7.3). 

30 §. Kapitalkrav. Betaltjänstdirektivets ar-
tikel 8 om beräkning av kapitalbas ska enligt 
förslaget genomföras genom 30 §. Enligt pa-
ragrafens 1 mom. ska ett betalningsinstitut 
för täckning av sina risker ha minst en kapi-
talbas som beräknats enligt någon av de me-
toder som föreskrivs i 29 § och som godkänts 
av Finansinspektionen. Kapitalbasen ska 
emellertid alltid vara minst lika stor som mi-
nimikapitalet. 

Enligt paragrafens 2 mom. ska betalnings-
institutet ha en kapitalbas som är tillräcklig i 
förhållande till de sammanlagda beviljade 
krediterna. Om Finansinspektionen anser att 
betalningsinstitutets kapitalbas inte är till-
räcklig i förhållande till de risker som är för-
enade med de beviljade lånen och att betal-
ningsinstitutets kapitalbas i förhållande till 
den totala exponeringen inte kan säkerställas 
på annat sätt, kan Finansinspektionen för en 
tid av högst tre år fastställa ett högre kapital-
krav för betalningsinstitutet.  

I betaltjänstdirektivet föreskrivs inte sär-
skilt om kapitalkrav för täckning av kredit-
risken, eftersom betalningsinstituts kredit-
givning inte är förenad med kreditrisk i lika 
hög grad som kreditinstituts kreditgivning, 
eftersom betalningsinstitut inte får bevilja 
kredit av medel som mottagits för genomfö-

rande av betaltjänster. All kreditgivning är i 
sig förenad med risk för att en del av kredi-
terna inte återbetalas, till förlust för kreditgi-
varen. De kapitalkrav som ställs på betal-
ningsinstitut täcker i princip också de risker 
som är förenade med kreditgivning i sam-
band med betaltjänster.  

Ett betalningsinstituts krediter kan emeller-
tid vara förenade med exceptionellt stora ris-
ker, då man beaktar också de risker som är 
förenade med den övriga betaltjänstverksam-
heten. Den kapitalbas som bestäms i enlighet 
med betalningsinstitutets beräkningsmetod 
för kapitalbasen kan inte anses vara tillräck-
lig för att täcka de riskerna. Det kan bli aktu-
ellt att tillämpa bestämmelsen t.ex. i situatio-
ner där de icke återbetalda krediterna uppre-
pade gånger är exceptionellt stora i förhål-
lande till genomsnittet inom branschen eller 
där de krediter som beviljats är exceptionellt 
stora i förhållande till kundernas inkomst- 
och förmögenhetsnivå. Avsikten är i varje 
fall att tillämpa bestämmelsen endast i un-
dantagssituationer och Finansinspektionen 
ska sålunda särskilt motivera varför den fast-
ställer högre kapitalkrav än normalt. 

Enligt bestämmelsen får Finansinspektio-
nen för en tid av högst tre år fastställa ett 
högre kapitalkrav för att täcka tilläggsrisker 
som orsakas av beviljade krediter. Senast 
därefter ska frågan om kapitalbasen är till-
räcklig omprövas. Den nämnda tidsfristen 
hindrar inte betalningsinstitutet att för Fi-
nansinspektionen föreslå grunder för om-
prövning av kapitalbasen inom den nämnda 
tiden. Om Finansinspektionen vid utgången 
av giltighetstiden för kraven på tilläggskapi-
tal fortfarande anser att kravet är nödvändigt, 
ska den fatta ett nytt beslut i ärendet. Finans-
inspektionen kan emellertid inte fastställa ett 
högre kapitalkrav för betalningsinstitut än 
vad som i 57, 58 och 60 § i kreditinstitutsla-
gen förutsätts för kreditinstitut. Genom be-
stämmelsen genomförs betaltjänstdirektivets 
artiklar 7.1 och 16.3 d. 

Enligt paragrafens 3 mom. kan Finansin-
spektionen på ansökan av betalningsinstitutet 
godkänna en metod för beräkning av kapital-
basen. I samband med ansökan om auktorisa-
tion behöver sökanden inte lämna in någon 
särskild ansökan om metoden för beräkning 
av kapitalbasen utan denna utgör en del av 
ansökan om auktorisation. Betalningsinstitu-
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tet ska i sin ansökan precisera vilken metod 
det använder för beräkning av kapitalbasen. 
Finansinspektionen kan godkänna metoden 
under förutsättning att den tryggar betal-
ningsinstitutets solvens och tillförlitligheten 
av dess verksamhet. Betalningsinstitutet får 
endast av särskilda skäl under ett kalenderår 
byta ut beräkningsmetoden för kapitalbasen. 

I paragrafens 4 mom. föreskrivs i enlighet 
med betaltjänstdirektivets artikel 15.3 att be-
taltjänsterna för beräkning av de ekonomiska 
kraven och för övervakningen av att kraven 
iakttas samt transaktioner som gäller sådana 
tjänster som avses i 9 § 1 och 2 mom. i betal-
ningsinstitutets bokföring ska tas upp separat 
från övriga transaktioner. Bokföringen ska 
ske så att affärstransaktionernas belopp och 
andel av hela företagets omsättning kontinu-
erligt kan följas upp tillräckligt noggrant. 
Den separata bokföringen av betaltjänster 
och andra närliggande tjänster ska upprättas 
så att den utgör en särskild del av betalnings-
institutets revisionsberättelse. Finansinspek-
tionen ska enligt förslaget utfärda för tillsy-
nen nödvändiga närmare tekniska föreskrifter 
om bokföring av transaktioner.  

31 §. Undantag från kapitalkravets mini-
mibelopp. I denna paragraf föreskrivs om Fi-
nansinspektionens rätt att, om nödvändigt för 
bedömning av ett betalningsinstituts riskhan-
tering, förluster eller interna kontrollmetoder, 
för en tid av högst tre år förutsätta att betal-
ningsinstitutets kapitalbas ska överstiga den 
beräknade kapitalbasen med högst 20 pro-
cent. Avsikten är att paragrafen ska tillämpas 
i sådana fall då ett betalningsinstituts interna 
kontroll eller riskhanteringsprocess eller 
förmåga att bära förluster är så bristfälliga att 
de inte räcker för att ständigt hålla betal-
ningsinstitutets kapitalbas på en nivå som 
täcker betalningsinstitutets totala riskexpone-
ring och det därav följande kapitalbehovet. 
Finansinspektionen ska enligt förslaget alltid 
ange bristerna individuellt. 

Paragrafen kan tillämpas närmast i sam-
band med sådana exceptionella situationer 
där det i samband med tillsynen har konstate-
rats att ett betalningsinstituts förvaltning eller 
interna kontroll eller process för hantering av 
soliditeten eller riskexponeringen enligt Fi-
nansinspektionens motiverade uppfattning 
avsevärt skiljer sig från allmänt godtagen 
praxis inom branschen. Däremot är avsikten 

inte att paragrafen ska tillämpas så att solidi-
tetskravet för betalningsinstitut i regel base-
ras på sådana krav på tilläggskapital som av-
ses i denna paragraf.  

Finansinspektionen ska bedöma ovan av-
sedda avvikelser från allmänt godtagen prax-
is inom branschen i första hand genom jäm-
förelse av de principer och förfaranden som 
betalningsinstitutet iakttar med en referens-
grupp som betalningsinstitutet kan jämställas 
med utifrån omfattningen och karaktären av 
sin verksamhet. Det är skäl att Finansinspek-
tionen offentliggör principerna för hur refe-
rensgrupper utses. 

En allmän förutsättning för att uppställa 
krav på tilläggskapital är att betalningsinsti-
tutets förvaltning, interna kontroll, allmänna 
riskhantering och hantering av soliditeten el-
ler riskexponeringen inte motsvarar de krav 
som föreskrivs i lagen. Denna förutsättning 
uppfylls bl.a. då de interna principer och för-
faranden som förutsätts i 19 § enligt Finans-
inspektionens motiverade uppfattning avse-
värt skiljer sig från allmänt godtagen praxis 
inom branschen eller då betalningsinstitutet 
inte har iakttagit dessa principer och förfa-
randen. 

En central materiell förutsättning för att 
kräva tilläggskapital är enligt förslaget att be-
talningsinstitutets kapitalbas inte räcker för 
täckning av det kapitalbehov som betalnings-
institutets totala riskexponering innebär. En 
förutsättning för att kräva tilläggskapital är 
dessutom att det inte är möjligt att på annat 
sätt säkerställa att kapitalbasen är tillräcklig i 
förhållande till den totala riskexponeringen. 
Andra metoder som kommer i fråga är i för-
sta hand att minska riskexponeringen eller 
vidta åtgärder som skyddar mot risker eller 
att kräva ändringar i riskhanteringssystemen 
eller de administrativa processerna. Finansin-
spektionen kan vid behov förstärka dessa 
krav med vite om försummelserna är uppen-
bara.  

I lagen fastställs en 20 procents övre gräns 
för krav på tilläggskapital. I enlighet med den 
inom förvaltningen gällande allmänna pro-
portionalitetsprincipen ska krav som gäller 
tilläggskapital emellertid vara skäliga. Skä-
ligheten ska bedömas med beaktande av att 
det ställs högre krav på tilläggskapital än vad 
som förutsätts för täckning av betalningsin-
stitutets faktiska totalrisk. 
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I paragrafen föreskrivs att krav på tilläggs-
kapital kan ställas för en tid av högst tre år. I 
sitt beslut om hur längre kravet ska gälla ska 
Finansinspektionen efter att ha hört betal-
ningsinstitutet bedöma hur lång tid det san-
nolikt tar att avhjälpa bristerna. Betalningsin-
stitutet ska kunna ge en tillförlitlig utredning 
av hur och inom vilken tid det har för avsikt 
att avhjälpa sådana brister i sin verksamhet 
som avses i denna paragraf. Om Finansin-
spektionen vid utgången av giltighetstiden 
för kravet på tilläggskapital fortfarande anser 
att kravet behövs, ska den fatta ett nytt beslut 
i ärendet. Om Finansinspektionen å andra si-
dan medan kravet på tilläggskapital är i kraft 
konstaterar att kravet inte längre behövs ska 
den vid behov på eget initiativ återta beslutet 
om krav på tilläggskapital. 

Ett beslut om att ställa krav på tilläggskapi-
tal är ett normalt förvaltningsbeslut som be-
talningsinstitutet kan överklaga i enlighet 
med 73 § i lagen om Finansinspektionen.  

På motsvarande sätt kan Finansinspektio-
nen i undantagsfall tillåta att kapitalkravet 
sänks med 20 procent för en tid av högst tre 
år, om kapitalkravet enligt den metod som 
tillämpas är omotiverat högt i förhållande till 
betalningsinstitutets totala riskexponering.  

 
6 kap.  Förfaranden 

I detta kapitel föreskrivs om de förfaranden 
som ska iakttas i ett betalningsinstituts af-
färsverksamhet. Om betalningsinstitutet ut-
över tillhandahållande av betaltjänster bedri-
ver också annan affärsverksamhet enligt 9 § 
2 mom., ska kapitlet tillämpas endast på till-
handahållandet av betaltjänster. Kapitlets be-
stämmelser ska däremot inte tillämpas på an-
nan affärsverksamhet. 

32 §. Marknadsföring. Enligt paragrafens 
1 mom. ska ett betalningsinstitut i sin mark-
nadsföring ge kunden all den information om 
de marknadsförda betaltjänsterna som kan 
vara relevant för kundens beslut om tjänster-
na. Bestämmelserna gäller framförallt reklam 
som utgör en del av begreppet marknadsfö-
ring i konsumentskyddslagens (38/1978) 2 
kap. Med marknadsföring kan utöver reklam 
för nyttigheter avses också andra metoder för 
att påverka efterfrågan och konsumtion av 
konsumtionsnyttigheter och information i 
samband därmed. Relevant information är 

t.ex. uppgifter om kostnaderna för använd-
ningen av betaltjänster, om tjänsternas total-
pris och om avtalsförhållandens varaktighet.  

I paragrafen förutsätts inte att all den in-
formation som kunden behöver till stöd för 
sitt beslut måste framgå av marknadsföring 
som riktar sig till allmänheten. På betalnings-
institutets avtal, avtalsvillkoren och informa-
tionen om avtalen ska dessutom tillämpas be-
taltjänstlagen som bereds i justitieministeriet.  

I paragrafens 2 mom. förbjuds betalnings-
institut att lämna osanna eller vilseledande 
upplysningar eller annars använda förfaran-
den som är otillbörliga från kundens syn-
punkt eller strider mot god sed. Information 
kan vara osann eller vilseledande exempelvis 
om en betaltjänst beskrivs med grundlösa su-
perlativer, såsom att den är tillförlitligast el-
ler förmånligast. Förfaranden som strider mot 
god sed kan bedömas på motsvarande sätt 
som enligt lagen om otillbörligt förfarande i 
näringsverksamhet (1061/1978) som ska til-
lämpas i förhållanden mellan näringsidkare. I 
konsumentskyddslagens 2 kap. föreskrivs 
dessutom om marknadsföring som från kun-
dens synpunkt strider mot god sed, om otill-
börliga förfaranden vid marknadsföring och i 
kundrelationer. Enligt den föreslagna para-
grafens 3 mom. ska marknadsföring alltid an-
ses vara otillbörlig om den inte innehåller in-
formation som är relevant för kundens finan-
siella säkerhet.  

Betalningsinstitutet blir ersättningsskyldigt 
i enlighet med 47 § om det orsakar skada ge-
nom verksamhet som strider mot bestämmel-
sen. 

33 §. Avtalsvillkor. Enligt paragrafens 
1 mom. får ett betalningsinstitut inte använda 
avtalsvillkor som inte har samband med 
verksamheten eller annars handla på ett så-
dant sätt att kundens rätt att ingå avtal med 
en annan näringsidkare begränsas. Begräns-
ningen kan gälla avtalsvillkor som betal-
ningsinstitutet använder i sin verksamhet, av-
talets giltighet eller betalningsinstitutets åt-
gärder när det t.ex. behandlar en kunds ansö-
kan om betalkort. Betalningsinstitutet får inte 
utnyttja avtalsvillkor eller annars handla på 
ett sådant sätt att kundens övriga avtalsför-
hållanden som inte har samband med betal-
ningsinstitutets verksamhet inverkar på erhål-
landet av betaltjänster eller på villkoren för 
tjänsterna.  
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Betalningsinstitutet får t.ex. inte förutsätta 
att kunden överför sina övriga kundförhål-
landen till ett annat företag inom samma fö-
retagsgrupp. Betalningsinstitutet får inte säga 
upp ett betalkonto eller ett annat kundförhål-
lande på den grunden att kunden inleder ett 
avtalsförhållande med någon annan närings-
idkare eller inte inleder ett avtalsförhållande 
med en näringsidkare som betalningsinstitu-
tet anvisat. Förslaget innebär sålunda att det 
är förbjudet att säga upp ett kundförhållande 
på den grunden att kunden använder varor, 
tjänster, eller andra nyttigheter som produce-
ras av ett utomstående företag som t.ex. hör 
till en annan finansgrupp. Ett betalningsinsti-
tut får inte heller annars handla på ett sådant 
sätt att kundernas möjligheter att ingå andra 
avtalsförhållanden begränsas. Det är dessut-
om förbjudet att använda avtalsvillkor som 
med beaktande av dess innehåll, parternas 
ställning eller förhållandena måste anses 
oskäliga från kundernas synpunkt. Däremot 
är det inte förbjudet att tillhandahålla s.k. 
servicepaket. Som exempel kan nämnas att 
teleföretag kan tillhandahålla en teleanslut-
ning som utgör en del av ett paket på så sätt 
att innehavet utgör en förutsättning för an-
vändningen av en tjänst.  

I konsumentskyddslagens 3 kap. föreskrivs 
om avtalsvillkor som är oskäliga från kon-
sumentens synpunkt. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs att betalningsinstitut ska tillställa Fi-
nansinspektionen avtalsvillkoren för de stan-
dardavtal som de använder i sin verksamhet. 
Finansinspektionen godkänner inte särskilt 
villkoren utan betalningsinstitutet ska tillstäl-
la Finansinspektionen villkoren med tanke på 
dennas tillsyn. Myndigheterna, bl.a. Finans-
inspektionen och Kommunikationsverket 
samarbetar vid behov när det gäller tillsynen 
över villkoren i standardavtal. 

34 §. Omyndig kontoinnehavare. Denna 
paragraf motsvarar kreditinstitutslagens 
136 §. I paragrafen föreskrivs att den som har 
fyllt 15 år har rätt att med ett betalningsinsti-
tut ingå avtal om betalkonto. Enligt paragra-
fens 1 mom. får en omyndig person med ett 
betalningsinstitut ingå avtal om medel som 
den omyndige har rätt att förfoga över samt 
göra kontantinsättningar och kontantuttag 
och även annars förfoga över betalkontot. En 
intressebevakare har rätt att med förmyndar-

myndighetens samtycke överta förvaltningen 
av de insatta medlen om den omyndiges in-
tresse kräver det. Med betalkonto avses i pa-
ragrafen ett konto som i sig är en betaltjänst 
och inte ett tillägg till andra betaltjänster. En 
omyndig kontoinnehavares rätt att ingå avtal 
med betalningsinstitut gäller inte konton eller 
betalningsinstrument med kredit, utan betal-
konton som avses i paragrafen är av typen 
dagligkonton som tillhandahålls av kreditin-
stitut. Bestämmelsen hindrar inte att en 
omyndig person med betalkonto beviljas ett 
betalkort som fungerar i realtid. Paragrafen 
gäller inte öppnande av teleanslutning på en 
omyndig persons vägnar. I sådana fall till-
lämpas de allmänna bestämmelserna i 4 kap. 
i lagen om förmyndarverksamhet. 

En omyndig person kan förfoga t.ex. över 
medel som han eller hon förtjänat genom 
eget arbete och över egendom som erhållits i 
stället för sådana medel, över avkastningen 
av sådan egendom och över medel som 
ställts till hans eller hennes förfogande.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs att om en 
insättning på betalkonto har gjorts i en minst 
femtonårig omyndigs namn på villkor att en-
dast denne själv har rätt att ta ut medlen, för-
fogar den omyndige över de insatta medlen 
tillsammans med sin intressebevakare. Un-
dantag från villkoret får göras med tillstånd 
av domstol. 

35 §. Preskription av skyldighet att betala 
ränta. I denna paragraf föreskrivs om pre-
skription av ett betalningsinstituts skyldighet 
att betala ränta. Skyldigheten att betala ränta 
upphör när tio år har förflutit från utgången 
av det kalenderår då ett betalkonto senast an-
vänts. Betalningsinstitutet och innehavaren 
av betalkontot kan i kontovillkoren avtala 
annat om preskription av skyldigheten att be-
tala ränta. 

36 §. Kvittning. I denna paragraf föreskrivs 
om kvittning av betalningsinstituts fordring-
ar. Om ett betalningsinstitut vill använda en 
kontoinnehavares medel för betalning av sin 
fordran på kontoinnehavaren måste de all-
männa förutsättningarna för kvittning alltid 
vara uppfyllda. De medel som ska kvittas 
måste vid kvittningstidpunkten vara motstå-
ende, av samma slag och indrivningsbara, om 
inte något annat i undantagsfall följer av spe-
ciallagstiftning.  
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I den föreslagna paragrafens 1 mom. be-
gränsas ett betalningsinstituts kvittningsrätt 
på så sätt att betalningsinstitutet inte med sin 
motfordran får kvittera medel på en privat-
persons betalkonto eller som anvisats bli be-
talda till denne och som enligt lag inte får 
utmätas.  

Begränsningarna av kvittningsrätten gäller 
fysiska personers kontomedel. Dessutom 
gäller begränsningarna sådana medel som en-
ligt förmedlingsuppdrag har anvisats bli be-
talda till en privatperson. Det saknar då bety-
delse om innehavaren av betalkontot är i 
konsumentställning eller bedriver närings-
verksamhet. Bestämmelserna gäller i regel 
inte juridiska personer. Det kan emellertid 
komma ifråga att tillämpa bestämmelserna då 
en juridisk persons konto har använts för be-
talning av medel till en privatperson.  

Före kvittningen ska betalningsinstitutet 
reda ut om medlen kan utmätas. I allmänhet 
kan frågan om medlen är utmätningsbara ut-
redas på basis av de uppgifter om avsändare 
och betalningens syfte som lämnats i sam-
band med gireringen. Om betalningens syfte 
inte framgår av betalningsuppdraget ska be-
talningsinstitutet i allmänhet kontakta betal-
ningens avsändare. 

Kvittningens rättsverkningar börjar enligt 
allmänna rättsprinciper när motparten har fått 
kännedom om kvittningsyrkandet. En kvitt-
ning måste sålunda alltid föregås av ett med-
delande. Betalningsinstitutet kan yrka på 
kvittning genom ett formfritt meddelande om 
det klarlagts att medlen är utmätningsbara. 

Om betalningsinstitutet i strid med be-
stämmelsen kvittar medel som inte är utmät-
ningsbara blir kvittningen ogiltig och sålunda 
verkningslös. Kontoinnehavaren får t.ex. an-
vända sitt betalkort som betalningsinstrument 
för det belopp som till följd av en lagstridig 
kvittning inte har krediterats betalkontot.  

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs att om det inte är möjligt att utan oskä-
ligt besvär reda ut om medlen är utmätnings-
bara får betalningsinstitutet ändå kräva kvitt-
ning. Utredningen kan anses innebära oskä-
ligt besvär om t.ex. betalningens avsändare är 
okänd. Betalningens syfte är den viktigaste 
informationen för utredningen av utmät-
ningsbarheten. Syftet kan i allmänhet kon-
trolleras endast genom att kontakta betal-
ningens avsändare. Också om man känner till 

betalningens avsändare kan utredningen 
medföra oskäligt besvär om man trots flera 
besök inte lyckas kontakta avsändaren för att 
ta reda på syftet med betalningen.  

Om det inte har varit möjligt att utreda 
medlens utmätningsbarhet förutsätter en gil-
tig kvittning att den i momentet föreskrivna 
informationsskyldigheten uppfylls. Ett form-
fritt kvittningsyrkande räcker inte för att 
åstadkomma kvittningens avsedda rättsverk-
ningar. Betalningsinstitutet ska i samband 
med kvittningsyrkandet skriftligen underrätta 
innehavaren av betalkontot om den begräns-
ning av kvittningsrätten som föreskrivs i 1 
mom. Dessutom ska betalningsinstitutet un-
derrätta innehavaren av betalkontot om att 
kvittningen återgått, enligt vad som före-
skrivs i momentet. 

Kvittningen träder i kraft då innehavaren 
av betalkontot får kännedom om kvittnings-
yrkandet och om andra omständigheter som 
ska meddelas skriftligen. Enligt momentet 
återgår kvittningen dock om kontoinnehava-
ren inom 14 dagar efter att ha fått kännedom 
om kvittningsyrkandet lägger fram utredning 
om att medlen inte är utmätningsbara. 

Kvittningsyrkandet kan enligt förslaget 
delges innehavaren av betalkontot personli-
gen eller också kan det per post sändas till 
den adress som senast meddelats kontoinne-
havarens betalningsinstitut. Kvittningsyrkan-
det anses ha kommit till kontoinnehavarens 
kännedom den sjunde dagen efter att medde-
landet avsändes, om inte någon annan utred-
ning kan läggas fram om tidpunkten. Betal-
ningsinstitutet ska vid behov ange tidpunkten 
då meddelandet avsändes. Om betalningsin-
stitutet försummar sin informationsskyldig-
het enligt momentet blir kvittning ogiltig. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om undan-
tag från kvittningsbegränsningen. Vad som i 
1 mom. föreskrivs om kvittning gäller inte 
ifall kontoinnehavarens betalkonto debiteras 
med stöd av dennes uttryckliga fullmakt. 
Med stöd av fullmakt kan för debiteringen 
användas också icke utmätningsbara inbetal-
ningar på kontot.  

Till fullmaktens natur hör att den när som 
helst får återkallas. En uttrycklig bestämmel-
se föreslås om kontoinnehavarens rätt i detta 
avseende. Dessutom får kontoinnehavaren 
ändra fullmakten. Återkallelsen eller änd-
ringen av fullmakten träder i kraft omedel-
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bart då betalningsinstitutet får kännedom om 
den, om inte kontoinnehavaren har bestämt 
att den ska träda i kraft vid en senare tid-
punkt. 

Avvikelse från paragrafens bestämmelser 
kan till nackdel för kontoinnehavaren göras 
endast när det är fråga om en fullmakt av det 
slag som avses i detta moment. Till övriga 
delar är de föreslagna bestämmelserna tving-
ande till fördel för innehavaren av betalkon-
tot. 

37 §. Tystnadsplikt. Denna bestämmelse 
motsvarar till innehållet den bestämmelse om 
tystnadsplikt som gäller för finansmarknads-
aktörer. I den föreslagna paragrafens 1 mom. 
föreskrivs att tystnadsplikt gäller för den som 
i egenskap av medlem eller suppleant i ett 
organ hos ett betalningsinstitut eller företag 
inom samma grupp eller hos ett företag som 
betalningsinstitutet anlitar som ombud eller 
hos ett annat företag som verkar för betal-
ningsinstitutets räkning eller i egenskap av 
anställd hos dessa eller vid utförande av nå-
gon uppgift på uppdrag av dem har fått kän-
nedom om den ekonomiska situationen hos 
någon av betalningsinstitutets kunder eller 
hos kunder till företag som hör till samma 
grupp som betalningsinstitutet eller hos nå-
gon annan person med anknytning till betal-
ningsinstitutets eller företagets verksamhet 
eller om någons personliga förhållanden eller 
en affärs- eller yrkeshemlighet. En sekretess-
belagd uppgift får röjas med samtycke av den 
till vars förmån tystnadsplikten har bestämts. 
Enligt momentet är det också förbjudet att 
lämna sekretessbelagda uppgifter till bolags-
stämma, andelsstämma eller fullmäktige 
samt till aktieägare eller medlemmar som 
deltar i stämman eller mötet. 

Tystnadsplikten gäller information som 
fåtts i samband med ett betalningsinstituts 
verksamhet. Tystnadsplikten kvarstår också 
efter att kundförhållandet eller en i bestäm-
melsen avsedd persons förhållande till betal-
ningsinstitutet eller till ett företag som hör till 
samma företagsgrupp som betalningsinstitu-
tet har upphört. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om undan-
tag från tystnadsplikten. Enligt bestämmelsen 
är betalningsinstitut skyldiga att lämna sekre-
tessbelagda uppgifter till åklagar- och förun-
dersökningsmyndigheter samt till andra 

myndigheter som enligt lag har rätt att få så-
dan information. 

I paragrafens 3 mom. hänvisas till vad som 
i 7 kap. 6 § i lagen om andelslag föreskrivs 
om medlemmarnas granskningsrätt i andels-
lag med få medlemmar. Eftersom bestäm-
melsen i lagen om andelslag står i konflikt 
med vad som i denna paragraf föreskrivs om 
tystnadsplikt ska bestämmelsen inte tillämpas 
på betalningsinstitut och inte heller på före-
tag som hör till samma grupp som ett betal-
ningsinstitut. 

38 §. Information till företag inom samma 
finansiella företagsgrupp eller finans- och 
försäkringskonglomerat. Betalningsinstitut 
och företag som hör till samma finansiella 
företagsgrupp enligt kreditinstitutslagen eller 
lagen om värdepappersföretag har rätt att 
lämna sekretessbelagda uppgifter för särskilt 
angivna ändamål. Uppgifter som avses i 37 § 
får lämnas till företag som hör till samma 
koncern, samma finansiella företagsgrupp el-
ler samma finans- och försäkringskonglome-
rat enligt lagen om tillsyn över finans- och 
försäkringskonglomerat, för kundbetjäning 
och annan skötsel av kundförhållanden, för 
marknadsföring samt för koncernens, grup-
pens eller finans- och försäkringskonglome-
ratets riskhantering, om mottagaren omfattas 
av tystnadsplikten enligt denna lag eller av 
motsvarande tystnadsplikt. 

Rätten att lämna ut information gäller en-
ligt förslaget inte sådana känsliga uppgifter 
som avses i personuppgiftslagens 11 §. Som 
känsliga uppgifter betraktas bl.a. uppgifter 
om en persons hälsotillstånd, ras eller etniskt 
ursprung, begångna brott eller en persons 
samhälleliga eller politiska uppfattning eller 
religiösa övertygelse. För utlämnande av så-
dana uppgifter ska sålunda också i fortsätt-
ningen krävas tillstånd av vederbörande eller 
av någon annan sådan grund som avses i per-
sonuppgiftslagens 12 §. Ett betalningsinstitut 
får inte till ett annat företag lämna ut infor-
mation som baserar sig på registrering av be-
talningsuppgifter mellan en kund och ett fö-
retag som inte hör till konglomeratet. 

Utöver de föreslagna sekretessbestämmel-
serna ska betalningsinstitutet iaktta person-
uppgiftslagens bestämmelser när det behand-
lar personuppgifter. Personuppgiftslagens be-
stämmelser om behandling av personuppgif-
ter kan ställa tilläggskrav eller -begräns-
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ningar när det gäller behandling av person-
uppgifter också i sådana fall då de föreslagna 
bestämmelserna om tystnadsplikt skulle tillå-
ta utlämnande av information. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs att ett betalningsinstitut och ett företag 
som hör till samma finansiella företagsgrupp 
som detta får lämna ut sådana uppgifter ur 
sitt kundregister som behövs för marknadsfö-
ring samt för kundbetjäning och annan sköt-
sel av kundförhållanden till företag som hör 
till samma ekonomiska sammanslutning. I 
momentet föreskrivs särskilt att en förutsätt-
ning för utlämnande av informationen är att 
mottagaren enligt lag har tystnadsplikt. Lik-
som enligt 1 mom. gäller utlämnandet av in-
formation inte sådana känsliga uppgifter som 
avses i personuppgiftslagens 11 §.  

Begreppet ekonomisk sammanslutning kan 
inte exakt definieras på lagnivå utan momen-
tet måste tillämpas från fall till fall. Vid be-
dömningen ska bl.a. fästas avseende vid om 
de till sammanslutningen hörande företagen 
har internt ägande t.ex. i form av garantikapi-
tal, trots att företagen inte ingår i något kon-
cernförhållande eller utgör ett finans- och 
försäkringskonglomerat. Dessutom kan de i 
momentet angivna förutsättningarna uppfyl-
las om det råder ett starkt affärsekonomiskt 
beroendeförhållande mellan företagen på så 
sätt att de i sin affärsverksamhet huvudsakli-
gen använder sig av varandras tjänster. En 
ekonomisk sammanslutning kännetecknas 
alltid av att den är varaktig och etablerad. 
Tillfälliga sammanslutningar eller samarbets-
förhållanden t.ex. för genomförande av nå-
gon affärstransaktion av projektkaraktär, ut-
gör inte en sådan ekonomisk sammanslutning 
som avses i lagen. Som en mera vedertagen 
verksamhetsmodell kan betraktas åtminstone 
att de företag som hör till sammanslutningen 
har en gemensam affärsidé och på markna-
den uppträder under ett gemensamt namn el-
ler samma varumärke eller använder sig av 
gemensamma distributionskanaler för att säl-
ja sina produkter eller tjänster. De företag 
som hör till en ekonomisk sammanslutning 
kan ha en gemensam kundkrets och företräda 
varandra samt för andra till sammanslutning-
en hörande företags räkning sälja och mark-
nadsföra dessas produkter och tjänster till 
kunderna. 

39 §. Kundkontroll. Enligt paragrafens 
1 mom. ska ett betalningsinstitut ha känne-
dom om sina kunder. Detta innebär att betal-
ningsinstitutet identifierar kunderna med 
hjälp av dokument och uppgifter som här-
stammar ur tillförlitliga och oberoende käl-
lor. Kundernas identitet utreds sålunda med 
hjälp av de uppgifter som de lämnar. Betal-
ningsinstitutet ska ha kännedom om de fak-
tiska förmånstagarna, kundernas verksamhet, 
arten och omfattningen av deras affärer samt 
om grunderna för användningen av tjänster 
och produkter. 

Omfattningen av de åtgärder som betal-
ningsinstitutet förutsätts vidta för kundkon-
trollen ska baseras på en riskrelaterad be-
dömning som kan nyttiggöra de system som 
avses i 2 mom. Denna bedömning förutsätter 
att betalningsinstitutet har i förhållande till 
arten och omfattningen av sin verksamhet 
tillräckliga metoder för bedömning av de ris-
ker som är förenade med dess bransch, pro-
dukter och tjänster samt med kunderna, deras 
affärer och övriga verksamhet. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs att ett be-
talningsinstitut ska ha tillräckliga riskhanter-
ingssystem för att bedöma de risker som 
kunderna medför för dess verksamhet. Risk-
hanteringen ska omfatta t.ex. kreditrisken, 
egendomsrisken, avbrottsrisken, den funktio-
nella risken, marknadsrisken och personris-
ken. 

I den föreslagna paragrafens 3 mom. hänvi-
sas till vad som i lagen om förhindrande och 
utredning av penningtvätt och av finansiering 
av terrorism föreskrivs om kundkontroll och 
som utöver bestämmelserna i denna lag ska 
tillämpas på betalningsinstitut. 

Enligt paragrafens 4 mom. kan Finansin-
spektionen meddela närmare föreskrifter om 
de tillvägagångssätt som ska iakttas vid 
kundkontroll och om riskhantering. Finansin-
spektionens föreskrifter kan gälla t.ex. de 
allmänna principer och identifieringsmetoder 
som ska iakttas vid kundkontrollen.  

40 §. Deltagande i betalningssystem. I 
överensstämmelse med betaltjänstdirektivets 
artikel 28.1 föreskrivs i denna paragraf om 
betalningsinstituts och andra tjänsteleveran-
törers rätt att delta i betalningssystem. Till-
trädet till betalningssystem får inte begränsas 
på grund av i vilken stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet tjänsteleve-
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rantören har fått auktorisation eller registre-
rats. 

Betalningssystemets regler ska vara objek-
tiva, icke-diskriminerande och proportionel-
la. Den som upprätthåller betalningssystemet 
förbjuds uttryckligen att ställa ogrundade, 
oskäliga eller diskriminerande krav för delta-
gande i tjänsteleverantörens system. Upprätt-
hållaren kan skydda sig mot vissa risker, t.ex. 
avvecklingsrisken, den funktionella risken 
och affärsrisken samt skydda betalningssy-
stemets ekonomiska och funktionella stabili-
tet, om dessa krav inte hindrar tjänsteleveran-
törers deltagande i betalningssystemet i stör-
re utsträckning än vad som är behövligt och 
skäligt. Enligt paragrafens 1 mom. utgör 
momentet sålunda inte i sig något hinder för 
att den som upprätthåller betalningssystemet 
ställer kapitalkrav på deltagarna. Kapitalkrav 
som ställs av den som upprätthåller betal-
ningssystemet är oberoende av lagstiftning-
en. Kapitalkraven får inte vara ogrundade, 
oskäliga eller diskriminerande. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om andra 
begränsningar som får uppställas i reglerna 
för betalningssystemet. I reglerna får för det 
första inte uppställas begränsningar för tjäns-
televerantörers, betaltjänstanvändares, eller 
övriga betalningssystems effektiva deltagan-
de i andra betalningssystem. För det andra 
ska reglerna vara opartiska för dem som del-
tar i betalningssystemet. Rättigheter, skyl-
digheter, förmåner eller begränsningar i an-
slutning till deltagande i betalningssystem får 
inte vara baserade på tjänsteleverantörernas, 
betaltjänstanvändarnas eller andra betal-
ningssystems juridiska form eller ställning. 
Bestämmelsen hindrar inte att reglerna ut-
formas på ett sådant sätt att de inte tillåter att 
fysiska personer deltar i systemet. 

Betaltjänstanvändare får inte särbehandlas 
med stöd av auktorisationen. Enligt lagför-
slagets 7 § kan däremot personer som till-
handahåller betaltjänster särbehandlas i för-
hållande till auktoriserade tjänsteleverantö-
rer. Tjänsteleverantörer som avses i den 
nämnda paragrafen ska behandlas jämlikt, på 
objektiva och icke-diskriminerande grunder 
(artikel 28.1 b). 

41 §. Undantag från rätten att delta i be-
talningssystem. I denna paragraf föreskrivs 
om undantag från tjänsteleverantörers rätt att 
i enlighet med 40 § delta i betalningssystem. 

En tjänsteleverantör har inte rätt att i enlighet 
med 40 § delta i betalningssystem med stöd 
av lagen om vissa villkor vid värdepappers- 
och valutahandel samt avvecklingssystem 
(paragrafens 1 punkt). Denna rätt gäller inte 
heller betalningssystem som endast tjänstele-
verantörer som hör till samma grupp kan del-
ta i. Ytterligare en förutsättning är enligt för-
slaget att de i systemet deltagande tjänstele-
verantörernas kapitalbas bestäms på gruppni-
vå (paragrafens 2 punkt). Ett sådant betal-
ningssystem som avses här är t.ex. det inter-
na betalningssystem som upprätthålls av 
sammanslutningen av andelsbanker enligt 
2 kap. i lagen om andelsbanker och andra 
kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001). 

Deltaganderätten gäller inte heller betal-
ningssystem där en tjänsteleverantör kan le-
verera både till betalaren och betalningsmot-
tagaren, ensam svara för skötseln av betal-
ningssystemet och ge andra tjänsteleverantö-
rer tillträde till betalningssystemet. Ytterliga-
re en förutsättning för tillämpning av detta 
undantag är enligt förslaget att andra tjänste-
leverantörer inte har rätt att sinsemellan för-
handla om arvoden i anslutning till betal-
ningssystemet, trots att de har rätt att sätta 
sina egna priser för betalare och betalnings-
mottagare (paragrafens 3 punkt).  

Betalningssystem som avses i paragrafens 
3 punkt är t.ex. kreditkortsbolags s.k. tre-
partssystem. Ett trepartssystem innebär att 
den som utfärdar kreditkort (issuer) och den 
som krediterar handelsmannen med anled-
ning av betalningstransaktionen (acquirer) är 
en och samma aktör. Kreditkortssystemet kan 
för dessa funktioner anlita ombud eller li-
censinnehavare utan att detta påverkar un-
dantaget enligt denna paragraf, förutsatt att 
de villkor som nämns i denna punkt är upp-
fyllda. 

Ett s.k. fyrpartssystem betraktas inte som 
ett sådant betalningssystem som avses i den-
na punkt. Trepartssystemet skiljer sig från 
fyrpartssystemet i det avseendet att kortut-
färdaren och den som krediterar inte är sam-
ma aktör.  

 
7 kap.  Filialetablering 

42 §. Filialetablering i andra stater inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I 
denna paragraf föreskrivs om betalningsinsti-
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tuts rätt att etablera filial i andra stater inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
Med filial avses i denna lag ett betalningsin-
stituts driftställe utanför Finland. Ett betal-
ningsinstituts alla driftställen i en stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
betraktas som en enda filial.  

Enligt paragrafens 1 mom. ska ett betal-
ningsinstitut som har för avsikt att etablera 
filial i en annan stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet på förhand un-
derrätta Finansinspektionen om saken. Av 
anmälan ska framgå i vilken stat filialetable-
ringen planeras, vilka betaltjänster filialen 
ska tillhandahålla, filialens organisations-
struktur och anlitande av ombud samt nam-
nen på de personer som ansvarar för filialens 
verksamhet. 

Enligt paragrafens 2 mom. ska Finansin-
spektionen inom en månad efter att fått an-
mälan anmäla filialetableringen till den till-
synsmyndighet som i värdstaten motsvarar 
Finansinspektionen. Till anmälan ska fogas 
de uppgifter som avses i 1 mom. Finansin-
spektionen ska dock vägra göra sådan anmä-
lan om den konstaterar att etableringen, med 
hänsyn till betalningsinstitutets finansiella 
ställning och förvaltning, inte uppfyller för-
utsättningarna för filialetablering. Vid be-
dömningen av förutsättningarna ska betal-
ningsinstitutets finansiella ställning och för-
valtning tas i beaktande. Filialetableringen 
får inte äventyra stabiliteten och tillförlitlig-
heten i betalningsinstitutets verksamhet. Fili-
aletablering får inte ske om Finansinspektio-
nen vägrar göra anmälan. 

Om Finansinspektionen inte inom föreskri-
ven tid har gjort anmälan får betalningsinsti-
tutet inte etablera filial. 

43 §. Anlitande av ombud i stater inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om 
betalningsinstitutet vill tillhandahålla betal-
tjänster i en annan medlemsstat genom ett 
ombud ska det enligt betaltjänstdirektivets 
artikel 17.5 tillämpa de förfaranden som fö-
reskrivs i artikeln 25. Den föreslagna be-
stämmelsen motsvarar denna. 

Vad som i 42 § föreskrivs om filialer ska i 
tillämpliga delar tillämpas också på ett om-
bud som är etablerat i en annan stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
Ombudet kan inte registreras förrän Finans-
inspektionen har underrättat motsvarande 

myndighet i värdstaten om sin avsikt att regi-
strera ombudet. Finansinspektionen ska be-
akta de synpunkter som framförs av den mot-
svarande myndigheten.  

44 §. Filialetablering i stater utanför Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet. I 
denna paragraf föreskrivs om filialetablering 
i stater utanför Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet. Enligt paragrafens 1 mom. 
ska Finansinspektionens tillstånd utverkas för 
etableringen. Sökanden ska visa att den andra 
staten tillåter att finländska revisorer och Fi-
nansinspektionen utövar tillsyn över filialen 
eller alternativt att det finns möjligheter att 
på annat sätt ordna tillräcklig tillsyn över fi-
lialen. Tillstånd kan inte beviljas om det inte 
är motiverat med beaktande av sökandens fi-
nansiella situation och förvaltning. Finansin-
spektionen har enligt förslaget efter att ha 
hört sökanden rätt att förena tillståndet med 
de begränsningar och villkor gällande filia-
lens verksamhet som är nödvändiga för till-
synen. 

Enligt paragrafens 2 mom. utfärdar finans-
ministeriet genom förordning bestämmelser 
om de utredningar som ska fogas till till-
ståndsansökan. Sådana utredningar som av-
ses här är t.ex. en utredning om att betal-
ningsinstitutets behöriga organ har fattat be-
slut om filialetableringen, en utredning om 
etableringsstatens lagstiftning om betalnings-
instituts verksamhet och tillsyn över betal-
ningsinstitut samt filialens affärsplan. 

45 §. Tillhandahållande av tjänster i andra 
stater inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet. Denna paragraf gäller endast 
tillhandahållande av betaltjänster i andra sta-
ter inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området utan filialetablering. I paragrafens 
1 mom. förutsätts att betalningsinstitutet an-
mäler till Finansinspektionen vilka tjänster 
det har för avsikt att tillhandahålla. Anmälan 
ska göras på förhand. 

Enligt paragrafens 2 mom. ska Finansin-
spektionen inom en månad efter mottagandet 
av anmälan underrätta tillsynsmyndigheten i 
den stat som avses i 1 mom. om betalnings-
institutets namn, adress, organisationsstruk-
tur, om namnen på de personer som ansvarar 
för ledningen av betalningsinstitutet samt om 
de tjänster som betalningsinstitutet har för 
avsikt att tillhandahålla. Med paragrafen ge-
nomförs betaltjänstdirektivets 25.1. 
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Om Finansinspektionen inte har gjort an-
mälan inom föreskriven tid får betalningsin-
stitutet inte tillhandahålla tjänster. 

46 §. Flyttning av säte till en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet. I paragrafens 1 mom. föreskrivs att om 
ett betalningsinstitut har för avsikt att flytta 
sitt säte till en annan stat ska betalningsinsti-
tutet utan dröjsmål utan att ha anmält försla-
get för registrering sända Finansinspektionen 
en kopia av det förslag till flyttning och den 
redogörelse som avses i artiklarna 8.2 och 
8.3 i europabolagsförordningen eller artiklar-
na 7.2 och 7.3 i SCE-förordningen. Finansin-
spektionen ska övervaka att betalningsinstitu-
tet i samband med flyttningen iakttar Fin-
lands och annan motsvarande lagstiftning. 

När flyttningen av sätet har registrerats i 
betalningsinstitutets nya hemstat blir betal-
ningsinstitutet i Finland ett utländskt betal-
ningsinstitut på vars verksamhet i Finland 
ska tillämpas lagen om utländska betalnings-
instituts verksamhet i Finland (   /   ). I para-
grafens 2 mom. föreslås för tydlighetens skull 
en uttrycklig bestämmelse om detta. Om be-
talningsinstitutet har för avsikt att fortsätta 
sin verksamhet i en filial i Finland ska Fi-
nansinspektionen från tillsynsmyndigheten i 
betalningsinstitutets nya hemstat få en sådan 
anmälan om filialetablering som avses i 4 § i 
lagen om utländska betalningsinstituts verk-
samhet i Finland. Enligt 4 § ska Finansin-
spektionen inom två månader efter motta-
gandet av anmälan underrätta betalningsinsti-
tutet om de krav som gäller tillsynen över fi-
lialen och vid behov om de krav för affärs-
verksamheten som i enlighet med europabo-
lagsförordningens artikel 8.14 eller SCE-
förordningens artikel 7.14 ska iakttas i syfte 
att trygga allmänt intresse. Detta innebär att 
den nya filialen alltid ska uppfylla de krav 
som finsk lagstiftning med tanke på allmänt 
intresse uppställer för sådan verksamhet, 
trots att ansvaret för tillsynen över stabilite-
ten i betalningsinstitutets verksamhet enligt 
betaltjänstdirektivet vilar på tillsynsmyndig-
heten i betalningsinstitutets hemstat. Anmä-
lan enligt 4 § i lagen om utländska betal-
ningsinstituts verksamhet i Finland ska göras 
innan överföringen registrerats, för att fort-
sättningen av betalningsinstitutets affärsverk-
samhet efter överföringen ska uppfylla de fö-
rutsättningar som föreskrivs i lagen. 

Till följd av flyttningen av betalningsinsti-
tutets säte övergår tillsynen av stabiliteten i 
betalningsinstitutets verksamhet från Finans-
inspektionen på tillsynsmyndigheten i betal-
ningsinstitutets nya hemstat. Betaltjänstdirek-
tivets artikel 20 förutsätter att hemstatens till-
synsmyndighet och den mottagande med-
lemsstatens tillsynsmyndighet, i detta fall Fi-
nansinspektionen, står i nära samarbete med 
varandra.  

I paragrafens 3 mom. föreslås för tydlighe-
tens skull en uttrycklig bestämmelse om att 
patent- och registerstyrelsen som fungerar 
som registreringsmyndighet inte under vissa 
omständigheter får utfärda intyg om förut-
sättningarna för flyttning av säte enligt 9 § 5 
mom. i lagen om europabolag eller 9 § 5 
mom. i lagen om europaandelslag. En förut-
sättning är enligt förslaget att Finansinspek-
tionen innan ett sådant tillstånd som avses i 9 
§ 2 mom. i lagen om europabolag eller 9 § 3 
mom. i lagen europaandelslag beviljats ha 
meddelat registermyndigheten att betalnings-
institutet inte har följt bestämmelserna om 
flyttning av säte, om fortsättande av verk-
samheten i Finland eller om avslutande av 
verksamheten. En sådan situation kan upp-
komma om betalningsinstitutet har för avsikt 
att fortsätta bedriva affärsverksamhet i Fin-
land, trots att det enligt Finansinspektionens 
uppfattning efter registreringen av överfö-
ringen inte uppfyller de krav som ställs i la-
gen om utländska betalningsinstituts verk-
samhet i Finland. 

Enligt förslaget ska Finansinspektionen 
underrätta betalningsinstitutets borgenärer 
om försummelse att iaktta de bestämmelser 
som nämns i momentet efter den frist som 
nämns i kungörelsen. Registermyndigheten 
kan ge tillstånd till verkställighet av överfö-
ringen före utgången av tidsfristen för Fi-
nansinspektionens rätt att motsätta sig över-
föringen endast om Finansinspektionen har 
meddelat att den inte kommer att motsätta sig 
beviljandet av tillstånd. Om registermyndig-
heten inte beviljar verkställighetstillstånd på 
den grunden att de i momentet nämnda be-
stämmelserna enligt vad Finansinspektionen 
meddelat inte har iakttagits, kan betalnings-
institutet överklaga registermyndighetens be-
slut så som föreskrivs i 5 § i lagen om patent- 
och registerstyrelsen (575/1992). 
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I paragrafen föreskrivs inte om andra grun-
der för flyttning av säte, eftersom det följer 
av betaltjänstdirektivets principer att ett ut-
ländskt betalningsinstituts auktorisation ger 
rätt att bedriva affärsverksamhet enligt auk-
torisationen också i andra stater inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet. Värd-
statens myndigheter kan begränsa verksam-
heten endast om begränsningarna kan moti-
veras med allmänt intresse. Det allmänna in-
tresset ska bedömas på samma grunder som 
då ett betalningsinstitut som har auktoriserats 
i en annan stat börjar bedriva betaltjänstverk-
samhet genom filialetablering i Finland. 
Verksamheten kan med hänvisning till all-
mänt intresse förbjudas bl.a. om betalnings-
institutets marknadsföring eller avtalsvillkor 
inte uppfyller de minimikrav som ställs på 
kundskyddet eller om betalningsinstitutet an-
nars bryter mot de bestämmelser som i Fin-
land har uppställts t.ex. till skydd för konsu-
menter eller arbetstagare. Dessutom kan 
verksamheten förbjudas om betalningsinsti-
tutet eller hemstatens myndighet inte uppfyl-
ler betaltjänstdirektivets krav i fråga om fili-
aletablering. Finansinspektionen kan inte 
motsätta sig flyttningen t.ex. med hänvisning 
till försämrade konkurrensförhållanden eller 
på den grunden att de anser att myndigheten i 
den nya hemstaten inte har tillräckliga till-
synsresurser.  

Syftet med förslaget är att åstadkomma en 
tydlig ansvarsfördelning mellan de finländs-
ka myndigheter som är behöriga när det gäll-
er flyttning av ett betalningsinstituts säte. 
Registermyndigheten är inte skyldig att utre-
da sådana krav i samband med europabolags 
eller europaandelslags flyttning av sitt säte, 
som bolaget innan flyttningen ska uppfylla i 
enlighet med lagstiftningen om finansmark-
naden. 

47 §. Fusion och delning som berör andra 
stater inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet. I denna paragraf föreskrivs om 
europabolags, europaandelslags, aktiebolags 
och andelslags och fusion och delning som 
berör någon annan stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet. Register-
myndigheten får under vissa omständigheter 
inte utfärda intyg över fusionen enligt 4 § 
3 mom. i lagen om europabolag eller 16 kap. 
26 § i aktiebolagslagen eller över delningen 
enligt 17 kap. 25 § i aktiebolagslagen. En fö-

rutsättning är enligt förslaget att Finansin-
spektionen innan tillstånd beviljas har med-
delat registermyndigheten att betalningsinsti-
tutet inte har iakttagit bestämmelserna om fu-
sion, delning, fortsättande av verksamheten i 
Finland eller avslutande av verksamheten. 
Med betalningsinstitut avses i paragrafens 1 
mom. ett europabolag eller aktiebolag som 
deltar i en gränsöverskridande fusion eller 
delning inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet. Om Finansinspektionen har 
meddelat att den inte motsätter sig fusionen, 
delningen eller flyttningen av sätet i samband 
med att ett europabolag bildas får register-
myndigheten bevilja tillstånd inom en månad 
från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. 
eller 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs på motsva-
rande sätt som i 1 mom. om deltagande i 
gränsöverskridande fusion eller gränsöver-
skridande delning inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet i fråga om betal-
ningsinstitut som är europaandelslag eller 
andelslag. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs att om det 
övertagande bolaget eller andelslaget som 
ska registreras i någon annan stat än Finland 
har för avsikt att efter fusionen fortsätta att 
tillhandahålla betaltjänster i Finland, ska på 
bolaget och andelslaget tillämpas bestämmel-
serna om utländska betalningsinstituts rätt att 
tillhandahålla betaltjänster i Finland. 

 
8 kap.  Skadestånds- och straffbe-

stämmelser 

48 §. Skadeståndsskyldighet. I paragrafens 
1 mom. föreskrivs att den som orsakar skada 
genom att bryta mot denna lag eller mot be-
stämmelser eller föreskrifter som har utfär-
dats med stöd av den är skyldig att betala er-
sättning till den skadelidande. Till åtskillnad 
från vad som föreskrivs i kreditinstitutslagen 
gäller ansvaret alla som orsakar skada genom 
att handla i strid med bestämmelserna och fö-
reskrifterna, oberoende av i vilken mån den 
person som orsakat skadan har handlat oakt-
samt. Detta motsvarar vad som i 80 § i lagen 
om värdepappersföretag föreskrivs om ska-
deståndsskyldighet. 

I paragrafens 2 mom. hänvisas för tydlighe-
tens skull till att i fråga om jämkning av ska-
destånd och fördelning av skadeståndsansva-
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ret gäller vad som föreskrivs i 2 och 6 kap. i 
skadeståndslagen (412/1974). 

49 §. Betalningsinstitutsbrott. I denna pa-
ragraf föreskrivs om rekvisiten för betal-
ningsinstitutsbrott och om straff. Enligt para-
grafens 1 mom. är det straffbart att uppsåtli-
gen tillhandahålla betaltjänster i strid med 
6 § utan auktorisation eller utan ett sådant 
beslut av Finansinspektionen som avses i 8 § 
2 mom. Rekvisiten förutsätter en åtgärd eller 
ett beslut varmed en juridisk eller fysisk per-
son har börjat tillhandahålla betaltjänster 
utan auktorisation eller ett sådant beslut av 
Finansinspektionen som avses i 8 §. 

En förutsättning för att tillhandahållande av 
betaltjänster ska vara straffbart är inte att be-
taltjänsterna har använts. För fullbordande av 
brottet räcker det att betaltjänster har erbju-
dits. Erbjudandet kan ha riktats till en enskild 
juridisk eller fysisk person. Betaltjänster be-
höver sålunda inte ha erbjudits till allmänhe-
ten för att rekvisiten för betalningsinstituts-
brott ska vara uppfyllda. 

Den kan dömas till straff för betalningsin-
stitutsbrott som har fattat beslut eller deltagit 
i beslutsfattandet om lagstridigt tillhandahål-
lande av betaltjänster. Gärningsmannen kan 
sålunda vara styrelsemedlem, verkställande 
direktör eller i någon annan egenskap höra 
till den högsta ledningen för ett företag som 
har tillhandahållit betaltjänster utan auktori-
sation. Gärningsmannen kan också vara en 
ägare som utövar betydande röst- eller beslu-
tanderätt i företaget och som deltagit i sådant 
beslutsfattande som avses här. 

Endast uppsåtliga gärningar kan tillräknas 
personerna i fråga. Bedömningen baseras på 
strafflagens 3 kap. 6 §, rättspraxis och den ju-
ridiska litteraturen. Rekvisiten för betalnings-
institutsbrott förutsätter inte den på bedöm-
ningsskalan grövsta formen av uppsåt, dvs. 
direkt uppsåt, utan det räcker med den lägsta 
graden av uppsåt. Den lägsta graden, s.k. 
eventuellt uppsåt, innebär att gärningsman-
nen har insett eller förstått att en gärning som 
uppfyller rekvisiten är en mycket sannolik 
följd av gärningsmannens åtgärder. För att 
rekvisiten ska vara uppfyllda måste gär-
ningsmannen, t.ex. en styrelsemedlem i ett 
företag som tillhandahåller betaltjänster utan 
auktorisation, ha insett att en gärning som 
uppfyller rekvisiten för betalningsinstituts-

brott är en mycket sannolik alternativ följd 
av gärningsmannens beslut. 

Gärningens klandervärdhet kan närmast 
jämföras med kreditinstitutsbrott enligt 168 § 
i kreditinstitutslagen. Likheten mellan be-
stämmelserna talar för en motsvarande straff-
skala. Den som gjort sig skyldig till betal-
ningsinstitutsbrott ska enligt förslaget dömas 
till böter eller till fängelse i högst sex måna-
der, om inte gärningen är ringa eller stränga-
re straff för den föreskrivs någon annan stans 
i lag. Om gärningen t.ex. uppfyller rekvisiten 
för bedrägeri enligt strafflagens 36 kap. 1 § 
kan den skyldige dömas till strängare straff. 
Gärningen kan anses vara ringa t.ex. om be-
taltjänster har tillhandahållits under en 
mycket kort tid och betaltjänsternas antal och 
värde har varit obetydligt. 

Enligt huvudregeln ska straffbestämmelser 
som är förenade med hot om fängelsestraff 
tas i in strafflagen. Till följd av det nära sam-
bandet mellan rekvisiten för betalningsinsti-
tutsbrott och kreditinstitutsbrott kan det anses 
motiverat att föreskriva om betalningsinsti-
tutsbrott i den föreslagna lagen om betal-
ningsinstitut och inte i strafflagen. Ytterligare 
en omständighet som talar för att föreskrivna 
om saken i denna lag kan anses vara att max-
imistraffet för betalningsinstitutsbrott är en-
dast sex månaders fängelse. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs att också 
betalningsinstituts ombud kan dömas för be-
talningsinstitutsbrott. En förutsättning för att 
ett ombud ska ha rätt att börja tillhandahålla 
betaltjänster är att ombudet har förts in i re-
gistret över betalningsinstitut. Ett ombud som 
börjar tillhandahålla betaltjänster efter anmä-
lan till Finansinspektionen men före registre-
ringen gör sig skyldigt till betalningsinsti-
tutsbrott eftersom ombudet har tillhandahållit 
betaltjänster före Finansinspektionens ut-
tryckliga beslut enligt 6 §. Bedömningen av 
frågan om rekvisiten är uppfyllda måste ba-
seras på registreringstidpunkten, varmed av-
ses tidpunkten då ombudet registrerats i Fi-
nansinspektionens register. Däremot förut-
sätts inte att registreringen omedelbart publi-
ceras på Finansinspektionens webbsidor. På 
bedömningen av ombudets förfarande och 
rekvisiten ska i övrigt tillämpas vad som fö-
reskrivs i 1 mom. 

Den som uppfyller sin anmälningsskyldig-
het enligt denna lag genom att lämna in ett 
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osant intyg till myndigheten kan i enlighet 
med strafflagens 16 kap. 8 § dömas för ingi-
vande av osant intyg till myndighet. Straff-
lagsbestämmelsen är subsidiär och ska så-
lunda inte tillämpas om strängare straff före-
skrivs någon annanstans i lag. 

I paragrafens 3 mom. ingår en straffbe-
stämmelse om ingivande av osant intyg till 
myndighet. Ett osant intyg kan vara t.ex. ett 
skriftligt dokument eller en teknisk upptag-
ning som innehåller osann information. Det 
kan t.ex. vara fråga om att lämna felaktiga 
uppgifter i ett intyg, hemlighålla relevant in-
formation eller om att lämna information 
som ger en väsentligen felaktig bild av ett 
sakförhållande. 

Av intyget ska framgå vem som har gett 
det för att det ska kunna anses vara relevant i 
rättsligt hänseende. Rekvisiten för ingivande 
av osant intyg förutsätter att gärningsmannen 
handlar uppsåtligen och vet att mottagaren är 
en myndighet. 

50 §. Brott mot tystnadsplikten. I denna pa-
ragraf föreskrivs om straff för brott mot tyst-
nadsplikten som avses i 37 §. Tystnadsplik-
ten bedöms på basis av bestämmelserna i 
denna lag medan den som bryter mot tyst-
nadsplikten döms till straff enligt strafflagens 
38 kap 1 och 2 § för sekretessbrott eller för 
sekretessförseelse, om inte strängare straff 
för gärningen föreskrivs någon annanstans i 
lag. Strängare straff än för sekretessbrott föl-
jer t.ex. av strafflagens 30 kap. 5 och 6 § om 
brott mot företagshemlighet och missbruk av 
företagshemlighet. Rekvisiten för sekretess-
brott uppfylls under förutsättning att gär-
ningsmannen handlar uppsåtligen och inser 
att handlandet strider mot tystnadsplikten. En 
sekretessförseelse är en lindrigare gärnings-
form än ett sekretessbrott. Vid bedömningen 
av en sekretessförseelse ska beaktas gärning-
ens betydelse för t.ex. godtrosskyddet.  

 
9 kap.  Ikraftträdande- och över-

gångsbestämmelser 

51 §. Ikraftträdande. Enligt paragrafens 
2 mom. får åtgärder som verkställigheten av 
lagen förutsätter vidtas innan lagen träder i 
kraft. Bestämmelsen behövs för att Finansin-
spektionen ska kunna vidta åtgärder för att 
utfärda anvisningar och föreskrifter för be-

talningsinstituten samt handlägga ansökning-
ar om auktorisation enligt den nya lagen. 

52 §. Övergångsbestämmelser om auktori-
sationskrav för betalningsinstitut. I denna pa-
ragraf föreskrivs om övergångsbestämmelser 
som gäller auktorisationskrav för betalnings-
institut. Enligt paragrafens 1 mom. ska Fi-
nansinspektionen utan ansökan bevilja såda-
na juridiska personer auktorisation för betal-
ningsinstitut som när lagen träder i kraft har 
koncession för betalningsförmedlingsföretag 
i enlighet med kreditinstitutslagen. Bestäm-
melsen gäller emellertid endast betalnings-
förmedlingsföretag som inte ger ut elektro-
niska pengar. Finansinspektionen ska före 
auktorisationen föra in betalningsinstitutet i 
registret över betalningsinstitut och underrät-
ta betalningsförmedlingsföretaget om att auk-
torisation beviljats. 

Kreditinstitutslagens koncessionskrav är 
strängare än motsvarande krav som enligt 
den föreslagna lagen gäller för betalningsin-
stitut. Dessutom ska Finansinspektionen 
övervaka både betalningsinstitutsverksamhet 
och de betalningsförmedlingsföretags verk-
samhet som har fått koncession i enlighet 
med kreditinstitutslagen. Det är därför moti-
verat att Finansinspektionen utan ansökan 
beviljar betalningsförmedlingsföretag aukto-
risation att verka som betalningsinstitut. Fi-
nansinspektionen ska emellertid i enlighet 
med god förvaltningssed höra betalningsför-
medlingsföretaget innan det beslutar ändra 
auktorisationen. Sålunda kan ett betalnings-
förmedlingsföretag som inte vill bli betal-
ningsinstitutet ändra sin affärsverksamhet 
och ansöka om någon annan koncession, t.ex. 
för kreditföretag. 

En juridisk person som före lagens ikraft-
trädande har tillhandahållit betaltjänster utan 
att ha koncession för betalningsförmedlings-
företag ska senast den 31 mars 2011 ansöka 
om auktorisation hos Finansinspektionen. 
Om den juridiska personen inte har ansökt 
om auktorisation senast nämnda datum måste 
den sluta tillhandahålla betaltjänster. Tids-
fristen tillämpas också på juridiska personers 
ombud och organisering av dess verksamhet i 
enlighet med bestämmelserna i den föreslag-
na lagen. Paragrafens 2 mom. motsvarar be-
taltjänstdirektivets artiklar 88.1 och 88.3. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs att lagen 
ska tillämpas på behandling av sådana an-
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sökningar om koncession för betalningsför-
medlingsföretag som inte har avgjorts när 
denna lag träder i kraft, om de gäller annan 
verksamhet än utgivning av elektroniska 
pengar. 

I paragrafens 4 mom. som motsvarar betal-
tjänstdirektivets artikel 88.2 ingår en över-
gångsbestämmelse för finansiella institut som 
avses i kreditinstitutslagen och som när den 
föreslagna lagen träder i kraft tillhandahåller 
betaltjänster och omfattas av den gruppbase-
rade tillsynen över moderkreditinstitutet. Ett 
sådant finansiellt institut beviljas auktorisa-
tion om det tillställer Finansinspektionen de 
uppgifter som enligt 11 § och enligt den med 
stöd av lagen utfärdade förordningen ska fo-
gas till ansökan om auktorisation och om det 
uppfyller de krav som föreskrivs i lagen. Fi-
nansinspektionen ska föra in det finansiella 
institutet i registret över betalningsinstitut. 

I paragrafens 5 mom. föreskrivs om fysiska 
och juridiska personer som innan lagen trätt i 
kraft har börjat tillhandahålla betaltjänster 
utan auktorisation. En förutsättning är enligt 
övergångsbestämmelsen att personen i fråga 
uppfyller de förutsättningar som anges i 7 § 
och senast den 31 oktober 2012 ansöker om 
ett sådant beslut av Finansinspektionen som 
avses i 8 § eller slutar tillhandahålla betal-
tjänster (betaltjänstdirektivets artikel 88.4).  

 
1.2 Lag om utländska betalningsinstitut 

verksamhet i Finland 

1 kap.  Allmänna bestämmelser 

1 §. Tillämpningsområde. I paragrafens 
1 mom. föreskrivs att lagen gäller utländska 
betalningsinstituts rätt att tillhandahålla be-
taltjänster i Finland. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
ska vad som i lagen föreskrivs om utländska 
betalningsinstituts filialer i tillämpliga delar 
tillämpas också på utländska betalningsinsti-
tuts ombud som är etablerade i Finland. Ett 
utländskt betalningsinstitut kan tillhandahålla 
betaltjänster också genom förmedling av ett 
ombud, utan att etablera filial eller dotterfö-
retag. Bestämmelser är baserad på betal-
tjänstdirektivets artikel 17.5. Med ombud av-
ses en fysisk eller juridisk person som till-
handahåller betaltjänster på ett utländskt be-

talningsinstituts vägnar, för dess räkning och 
på dess ansvar. 

2 §. Definitioner. Denna paragraf innehål-
ler definitioner av lagens centrala begrepp. 
Enligt paragrafens 1 punkt avses med ut-
ländska betalningsinstitut juridiska personer 
som tillhandahåller betaltjänster och som i 
någon annan stat inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet än Finland har be-
viljats motsvarande auktorisation som för be-
talningsinstitut. Ett i en stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet auktoriserat 
utländskt betalningsinstituts rätt att i enlighet 
med sin auktorisation bedriva verksamhet i 
Finland är baserad på principen om en enda 
auktorisation, som framgår av betaltjänstdi-
rektivets artikel 10.9. Denna princip innebär 
också ömsesidigt godkännande av auktorisa-
tioner och tillsynsmyndigheternas övervak-
ningssystem. Däremot får ett betalningsinsti-
tut som auktoriserats i en stat utanför Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet inte 
tillhandahålla betaltjänster i Finland via en fi-
lial.  

Enligt paragrafens 2 punkt avses med betal-
tjänster tjänster enligt lagen om betalningsin-
stitut. 

I paragrafens 3 punkt definieras begreppet 
hemstat. Med hemstat avses den stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
där ett betalningsinstitut har auktoriserats. 
Den föreslagna bestämmelsen motsvarar be-
taltjänstdirektivets artikel 4.1. 

3 §. Tillsyn. I denna paragraf föreskrivs om 
tillsyn över att lagen efterlevs. Ett utländskt 
betalningsinstitut som har auktoriserats i en 
annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet kan i enlighet med sin 
auktorisation tillhandahålla i betaltjänstdirek-
tivets bilaga nämnda och i auktorisationen 
preciserade betaltjänster i alla stater inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
Den stat som har beviljat auktorisationen an-
svarar för tillsynen över betalningsinstitutet. 
Det utländska betalningsinstitutet hör sålunda 
inte till Finansinspektionens auktoriserade 
tillsynsobjekt. I betaltjänstdirektivet förut-
sätts att medlemsstaternas tillsynsmyndighe-
ter samarbetar med varandra och utbyter in-
formation (artiklarna 20.3 och 24.2 a). I la-
gen om Finansinspektionen föreskrivs om 
myndigheternas samarbete och utbyte av in-
formation. Av denna anledning ska på tillsy-
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nen över utländska betalningsinstitut tilläm-
pas lagen om Finansinspektionen. I den hän-
visas uttryckligen till Finansinspektionens 
rätt att informera motsvarande utländska 
myndigheter. 

 
2 kap.  Etablering från stater inom 

Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet 

I detta kapitel föreskrivs om utländska be-
talningsinstituts rätt att etablera filial i Fin-
land. 

4 §. Förutsättningar för filialetablering. I 
paragrafen föreskrivs om förfarandet då ett 
utländskt betalningsinstitut etablerar filial. 
För ett utländskt betalningsinstituts filialeta-
blering krävs inte auktorisation i Finland. 
Med bestämmelsen genomförs betaltjänstdi-
rektivets artikel 25.1. 

Ett utländskt betalningsinstitut kan etablera 
filial i Finland om tillsynsmyndigheten i dess 
hemstat har underrättat Finansinspektionen 
om etableringen. Den tillsynsmyndighet som 
motsvarar Finansinspektionen i det utländska 
betalningsinstitutets hemstat ska förvissa sig 
om att betalningsinstitutet uppfyller de krav 
som betaltjänstdirektivet ställer då ett ut-
ländskt betalningsinstitut har för avsikt att 
etablera filial i Finland. Om hemstatens till-
synsmyndighet anser att betalningsinstitutet 
inte uppfyller kraven för filialetablering ska 
den inte sända Finansinspektionen en sådan 
anmälan som avses i bestämmelsen. Anmä-
lan från hemstatens tillsynsmyndighet är så-
lunda samtidigt ett meddelande om att till-
synsmyndigheten inte har någonting att an-
märka mot filialetableringen i den andra sta-
ten inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området.  

Anmälan ska innehålla uppgifter om betal-
ningsinstitutets namn och adress, vilka betal-
tjänster som det avser att tillhandahålla, filia-
lens organisationsstruktur och namnen på de 
personer som ansvarar för filialens verksam-
het. 

5 §. Tillhandahållande av betaltjänster 
utan filialetablering. Ett utländskt betal-
ningsinstitut med auktorisation i en annan 
stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området har enligt paragrafens 1 mom. rätt att 
tillhandahålla betaltjänster direkt från sin 
hemstat till Finland också utan att etablera 

dotterföretag eller filial. Det utländska betal-
ningsinstitutet kan enligt förslaget tillhanda-
hålla betaltjänster själv eller genom ett om-
bud. Det utländska betalningsinstitutets auk-
torisation i hemstaten ska omfatta de betal-
tjänster som kommer att tillhandahållas i Fin-
land.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs att ett ut-
ländskt betalningsinstitut kan börja tillhanda-
hålla betaltjänster i Finland när Finansin-
spektionen av motsvarade tillsynsmyndighet 
i den stat som beviljat betalningsinstitutet 
auktorisation har fått anmälan om betaltjäns-
terna. Av anmälan ska framgå vilka betal-
tjänster betalningsinstitutet har för avsikt att 
tillhandahålla i Finland och hur detta ska ske, 
om betalningsinstitutets organisationsstruktur 
och om namnen på de personer som ansvarar 
för betaltjänstverksamheten. 

6 §. Begränsning och förbjudande av filial-
verksamhet och gränsöverskridande betal-
tjänster. I lagen om Finansinspektionen före-
skrivs om begränsning och förbjudande av i 
andra EES-stater auktoriserade betalningsin-
stituts i Finland etablerade filialers verksam-
het. Av denna anledning hänvisas i paragra-
fen till 61 § i lagen om Finansinspektionen. I 
den föreslagna paragrafen föreskrivs dessut-
om om sådana särskilda skäl på vilka Finans-
inspektionen kan vidta åtgärder för att hindra 
att en filial fortsätter sin verksamhet. Sådana 
skäl är att filialens fortsatta verksamhet skul-
le äventyra kundernas ställning eller betal-
ningssystemets tillförlitliga funktion eller in-
nebära risk för penningtvätt eller finansiering 
av terrorism. Paragrafen gäller utöver filialer 
också gränsöverskridande tillhandahållande 
av betaltjänster.  

 
 

3 kap.  Övriga bestämmelser 

7 §. Filialers ledning. Ett utländskt betal-
ningsinstitut ska i Finland representeras av en 
person som ansvarar för verksamheten, om 
företagets egentliga ledning finns utomlands. 
Enligt paragrafens 1 mom. ska filialchefen 
företräda det utländska betalningsinstitutet i 
Finland. En förutsättning är att det utländska 
betalningsinstitutet har befullmäktigat chefen 
att handla på sina vägnar. Filialchefen svarar 
för filialens verksamhet, leder dess affärs-
verksamhet och företräder det utländska be-
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talningsinstitutet i rättsförhållanden som gäl-
ler filialens verksamhet. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs att den 
som är omyndig, försatt i konkurs eller som 
har meddelats näringsförbud inte får vara 
chef för en filial. Syftet med bestämmelsen är 
att eliminera risker som sådana omständighe-
ter utsätter filialens verksamhet och dess 
kunder för.  

Filialchefen är enligt paragrafens 3 mom. 
skyldig att ersätta skada som filialchefen i 
sitt uppdrag genom överträdelse av lagen el-
ler någon annan bestämmelse eller föreskrift 
om filialens verksamhet uppsåtligen eller av 
vårdslöshet har vållat filialens kunder eller 
andra. När det gäller filialchefens ansvar 
gentemot det betalningsinstitut som filialche-
fen företräder tillämpas lagstiftningen i be-
talningsinstitutets hemstat. Andra anställdas 
än filialchefens ansvar bestäms i regel enligt 
arbetsavtalslagen (55/2001) och ska-
deståndslagen. 

8 §. Anteckningar i handelsregistret. Enligt 
paragrafens 1 mom. ska en filial anmälas till 
handelsregistret i enlighet med handelsregis-
terlagen (129/1979). I handelsregisterlagens 
13 a § och handelsregisterförordningens 
(208/1979) 18 § föreskrivs om utländska när-
ingsidkares anmälan om filialetablering. 
Dessa bestämmelser tillämpas också på filia-
ler som etableras från stater inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet. Syftet är att 
säkerställa att man via handelsregistret kan få 
information också om vem som ansvarar för 
filialen samt om vilka som har rätt att teckna 
firman. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om ut-
ländska betalningsinstituts rätt att bedriva 
verksamhet i Finland under samma firma 
som i sin hemstat.  

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om undan-
tag som gäller firman. Patent- och register-
styrelsen kan kräva att firman förses med ett 
förtydligande tillägg, om den inte klart skiljer 
sig från firmor med bättre företrädesrätt eller 
om det finns risk för att den förväxlas med en 
firma eller ett varumärke som någon annan 
redan har ensamrätt till i Finland. Patent- och 
registerstyrelsen kan undersöka hur det för-
håller sig med firman i samband med den 
anmälan som avses i 1 mom. Frågan om för-
tydligande tillägg ska avgöras från fall till 
fall.  

9 §. Tecknande av firma. Enligt denna pa-
ragraf ska ett utländskt betalningsinstituts fi-
lials firma tecknas av filialens chef eller, med 
fullmakt av det utländska betalningsinstitutet, 
av en eller flera andra personer tillsammans.  

10 §. Riskhantering. I denna paragraf före-
skrivs om ett utländskt betalningsinstituts fi-
lials riskhantering. Filialen får inte ta så stora 
risker i sin verksamhet att den utsätts för vä-
sentlig fara. Dessutom förutsätts att filialen 
med hänsyn till sin verksamhet har tillräckli-
ga riskhanteringssystem. 

11 §. Tystnadsplikt. I paragrafens 1 mom. 
föreskrivs liksom i lagen om betalningsinsti-
tut om den tystnadsplikt som gäller för ut-
ländska betalningsinstituts filialers anställda 
och om deras skyldighet att ge information 
samt om brott mot tystnadsplikten. Syftet 
med bestämmelsen är att trygga kundernas 
informationsskydd samt jämlika verksam-
hetsförutsättningar för finländska och ut-
ländska betalningsinstitut.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om undan-
tag i fråga om utländska betalningsinstituts 
filialers rätt att lämna information. Eftersom 
en filial utgör en del av ett betalningsinstitut 
är det motiverat att myndigheterna och revi-
sorerna i betalningsinstitutets hemstat vid 
behov kan få information om filialens verk-
samhet. Ett utländskt betalningsinstitut får 
lämna uppgifter till revisorer och till den mot 
Finansinspektionen svarande tillsynsmyndig-
heten i det utländska betalningsinstitutets 
hemstat. Den information som får lämnas ut 
begränsas till uppgifter som föreskrivs i la-
gen eller som enligt vad som föreskrivs ska 
lämnas i vederbörlig ordning. 

12 §. Marknadsföring och avtalsvillkor 
samt andra förfaranden. Enligt denna para-
graf ska utländska betalningsinstituts filialers 
marknadsföring och avtalsvillkor i regel upp-
fylla samma krav som finländska företags. 
Enligt den föreslagna paragrafen ska filialer i 
första hand också iaktta sådana förfaranden 
som avses i 30—34 § i lagen om betalnings-
institut.  

De nämnda bestämmelserna ska emellertid 
tillämpas endast om annat inte följer av lag. 
Avsikten är sålunda att den föreslagna be-
stämmelsen tillämpas endast i sådana fall då 
finsk lag ska tillämpas enligt internationella 
lagvalsprinciper. 
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1.3 Kreditinstitutslagen 

4 §. Kreditinstitutsverksamhet. I paragra-
fens 1 mom. 2 punkten föreslås en sådan änd-
ring att med kreditinstitutsverksamhet avses 
endast utgivning av elektroniska pengar. Ef-
tersom tillhandahållande av betaltjänster re-
gleras i lagen om betalningsinstitut är det inte 
längre nödvändigt att reglera allmänt tillhan-
dahållande av betalningsförmedling som be-
drivande av kreditinstitutsverksamhet. Mo-
mentets 2 punkt föreslås sålunda gälla endast 
utgivning av elektroniska pengar. 

8 §. Kreditinstitut. I andra meningen i 
1 mom. föreslås en sådan ändring att ett kre-
ditinstitut kan vara en inlåningsbank, ett kre-
ditinstitut eller ett institut för elektroniska 
pengar. På grund av den ändring som föreslås 
i lagens 4 § 1 mom. 2 punkten föreslås att be-
talningsförmedlingsföretag i momentet er-
sätts med institut för elektroniska pengar. 

12 §. Institut för elektroniska pengar. I 
överensstämmelse med ändringen i 8 § 
1 mom. föreslås i paragrafen och dess rubrik 
en sådan teknisk ändring att begreppet betal-
ningsförmedlingsföretag ersätts med institut 
för elektroniska pengar. 

20 §. Undantag från kreditinstituts ensam-
rätt att ta emot återbetalbara medel. I para-
grafens 1 mom. förbjuds mottagande av åter-
betalbara medel i regel för alla som inte har 
koncession i enlighet med lagen. I paragra-
fens 1 mom. föreslås en sådan ändring att 
den i kreditinstitutslagens 19 § stadgade en-
samrätten för kreditinstitut att ta emot återbe-
talbara medel inte ska begränsa betalningsin-
stituts och i 7 § i lagen om betalningsinstitut 
avsedda personers rätt att tillhandahålla be-
taltjänster. 

22 §. Koncessionsansökan. I denna para-
grafs finska text görs en teknisk ändring som 
inte påverkar den svenska texten.  

30 §. Affärsverksamhet som är tillåten för 
inlåningsbanker. Den föreslagna lagen om 
betalningsinstitut och dess bestämmelser om 
betalningsinstitut som har rätt att tillhanda-
hålla betaltjänster ska inte tillämpas på kre-
ditinstitut. Av denna anledning är det nöd-
vändigt att i kreditinstitutslagen särskilt före-
skriva om inlåningsbankers rätt att tillhanda-
hålla betaltjänster affärsmässigt. 

Paragrafens 1 mom. 5 punkten föreslås bli 
så ändrad att inlåningsbanker tillåts affärs-

mässigt tillhandahålla betaltjänster och annan 
betalningsrörelse. Betaltjänsterna ersätter ge-
nerell betalningsförmedling. Den föreslagna 
ändringen innebär en viss ökning av de typer 
av affärstransaktioner som är tillåtna för in-
låningsbanker, eftersom betaltjänster omfat-
tar också penningförmedling som inte har 
hört till generell betalningsförmedling.  

31 §. Affärsverksamhet som är tillåten för 
kreditföretag. I 1 mom. i den föreslagna pa-
ragrafen föreskrivs att kreditföretag från all-
mänheten får ta emot andra medel som ska 
återbetalas på anfordran än insättningar en-
dast i samband med tillhandahållande av be-
taltjänster och utgivning av elektroniska 
pengar. Ändringen av momentet innebär att 
hänvisningen till generell betalningsförmed-
ling stryks och ersätts med tillhandahållande 
av betaltjänster. 

Dessutom föreslås en sådan teknisk änd-
ring i paragrafens 3 mom. att hänvisningen 
till återbetalbara medel som ett kreditföretag 
har tagit emot för generell betalningsförmed-
ling stryks och ersätts med tillhandahållande 
av betaltjänster. 

32 §. Affärsverksamhet som är tillåten för 
institut för elektroniska pengar. Paragrafen 
och dess rubrik föreslås bli så ändrade att be-
greppet betalningsförmedlingsföretag ersätts 
med institut för elektroniska pengar. I para-
grafens 1 mom. föreskrivs att institut för 
elektroniska pengar får bedriva affärsverk-
samhet enligt 30 § 1 mom. 1, 2, 5, 6 och 
8 punkten samt därmed jämförbar eller nära 
sammanhängande affärsverksamhet, dock 
inte inlåning från allmänheten och tillhanda-
hållande av betaltjänster. Institut för elektro-
niska pengar har sålunda inte rätt att tillhan-
dahålla betaltjänster med stöd av kreditinsti-
tutslagen. Undantag görs för elektroniska 
pengar utan kredit, dvs. utfärdande av betal-
ningsinstrument. I momentet begränsas dess-
utom institutets rätt att ta emot återbetalbara 
medel, utom i samband med utgivning av 
elektroniska pengar. Till åtskillnad från be-
talningsinstitut som avses i lagen om betal-
ningsinstitut får institut för elektroniska 
pengar inte bevilja kredit. Förslaget motsva-
rar huvudsakligen den gällande bestämmel-
sen. 

I paragrafens 2 mom. föreslås motsvarande 
tekniska ändring som i 8 § 1 mom., dvs. att 
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begreppet betalningsförmedlingsföretag er-
sätts med institut för elektroniska pengar. 

Den gällande paragrafens 3 mom. upphävs 
såsom obehövlig eftersom institut för elek-
troniska pengar inte får tillhandahålla betal-
tjänster. 

44 §. Minimikapital. I denna paragraf före-
slås en teknisk ändring som innebär att be-
greppet betalningsförmedlingsföretag i en-
lighet med definitionen ersätts med institut 
för elektroniska pengar. 

53 §. Likviditet för institut för elektroniska 
pengar. Paragrafen och dess rubrik föreslås 
bli så ändrade att de i stället för betalnings-
förmedlingsföretag gäller institut för elektro-
niska pengar. Dessutom föreslås en ändring 
som inte påverkar den svenska texten. 

55 §. Kapitalkrav. I paragrafens 4 mom. fö-
reslås en sådan ändring att begreppet betal-
ningsförmedlingsföretag ersätts med institut 
för elektroniska pengar. 

66 §. Kapitalkrav för institut för elektro-
niska pengar. I denna paragraf ersätts be-
greppet betalningsförmedlingsföretag ersätts 
med institut för elektroniska pengar. Motsva-
rande ändring föreslås i paragrafens rubrik. 
Vidare föreslås en ändring som inte påverkar 
den svenska texten. I 1 mom. föreslås i över-
ensstämmelse med 4 § 1 mom. 2 punkten en 
strykning av hänvisningen till generell betal-
ningsförmedling.  

76 §. Gruppbaserade kapitalkrav. I para-
grafens 1 mom. föreslås en sådan teknisk 
ändring att begreppet betalningsförmedlings-
företag ersätts med institut för begreppet 
elektroniska pengar. 

134 §. Kunders rätt till grundläggande 
banktjänster. I paragrafens 1 mom. föreslås 
en teknisk ändring som beror på att begrep-
pet betaltjänster införs.  

 
 

1.4 Lagen om värdepappersföretag 

6 §. Kreditinstitut och finansiella institut. 
Paragrafens 1 mom. föreslås bli ändrat i 
överensstämmelse med 8 § 1 mom. i kredit-
institutslagen. 

 
1.5 Lagen om Finansinspektionen 

4 §. Tillsynsobjekt. En ny 9 a punkt föreslås 
bli fogad till paragrafens 2 mom. Ändringen 

innebär att betalningsinstitut hänförs till Fi-
nansinspektionens auktoriserade tillsynsob-
jekt. Genom tillägget genomförs betaltjänst-
direktivets artikel 20.1 om utseende av behö-
riga myndigheter. 

5 §. Andra finansmarknadsaktörer. Till pa-
ragrafen föreslås bli fogad en ny 10 a enligt 
vilken med andra finansmarknadsaktörer av-
ses också personer enligt 7 § i lagen om be-
talningsinstitut. 

6 §. Övriga definitioner. I paragrafens 
1 mom. 5 punkten föreskrivs om utländska 
tillsynsobjekt. Till förteckningen fogas före-
tag som motsvarar betalningsinstitut enligt 
lagen om betalningsinstitut och som har filial 
i Finland eller tillhandahåller eller planerar 
att tillhandahålla tjänster i Finland utan att 
etablera filial. 

Till definitionen av begreppet filial i 
1 mom. 10 punkten föreslås bli fogade tilläg-
gen betalningsinstituts filial samt en fin-
ländsk filial till ett utländskt betalningsinsti-
tut enligt lagen om utländska betalningsinsti-
tuts verksamhet i Finland. 

Med stadgar ska enligt paragrafens 1 mom. 
13 punkten avses också betalningsinstituts 
stadgar enligt lagen om betalningsinstitut. 

26 §. Återkallande av verksamhetstillstånd 
samt därmed jämförbara förordnanden om 
avslutande av verksamhet. I paragrafens 
4 mom. föreskrivs att Finansinspektionen ska 
återkalla ett betalningsinstituts auktorisation 
också om betalningsinstitutet inte längre be-
driver tillståndspliktig verksamhet och på 
den grunden har ansökt om återkallelse av 
auktorisationen. Eftersom betalningsinstitut 
enligt den föreslagna ändringen av lagens 4 § 
hör till Finansinspektionens auktoriserade 
tillsynsobjekt ska Finansinspektionen på 
motsvarande sätt ha rätt att återkalla ett be-
talningsinstituts auktorisation på dettas ansö-
kan. 

45 §. Tillämpningsområdet för bestämmel-
serna om tillsyn över kundskyddet. Tillämp-
ningsområdet för bestämmelserna om kund-
skydd utsträcks till att gälla också betalnings-
institut. I lagen om betalningsinstitut föreslås 
bestämmelser om betalningsinstituts mark-
nadsföring och avtalsvillkor. Eftersom Fi-
nansinspektionen övervakar andra auktorise-
rade tillsynsobjekts marknadsföring och av-
talsvillkor samt bestämmelserna om sådant 
förfarande i kundförhållanden som är otill-
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börligt från konsumentens synpunkt eller 
strider mot god sed, är det motiverat att ut-
sträcka tillämpningsområdet för paragrafens 
1 mom. till att gälla också betalningsinstitut. 

55 §. Anmälningsskyldighet vid filialeta-
blering och vid annat tillhandahållande av 
tjänster till andra EES-stater. I lagen om Fi-
nansinspektionen föreskrivs om Finansin-
spektionens och utländska tillsynsmyndighe-
ters samarbete vid övervakningen av filialer. 
I paragrafen föreslås en sådan ändring att det 
föreskrivs om Finansinspektionens skyldig-
het att underrätta värdstatens tillsynsmyndig-
het om etablering av en filial i värdstaten och 
om tillhandahållande av tjänster i värdstaten 
utan filialetablering, dels i de stater som räk-
nas upp i den gällande bestämmelsen och 
dels också i lagen om betalningsinstitut. Bes-
tämmelsen motsvarar delvis betaltjänstdirek-
tivets artikel 25.  

56 §. Inspektion av finländska tillsynsob-
jekts filialer i andra EES-stater. I denna pa-
ragraf föreskrivs att på Finansinspektionens 
rätt att inspektera betalningsinstituts filialer i 
andra EES-stater ska tillämpas 24 §, utöver 
de redan nämnda bolagens och företagens fi-
lialer. Bestämmelsen motsvarar delvis betal-
tjänstdirektivets artiklar 21 och 25.  

Enligt betaltjänstdirektivets artikel 21.1 b 
har hemstatens behöriga myndighet rätt att 
genomföra inspektion på plats i betalningsin-
stitutet, hos ombud eller filialer som tillhan-
dahåller betaltjänster på betalningsinstitutets 
ansvar eller hos enheter på vilka betaltjänst-
verksamhet har lagts ut på entreprenad. I be-
taltjänstdirektivets artikel 25.3 föreskrivs om 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheters 
skyldighet att underrätta de behöriga myn-
digheterna i värdmedlemsstaten när de avser 
att genomföra en kontroll på plats inom den 
senares territorium. 

58 §. Samarbete vid återkallande av verk-
samhetstillstånd och begränsning av verk-
samheten, överlåtelse av försäkringsbestånd, 
försättande i konkurs eller likvidation och ut-
färdande av pantsättnings- och avyttrings-
förbud. Enligt paragrafens 1 mom. utökas Fi-
nansinspektionens skyldighet att underrätta 
värdstatens tillsynsmyndighet om beslut att 
inleda konkurs- eller likvidationsförfarande 
mot betalningsinstitut som är etablerade i en 
annan EES-stat eller tillhandahåller tjänster 
där. Finansinspektionen är skyldig att under-

rätta värdstatens tillsynsmyndighet också om 
konkursens eller likvidationens verkningar 
samt om beslut att återkalla verksamhetstill-
stånd eller begränsa verksamheten för sådana 
företag och likaså om utfärdande av pantsätt-
nings- och avyttringsförbud för sådana före-
tag. 

 
 
 
 

1.6 Lagen om Finansinspektionens till-
synsavgift 

1 §. Avgiftsskyldig. Till paragrafen ska en-
ligt förslaget fogas en ny 2 a punkt enligt vil-
ken personer som avses i 7 § i lagen om be-
talningsinstitut är skyldiga att betala tillsyns-
avgift till Finansinspektionen.  

2 §. Tillsynsavgift. Till paragrafens 3 mom. 
ska enligt förslaget fogas en ny mening om 
beräkning av den andel som läggs till grund 
för vissa betalningsinstituts tillsynsavgift. 
Om ett betalningsinstitut bedriver sådan an-
nan affärsverksamhet som avses i 9 § 2 mom. 
i lagen om betalningsinstitut ska som dess 
omsättning betraktas betaltjänsternas andel 
av företagets sammanlagda omsättning. Så-
dana betalningsinstitut som avses här är t.ex. 
teleföretag vilkas betaltjänstverksamhet inte 
utgör företagets huvudsakliga affärsverk-
samhet och vilka är skyldiga att till Kommu-
nikationsverket betala kommunikations-
marknadsavgift som bestäms på basis av den 
årliga omsättning som avses i kommunika-
tionsmarknadslagens 15 a §. 

4 §. Proportionell tillsynsavgift. I paragra-
fens 1 mom. föreslås en sådan ändring att till 
tabellen över avgiftsskyldiga fogas betal-
ningsinstitut enligt lagen om betalningsinsti-
tut och sådana filialer till utländska betal-
ningsinstitut som avses i lagen om betal-
ningsinstitut. Omsättningen är enligt försla-
get avgiftsgrund både för betalningsinstitut 
och för utländska betalningsinstituts filialer. 
Avgiftens andel av betalningsgrunden före-
slås vara 0,25 procent för betalningsinstitut 
och 0,11 procent för filialer till utländska be-
talningsinstitut med hemstat inom Europeis-
ka ekonomiska samarbetsområdet.  

Eftersom den finansiella tillsynen över be-
talningsinstitut som är etablerade i en annan 
stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
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området hör till tillsynsmyndigheten i företa-
gets hemstat, utgör betalningsinstitutets fili-
als proportionella tillsynsavgift 0,11 procent 
av filialens omsättning, dvs. ca två femtede-
lar av ett inhemskt betalningsinstituts avgift. 
Avgiften kan tillsammans med grundavgiften 
beräknas täcka de kostnader för tillsynen 
över filialen som orsakas i Finland. 

5 §. Grundavgiften för avgiftsskyldiga som 
betalar proportionell tillsynsavgift. Till den 
grupp avgiftsskyldiga som ska betala dels 
proportionell tillsynsavgift och dels också 
grundavgift ska enligt förslaget fogas betal-
ningsinstitut och utländska betalningsinstituts 
filialer vars hemstat hör till Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet. Grundavgiften 
för betalningsinstitut är enligt förslaget 
2 000 euro och för utländska betalningsinsti-
tuts filialer 1 000 euro.  

6 §. Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga. 
Till gruppen avgiftsskyldiga som ska betala 
proportionell tillsynsavgift hänförs juridiska 
personer som avses i 7 § i lagen om betal-
ningsinstitut, vars avgiftsgrund föreslås vara 
1 000 euro samt i samma paragraf avsedda 
fysiska personer vars avgiftsgrund föreslås 
vara 200 euro. 

 
 
 

1.7 Lagen om förhindrande och utred-
ning av penningtvätt och av finansie-
ring av terrorism 

De ändringar som föreslås i lagen är base-
rade på att betalningsinstitut fogas till för-
teckningen över anmälningsskyldiga enligt 
lagen om förhindrande och utredning av pen-
ningtvätt och av finansiering av terrorism. 
Samtidigt stryks regleringen av betalningsrö-
relser eftersom begreppet generell betal-
ningsförmedling stryks i kreditinstitutslagen.  

2 §. Lagens tillämpningsområde. I paragra-
fens 20 punkten föreslås en sådan ändring att 
i paragrafen om lagens tillämpningsområde 
stryks hänvisningen till betalningsrörelser 
som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller 
annan betalningsrörelse än sådan generell be-
talningsförmedling som avses i kreditinsti-
tutslagen. Till bestämmelsen om lagens til-
lämpningsområde fogas betalningsinstitut 
som avses i lagen om betalningsinstitut och 
personer som avses i 7 § i nämnda lag. Be-

stämmelsen som innebär att lagens tillämp-
ningsområde utsträcks till betalningsinstitut 
och till personer som med undantagslov till-
handahåller betaltjänster är baserad på betal-
tjänstdirektivets artikel 91.1 enligt vilken fö-
retag som tillhandahåller betaltjänster hän-
förs till definitionen av finansiella institut 
som avses i direktiv 2005/60/EG.  

11 §. Tredje parts åtgärder för kundkon-
troll. I paragrafens 1 mom. föreslås ett tillägg 
enligt vilket ett betalningsinstitut kan fullgö-
ra skyldigheterna i frågan om kundkontroll. 
Eftersom betaltjänster inte kan tillhandahål-
las i Finland från en stat utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet genom att en 
filial till ett betalningsinstitut etableras i Fin-
land, kan en rapporteringsskyldig inte god-
känna arrangemang som innebär att en filial 
till ett betalningsinstitut som auktoriserats i 
en stat utanför Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet på den rapporteringsskyldigas 
vägnar uppfyller skyldigheterna enligt denna 
lag. Därför är det inte motiverat att ändra pa-
ragrafens 2 mom. så att den gäller också be-
talningsinstitut som auktoriserats i tredje län-
der. 

I paragrafens 3 mom. föreslås en sådan än-
dring att den rapporteringsskyldiga inte för 
att fullgöra sina förpliktelser får anlita betal-
ningsinstitut vars betaltjänster huvudsakligen 
består i att tillhandahålla penningförmedling 
enligt lagen om betalningsinstitut. Genom 
denna bestämmelse genomförs betaltjänstdi-
rektivets artikel 91.2. 

13 §. Lägre krav på kundkontroll när kun-
den är en finsk myndighet, ett kreditinstitut, 
ett finansiellt institut, ett värdepappersföre-
tag, ett betalningsinstitut, ett fondbolag eller 
ett försäkringsbolag. I paragrafens 2 punkt 
föreskrivs att lägre krav på kundkontroll får 
tillämpas också om kunden är ett betalnings-
institut som har fått koncession i Finland el-
ler i en annan EES-stat. Begreppet betal-
ningsinstitut ska enligt förslaget fogas också 
till den förteckning över kunder som ingår i 
paragrafens rubrik. 

19 §. Skärpta krav på kontroll när det gäll-
er korrespondentbankförbindelser. I paragra-
fens 3 mom. föreslås en sådan ändring att den 
rapporteringsskyldiga ska iaktta vad som fö-
reskrivs i denna paragraf också när ett betal-
ningsinstitut ingår avtal om arrangemang 
som motsvarar 1 mom.  
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21 §. Krav på kundkontroll i filialer och 
andra bolag. Betalningsinstitut ska tillämpa 
de i 2 kap. angivna kraven på kundkontroll 
också i sina filialer i andra än EES-stater. 
Dessutom ska betalningsinstitut se till att de 
skyldigheter som avses ovan fullgörs även i 
sådana bolag i andra än EES-stater där den 
rapporteringsskyldiga innehar mer än 50 pro-
cent av det röstetal som aktierna eller ande-
larna i bolaget medför. Begreppet betalnings-
institut ska enligt förslaget fogas till den i pa-
ragrafens 1 mom. ingående förteckningen 
över juridiska personer som är skyldiga att 
tillämpa kraven på kundkontroll. 

25 §. Tystnadsplikt och undantag från tyst-
nadsplikten. Utan hinder av paragrafens 
1 mom. får den rapporteringsskyldiga enligt 
3 mom. informera betalningsinstitut med 
koncession i Finland eller i en annan EES-
stat om att den i enlighet med 23 § har rap-
porterat en tvivelaktig affärstransaktion eller 
gjort en sådan rapport som avses i 24 §. En 
förutsättning är att betalningsinstitutet har 
medverkat i en enskild affärstransaktion som 
hänför sig till den kund som rapporten avser. 

Bestämmelsen om utlämnande av informa-
tion gäller emellertid inte betalningsinstitut 
som är etablerade utanför Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet då ett sådant be-
talningsinstitut inte kan tillhandahålla betal-
tjänster via en filial som är etablerad inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

27 §. Registreringsskyldighet för valuta-
växlingsverksamhet. På grund av den ändring 
som föreslås i lagens 2 § 1 mom. 20 punkten 
föreslås i paragrafens rubrik och 1 mom. en 
strykning av hänvisningen till registrerings-
skyldigheten för den som driver betalnings-
rörelse. Bestämmelsen gäller fortfarande va-
lutaväxlingsverksamhet. 

29 §. Valutaväxlingsregistret samt registret 
över företagstjänster. I paragrafens rubrik 
samt i 1 och 2 mom. ska enligt förslaget stry-
kas hänvisningen till betalningsrörelser, på 
grund av den ändring som föreslås i 2 § 1 
mom. 20 punkten. Betalningsrörelse- och va-
lutaväxlingsregistret blir enligt förslaget va-
lutaväxlingsregistret. Detta register förs för 
tillsynen över att de som bedriver valutaväx-
lingsverksamhet följer bestämmelserna i 
denna lag. 

30 §. Avförande ur registret. I denna para-
graf föreslås en motsvarade teknisk ändring 

som i 29 §, så att hänvisningen till betal-
ningsrörelse- och valutaväxlingsregistret än-
das till en hänvisning som avser valutaväx-
lingsregistret. 

31 §. Tillsyn. I propositionen föreslås att 
betalningsinstituten ska övervakas av Finans-
inspektionen. Av denna anledning föreslås att 
paragrafens 1 mom. 1 punkten ändras så att 
Finansinspektionen ska övervaka efterlevna-
den av lagen också i fråga om betalningsin-
stitut.  

I paragrafens 1 mom. 7 punkten föreskrivs 
att länsstyrelsen i Södra Finlands län ska 
övervaka pantlåneinrättningar samt tillhan-
dahållare av kapitalförvaltnings- och före-
tagstjänster. Eftersom betalningsinstitut som 
avses i 2 § 20 punkten ska övervakas av Fi-
nansinspektionen, föreslås att hänvisningen 
till 20 punkten stryks i denna punkt. 

Eftersom Finansinspektionen enligt försla-
get ska utöva tillsyn över alla som tillhanda-
håller betaltjänster föreslås att paragrafens 
5 mom. upphävs såsom obehövligt.  

32 §. Tillsynsmyndighetens inspektionsrätt. 
På grund av att lagens 31 § 5 mom. upphävs 
föreslås att i paragrafens 1 mom. upphävs 
hänvisningen till Södra Finlands länsstyrelses 
rätt att i enlighet med förordningen om in-
formation om betalaren inspektera affärs- 
och lagerlokaler hos rapporteringsskyldiga 
som införts i betalningsrörelse- och valuta-
växlingsregistret. 

I paragrafens 2 mom. föreslås på grund av 
att 31 § 5 mom. upphävs att länsstyrelsens 
inspektionsrätt stryks när det gäller tillsyn 
enligt förordningen om information om beta-
laren. 

33 §. Tvångsmedel. I paragrafens 1 mom. 
föreslås en sådan ändring att momentet inte 
längre ska tillämpas på den som driver betal-
ningsrörelse. I och med att de som bedriver 
penning- eller värdeförmedling kommer att 
höra till tillämpningsområdet för lagen om 
betalningsinstitut och omfattas av Finansin-
spektionens tillsyn, är det inte längre motive-
rat att länsstyrelsen i Södra Finlands län kan 
tillgripa tvångsmedel mot betalningsrörelser. 

43 §. Betalningstjänstförseelse. Enligt pro-
positionen kommer alla som tillhandahåller 
betaltjänster att stå under tillsyn av Finansin-
spektionen. Finansinspektionen kan påföra 
de påföljder som föreskrivs i lagen om Fi-
nansinspektionen. Därför föreslås att straff-
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bestämmelsen om betalningstjänstförseelse 
upphävs så som obehövlig.  

 
 
 
 

1.8 Bokföringslagen 

8 kap.  Särskilda bestämmelser 

1 §. Tillsyn över lagen. I samband med att 
den nya lagen om Finansinspektionen stifta-
des överfördes den tidigare Finansinspektio-
nens och Försäkringsinspektionens tillsyns-
objekt huvudsakligen till den nya Finansin-
spektionen. Den gällande lagstiftningens 
hänvisningar till Finansinspektionen och För-
säkringsinspektionen ändrades inte genom-
gående i samband med att lagen stiftades. I 
76 § 6 mom. i lagen om Finansinspektionen 
föreskrivs att andra lagars eller med stöd av 
dem utfärdade författningars hänvisningar till 
den tidigare Finansinspektionen och Försäk-
ringsinspektionen ska anses hänvisa till Fi-
nansinspektionen enligt denna lag. De änd-
ringar som föreslås i bokföringslagen är del-
vis baserade på lagen om Finansinspektio-
nen. 

I paragrafens 3 mom. föreslås en sådan än-
dring att Finansinspektionen ska utöva tillsyn 
över efterlevnaden av bokföringslagen när 
det gäller följande tillsynsobjekt, utöver dem 
som räknas upp i den gällande bestämmelsen 
(1—6 punkten):  

7) betalningsinstitut som avses i lagen om 
betalningsinstitut (   /   ), 

8) försäkringsbolag som avses i försäk-
ringsbolagslagen (521/2008), 

9) arbetspensionsförsäkringsbolag som av-
ses i lagen om arbetspensionsförsäkringsbo-
lag (354/1997), 

10) utländska försäkringsbolag som avses i 
lagen om utländska försäkringsbolag 
(398/1995), 

11) försäkringsföreningar som avses i la-
gen om försäkringsföreningar (1250/1987), 

12) försäkringskassor som avses i lagen om 
försäkringskassor (1164/1992), 

13) pensionsstiftelser som avses i lagen om 
pensionsstiftelser (1774/1995), 

14) Pensionsskyddscentralen som avses i 
lagen om Pensionsskyddscentralen 
(397/2006), 

15) lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
som avses i lagen om pension för lantbrukare 
(1280/2006), 

16) sjömanspensionskassor som avses i la-
gen om sjömanspensioner (1290/2006), 

17) försäkringsförmedlare som avses i la-
gen om försäkringsförmedling (570/2005), 

18) Trafikförsäkringscentralen som avses i 
trafikförsäkringslagen (279/1959), 

19) Patientförsäkringscentralen som avses i 
patientskadelagen (585/1986), 

20) Olycksfallsförsäkringsanstalternas för-
bund som avses i lagen om olycksfallsförsäk-
ring (608/1948), 

21) Miljöförsäkringscentralen som avses i 
lagen om miljöskadeförsäkring (81/1998), 

22) pensionsfonden som avses i lagen om 
statens pensionsfond (1297/2006), 

23) kommunala pensionsanstalten som av-
ses i lagen om kommunala pensioner 
(549/2003) 

24) arbetslöshetskassor som avses i lagen 
om arbetslöshetskassor (603/1984), 

25) arbetslöshetsförsäkringsfonden som 
avses i lagen om finansiering av arbetslös-
hetsförmåner (555/1998), 

26) Utbildningsfonden som avses i lagen 
om Utbildningsfonden (1306/2002), 

27) försäkringsholdingsammanslutningar 
som avses i försäkringsbolagslagen, 

28) konglomerats holdingsammanslutning-
ar som avses i lagen om tillsyn över finans- 
och försäkringskonglomerat. 

I det gällande momentets 7 punkt föreslås 
en sådan ändring att hänvisningen till 24 a § i 
den tidigare lagen om Finansinspektionen 
ändras till en hänvisning till 37 § i den nya 
lagen om Finansinspektionen. Dessutom änd-
ras punktens ordningsnummer till 29.  
Paragrafens 4 mom. föreslås bli upphävt ef-
tersom hänvisningen till Försäkringsinspek-
tionens tillsynsobjekt blir obehövlig till följd 
av de tillägg som föreslås i 3 mom.  

2 §. Bokföringsnämnd. I paragrafens 
3 mom. föreslås en bestämmelse om att vad 
som föreskrivs om bokföringsnämndens be-
fogenheter och uppgifter inte ska tillämpas 
på Finansinspektionens tillsynsobjekt enligt 1 
§ 3 mom., med undantag för tillsynsobjekt 
som i enlighet med gällande bestämmelser 
tillämpar internationella redovisningsstan-
darder. I paragrafen föreskrivs om bokfö-
ringsnämndens rätt att ge utlåtanden om til-
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lämpningen av standarderna till Finansin-
spektionen för dennas tillsynsuppgift. Bokfö-
ringsnämnden kan enligt förslaget ge utlå-
tanden också till bokföringsskyldiga som av-
ses i 37 § i lagen om Finansinspektionen och 
som har begärt utlåtande på det sätt som av-
ses i lagrummet. Bestämmelsen motsvarar i 
sak gällande 2 § 3 mom.  

 
2  Närmare bestämmelser och före-

skri f ter  

Enligt förslaget ska genom förordning av 
finansministeriet föreskrivas om utredningar 
som ska fogas till ansökningar om auktorisa-
tion enligt 11 § i lagen om betalningsinstitut 
och till ansökningar om filialetablering i sta-
ter utanför Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet enligt 44 § i lagen om betal-
ningsinstitut. Utredningar som ska fogas till 
ett betalningsinstituts ansökan om auktorisa-
tion är enligt betaltjänstdirektivets artikel 5 
t.ex. en verksamhetsplan, en affärsplan, bevis 
för att betalningsinstitutets startkapital är in-
betalt, en beskrivning av åtgärder som vidta-
gits för att skydda kundmedlen samt en be-
skrivning av sökandens strukturella organisa-
tion.  

Till ansökan om auktorisation för filialeta-
blering i en stat utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet ska på motsvarande 
sätt som enligt den förordning (dvs. finans-
ministeriets förordning om de utredningar 
som ska fogas till ett värdepappersföretags 
ansökan om verksamhetstillstånd, 937/2007) 
som utfärdats med stöd av 73 § i lagen om 
värdepappersföretag fogas t.ex. en kopia av 
betalningsinstitutets behöriga organs beslut 
om filialetablering i en annan stat, filialens 
adress- och kontaktuppgifter samt affärsplan 
och en utredning om hur betalningsinstitutets 
interna kontroll och riskhantering i filialen 
ska ordnas. 

Dessutom föreslås att genom förordning av 
finansministeriet föreskrivs om sådana be-
räkningsformler för kapitalbasen som mot-
svarar de metoder som beskrivs i betaltjänst-
direktivets artikel 8. Formlerna för beräkning 
av kapitalbasen är av teknisk karaktär men de 
förutsätter dock en så exakt och noggrant av-
gränsad reglering att det är skäl att den inte 
ges enbart i form av tillsynsmyndighetens, 
dvs. Finansinspektionens föreskrifter.  

Till övriga delar än de som nämns ovan ska 
Finansinspektionen utfärda de närmare före-
skrifter som genomförandet av direktivet 
förutsätter i fråga om tillämpning av kraven 
på betalningsinstituts finansiella ställning, 
beviljande av auktorisation, förutsättningarna 
för organisering av betalningsinstituts verk-
samhet och utläggning på entreprenad samt 
om sådana för skyddande av kundmedel av-
sedda investeringsobjekt och lågriskpapper 
som är lätta att omsätta i pengar. Dessutom 
kan Finansinspektionen utfärda föreskrifter 
om separat bokföring av affärstransaktioner 
samt om kundkontroll och riskhanteringssy-
stem.  

 
3  Förhål lande t i l l  grundlagen och 

lagst i f tningsordningen 

Enligt 6 § i den föreslagna lagen om betal-
ningsinstitut får betaltjänster tillhandahållas 
endast av betalningsinstitut som auktoriserats 
i enlighet med lagen. Bestämmelsen innebär 
reglering av en ny tillståndspliktig näring. 
Enligt grundlagsutskottets åsikt är näringsfri-
het enligt grundlagens 18 § huvudregeln från 
vilken dock under vissa förutsättningar kan 
göras undantag i form av denna typ av till-
ståndsplikt (se t.ex. GrUU 19 och 24/2002 rd, 
GrUU 67/2002 rd samt GrUU 16/2003 rd). 

Den tillståndspliktiga verksamheten är ba-
serad på Europeiska unionens regelverk. 
Myndighetstillsynen över tillhandahållandet 
av betaltjänster och den reglering av auktori-
sationsförfarandet som ligger till grund för 
tillsynen är nödvändiga. Tryggandet av fi-
nansmarknadens stabilitet och kundskyddet 
är omständigheter som talar för generell till-
ståndsplikt för verksamheten. Också med be-
aktande av lagförslagets 13 § är tillstånds-
prövningen bunden till sin karaktär, vilket 
innebär att tillstånd måste beviljas om de i 
lagen angivna förutsättningarna är uppfyllda. 
Den föreslagna utvidgningen av tillståndsre-
gleringen är sålunda inte relevant med avse-
ende på näringsfriheten som tryggas i grund-
lagen. 

Enligt propositionens första lagförslag för-
utsätts det att ett betalningsinstituts grundare 
och aktieägare, styrelsemedlemmar och mot-
svarande medlemmar och suppleanter i be-
talningsinstitutets högsta organ, verkställande 
direktören och dennes ställföreträdare samt i 



 RP 172/2009 rd  
  

 

72 

fråga om hybridfunktioner de personer som 
ansvarar för tillhandahållandet av betaltjäns-
ter är tillförlitliga på det sätt som föreskrivs i 
lagen (13 och 25 §). Vidare förutsätts det att 
personer som tillhandahåller betaltjänster 
utan auktorisation är tillförlitliga (7 §). Be-
stämmelserna överensstämmer med motsva-
rande bestämmelser i kreditinstitutslagen, la-
gen om värdepappersföretag och lagen om 
tillståndsplikt för indrivningsverksamhet 
(517/1999). De nämnda bestämmelserna har 
tillkommit med grundlagsutskottets medver-
kan (bl.a. GrUU 35/1998 rd och GrUU 
67/2002 rd). 

I förslaget ingår vissa nya bemyndiganden 
att utfärda normer. Enligt propositionens för-
sta lagförslag utfärdar Finansinspektionen de 
närmare föreskrifter om organisering av 
verksamheten som behövs för genomförande 
av betaltjänstdirektivet (19 §), om förutsätt-
ningarna för utläggande på entreprenad 
(23 §) och om beräkning av kapitalbas 
(29 §). Dessutom utfärdar Finansinspektio-
nen närmare föreskrifter om precisering av 
anmälningsplikten när betaltjänster tillhan-
dahålls utan auktorisation (8 §), om använd-
ning av lågriskpapper och värdepapper som 
lätt kan omsättas i pengar för skyddande av 
kundmedel (26 §), om registrering av affärs-
transaktioner (30 §) samt om kundkontroll-
förfaranden och riskhanteringssystem i sam-
band med kundexponeringar (39 §).  

Enligt grundlagens 80 § 2 mom. kan också 
andra myndigheter än ministerier genom lag 
bemyndigas att utfärda rättsnormer i bestäm-
da frågor, om det med hänsyn till föremålet 
för regleringen finns särskilda skäl och re-
gleringens betydelse i sak inte kräver att den 
sker genom lag eller förordning. Sådana be-
myndiganden innebär, jämfört med bemyn-
diganden att utfärda förordning, längre gåen-
de krav på noggrann avgränsning som förut-
sätter att de frågor som bemyndigandet avser 
noggrant definieras i lag. Enligt den uttryck-
liga bestämmelsen i grundlagen måste be-
myndigandet dessutom vara exakt avgränsat. 
Med beaktande av grundlagen kan endast i 
undantagsfall förekomma att andra myndig-
heter utfärdar normer. I samband med grund-
lagsreformen nämndes som ett exempel på 
andra myndigheters behörighet att utfärda 
normer sådan teknisk reglering av smärre de-

taljer som inte är förenad med utövande av 
prövningsrätt i någon betydande omfattning 
(RP 1/1998 rd, s. 133/II). 

De föreslagna nya bemyndigandena att ut-
färda normer gäller antingen detaljer av tek-
nisk karaktär eller också har de karaktären av 
verkställighetsbestämmelser. Normgivningen 
är huvudsakligen bunden till genomförandet 
av betaltjänstdirektivet. 

Grundlagsutskottet har i sin vedertagna 
praxis ansett det vara möjligt att ge Finansin-
spektionen normgivningsbemyndiganden av 
det slag som föreslås (t.ex. GrUU 24/2002 rd, 
GrUU 67/2002 rd och GrUU 4/2005 rd). Den 
verksamhet som regleras är förenad med en 
hel del yrkesmässiga särdrag som måste be-
traktas som sådana särskilda skäl som har 
samband med föremålet för regleringen. Be-
myndigandena står i ett tillräckligt nära sam-
band med lagens bestämmelser, med beak-
tande av karaktären av och särdragen i den 
verksamhet som är föremål för reglering. 
Grundlagsutskottet har också i flera sam-
manhang ansett att det med tanke på precise-
ringen av bemyndigandena från statsförfatt-
ningssynpunkt räcker att i lag binda utnytt-
jandet av bemyndigandena t.ex. till vad som 
behövs för uppfyllande av de krav som ställs 
i direktiv och andra gemenskapsbestämmel-
ser (t.ex. GrUU 12 och 13/1996 rd samt 
GrUU 17/2003 rd, s. 3). Dessutom begränsas 
Finansinspektionens normgivning de facto av 
grundlagens 80 § 2 mom. (GrUU 24/2002 rd, 
s. 3/II). 

På de grunder som anförs ovan kan man 
anse att det föreslagna bemyndigandet upp-
fyller de krav som ställs i grundlagens 80 § 2 
mom. 

Enligt vad som anförs ovan kan lagförsla-
gen behandlas i vanlig lagstiftningsordning.  

 
4  Ikraft trädande 

Betaltjänstdirektivet ska införlivas i den 
nationella lagstiftningen senast den 1 no-
vember 2009. Därför föreslås att lagarna trä-
der i kraft nämnda datum. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 

1. 

Lag 

om betalningsinstitut 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 kap.  

Allmänna bestämmelser 

1 §  

Tillämpningsområde 

Denna lag ska tillämpas på affärsverksam-
het som består i att tillhandahålla betaltjäns-
ter.  

Denna lag ska tillämpas på följande betal-
tjänster: 

1) tjänster för kontantinsättning på eller 
kontantuttag från betalkonton och åtgärder 
för förvaltning och tillhandahållande av be-
talkonton, 

2) genomförande av betalningstransaktio-
ner genom girering enligt betaltjänstlagen (   
/   ), genom överföring till tjänsteleverantö-
rens betalkonto, genom direktdebitering eller 
med betalkort eller något annat betalningsin-
strument, 

3) utfärdande av betalningsinstrument, 
4) inlösen som gäller betalningstransaktio-

ner med betalningsinstrument, 
5) tjänster där tjänsteleverantören tar emot 

medel från en betalare utan att öppna betal-
konto i betalarens eller betalningsmottaga-
rens namn med avsikt uteslutande att överfö-
ra ett belopp som motsvarar de mottagna 
medlen till betalningsmottagaren eller en an-
nan tjänsteleverantör som agerar på betal-
ningsmottagarens vägnar eller där tjänstele-
verantören tar emot medlen på betalnings-
mottagarens vägnar och ställer dem till betal-
ningsmottagarens förfogande (penningför-
medling), 

6) genomförande av betalningstransaktio-
ner där betalarens samtycke till betalnings-
transaktionen ges med mobiltelefon eller da-

tor eller någon annan teleterminalutrustning 
eller datatekniska enheter, och betalningen 
görs till operatören för systemet eller nätet 
för telekommunikation eller informations-
teknik vilken endast fungerar som förmedlare 
av betalningstransaktionen mellan betal-
tjänstanvändaren och leverantören av varan, 
tjänsten eller någon annan nyttighet (betal-
tjänst med tekniskt hjälpmedel). 

Lagens 40 § ska tillämpas på sådana sam-
manslutningar och företag som tillhandahål-
ler betaltjänster enligt 2 § 1 mom. 

 
2 § 

Tjänster utanför tillämpningsområdet 

Denna lag ska inte tillämpas på tjänster 
som tillhandahålls av 

1) kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen 
(121/2007),  

2) Statskontoret eller andra statliga myn-
digheter, landskapet Åland, kommunerna, 
samkommunerna eller andra regionala och 
lokala myndigheter,  

3) Folkpensionsanstalten eller andra själv-
ständiga offentligrättsliga inrättningar,  

4) Europeiska centralbanken, Finlands 
Bank eller någon annan nationell central-
bank, 

5) företag som har beviljats koncession en-
ligt lagen om posttjänster (313/2001), 

6) bolag enligt lagen om statens specialfi-
nansieringsbolag (443/1998) eller av bolag 
enligt lagen om aktiebolaget Fonden för in-
dustriellt samarbete Ab (291/1979).  

Denna lag ska inte heller tillämpas på föl-
jande tjänster: 

1) penningtransporter, 
2) tjänster vid förvärv av varor, tjänster el-

ler andra nyttigheter där betalningsmottaga-
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ren ger betalaren kontanter som en del av be-
talningstransaktionen, 

3) tjänster som baseras på instrument som 
kan användas för förvärv av varor, tjänster 
eller andra nyttigheter endast i lokaler som 
instrumentets utfärdare använder eller med 
stöd av avtal med utfärdaren, antingen inom 
ett begränsat nätverk av leverantörer av nyt-
tigheter eller för förvärv av bestämda nyttig-
heter, 

4) tjänster som består i att ta ut kontanter i 
kontantautomater, om tjänsteleverantören 
verkar på en eller flera kortutfärdares vägnar 
utan att vara part i ett ramavtal för betalkort 
som ingåtts med kunder som tar ut kontanter 
och förutsatt att tjänsteleverantören inte till-
handahåller andra betaltjänster.  

 
3 § 

Betalningstransaktioner utanför tillämp-
ningsområdet 

Denna lag ska inte tillämpas på följande 
betalningstransaktioner: 

1) förmedling av betalningar i samband 
med avtal om försäljning eller inköp av va-
ror, tjänster eller andra nyttigheter som en 
handelsrepresentant eller motsvarande repre-
sentant som avses i lagen om handelsrepre-
sentanter och försäljare (417/1992) har för-
handlat fram eller ingått för sin huvudman, 

2) betalningstransaktioner som grundar sig 
på checkar, dragna växlar, kuponger, rese-
checkar, skuldebrev eller postanvisningar i 
pappersform dragna på tjänsteleverantören i 
syfte att ställa medel till betalningsmottaga-
rens förfogande, 

3) betalningstransaktioner som genomförs 
inom ett betalningssystem eller ett system för 
avveckling av värdepapper mellan tjänstele-
verantörer och avvecklingsagenter, centrala 
motparter, clearingorganisationer eller cen-
tralbanker och andra deltagare i systemet, 

4) betalningstransaktioner som avser för-
valtning, inlösen eller försäljning av värde-
papper och som genomförs av värdepappers-
företag, kreditinstitut, företag för kollektiva 
investeringar, kapitalförvaltningsbolag, före-
tag som avses i 3 punkten eller andra företag 
som kan förvara värdepapper, 

5) betalningstransaktioner mellan ett mo-
derföretag och dess dotterföretag eller mellan 

dotterföretag till ett och samma moderföre-
tag, om den som förmedlar betaltjänsten hör 
till samma grupp. 

 
4 § 

Tillsyn 

Finansinspektionen övervakar att denna lag 
och med stöd av den utfärdade bestämmelser 
och föreskrifter efterlevs så som föreskrivs i 
lagen om Finansinspektionen (878/2008) och 
i denna lag.  

 
5 § 

Definitioner 

I denna lag avses med  
1) betaltjänstanvändare den som på basis 

av avtal med en tjänsteleverantör kan använ-
da betaltjänst i egenskap av antingen betalare 
eller betalningsmottagare, 

2) betalningsinstitut ett aktiebolag, andels-
lag, kommanditbolag, öppet bolag, europabo-
lag enligt lagen om europabolag (742/2004) 
eller europaandelslag enligt lagen om euro-
paandelslag (906/2006), som enligt denna lag 
har auktorisation att tillhandahålla betaltjäns-
ter, 

3) betalningssystem ett på regler grundat 
system där ekonomiska åtaganden fastställs 
eller fullgörs eller betalningstransaktioner 
avvecklas, 

4) betalkonto ett konto som kan användas 
för betalningstransaktioner,  

5) betalningstransaktion en åtgärd där me-
del överförs, tas ut eller ställs till förfogande,  

6) medel kontanter, på ett konto registrerat 
penningvärde och elektroniska pengar enligt 
6 § 1 mom. i kreditinstitutslagen,  

7) ombud en fysisk eller juridisk person 
som tillhandahåller betaltjänster på ett betal-
ningsinstituts vägnar,  

8) grupp en företagsgrupp som bildas av ett 
moderföretag enligt bokföringslagen 
(1336/1997), moderföretagets dotterföretag 
och dessas ägarintresseföretag enligt 2 § 
10 punkten i lagen om tillsyn över finans- 
och försäkringskonglomerat (699/2004),  

9) betaltjänstdirektivet Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2007/64/EG om betal-
tjänster på den inre marknaden och om änd-
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ring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/EG, 
2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphä-
vande av direktiv 97/5/EG. 

 
2 kap.  

Rätten att tillhandahålla betaltjänster 

6 § 

Tillståndsplikt för tillhandahållande av betal-
tjänster 

Betaltjänster får tillhandahållas endast om 
auktorisation enligt denna lag har beviljats 
för verksamheten.  

I lagen om utländska betalningsinstituts 
verksamhet i Finland (   /   ) föreskrivs om ut-
ländska betalningsinstituts rätt att tillhanda-
hålla betaltjänster i Finland. 

 
7 § 

Undantag från tillståndsplikten för tillhan-
dahållande av betaltjänster 

Trots vad som föreskrivs i 6 § får en fysisk 
person som är stadigvarande bosatt i Finland 
eller en juridisk person som har sitt huvud-
kontor i Finland tillhandahålla betaltjänster 
utan auktorisation under de förutsättningar 
som föreskrivs i denna paragraf.  

Betaltjänster får tillhandahållas utan aukto-
risation om beloppet av de betalningstransak-
tioner som en fysisk person genomfört under 
de 12 månader som föregått bedömningen 
sammanlagt har uppgått till i genomsnitt 
högst tre miljoner euro i månaden. En fysisk 
person får tillhandahålla betaltjänster utan 
auktorisation om de betalningstransaktioner 
som denne genomfört under de 12 månader 
som föregått bedömningen sammanlagt har 
uppgått till i genomsnitt högst 50 000 euro i 
månaden. 

När det sammanlagda beloppet av betal-
ningstransaktionerna beräknas ska också de 
transaktioner beaktas som på en betaltjänst 
leverantörs vägnar har genomförts av dennes 
ombud. När verksamheten inleds ska det 
sammanlagda beloppet av betalningstransak-
tionerna uppskattas på basis av det i affärs-
planen angivna uppskattade totalbeloppet, 

om inte Finansinspektionen av något särskilt 
skäl justerar affärsplanen.  

Betaltjänster får inte tillhandahållas i enlig-
het med denna paragraf om en fysisk person 
som deltar i eller ansvarar för tillhandahål-
landet av tjänsterna inte är tillförlitlig på det 
sätt som avses i 13 § 3 mom.  

På tjänsteleverantörer som avses i denna 
paragraf ska inte tillämpas bestämmelserna i 
denna lag med undantag av vad som i 4 och 
9 §, 10 § 1 och 2 punkten, 16, 24 och 26 § fö-
reskrivs om betalningsinstitut. Vad som i 
26 § föreskrivs om skyddande av kundmedel 
ska tillämpas på tjänsteleverantörer som av-
ses i denna paragraf också då de endast till-
handahåller tjänster som avses i 9 § 1 mom. 
Den som avses i denna paragraf får inte eta-
blera filialer eller tillhandahålla betaltjänster 
i andra stater inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. 

Om den gräns som nämns i 2 mom. 
överskrids ska tjänsteleverantören ansöka om 
auktorisation enligt denna lag inom 30 dagar, 
anpassa sin verksamhet så att den stämmer 
överens med lagen i övrigt eller upphöra med 
verksamheten.  

 
8 § 

Anmälningsplikt när betaltjänster tillhanda-
hålls utan auktorisation 

Den som avser att tillhandahålla betaltjäns-
ter utan auktorisation ska underrätta Finans-
inspektionen om saken. Till anmälan ska fo-
gas en affärsplan varav framgår vilken typ av 
betaltjänster som ska tillhandahållas och den 
planerade verksamhetens omfattning samt en 
utredning varav framgår vilka fysiska perso-
ner som ska tillhandahålla eller ansvara för 
betaltjänsterna. Tjänsteleverantören ska 
dessutom utan dröjsmål underrätta Finansin-
spektionen om att verksamheten upphör och 
om betydande förändringar i verksamheten 
samt om förändringar i omständigheter som 
avses i 7 § 2—4 mom.  

Finansinspektionen ska inom en månad ef-
ter att ha fått anmälan, eller om anmälan är 
bristfällig efter att anmälaren inkommit med 
de för avgörandet av ärendet nödvändiga 
handlingarna och utredningarna, avgöra om 
personen i fråga uppfyller förutsättningarna 
för verksamheten. Finansinspektionen ska 
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omedelbart återkalla sitt beslut om verksam-
heten inte längre uppfyller de förutsättningar 
som nämns i 7 § 1 eller 4 mom. 

Den som tillhandahåller betaltjänster utan 
auktorisation ska årligen underrätta Finansin-
spektionen om det sammanlagda beloppet av 
sina genomförda betalningstransaktioner. Fi-
nansinspektionen har dessutom rätt att av 
tjänsteleverantören i fråga få den övriga in-
formation som behövs för tillämpning av 
denna paragraf. 

Finansinspektionen utfärdar för tillsynen 
behövliga närmare föreskrifter om anmäl-
ningsplikt enligt denna paragraf. 

 
 

9 § 

Tillåten affärsverksamhet 

Utöver betaltjänster som nämns i auktorisa-
tionen får ett betalningsinstitut 

1) tillhandahålla funktionella eller närlig-
gande tilläggstjänster, såsom valutaväxling, 
samt  

2) upprätthålla och tillhandahålla betal-
ningssystem. 

Betalningsinstitutet får bedriva också an-
nan affärsverksamhet, om inte annat följer av 
19 § 2 mom.  

Betalningsinstitutet får tillhandahålla en-
dast sådana betalkonton som används uteslu-
tande för genomförande av betalningstrans-
aktioner. De medel som betalningsinstitutet 
tar emot från betaltjänstanvändarna är inte 
sådana insättningar eller andra återbetalbara 
medel som avses i kreditinstitutslagen. Be-
talningsinstitutet får inte ge ut elektroniska 
pengar.  

 
 

10 § 

Beviljande av kredit 

Ett betalningsinstitut får i samband med be-
taltjänster bevilja kredit endast om  

1) krediten har samband med en betaltjänst 
som avses i 1 § 2—4 eller 6 punkten och den 
beviljas enbart som en del av betaltjänsten, 

2) krediten beviljas av andra medel än så-
dana som mottagits eller innehas för genom-
förande av betalningstransaktioner, samt  

3) krediten enligt avtalsvillkoren ska beta-
las tillbaka inom högst 12 månader, om be-
talningsinstitutet tillhandahåller krediten via 
sin filial i en annan stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller utan fili-
aletablering i en sådan stat eller om krediten 
tillhandahålls av ett ombud i en sådan stat.  

 
 

3 kap.  

Beviljande och återkallande av auktorisa-
tion 

11 § 

Ansökan om auktorisation 

Finansinspektionen beviljar på ansökan ett 
betalningsinstitut auktorisation. Genom för-
ordning av finansministeriet föreskrivs om de 
utredningar som ska fogas till ansökan.  

Betalningsinstitutet ska utan dröjsmål un-
derrätta Finansinspektionen om omständig-
heter och förändringar som påverkar riktig-
heten i de uppgifter som lämnats i ansökan 
om auktorisation.  

 
 

12 § 

Beslut om auktorisation 

Ansökan ska avgöras inom tre månader ef-
ter att den tagits emot eller, om ansökan är 
bristfällig, från det att sökanden inkommit 
med de handlingar och utredningar som be-
hövs för avgörande av ärendet.  

I auktorisationen ska nämnas de betaltjäns-
ter som betalningsinstitutet har rätt att till-
handahålla. Finansinspektionen kan efter att 
auktorisationen beviljats, på ansökan av be-
talningsinstitutet ändra auktorisationen i frå-
ga om de angivna tjänster som betalningsin-
stitutet får tillhandahålla.  

Om auktorisationsbeslutet inte har medde-
lats inom den tid som föreskrivs i 1 mom. 
kan sökanden överklaga. Överklagandet och 
behandlingen av det sker på samma sätt som 
vid överklagande av ett avslag. Överklagande 
kan göras till dess att beslut har meddelats. 
Finansinspektionen ska underrätta besvärs-
myndigheten om beslutet ifall det meddelas 
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efter överklagandet. Bestämmelser om över-
klagande och behandling enligt detta moment 
i övrigt finns i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). 

 
 

13 § 

Förutsättningar för beviljande av auktorisa-
tion 

Auktorisation ska beviljas om det på basis 
av den utredning som kommit in kan säker-
ställas att sökanden uppfyller förutsättning-
arna enligt 2 mom. samt de förutsättningar i 
fråga om verksamhet och finansiell ställning 
som föreskrivs i denna lag. Auktorisation kan 
beviljas endast sökande som har säte i Fin-
land. 

Beviljande av auktorisation förutsätter 
dessutom att det har utretts att betalningsin-
stitutets grundare och aktieägare, andelsägare 
eller bolagsmän som äger minst en tiondedel 
av betalningsinstitutets aktier, andelar eller 
bolagsinsats i pengar eller en andel som med-
för minst tio procent av rösträtten i bolaget är 
tillförlitliga.  

Den anses inte vara tillförlitlig som under 
de fem senaste åren före bedömningen ge-
nom en dom som vunnit laga kraft har dömts 
till fängelsestraff eller under de tre senaste 
åren före bedömningen till bötesstraff för ett 
brott som kan anses visa att personen i fråga 
är uppenbart olämplig att grunda eller äga ett 
betalningsinstitut eller om denne annars ge-
nom sin tidigare verksamhet har visat sig va-
ra uppenbart olämplig att grunda eller äga ett 
betalningsinstitut.  

Auktorisation kan också beviljas för ett 
nytt betalningsinstitut innan det registreras.  

 
14 § 

Beviljande av auktorisation för europabolag 
och europeiska kooperativa föreningar 

Auktorisation ska beviljas också för euro-
pabolag som avses i rådets förordning (EG) 
nr 2157/2001 om stadga för europabolag, 
nedan europabolagsförordningen, och som 
har beviljats motsvarande koncession i en 
stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området och har för avsikt att flytta sitt säte 

till Finland enligt artikel 8 i förordningen. 
Finansinspektionen ska begära ett yttrande 
om auktorisationsansökan av motsvarande 
tillsynsmyndighet som övervakar finans-
marknaden i den andra staten. Detsamma 
gäller bildande av ett europabolag genom fu-
sion så att det övertagande bolaget med säte i 
en annan stat registreras som europabolag i 
Finland.  

Vad som i denna paragraf föreskrivs om 
europabolag ska på motsvarande sätt tilläm-
pas på sådana europeiska kooperativa före-
ningar som avses i rådets förordning (EG) nr 
1435/2003 om stadga för europeiska koope-
rativa föreningar (SCE-föreningar), nedan 
SCE-förordningen.  

 
15 § 

Registrering av auktorisation 

Finansinspektionen ska anmäla auktorisa-
tionen för registrering i handelsregistret.  

Auktorisation som har beviljats för ett nytt 
betalningsinstitut eller för ett europabolag el-
ler en europeisk kooperativ förening som 
flyttar sitt säte till Finland ska registreras 
samtidigt som företaget.  

 
 

16 § 

Registret över betalningsinstitut 

För att identifiera den som har rätt att till-
handahålla betaltjänster för Finansinspektio-
nen ett offentligt register (registret över be-
talningsinstitut) över betalningsinstitut samt 
över deras filialer och ombud och över per-
soner som avses i 7 §. I registret ska föras in 
uppgifter om de tjänster som betalningsinsti-
tutens auktorisation omfattar. I registret ska 
dessutom föras in fysiska personers fullstän-
diga namn och boningsort samt adressen där 
verksamheten bedrivs. I fråga om juridiska 
personer ska i registret antecknas namn, före-
tags- eller organisationsnummer, säte samt 
adressen där verksamheten bedrivs. Registret 
ska hållas tillgängligt på webben och uppda-
teras regelbundet.  

Personuppgifter som tagits in i registret 
över betalningsinstitut ska hållas kvar så 
länge verksamheten bedrivs. 
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17 § 

Inledande av verksamhet 

Ett betalningsinstitut får, om inte annat föl-
jer av auktorisationsvillkoren, inleda sin 
verksamhet omedelbart efter att auktorisatio-
nen har beviljats och betalningsinstitutet till-
ställt Finansinspektionen de uppgifter som 
avses i 2 mom. samt, om auktorisationen av-
ser ett nytt företag, efter att detta har registre-
rats.  

Betalningsinstitutet får inte inleda sin verk-
samhet förrän det till Finansinspektionen har 
överlämnat  

1) ett fullständigt handelsregisterutdrag in-
klusive sin bolagsordning eller sina stadgar, 
samt  

2) namnen på medlemmarna och supplean-
terna i förvaltningsrådet och styrelsen, verk-
ställande direktören och dennes ställföreträ-
dare samt på revisorerna och revisorssupple-
anterna. 

Ett betalningsinstitut som bedriver annan 
affärsverksamhet enligt 9 § 2 mom. ska dess-
utom uppge namnen på de personer som an-
svarar för betaltjänstverksamheten.  

 
 

18 § 

Begränsning av verksamhet och återkallande 
av auktorisation 

I 26 och 27 § i lagen om Finansinspektio-
nen föreskrivs om begränsning av verksam-
het och återkallande av auktorisation. Finans-
inspektionen kan dessutom begränsa verk-
samheten eller återkalla ett betalningsinstituts 
auktorisation om institutet genom att fortsätta 
sin betaltjänstverksamhet skulle utgöra ett 
hot mot betalningssystemets stabilitet. Fi-
nansinspektionen ska anmäla återkallandet av 
auktorisationen för registrering.  

 
 
 

19 § 

Organisering av verksamheten  

Ett betalningsinstituts verksamhet ska or-
ganiseras på ett tillförlitligt sätt med beak-

tande av arten och omfattningen av dess af-
färsverksamhet. Betalningsinstitutet får inte 
ta så stora risker att dess kapitaltäckning eller 
likviditet väsentligt äventyras. Betalningsin-
stitutet ska ha en förvaltning som möjliggör 
effektiv riskhantering samt med hänsyn till 
verksamheten tillräcklig intern kontroll och 
tillräckliga riskhanteringssystem.  

Om betalningsinstitutet utöver tillhandahål-
lande av betaltjänster bedriver annan verk-
samhet enligt 9 § 2 mom. och det inte annars 
är möjligt att organisera verksamheten och 
riskhanteringen på ett tillräckligt tillförlitligt 
sätt, kan Finansinspektionen förutsätta att be-
talningsinstitutet utöver betaltjänster inte till-
handahåller andra tjänster än sådana som av-
ses i 9 § 1 mom.  

Finansinspektionen utfärdar de närmare fö-
reskrifter om organisering av verksamheten 
som behövs för genomförande av betaltjänst-
direktivet.  

 
 
 

20 § 

Bevarande av uppgifter 

Ett betalningsinstitut ska i minst fem år be-
vara uppgifter som avser ansökan om aukto-
risation och uppgifter i samband därmed.  

 
 
 
 

4 kap.  

Betalningsinstituts verksamhet 

21 § 

Betalningsinstituts budenhet 

Ett betalningsinstitut får inte ha betydande 
bindningar till fysiska eller juridiska personer 
på vilka tillämpas sådana lagar, förordningar 
eller administrativa bestämmelser i en stat 
utanför Europeiska ekonomiska samarbets-
området som hindrar en effektiv tillsyn över 
betalningsinstitutet och inte heller till andra 
aktörer, om bindningarna i något annat avse-
ende är ägnade att hindra en effektiv tillsyn 
över betalningsinstitutet.  
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Med betydande bindningar avses i denna 
lag vad som föreskrivs i 37 § 2—4 mom. i 
kreditinstitutslagen.  

 
 

22 § 

Driftställen och huvudkontor 

Ett betalningsinstitut ska för sin verksam-
het ha minst ett fast driftställe. Det kan be-
driva verksamhet också på andra driftställen.  

Ett betalningsinstitut ska ha sitt huvudkon-
tor i Finland.  

 
 
 

23 § 

Utläggande av viktiga funktioner inom till-
handahållande av betaltjänster på entrepre-

nad 

Ett betalningsinstitut får lägga ut en funk-
tion som är viktig för tillhandahållandet av 
betaltjänster på entreprenad om detta inte vä-
sentligt försvagar betalningsinstitutets interna 
kontroll och inte heller Finansinspektionens 
tillsynsmöjligheter.  

En funktion är viktigt för betalningsinstitu-
tets verksamhet, om fel eller brister i den vä-
sentligt kan försvåra iakttagandet av lagar om 
betalningsinstituts verksamhet, med stöd av 
dem utfärdade bestämmelser eller föreskrifter 
eller villkoren i betalningsinstitutets auktori-
sation, betalningsinstitutets verksamhet eller 
stabiliteten och kontinuiteten i tillhandahål-
landet av betaltjänster.  

Ett skriftligt avtal varav framgår uppdra-
gets innehåll och avtalets giltighetstid ska 
ingås om utläggande av en viktig funktion på 
entreprenad.  

Betalningsinstitutet ska handla omsorgs-
fullt när det lägger ut en för tillhandahållan-
det av betaltjänster viktig funktion på entre-
prenad.  

Betalningsinstitutet ska på förhand under-
rätta Finansinspektionen om att en för betal-
tjänsterna viktig funktion läggs ut på entre-
prenad. Betalningsinstitutet ska se till att det 
av den som sköter den utlagda verksamheten 
kontinuerligt får den information som behövs 
för myndighetstillsynen, riskhanteringen och 

den interna kontrollen och att betalningsinsti-
tutet har rätt att vidarebefordra informationen 
till Finansinspektionen. Dessutom ska betal-
ningsinstitutet se till att den som sköter den 
utlagda funktionen upplyser kunderna om att 
betalningsinstitutet ansvarar för verksamhe-
ten.  

Finansinspektionen utfärdar de närmare fö-
reskrifter om förutsättningar för utläggande 
på entreprenad som behövs för genomföran-
de av betaltjänstdirektivet.  

 
 
 

24 § 

Ombud 

Ett betalningsinstitut får tillhandahålla be-
taltjänster genom ombud. Ombudet handlar 
för betalningsinstitutets räkning och på dess 
ansvar.  

Betalningsinstitutet ska med de medel som 
står till buds försäkra sig om att ombudet har 
gott anseende och tillräckliga yrkeskunskaper 
för att bedriva verksamheten. Betalningsin-
stitutet ska se till att ombudet upplyser kun-
derna om vilket betalningsinstitut det före-
träder.  

Om ombudet är en fysisk person ska betal-
ningsinstitutet underrätta Finansinspektionen 
om dess fullständiga namn och boningsort 
och adressen där verksamheten bedrivs. Om 
ombudet är en juridisk person ska Finansin-
spektionen underrättas om dess namn, före-
tags- eller organisationsnummer, säte och 
adressen där verksamheten bedrivs. Dessut-
om ska betalningsinstitutet uppge de perso-
ners namn som svarar för ombudets ledning 
samt ge en utredning om deras tillförlitlighet 
och lämplighet.   

Betalningsinstitutet ska underrätta Finans-
inspektionen om de interna kontrollmetoder 
med vilka ombudet uppfyller sina skyldighe-
ter enligt lagen om förhindrande och utred-
ning av penningtvätt och av finansiering av 
terrorism (503/2008) och med stöd av den.  
Finansinspektionen ska registrera ombudet i 
registret över betalningsinstitut. Finansin-
spektionen kan kontrollera anmälda uppgifter 
före registreringen, om den har anledning att 
misstänka att uppgifterna är osanna. Finans-
inspektionen får inte registrera ett ombud om 
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den efter en kontroll inte är övertygad om att 
uppgifterna är korrekta. Ett ombud får inte 
tillhandahålla betaltjänster förrän det har in-
förts i registret.  

 
 
 

25 § 

Ledning av betalningsinstitut 

Ett betalningsinstituts styrelse, verkställan-
de direktör och övriga högsta ledning ska 
leda betalningsinstitutet med yrkesskicklig-
het och enlig sunda och försiktiga affärsprin-
ciper. Styrelsemedlemmarna och supplean-
terna, verkställande direktören och dennes 
ställföreträdare samt andra som hör till den 
högsta ledningen ska vara tillförlitliga perso-
ner, de får inte vara försatta i konkurs och de-
ras handlingsbehörighet får inte vara begrän-
sad. De ska dessutom ha sådan allmän kän-
nedom om betaltjänstverksamhet som är 
nödvändig med beaktande av arten och om-
fattningen av betalningsinstitutets verksam-
het.  

Med andra som hör till den högsta ledning-
en för ett betalningsinstitut som bedriver an-
nan affärsverksamhet enligt 9 § 2 mom. av-
ses i 1 mom. personer som de facto svarar för 
betalningsinstitutets betaltjänstverksamhet.  

Den anses inte vara tillförlitlig som under 
de fem senaste åren före bedömningen ge-
nom en dom som vunnit laga kraft har dömts 
till fängelsestraff eller under de tre senaste 
åren före bedömningen till bötesstraff för ett 
brott som kan anses visa att personen i fråga 
är uppenbart olämplig som styrelsemedlem 
eller suppleant, som verkställande direktör 
eller ställföreträdare för denne eller som 
medlem av den högsta ledningen i övrigt el-
ler om personen i fråga annars genom sin ti-
digare verksamhet har visat sig vara uppen-
bart olämplig för uppdraget.  

 
 
 

26 § 

Skyddande av kundmedel 

Ett betalningsinstitut som utöver tillhanda-
hållande av betaltjänster bedriver annan af-

färsverksamhet enligt 9 § 2 mom. ska enligt 
2 eller 3 mom. skydda medel som det av be-
taltjänstanvändare eller andra tjänsteleveran-
törer har tagit emot för att genomföra betal-
ningstransaktioner. Om de medel som har be-
talts fär genomförande av betalningstransak-
tioner överstiger 150 euro, omsättas de av 
skyddet. Betalningsinstitutet får emellertid 
avtala med andra betaltjänstanvändare än 
konsumenter att skyddet omfattar endast be-
lopp som överstiger 600 euro. 

Betalningsinstitutet ska förvara medel som 
avses i 1 mom. så att det inte finns risk för att 
de sammanblandas med andra betaltjänstan-
vändares, betaltjänstleverantörers eller betal-
ningsinstituts medel. Betalningsinstitutet ska 
sätta in medlen på konto i en centralbank el-
ler inlåningsbank eller i ett kreditinstitut som 
i någon annan stat fått koncession för att ta 
emot insättningar eller placera medlen i låg-
riskpapper och värdepapper som lätt kan om-
sättas i pengar eller i andra investeringsob-
jekt, om medlen inte arbetsdagen efter att de 
mottagits har betalats till mottagaren eller 
överförts till en annan tjänsteleverantör ar-
betsdagen efter att de mottagits. Finansin-
spektionen utfärdar föreskrifter om när vär-
depapper eller investeringsobjekt ska anses 
vara av lågriskkaraktär och lätta att omsätta i 
pengar.  

Betalningsinstitutet kan skydda medel som 
avses i 1 mom. också på så sätt att de medel 
som institutet mottagit, i det fall att det blir 
insolvent betalas ut till betaltjänstanvändarna 
på grund av försäkring eller borgen som be-
viljats av ett försäkringsbolag eller kreditin-
stitut som inte hör till samma grupp som be-
talningsinstitutet.  

Vad som föreskrivs i denna paragraf ska 
dessutom tillämpas på medel som betalnings-
institutet har tagit emot och som ska använ-
das för att genomföra framtida betalnings-
transaktioner, så att en del av medlen an-
vänds för framtida betalningstransaktioner 
och en annan del för andra tjänster än betal-
tjänster. Detta moment ska tillämpas också 
då den andel av medlen som hänför sig till 
framtida betalningstransaktioner är varieran-
de eller inte känd på förhand och då den an-
del av medlen som ska användas för betal-
tjänster skäligen kan bedömas utifrån hur ti-
digare genomförda betalningstransaktioner 
har utvecklats.  
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5 kap.  

Finansiella förutsättningar för tillhanda-
hållande av betaltjänster 

27 § 

Minimikapital 

Ett betalningsinstituts aktiekapital, andels-
kapital, grundkapital eller bolagsinsats ska 
uppgå till minst 

1) 20 000 euro, om betalningsinstitutet till-
handahåller endast penningförmedling, 

2) 50 000 euro om betalningsinstitutet till-
handahåller betaltjänster med tekniska 
hjälpmedel, 

3) 125 000 euro om betalningsinstitutet 
tillhandahåller andra betaltjänster än sådana 
som avses i 1 och 2 punkten.  

Kapitalet ska vara tecknat i sin helhet när 
auktorisationen beviljas.  

 
 

28 § 

Kapitalbas 

På betalningsinstituts kapitalbas tillämpas 
45—48 § i kreditinstitutslagen. Vad som i de 
nämnda paragraferna föreskrivs om aktie- 
och andelskapital tillämpas också på bolags-
insatser i pengar.  

Om ett betalningsinstitut bedriver annan af-
färsverksamhet enligt 9 § 2 mom. ska från 
dess kapitalbas dras av aktier, andelar, bo-
lagsinsatser i pengar och kapitallån till ett be-
lopp som motsvarar betaltjänsternas andel av 
betalningsinstitutets omsättning.  
 

 
 

29 § 

Metoder för beräkning av betalningsinstituts 
kapitalbas 

Ett betalningsinstituts kapitalbas beräknas 
enligt någon av de metoder som avses i den-
na paragraf. 

Med den kostnadsbaserade metoden avses 
en medel där kapitalbasen ska utgöra minst 
tio procent av de fasta omkostnaderna före-

gående år. Om betalningsinstitutet har verkat 
kortare tid än 12 månader ska kapitalbasen 
utgöra minst tio procent av de fasta kostna-
derna enligt affärsplanen. Finansinspektionen 
kan av särskilda skäl förutsätta att affärspla-
nen justeras.  

Med den transaktionsbaserade metoden 
avses en metod där kapitalbasen utgör en re-
lativ andel av de sammanlagda betalnings-
transaktioner som betalningsinstitutet 
genomförde under föregående år.  

Med summametoden avses en metod där 
kapitalbasen utgör en relativ andel av ränte-
intäkterna, räntekostnaderna, erhållna 
arvoden och intäkterna av den övriga egent-
liga verksamheten. Summan räknas ut var 
tolfte månad på basis av det föregående rä-
kenskapsårets uppgifter. Summametoden in-
nebär att den beräknade kapitalbasen ska ut-
göra minst 80 procent av de föregående tre 
räkenskapsperiodernas medelvärden eller, 
om verksamheten inte har bedrivits så länge, 
av affärsprognoserna.  

Genom förordning av finansministeriet fö-
reskrivs i syfte att genomföra betaltjänstdi-
rektivet närmare om de metoder för beräk-
ning av kapitalbasen som avses i denna para-
graf. Finansinspektionen utfärdar de övriga 
närmare föreskrifter om beräkning av kapi-
talbasen som förutsätts för genomförande av 
betaltjänstdirektivet. 

Vad som föreskrivs i denna paragraf ska 
inte tillämpas på de betalningsinstitut som 
uppfyller de förutsättningar som anges i 56 § 
i kreditinstitutslagen, om betalningsinstitutet 
omfattas av den gruppbaserade tillsynen över 
moderkreditinstitutet så som föreskrivs i kre-
ditinstitutslagen. 

 
 
 

30 § 

Kapitalkrav 

Ett betalningsinstitut ska för täckning av 
sina risker ha minst en kapitalbas som beräk-
nats enligt någon av de metoder som avses i 
29 § och som godkänts av Finansinspektio-
nen. Kapitalbasen ska emellertid alltid vara 
minst lika stor som minimikapitalet.  

Betalningsinstitutet ska ha en i förhållande 
till de sammanlagda beviljade krediterna till-
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räcklig kapitalbas. Om Finansinspektionen 
anser att betalningsinstitutets kapitalbas i en-
lighet med 1 mom. inte är tillräckligt stor i 
förhållande till de risker som är förenade 
med de beviljade lånen och att betalningsin-
stitutets kapitalbas i förhållande till den totala 
exponeringen inte kan säkerställas på annat 
sätt, kan Finansinspektionen för en tid av 
högst tre år fastställa ett högre kapitalkrav för 
betalningsinstitutet. Finansinspektionen kan 
emellertid inte förutsätta ett högre kapital-
krav för betalningsinstitutet än vad som i 57, 
58 och 60 § i kreditinstitutslagen förutsätts 
för kreditinstitut.  

Finansinspektionen kan på ansökan av be-
talningsinstitutet godkänna en metod för be-
räkning av kapitalbasen. Finansinspektionen 
godkänner metoden under förutsättning att 
den tryggar betalningsinstitutets solvens och 
tillförlitligheten av dess verksamhet. Betal-
ningsinstitutet får endast av särskilda skäl 
under ett kalenderår byta ut beräkningsmeto-
den för kapitalbasen.  

För beräkning av de krav som föreskrivs i 
detta kapitel och för övervakning av att kra-
ven iakttas ska betaltjänsterna samt transak-
tioner som gäller sådana tjänster som avses i 
9 § 1 och 2 mom. i betalningsinstitutets bok-
föring tas upp separat från övriga transaktio-
ner så att deras belopp och andel av hela fö-
retagets omsättning kontinuerligt kan följas 
upp tillräckligt noggrant. Finansinspektionen 
utfärdar för tillsynen nödvändiga närmare 
tekniska föreskrifter om bokföring av trans-
aktioner. 

 
 
 
 

31 § 

Undantag från kapitalkravet minimibeloppet 

Finansinspektionen kan om det är nödvän-
digt för bedömning av ett betalningsinstituts 
riskhantering, förmåga att bära förluster eller 
interna kontrollmetoder, för en tid av högst 
tre år förutsätta att betalningsinstitutets kapi-
talbas ska överstiga den beräknade kapitalba-
sen med högst 20 procent. Finansinspektio-
nen kan på motsvarande sätt också sänka ka-
pitalkravet med högst 20 procent för högst 
tre år.  

6 kap.  

Förfaranden 

32 § 

Marknadsföring 

Ett betalningsinstitut ska i sin marknadsfö-
ring ge kunden all den information om de 
marknadsförda betaltjänsterna som kan vara 
relevant för kundens beslut om tjänsterna.  

Ett betalningsinstitut får inte i sin mark-
nadsföring lämna osanna eller vilseledande 
upplysningar eller annars använda förfaran-
den som är otillbörliga från kundens syn-
punkt eller strider mot god sed. Bestämmel-
ser om förfaranden som från konsumentsyn-
punkt är otillbörliga eller strider mot god sed 
finns även i 2 kap. i konsumentskyddslagen 
(38/1978).  

Marknadsföring som inte innehåller infor-
mation som är relevant för kundens finansiel-
la säkerhet ska alltid anses vara otillbörlig.  

 
33 § 

Avtalsvillkor 

Ett betalningsinstitut får inte i sin betal-
tjänstverksamhet använda avtalsvillkor som 
inte har samband med verksamheten eller 
som med hänsyn till innehållet, parternas 
ställning eller förhållandena måste anses vara 
oskäliga från kundens synpunkt. Ett avtals-
villkor ska alltid anses vara oskäligt om för-
värv eller bruk av varor, tjänster eller andra 
nyttigheter som faller utanför betalnings-
tjänstverksamheten, enligt en helhetsbedöm-
ning ur kundens synvinkel på ett osakligt sätt 
påverkar avtalets giltighetstid eller övriga av-
talsvillkor eller om kundens rätt att ingå avtal 
med en annan näringsidkare begränsas.  

Betalningsinstitutet ska tillställa Finansin-
spektionen avtalsvillkoren för de standardav-
tal som det använder i sin verksamhet.  

 
34 § 

Omyndig kontoinnehavare 

En omyndig person som har fyllt 15 år kan 
själv med ett betalningsinstitut ingå avtal om 
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medel som den omyndige enligt 25 § 1 mom. 
i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) 
eller på någon annan grund har rätt att förfo-
ga över samt göra kontantinsättningar och 
kontantuttag och även annars förfoga över 
betalkontot. En intressebevakare kan emel-
lertid med förmyndarmyndighetens samtycke 
överta förvaltningen av de insatta medlen, 
om den omyndiges intresse kräver det.  

Om en insättning på betalkonto har gjorts i 
en minst femtonårig omyndig persons namn 
på villkor att endast denne själv har rätt att ta 
ut medlen, förfogar den omyndige över de 
insatta medlen tillsammans med sin intresse-
bevakare. Undantag från villkoret får dock 
göras med tillstånd av domstol.  

 
 
 

35 § 

Preskription av skyldighet att betala ränta 

När tio år har förflutit från utgången av det 
kalenderår då ett betalkonto senast har an-
vänts, upphör betalningsinstitutets skyldighet 
att betala ränta på medlen, om inte annat föl-
jer av kontovillkoren. 

  
 
 

36 § 

Kvittning 

Ett betalningsinstitut får inte med sin mot-
fordran kvittera medel som finns på en pri-
vatpersons betalkonto eller som anvisats bli 
betalda till denne och som enligt lag inte får 
utmätas. Före kvittningen ska betalningsinsti-
tutet reda ut om medlen kan utmätas. Konto-
innehavaren ska underrättas om kvittningsyr-
kandet. Kvittning i strid med detta moment är 
ogiltig.  

Om det inte är möjligt att utan oskäligt be-
svär reda ut om medlen är utmätningsbara får 
betalningsinstitutet ändå kräva kvittning, om 
det i samband med kvittningsyrkandet skrift-
ligen meddelar kontoinnehavaren att kvitt-
ningsrätten begränsats enligt 1 mom. och att 
kvittningen återgår enligt detta moment. 
Kvittningen återgår om kontoinnehavaren 
inom 14 dagar efter att ha fått kännedom om 

kvittningsyrkandet lägger fram utredning om 
att medlen inte är utmätningsbara. Om inte 
någon annan utredning kan läggas fram om 
tidpunkten för delfåendet av kvittningsyr-
kandet ska kontoinnehavaren anses ha fått 
del av detta den sjunde dagen efter att med-
delandet om yrkandet avsändes. Kvittningen 
är ogiltig om kontoinnehavaren inte informe-
ras enligt detta moment. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller inte i 
det fall att kontoinnehavarens konto debiteras 
med stöd av dennes uttryckliga fullmakt. En 
sådan fullmakt kan kontoinnehavaren åter-
kalla när som helst. Annat avtal som minskar 
kontoinnehavarens rättigheter enligt denna 
paragraf är ogiltigt. 

 
 
 

37 § 

Tystnadsplikt 

Den som i egenskap av medlem eller sup-
pleant i ett organ hos ett betalningsinstitut el-
ler företag inom samma grupp eller hos ett 
företag som betalningsinstitutet anlitar som 
ombud eller hos ett annat företag som verkar 
för betalningsinstitutets räkning eller i egen-
skap av anställd hos dessa eller vid utförande 
av någon uppgift på uppdrag av dem har fått 
kännedom om den ekonomiska situationen 
hos någon av betalningsinstitutets kunder el-
ler hos kunder till företag som hör till samma 
grupp som betalningsinstitutet eller hos nå-
gon annan person med anknytning till betal-
ningsinstitutets eller företagets verksamhet 
eller om någons personliga förhållanden eller 
en affärs- eller yrkeshemlighet, är skyldig att 
hemlighålla saken, om inte den till vars för-
mån tystnadsplikten har bestämts ger sitt 
samtycke till att saken röjs. Sekretessbelagda 
uppgifter får inte heller lämnas till en bolags-
stämma, andelsstämma eller till fullmäktige 
och inte heller till aktieägare eller medlem-
mar som deltar i stämman eller mötet. 

Betalningsinstitut och företag som hör till 
samma grupp är, trost vad som föreskrivs om 
tystnadsplikt, skyldiga att lämna uppgifter 
som avses i 1 mom. till åklagar- och förun-
dersökningsmyndigheter för utredning av 
brott samt till andra myndigheter som enligt 
lag har rätt att få sådan information. 
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Vad som föreskrivs i 7 kap. 6 § i lagen om 
andelslag gäller inte betalningsinstitut eller 
företag som hör till samma grupp som betal-
ningsinstitutet. 

 
 
 
 

38 § 

Information till företag inom samma finansi-
ella företagsgrupp eller finans- och försäk-

ringskonglomerat 

Ett betalningsinstitut och ett företag som 
hör till samma finansiella företagsgrupp en-
ligt kreditinstitutslagen eller lagen om värde-
pappersföretag har trots vad som föreskrivs 
om tystnadsplikt rätt att lämna uppgifter som 
avses i 37 § till företag som hör till samma 
koncern, samma finansiella företagsgrupp el-
ler samma finans- och försäkringskonglome-
rat enligt lagen om tillsyn över finans- och 
försäkringskonglomerat, för kundbetjäning 
och annan skötsel av kundförhållanden, för 
marknadsföring samt för koncernens, grup-
pens eller finans- och försäkringskonglome-
ratets riskhantering, om mottagaren omfattas 
av tystnadsplikten enligt denna lag eller av 
motsvarande tystnadsplikt. Vad som före-
skrivs i detta moment gäller inte utlämnande 
av känsliga uppgifter enligt 11 § i person-
uppgiftslagen (523/1999) och inte heller in-
formation som baserar sig på registrering av 
betalningsuppgifter mellan en kund och ett 
företag som inte hör till konglomeratet. 

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får ett 
betalningsinstitut och ett företag som hör till 
samma finansiella företagsgrupp lämna ut 
sådana uppgifter ur sitt kundregister som be-
hövs för marknadsföring samt för kundbetjä-
ning och annan skötsel av kundförhållanden 
till företag som hör till samma ekonomiska 
sammanslutning som betalningsinstitutet, om 
den som tar emot uppgifterna omfattas av 
tystnadsplikten enligt denna lag eller av mot-
svarande tystnadsplikt. Vad som föreskrivs 
ovan i detta moment gäller inte utlämnande 
av känsliga uppgifter enligt 11 § i person-
uppgiftslagen. 

 
 
 

39 § 

Kundkontroll 

Ett betalningsinstitut ska ha kännedom om 
sina kunder. Dessutom ska det vid behov 
känna till en kunds verkliga förmånstagare 
och de personer som handlar för kundens 
räkning. När skyldigheterna enligt detta mo-
ment fullgörs kan de system som avses i 
2 mom. nyttiggöras. 

Ett betalningsinstitut ska ha tillräckliga 
riskhanteringssystem för att bedöma de risker 
som kunderna medför för dess verksamhet. 

I fråga om kundkontroll gäller dessutom 
vad som föreskrivs i lagen om förhindrande 
och utredning av penningtvätt och av finansi-
ering av terrorism. 

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om de tillvägagångssätt som ska 
iakttas vid kundkontroll enligt 1 mom. och 
om riskhantering enligt 2 mom. 

 
 
 
 
 

40 § 

Deltagande i betalningssystem 

Den som upprätthåller ett betalningssystem 
får inte i reglerna för systemet ställa ogrun-
dade, oskäliga eller diskriminerande krav för 
deltagande i tjänsteleverantörens system. De 
krav som ställs på skydd mot risker och sä-
kerställande av betalningssystemets ekono-
miska och funktionella stabilitet ska vara re-
levanta och skäliga.  

I reglerna för betalningssystemet får inte 
uppställas begränsningar för tjänsteleverantö-
rers, betaltjänstanvändares eller övriga betal-
ningssystems deltagande i andra betalnings-
system. Rättigheter, skyldigheter, förmåner 
eller begränsningar i anslutning till deltagan-
de i betalningssystem får inte vara baserade 
på tjänsteleverantörernas, betaltjänstanvän-
darnas eller andra betalningssystems juridis-
ka form eller ställning.  
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41 § 

Undantag från rätten att delta i betalningssy-
stem 

Vad som föreskrivs i 40 § gäller inte  
1) betalningssystem enligt lagen om vissa 

villkor vid värdepappers- och valutahandel 
samt avvecklingssystem (1084/1999),  

2) betalningssystem som endast tjänstele-
verantörer som hör till samma grupp kan del-
ta i, förutsatt att tjänsteleverantörernas kapi-
talbas bestäms på gruppnivå, 

3) betalningssystem där en tjänsteleveran-
tör kan leverera både till betalaren och betal-
ningsmottagaren, ensam svara för skötseln av 
betalningssystemet och ge andra tjänsteleve-
rantörer tillträde till betalningssystemet och 
där andra tjänsteleverantörer inte har rätt att 
sinsemellan förhandla om arvoden i anslut-
ning till betalningssystemet.  

 
 
 

7 kap.  

Filialetablering  

42 § 

Filialetablering i andra stater inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet 

Ett betalningsinstitut som har för avsikt att 
etablera filial i en annan stat inom Europeis-
ka ekonomiska samarbetsområdet ska på för-
hand anmäla detta till Finansinspektionen. 
Av anmälan ska framgå i vilken stat filialeta-
bleringen planeras, vilka betaltjänster filialen 
ska tillhandahålla, filialens organisations-
struktur och anlitande av ombud samt nam-
nen på de personer som ansvarar för filialens 
verksamhet.  

Finansinspektionen ska inom en månad ef-
ter att ha fått anmälan enligt 1 mom. anmäla 
filialetableringen till den tillsynsmyndighet 
som i värdstaten motsvarar Finansinspektio-
nen och till anmälan foga de uppgifter som 
avses i 1 mom. Finansinspektionen ska dock 
vägra göra sådan anmälan om den konstate-
rar att etableringen, med hänsyn till betal-
ningsinstitutets finansiella ställning och för-
valtning, inte uppfyller förutsättningarna för 

filialetablering. Filialetablering får inte ske 
om Finansinspektionen vägrar göra anmälan.  

 
 
 

43 § 

Anlitande av ombud i stater inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet 

Om ett betalningsinstitut har för avsikt att 
anlita ett ombud som är etablerat i en stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet ska på ombudet i tillämpliga delar till-
lämpas vad som i 42 § föreskrivs om filialer.  

 
 
 

44 § 

Filialetablering i stater utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet 

Ett betalningsinstitut som har för avsikt att 
etablera filial i en stat utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet ska ansöka 
om tillstånd hos Finansinspektionen. Till-
stånd ska beviljas, om tillräcklig tillsyn över 
filialen kan ordnas och om etableringen inte 
med hänsyn till betalningsinstitutets förvalt-
ning och finansiella situation är ägnad att 
äventyra betalningsinstitutets verksamhet. 
Efter att ha hört sökanden kan Finansinspek-
tionen förena tillståndet med de begränsning-
ar och villkor gällande filialens verksamhet 
som är nödvändiga för tillsynen .  

Finansministeriet utfärdar genom förord-
ning bestämmelser om de utredningar som 
ska fogas till tillståndansökan. 

 
 
 

45 § 

Tillhandahållande av tjänster i andra stater 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet 

Ett betalningsinstitut som har för avsikt att 
tillhandahålla tjänster i en annan stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
utan att etablera en filial ska på förhand an-
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mäla till Finansinspektionen vilka tjänster det 
har för avsikt att tillhandahålla.  

Finansinspektionen ska inom en månad ef-
ter mottagandet av anmälan underrätta till-
synsmyndigheten i den stat som avses i 1 
mom. om betalningsinstitutets namn, adress, 
organisationsstruktur, om namnen på de per-
soner som ansvarar för ledningen av betal-
ningsinstitutet samt om de tjänster som be-
talningsinstitutet har för avsikt att tillhanda-
hålla.  

 
 
 

46 § 

Flyttning av säte till en annan stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet 

Om ett betalningsinstitut har för avsikt att 
flytta sitt säte till en annan stat inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet 
med artikel 8 i europabolagsförordningen el-
ler artikel 7 i SCE-förordningen, ska betal-
ningsinstitutet utan dröjsmål efter att ha an-
mält förslaget för registrering sända Finans-
inspektionen en kopia av det förslag till flytt-
ning och den redogörelse som avses i artik-
larna 8.2 och 8.3 i europabolagsförordningen 
eller artiklarna 7.2 och 7.3 i SCE-
förordningen.  

Om betalningsinstitutet har för avsikt att 
efter flyttningen av säte fortsätta bedriva be-
taltjänstverksamhet i Finland, ska på institu-
tet tillämpas vad som föreskrivs om utländs-
ka betalningsinstituts verksamhet i Finland. 

Registermyndigheten får inte utfärda intyg 
enligt 9 § 5 mom. i lagen om europabolag el-
ler 9 § 5 mom. i lagen om europaandelslag 
om Finansinspektionen innan ett sådant till-
stånd som avses i 9 § 2 mom. i lagen om eu-
ropabolag eller 9 § 3 mom. i lagen om euro-
paandelslag beviljats har meddelat register-
myndigheten att betalningsinstitutet inte har 
följt bestämmelserna om flyttning av säte, 
om fortsättande av verksamheten i Finland 
eller om avslutande av verksamheten. Intyg 
får utfärdas innan en månad har förflutit från 
den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i ak-
tiebolagslagen eller 16 kap. 13 § 1 mom. i 
lagen om andelslag endast om Finansinspek-
tionen har meddelat att den inte motsätter sig 
en flyttning av säte. 

47 § 

Fusion och delning som berör andra stater 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet 

Om ett betalningsinstitut, som är ett euro-
pabolag eller aktiebolag, deltar i en gräns-
överskridande fusion eller delning inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet får 
registermyndigheten inte utfärda intyg över 
fusionen enligt 4 § 3 mom. i lagen om euro-
pabolag eller 16 kap. 26 § i aktiebolagslagen 
eller över delningen enligt 17 kap. 25 § i ak-
tiebolagslagen, om Finansinspektionen innan 
tillstånd beviljas har meddelat registermyn-
digheten att betalningsinstitutet inte har iakt-
tagit bestämmelserna om fusion, delning, 
fortsättande av verksamheten i Finland eller 
avslutande av verksamheten. Tillstånd får 
beviljas inom en månad från den dag som av-
ses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 
mom. i aktiebolagslagen endast om Finansin-
spektionen har meddelat att den inte motsät-
ter sig fusionen, delningen eller flyttning av 
sätet i samband med att ett europabolag bil-
das. 

Om ett betalningsinstitut, som är ett euro-
paandelslag eller andelslag, deltar i en gräns-
överskridande fusion eller delning inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet, får 
registermyndigheten inte utfärda intyg över 
fusionen enligt 4 § 3 mom. i lagen om euro-
paandelslag eller 16 kap. 26 § i lagen om an-
delslag eller över delningen enligt 17 kap. 
24 § i lagen om andelslag, om Finansinspek-
tionen innan tillstånd beviljas har meddelat 
registermyndigheten att betalningsinstitutet 
inte har iakttagit bestämmelserna om fusion, 
delning, fortsättande av verksamheten i Fin-
land eller avslutande av verksamheten. Till-
stånd får beviljas inom en månad från den 
dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 
kap. 6 § 2 mom. i lagen om andelslag endast 
om Finansinspektionen har meddelat att den 
inte motsätter sig fusionen, delningen eller 
flyttning av sätet i samband med att ett euro-
paandelslag bildas. 

Om det övertagande bolaget eller andelsla-
get som ska registreras i någon annan stat än 
Finland har för avsikt att efter fusionen fort-
sätta att tillhandahålla betaltjänster i Finland, 
ska på bolaget och andelslaget tillämpas be-
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stämmelserna om utländska betalningsinsti-
tuts rätt att tillhandahålla betaltjänster i Fin-
land. 

 
 

8 kap. 

Skadestånds- och straffbestämmelser 

48 § 

Skadeståndsskyldighet 

Den som orsakar skada genom att bryta 
mot denna lag eller mot bestämmelser eller 
föreskrifter som har utfärdats med stöd av 
den är skyldig att betala ersättning till den 
skadelidande. 

I fråga av jämkning av skadestånd och för-
delning av skadeståndsansvaret mellan två 
eller flera skadeståndsskyldiga gäller vad 
som föreskrivs i 2 och 6 kap. i ska-
deståndslagen (412/1974). 

 
 

49 § 

Betalningsinstitutsbrott 

Den som uppsåtligen tillhandahåller betal-
tjänster i strid med 6 § utan auktorisation el-
ler utan ett beslut enligt 8 § 2 mom. ska för 
betalningsinstitutsbrott dömas till böter eller 
fängelse i högst sex månader, om inte gär-
ningen är ringa eller strängare straff för den 
föreskrivs någon annanstans i lag. 

För betalningsinstitutsbrott döms också 
ombud som innan det införts i registret till-
handahåller betaltjänster i strid med 24 § 
5 mom. 

I 16 kap. 8 § i strafflagen (39/1889) före-
skrivs om straff för ingivande av osant intyg 
till myndighet. 

 
 

50 § 

Brott mot tystnadsplikten 

Till straff för brott mot tystnadsplikten en-
ligt 37 § döms enligt 38 kap. 1 och 2 § i 
strafflagen, om inte strängare straff för gär-
ningen föreskrivs någon annanstans i lag. 

9 kap.  

Ikraftträdande- och övergångsbestämmel-
ser 

51 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den   20  .  
Åtgärder som verkställigheten av lagen fö-

rutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.  
 

52 § 

Övergångsbestämmelser om auktorisations-
krav för betalningsinstitut 

Finansinspektionen beviljar utan ansökan 
sådana juridiska personer auktorisation för 
betalningsinstitut som när denna lag träder i 
kraft har koncession för betalningsförmed-
lingsföretag i enlighet med kreditinstitutsla-
gen. Finansinspektionen ska före auktorisa-
tionen underrätta betalningsförmedlingsföre-
taget om saken.  

En juridisk person som när denna lag träder 
i kraft tillhandahåller betaltjänster utan att ha 
koncession för betalningsförmedlingsföretag, 
ska senast den 31 mars 2011ansöka om auk-
torisation hos Finansinspektionen eller sluta 
tillhandahålla betaltjänster. Den tidsfrist som 
föreskrivs i detta moment ska tillämpas också 
på en juridisk persons ombud. 

Denna lag ska tillämpas på behandling av 
sådana ansökningar om koncession för betal-
ningsförmedlingsföretag som inte har av-
gjorts när denna lag träder i kraft.  

Ett finansiellt institut som avses i kreditin-
stitutslagen och som när denna lag träder i 
kraft tillhandahåller betaltjänster och omfat-
tas av den gruppbaserade tillsynen över mo-
derkreditinstitutet, behöver inte ansöka om 
auktorisation enligt denna lag om det tillstäl-
ler Finansinspektionen de uppgifter som en-
ligt 11 § i denna lag och enligt den med stöd 
av lagen utfärdade förordningen ska fogas till 
ansökan om auktorisation och om det uppfyl-
ler de krav som föreskrivs i denna lag.  

En fysisk eller juridisk person som innan 
denna lag träder i kraft har börjat tillhanda-
hålla betaltjänster enligt denna lag och som 
uppfyller de förutsättningar som nämns i 7 §, 
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ska senast den 31 oktober 2012 ansöka om 
ett sådant beslut av Finansinspektionen som 

avses i 8 § eller sluta tillhandahålla betal-
tjänster.  

————— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  

Lag 

om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:  
 

1 kap.  

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag gäller utländska betalningsinsti-
tuts rätt att affärsmässigt tillhandahålla betal-
tjänster i Finland.  

Vad som i denna lag föreskrivs om ut-
ländska betalningsinstituts filialer ska i till-
lämpliga delar tillämpas också på utländska 
betalningsinstituts ombud som är etablerade i 
Finland.  

 
2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med  
1) utländska betalningsinstitut juridiska 

personer som tillhandahåller betaltjänster och 
som i någon annan stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet än Finland 
har beviljats auktorisation som motsvarar 
auktorisation enligt 6 § i lagen om betal-
ningsinstitut (   /   ), 

2) betaltjänster tjänster som avses i 1 § i 
lagen om betalningsinstitut, 

3) hemstat den stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet där ett betal-
ningsinstitut har auktoriserats.  

 
3 § 

Tillsyn 

I lagen om Finansinspektionen (878/2008) 
föreskrivs om tillsyn över utländska betal-
ningsinstituts verksamhet i Finland och om 
Finansinspektionens rätt att lämna uppgifter 
till utländska tillsynsmyndigheter som mot-
svarar Finansinspektionen. 

 
2 kap. 

Etablering från stater inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet 

4 §  

Förutsättningar för filialetablering  

Ett utländskt betalningsinstitut kan etablera 
filial i Finland efter att tillsynsmyndigheten i 
företagets hemstat har underrättat Finansin-
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spektionen om etableringen. Anmälan ska 
innehålla tillräckliga uppgifter om betal-
ningsinstitutets namn och adress, vilka betal-
tjänster det avser att tillhandahålla, filialens 
organisationsstruktur och namnen på de per-
soner som ansvarar för filialens verksamhet. 

 
 
 

5 § 

Tillhandahållande av betaltjänster utan fili-
aletablering 

Ett utländskt betalningsinstitut har rätt att 
tillhandahålla betaltjänster i Finland också 
utan att etablera dotterföretag eller filial.  

Ett utländskt betalningsinstitut kan börja 
tillhandahålla betaltjänster i Finland när Fi-
nansinspektionen av motsvarande tillsyns-
myndighet i den stat som beviljat betalnings-
institutet auktorisation har fått anmälan om 
betaltjänsterna samt uppgifter om hur betal-
ningsinstitutet avser att tillhandahålla dem i 
Finland, om betalningsinstitutets organisa-
tionsstruktur och om namnen på de personer 
som ansvarar för betaltjänstverksamheten. 

 
 
 

6 § 

Begränsning och förbjudande av filialverk-
samhet och gränsöverskridande betaltjänster 

Om ett utländskt betalningsinstitut trots åt-
gärder som vidtagits av den i företagets hem-
stat behöriga tillsynsmyndigheten som mot-
svarar Finansinspektionen fortsätter att i Fin-
land bedriva verksamhet som strider mot be-
stämmelserna eller föreskrifterna, ska Fi-
nansinspektionen vidta nödvändiga åtgärder 
för att förhindra sådan verksamhet som även-
tyrar betaltjänstanvändarnas ställning eller 
betalningssystemens tillförlitliga funktion el-
ler som innebär risk för penningtvätt eller fi-
nansiering av terrorism. Vid behov kan Fi-
nansinspektionen förhindra att nya transak-
tioner inleds. På begränsning och förbjudan-
de av filialverksamhet och betaltjänster till-
lämpas dessutom 61 § i lagen om Finansin-
spektionen. 

 

3 kap. 

Övriga bestämmelser 

7 § 

Filialers ledning 

En filial ska ha en för verksamheten ansva-
rig chef som också företräder det utländska 
betalningsinstitutet i rättsförhållanden som 
gäller filialens verksamhet. 

Den som är omyndig, försatt i konkurs eller 
som har meddelats näringsförbud får inte va-
ra chef för en filial. 

Filialchefen är skyldig att ersätta skada 
som filialchefen i sitt uppdrag genom över-
trädelse av denna lag eller någon annan be-
stämmelse eller föreskrift om filialens verk-
samhet uppsåtligen eller av vårdslöshet har 
vållat filialens kunder eller andra. 

 
 

8 § 

Anteckningar i handelsregistret 

En filial ska anmälas till handelsregistret i 
enlighet med handelsregisterlagen 
(129/1979). 

Trots vad som någon annanstans i lag före-
skrivs om firma kan ett betalningsinstitut be-
driva verksamhet i Finland under samma 
firma som i sin hemstat. 

Patent- och registerstyrelsen kan kräva att 
firman förses med ett förtydligande tillägg, 
om den inte klart skiljer sig från firmor med 
bättre företrädesrätt eller om det finns risk 
för att den förväxlas med en firma eller ett 
varumärke som någon annan redan har en-
samrätt till i Finland. 

 
 
 

9 § 

Tecknande av firma 

Filialens firma tecknas av dess chef eller, 
med fullmakt av det utländska betalningsin-
stitutet, av en eller flera andra personer till-
sammans. 
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10 § 

Riskhantering 

En filial får inte i sin verksamhet ta så stora 
risker att verksamheten utsätts för väsentlig 
fara. Filialen ska ha med hänsyn till sin verk-
samhet tillräckliga riskhanteringssystem. 

 
11 § 

Tystnadsplikt 

I fråga om de vid en filial anställdas tyst-
nadsplikt och rätt att lämna uppgifter samt i 
fråga om brott mot tystnadsplikten gäller 37, 
38 och 50 § i lagen om betalningsinstitut. 

Trots 1 mom. har en filial rätt att till till-
synsmyndigheten som motsvarar Finansin-
spektionen i den stat som har auktoriserat det 
utländska betalningsinstitut som filialen re-

presenterar samt till det utländska betalnings-
institutets revisorer lämna information enligt 
vad som föreskrivits eller i vederbörlig ord-
ning bestämts. 

 
12 § 

Marknadsföring och avtalsvillkor samt andra 
förfaranden 

På utländska betalningsinstituts filialer och 
på utländska betalningsinstitut som annars i 
Finland tillhandahåller betaltjänster ska 32—
36 § i lagen om betalningsinstitut tillämpas, 
om inte annat följer av nåon annan lag. 

 
13 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den           20  . 
 

————— 
 
 
 
 
 

3. 

Lag  

om ändring av kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kreditinstitutslagen av den 9 februari 2007 (121/2007) 4 § 1 mom. 2 punkten, 8 § 

1 mom., 12 §, 20 § 1 mom., 22 § 1 mom., 30 § 1 mom. 5 punkten, 31 § 1 och 3 mom., 32 och 
44 §, 53 §, 55 § 4 mom., 66 §, 76 § 1 mom. och 134 § 1 mom., av dem 20 § 1 mom. sådant det 
lyder i lag 929/2007, som följer: 

 
4 § 

Kreditinstitutsverksamhet 

Med kreditinstitutsverksamhet avses i den-
na lag affärsverksamhet som består i att från 
allmänheten ta emot återbetalbara medel och 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) ge ut elektroniska pengar. 
-— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Kreditinstitut 

Ett kreditinstitut är ett företag som enligt 
denna lag har koncession för kreditinstituts-
verksamhet. Ett kreditinstitut kan vara en in-
låningsbank, ett kreditföretag eller ett institut 
för elektroniska pengar. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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12 § 

Institut för elektroniska pengar 

Ett institut för elektroniska pengar är ett 
kreditinstitut som får bedriva verksamhet 
som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten. 

Ett institut för elektroniska pengar kan vara 
ett aktiebolag eller andelslag. 

 
20 § 

Undantag från kreditinstituts ensamrätt att ta 
emot återbetalbara medel 

Bestämmelserna i 19 § begränsar inte Fin-
lands Banks rätt att från allmänheten ta emot 
återbetalbara medel, fondbolags rätt att be-
driva fondverksamhet enligt lagen om placer-
ingsfonder (48/1999), betalningsinstituts eller 
i 7 § i lagen om betalningsinstitut (   /   ) 
nämnda personers rätt att i enlighet med 
nämnda lag tillhandahålla betaltjänster eller 
försäkringsföretags rätt att bedriva försäk-
ringsrörelse enligt lagen om försäkringsbo-
lag. Bestämmelserna i 19 § begränsar inte 
heller försäljning av andra betalningsmedel 
än elektroniska pengar. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

22 § 

Koncessionsansökan 

Finansinspektionen beviljar på ansökan ett 
kreditinstitut koncession. Koncession kan 
beviljas för verksamhet som inlåningsbank, 
kreditföretag eller institut för elektroniska 
pengar. Finansministeriet föreskriver genom 
förordning vilka upplysningar som ska fogas 
till ansökan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

30 § 

Affärsverksamhet som är tillåten för inlå-
ningsbanker 

För inlåningsbanker tillåten affärsverksam-
het är 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5) betaltjänster och annan betalningsrörel-
se, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

31 § 

Affärsverksamhet som är tillåten för kreditfö-
retag 

Kreditföretag får bedriva affärsverksamhet 
enligt 30 § 1 mom. men inte inlåning från all-
mänheten. Vidare får kreditföretag från all-
mänheten ta emot andra medel som ska åter-
betalas på anfordran än insättningar endast i 
samband med tillhandahållande av betaltjäns-
ter och utgivning av elektroniska pengar. 
Kreditföretag får bedriva hypoteksbanks-
verksamhet enligt vad som föreskrivs i lagen 
om hypoteksbanker. 
— — — — — — — — — — — — — —  

På medel som ett kreditföretag har tagit 
emot på ett konto för tillhandahållande av be-
taltjänster och som ska återbetalas på anford-
ran tillämpas vad som i 135—138 § före-
skrivs om inlåning. 

 
32 § 

Affärsverksamhet som är tillåten för institut 
för elektroniska pengar 

Institut för elektroniska pengar får bedriva 
affärsverksamhet enligt 30 § 1 mom. 1, 2, 5, 
6 och 8 punkten samt därmed jämförbar eller 
nära sammanhängande affärsverksamhet, 
dock inte inlåning från allmänheten och till-
handahållande av betaltjänster. Vidare får in-
stitut för elektroniska pengar från allmänhe-
ten ta emot andra medel som ska återbetalas 
på anfordran endast i samband med utgivning 
av elektroniska pengar. Institut för elektro-
niska pengar får inte bevilja kredit. 

Institut för elektroniska pengar får inte in-
neha aktier eller andelar i andra företag än 
tjänsteföretag som avses i 14 §. Institut för 
elektroniska pengar får inte ingå avtal om 
andra derivatinstrument än sådana ränte- el-
ler valutakursrelaterade standardiserade deri-
vatinstrument som dagligen omfattas av krav 
på säkerhet och vars syfte är att täcka de ris-
ker som hänför sig till institutets tillgångar 
och skulder. 
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44 § 

Minimikapital 

En inlåningsbanks och ett kreditföretags 
aktiekapital, andelskapital eller grundkapital 
ska uppgå till minst fem miljoner euro. Ett 
institut för elektroniska pengar ska ha ett ak-
tie- eller andelskapital på minst en miljon 
euro. Kapitalet ska vara tecknat i sin helhet 
när koncessionen beviljas. 

 
53 § 

Likviditet för institut för elektroniska pengar 

Institut för elektroniska pengar ska i föl-
jande investeringsobjekt ha investerat minst 
ett belopp som motsvarar de sammanlagda 
skulder som baserar sig på medel som före-
taget har tagit emot mot utgivning av elek-
troniska pengar: 

1) poster vilkas riskvikt enligt 58 § är 
0 procent, 

2) sådana fordringar på kreditinstitut och 
utländska kreditinstitut vilkas riskvikt enligt 
58 § är 20 procent, 

3) andra skuldinstrument som Finansin-
spektionen godkänt. 

Vid tillämpningen av detta moment värde-
ras tillgångsposterna till anskaffningsvärdet 
eller, om deras sannolika överlåtelsepris vid 
rapporteringstidpunkten är lägre, till detta 
värde. 

Institut för elektroniska pengar får investe-
ra medel som avses i 1 mom. i poster som 
avses i 1 mom. 2 och 3 punkten högst till ett 
belopp som motsvarar tjugo gånger beloppet 
av institutets kapitalbas. 

Om de tillgångsposter som avses i 1 mom. 
understiger det belopp som avses i det mo-
mentet, ska Finansinspektionen bestämma en 
tidsfrist inom vilken institutet för elektronis-
ka pengar ska vidta åtgärder för att beloppet 
av tillgångsposterna ska nå upp till den nivå 
som avses i momentet. Finansinspektionen 
kan då och även annars på ansökan av insti-
tutet för elektroniska pengar för viss tid tillå-
ta att andra tillgångsposter än de som avses i 
1 mom. används som täckning för institutets 
skulder enligt 1 mom. Beloppet av dessa till-
gångsposter får dock inte överstiga fem pro-
cent av de nämnda skulderna eller institutets 

kapitalbas, beroende på vilket belopp som är 
lägst. 

 
55 § 

Kapitalkrav 

— — — — — — — — — — — — — —  
Institut för elektroniska pengar ska med 

avvikelse från 1 mom. ha en kapitalbas som 
föreskrivs i 66 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

66 § 

Kapitalkrav för institut för elektroniska pen-
gar 

Institut för elektroniska pengar ska med 
avvikelse från 57—65 § ha en kapitalbas som 
motsvarar minst två procent av det samman-
lagda belopp som det tagit emot mot utgiv-
ning av elektroniska pengar eller, om de se-
naste sex månadernas månatliga genom-
snittsvärde för det sammanlagda beloppet av 
dylika skulder är större, två procent av 
nämnda genomsnittsvärde. Om mindre än 
sex månader har gått sedan institutet för elek-
troniska pengar inledde sin verksamhet ska i 
stället för nämnda genomsnittsvärde tilläm-
pas det riktvärde som anges i institutets verk-
samhetsplan och som godkänts av Finansin-
spektionen. 

På de medel som ska investeras i enlighet 
med 53 § 3 mom. ska ett institut för elektro-
niska pengar tillämpa de begränsningar som 
är nödvändiga för att skydda institutet mot 
marknadsrisker som hänför sig till medlen. 

 
76 § 

Gruppbaserade kapitalkrav 

Kreditinstitut ska ha en tillräcklig konsoli-
derad kapitalbas för att täcka de konsolidera-
de exponeringar som avses i 55 § 1 mom. In-
stitut för elektroniska pengar ska ha en kon-
soliderad kapitalbas som motsvarar den i 66 
§ föreskrivna andelen av det sammanlagda 
beloppet av de i den nämnda paragrafen av-
sedda medel som har mottagits av företag 
som hör till den finansiella företagsgruppen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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134 § 

Kunders rätt till grundläggande banktjänster 

En inlåningsbank får endast av vägande 
skäl vägra att öppna ett vanligt inlåningskon-
to och att bevilja instrument för användning 
av ett sådant konto eller vägra att sköta betal-
tjänstuppdrag för en fysisk person som lagli-

gen vistas i en EES-stat. Skälet till vägran 
ska ha samband med kunden eller med kun-
dens tidigare beteende eller med en uppenbar 
avsaknad av något verkligt behov av ett 
kundförhållande. Kunden ska underrättas om 
orsaken till vägran. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
————— 

 
 
 
 
 

4.  

Lag 

om ändring av 6 § i lagen om värdepappersföretag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 26 oktober 2007 om värdepappersföretag (922/2007) 6 § 1 mom. som 

följer: 
 

6 § 

Kreditinstitut och finansiella institut 

Med kreditinstitut avses i denna lag andra 
företag enligt 8 § i kreditinstitutslagen 

(121/2007) än institut för elektroniska peng-
ar. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
————— 
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5.  

Lag 

om ändring av lagen om Finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 19 december 2008 om Finansinspektionen (878/2008) 6 § 1 mom. 5, 

10 och 13 punkten, 26 § 4 mom., 45 § 1 mom., 55 och 56 § och 58 § 1 mom., samt 
fogas till 4 § 2 mom. en ny 9 a-punkt och till 5 § en ny 10 a-punkt som följer: 
 

4 § 

Tillsynsobjekt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i 

denna lag 
— — — — — — — — — — — — — —  

9 a) betalningsinstitut enligt lagen om be-
talningsinstitut (   /   ), 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Andra finansmarknadsaktörer 

Med andra finansmarknadsaktörer avses i 
denna lag 
— — — — — — — — — — — — — —  

10 a) den som avses i 7 § i lagen om betal-
ningsinstitut, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Övriga definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) utländskt tillsynsobjekt ett företag som 
motsvarar ett kreditinstitut enligt kreditinsti-
tutslagen, ett värdepappersföretag enligt la-
gen om värdepappersföretag, ett fondbolag 
enligt lagen om placeringsfonder, ett försäk-
ringsbolag enligt försäkringsbolagslagen el-
ler ett betalningsinstitut enligt lagen om be-
talningsinstitut och som har en filial i Finland 
eller som tillhandahåller eller planerar att 

tillhandahålla tjänster i Finland utan att eta-
blera någon filial, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10) filial ett kreditinstituts, värdepappersfö-
retags, fondbolags, betalningsinstituts eller 
försäkringsbolags filial samt en finländsk fi-
lial till ett utländskt kreditinstitut enligt lagen 
om utländska kreditinstituts och finansiella 
instituts verksamhet i Finland, en finländsk 
filial till ett utländskt försäkringsbolag enligt 
lagen om utländska försäkringsbolag, en fin-
ländsk filial till ett utländskt värdepappersfö-
retag enligt lagen om utländska värdepap-
persföretags rätt att tillhandahålla invester-
ingstjänster i Finland och en finländsk filial 
till ett utländskt fondbolag enligt lagen om 
utländska fondbolags verksamhet i Finland, 
samt en finländsk filial till ett utländskt be-
talningsinstitut enligt lagen om utländska be-
talningsinstituts verksamhet i Finland (   /   ), 
— — — — — — — — — — — — — —  

13) stadgar tillsynsobjekts bolagsordningar 
och föreningsstadgar samt stadgar för kredit-
institut i andelslagsform, betalningsinstitut, 
sparbanker, hypoteksföreningar, pensionsstif-
telser, försäkringskassor, arbetslöshetskassor, 
insättningsgarantifonden, ersättningsfonden 
för investerare, fondbörser, clearingorganisa-
tioner, värdepapperscentraler och placerings-
fonder och likaså andra stadgar som Finans-
inspektionen eller någon annan myndighet i 
enlighet med bestämmelserna om finans-
marknaden fastställer för finansmarknadsak-
törer eller som finansmarknadsaktörer annars 
i enlighet med bestämmelserna om finans-
marknaden är skyldiga att iaktta i sin verk-
samhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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26 § 

Återkallande av verksamhetstillstånd samt 
därmed jämförbara förordnanden om avslu-

tande av verksamhet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansinspektionen ska på ansökan återkal-

la verksamhetstillstånd som den har beviljat 
ett utländskt kreditinstituts filial i Finland, ett 
betalningsinstitut, en hypoteksförening, ett 
försäkringsbolag, ett utländskt försäkringsbo-
lags filial i Finland, ett värdepappersföretag, 
ett utländskt värdepappersföretags filial i 
Finland, ett fondbolag, ett utländskt fondbo-
lags filial i Finland eller ett förvaringsinstitut, 
om tillsynsobjektet inte längre bedriver till-
ståndspliktig verksamhet och på den grunden 
har ansökt om återkallelse av verksamhets-
tillståndet. Bestämmelser om återkallelse av 
koncession för kreditinstitut i aktiebolags-
form på ansökan av kreditinstitutet finns i la-
gen om affärsbanker och andra kreditinstitut i 
aktiebolagsform (1501/2001), om återkallelse 
av en sparbanks koncession på ansökan av 
sparbanken i sparbankslagen (1502/2001) 
och om återkallelse av koncession för kredit-
institut i andelslagsform på ansökan av kre-
ditinstitutet i lagen om andelsbanker och 
andra kreditinstitut i andelslagsform. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

45 § 

Tillämpningsområdet för bestämmelserna om 
tillsyn över kundskyddet 

Finansinspektionen övervakar i enlighet 
med detta kapitel att kreditinstitut, betal-
ningsinstitut, försäkringsbolag, försäkrings-
föreningar, försäkringsmäklare, värdepap-
persföretag, fondbolag och fondbörser iakttar 
de på dem tillämpliga bestämmelserna om 
marknadsföring och användning av avtals-
villkor samt om annat sådant förfarande i 
kundförhållanden som från kundens syn-
punkt är olämpligt eller strider mot god sed. I 
värdepappersmarknadslagen föreskrivs om 
tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna 
om marknadsföring av värdepapper och deri-
vatinstrument. 
— — — — — — — — — — — — — —  

55 § 

Anmälningsskyldighet vid filialetablering och 
vid annat tillhandahållande av tjänster till 

andra EES-stater 

I kreditinstitutslagen, lagen om betalnings-
institut , lagen om värdepappersföretag, la-
gen om placeringsfonder och försäkringsbo-
lagslagen föreskrivs om Finansinspektionens 
skyldighet att informera värdstatens tillsyns-
myndighet om att ett tillsynsobjekt har eta-
blerat filial i värdstaten och om att tjänster 
tillhandahålls i värdstaten utan filialetable-
ring. I lagen om pensionsstiftelser och lagen 
om försäkringskassor föreskrivs om tillhan-
dahållande av tilläggspensioner i en annan 
EES-stat och i lagen om försäkringsförmed-
ling finns bestämmelser om försäkringsför-
medling i en annan EES-stat. I värdepap-
persmarknadslagen föreskrivs om Finansin-
spektionens skyldighet att underrätta till-
synsmyndigheten i en annan EES-stat om en 
fondbörs verksamhet i den andra EES-staten. 

 
 

56 § 

Inspektion av finländska tillsynsobjekts filia-
ler i andra EES-stater 

I fråga om Finansinspektionens rätt att in-
spektera kreditinstituts, betalningsinstituts, 
värdepappersföretags, fondbolags och försäk-
ringsbolags filialer i andra EES-stater tilläm-
pas 24 §. Innan Finansinspektionen inspekte-
rar en filial ska den underrätta värdstatens 
tillsynsmyndighet om saken. 

 
 

58 § 

Samarbete vid återkallande av verksamhets-
tillstånd och begränsning av verksamheten, 

överlåtelse av försäkringsbestånd, försättan-
de i konkurs eller likvidation och utfärdande 

av pantsättnings- och avyttringsförbud 

Finansinspektionen ska utan dröjsmål un-
derrätta värdstatens tillsynsmyndighet om 
beslut att inleda konkurs- eller likvidations-
förfarande mot kreditinstitut, betalningsinsti-
tut, värdepappersföretag, fondbolag och för-
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säkringsbolag som är etablerade i en annan 
EES-stat eller tillhandahåller tjänster där och 
om konkursens eller likvidationens verkning-
ar samt om beslut att återkalla verksamhets-
tillstånd eller begränsa verksamheten för så-
dana företag och likaså om utfärdande av 

pantsättnings- och avyttringsförbud för såda-
na företag. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
————— 

 
 
 
 
 
 

6.  

Lag 

om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 19 december 2008 om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 

2 § 3 mom., 4 § 1 mom., 5 § 1 mom., 6 § 1 mom., samt 
fogas till 1 § 1 mom. en ny 2 a-punkt som följer: 
 

1 § 

Avgiftsskyldig 

Skyldiga att betala tillsynsavgift till Fi-
nansinspektionen är 
— — — — — — — — — — — — — —  

2 a) den som avses i 7 § i lagen om betal-
ningsinstitut (   /   ), 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Tillsynsavgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den proportionella avgiften beräknas i en-

lighet med denna lag på basis av balansom-
slutningen, de förvaltade placeringsfondernas 
sammanlagda tillgångar, omsättningen eller 
medlemsavgiftsintäkterna enligt den avgifts-
skyldiges senast fastställda bokslut. Som ett 
värdepappersföretags omsättning betraktas 
de sammanlagda intäkterna enligt resultat-

räkningen, inklusive nettointäkterna av vär-
depappershandel och valutaverksamhet. Om 
nettoavkastningen är negativ antecknas den 
som noll. Vad som i denna lag föreskrivs om 
fondbolag och om de av dem förvaltade pla-
ceringsfondernas sammanlagda tillgångar ska 
på motsvarande sätt tillämpas på fastighets-
fonder och deras tillgångar. Om ett betal-
ningsinstitut bedriver sådan annan affärs-
verksamhet som avses i 9 § 2 mom. i lagen 
om betalningsinstitut ska som dess omsätt-
ning betraktas betaltjänsternas andel av före-
tagets sammanlagda omsättning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

4 § 

Proportionell tillsynsavgift 

Avgiftsgrunden för en proportionell till-
synsavgift, avgiften i procent av avgiftsgrun-
den och de avgiftsskyldiga bestäms som föl-
jer: 
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Avgiftsskyldiga  Avgiftsgrund  Avgift i % av 
avgiftsgrunden  

inlåningsbank enligt kreditinstitutslagen  balansomslutning  0,00284  

kreditföretag och institut för elektroniska 
pengar enligt kreditinstitutslagen 

balansomslutning  0,00284  

betalningsinstitut enligt lagen om betalnings-
institut 

omsättning 0,25 

skadeförsäkringsbolag enligt försäkringsbo-
lagslagen (521/2008)  

balansomslutning x 4  0,00284  

livförsäkringsbolag enligt försäkringsbolags-
lagen  

balansomslutning  0,00284  

arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen 
om arbetspensionsförsäkringsbolag 
(354/1997)  

balansomslutning  0,00284  

försäkringsförening enligt lagen om försäk-
ringsföreningar (1250/1987)  

balansomslutning x 4  0,00284  

pensionsstiftelse enligt lagen om pensions-
stiftelser  

balansomslutning  0,00284  

pensionskassa enligt lagen om försäkrings-
kassor  

balansomslutning  0,00284  

sjukkassa enligt lagen om försäkringskassor  balansomslutning x 4  0,00284  

annan försäkringskassa enligt lagen om för-
säkringskassor än pensionskassa eller sjuk-
kassa  

balansomslutning  0,00284  

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt 
lagen om pension för lantbruksföretagare 
(1280/2006)  

balansomslutning  0,00284  

Sjömanspensionskassan enligt lagen om sjö-
manspensioner (1290/2006)  

balansomslutning x 0,4  0,00284  

arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt lagen 
om finansiering av arbetslöshetsförmåner 
(555/1998) och Utbildningsfonden  

balansomslutning  0,00284  

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, 
Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäk-
ringscentralen och Miljöförsäkringscentralen 
samt stödkassan för arbetslöshetskassorna en-
ligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984)  

balansomslutning x 4  0,00284  

statens pensionsfond enligt lagen om statens 
pensionsfond (1297/2006), den kommunala 
pensionsanstalten Kommunernas pensions-
försäkring enligt lagen om kommunala pen-
sioner (549/2003) och pensionsfonden vid 
Kyrkans centralfond enligt kyrkolagen 

balansomslutning x 0,4  0,00284  
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(1054/1993)  

filialer till utländska kreditinstitut och finan-
siella institut vars hemstat hör till EES  

balansomslutning  0,00095  

filialer till utländska kreditinstitut vars hem-
stat inte hör till EES  

balansomslutning  0,00284  

filialer till utländska betalningsinstitut vars 
hemstat hör till EES 

omsättning 0,11 

fondbolag enligt lagen om placeringsfonder  de av fondbolaget för-
valtade placeringsfon-
dernas sammanlagda 
tillgångar  

0,0022  

tilläggsavgift för fondbolag som tillhandahål-
ler kapitalförvaltning eller investeringsråd-
givning  

kapitalförvaltningens 
och investeringsrådgiv-
ningens omsättning  

0,34  

fondbörser och andra clearingsorganisationer 
än värdepapperscentraler enligt värdepap-
persmarknadslagen samt optionsföretag en-
ligt lagen om handel med standardiserade op-
tioner och terminer (772/1988)  

omsättning  1,30 %;  
avgiften är dock 
minst 50 000 eu-
ro  

andra värdepappersföretag enligt lagen om 
värdepappersföretag (922/2007) än sådana 
som avses i lagens 45 § 3—5 mom.  

omsättning  0,34  

värdepappersföretag enligt 45 § 3—5 mom. i 
lagen om värdepappersföretag  

omsättning  0,11  

arbetslöshetskassor enligt lagen om arbets-
löshetskassor  

medlemsavgiftsintäkter  0,66  

utländska värdepappersföretags filialer vars 
hemstat hör till EES  

omsättning  0,15  

utländska värdepappersföretags filialer vars 
hemstat inte hör till EES  

omsättning  0,34  

utländska fondbolags filialer vars hemstat hör 
till EES  

omsättning  0,15  

utländska fondbolags filialer vars hemstat in-
te hör till EES  

omsättning  0,34  

utländska försäkringsbolags filialer vars 
hemstat inte hör till EES  

premieintäkter  0,03  

 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
5 § 

Grundavgiften för avgiftsskyldiga som beta-
lar proportionell tillsynsavgift 

 
Beloppet i euro av den grundavgift som ska 

betalas utöver proportionell avgift enligt 4 § 
och de avgiftsskyldiga bestäms som följer: 
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Avgiftsskyldiga  Grundavgift 
i euro  

affärsbank enligt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i ak-
tiebolagsform (1501/2001), sparbanksaktiebolag enligt sparbanksla-
gen (1502/2001) och andelsbanksaktiebolag enligt lagen om andels-
banker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001)  

6 000  

annat kreditinstitut  2 000  

tilläggsavgift för kreditinstitut vars provisionsintäkter överstiger  
finansnetto  

9 000  

betalningsinstitut 2 000 

försäkringsbolag  6 000  

försäkringsföreningar  1 000  

pensionsstiftelser och pensionskassor  1 200  

andra försäkringskassor än pensionskassor  800  

arbetslöshetskassor  6 000  

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan, ar-
betslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden  

6 000  

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Trafikförsäkrings- 
centralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och 
stödkassan för arbetslöshetskassorna  

1 200  

statens pensionsfond, Kommunernas pensionsförsäkring och pen-
sionsfonden vid Kyrkans centralfond  

15 000  

filialer till utländska kreditinstitut vars hemstat inte hör till EES  3 000  

filialer till utländska kreditinstitut vars hemstat hör till EES  2 000  

fondbolag  4 000  

andra värdepappersföretag än sådana som avses i 45 § 3—5 mom. i 
lagen om värdepappersföretag  

6 000  

värdepappersföretag enligt 45 § 3—5 mom. i lagen om värdepappers-
företag  

1 000  

utländska värdepappersföretags filialer vars hemstat hör till EES  2 000  

utländska värdepappersföretags filialer vars hemstat inte hör till EES  3 000  

filialer till utländska betalningsinstitut vars hemstat hör till EES 1 000 

utländska fondbolags filialer vars hemstat hör till EES  2 000  

utländska fondbolags filialer vars hemstat inte hör till EES  3 000  

utländska försäkringsbolags filialer vars hemstat inte hör till EES  3 000  
— — — — — — — — — — — — — —  
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6 § 

Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga 

 
Beloppet av grundavgiften i euro för andra 

avgiftsskyldiga än de som avses i 4 § och de 
som är skyldiga att betala avgift bestäms som 
följer:  

 

Avgiftsskyldiga  Grundavgift i euro  

värdepapperscentralen enligt lagen om värdeandelssystemet  260 000  

insättningsgarantifonden enligt kreditinstitutslagen  12 000  

säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen  2 000  

aktiebolag och andelslag som bedriver begränsad kredit- 
institutsverksamhet enligt 5 § i kreditinstitutslagen  

1 000  

juridiska personer som avses i 7 § i lagen om betalnings- 
institut 

1 000 

fysiska personer som avses i 7 § i lagen om betalningsinstitut 200  

ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om värde-
pappersföretag  

3 000  

förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder  3 000  

centralinstitutet för sammanslutningen av andelsbanker enligt 
lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslags-
form  

6 000  

kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag samt 
konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004)  

10 000  

holdingföretag som enligt 1 kap. 5 § i värdepappersmarknads-
lagen har bestämmande inflytande i en fondbörs, en värde-
papperscentral, ett optionsföretag eller en clearingorganisation 

10 000  

värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföre-
tag  

1 000  

försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsförmedling  1 000 
Grundavgiften höjs 
med 180 euro för 
varje registrerad 
mäklare som är an-
ställd i ett försäk-
ringsmäklarföretag 
eller av en enskild 
näringsidkare.  

kontoförande institut enligt lagen om värdeandelssystemet  6 000  
Om ett kontoförande 
institut har ett eller 
flera underinstitut 
enligt 7 a § i lagen 
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om värdeandelssy-
stemet höjs det kon-
toförande institutets 
grundavgift med 3 
000 euro för varje 
underinstitut.  

finländska clearingmedlemmar enligt 4 a kap. 8 § 2 mom. i 
värdepappersmarknadslagen och utländska clearingmedlem-
mar som har fast verksamhetsställe i Finland  

12 000  

registreringsfonden enligt lagen om värdeandelssystemet och 
clearingfond enligt värdepappersmarknadslagen  

2 000  

emittenter av aktier som är föremål för offentlig handel enligt 
1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen  

15 500  
Grundavgiften höjs 
med 16 000 euro om 
det finns en likvid 
marknad för aktierna 
enligt 4 kap. 10 § i 
värdepappersmark-
nadslagen.  

finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits 
upp till handel som motsvarar offentlig handel enligt 1 kap. 3 
§ i värdepappersmarknadslagen enbart i någon annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland  

12 500  

emittenter av aktier som är föremål för offentlig handel enligt 
1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen, när det är fråga om 
en avgiftsskyldig enligt 4 § eller när emittenten inte har hem-
ort i Finland  

10 500  

emittenter av andra värdepapper som är föremål för offentlig 
handel än aktier  

3 000  

finländska bolag vars andra emitterade värdepapper än aktier 
på ansökan har tagits upp till handel som motsvarar offentlig 
handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen enbart i 
någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet än Finland  

3 000  

emittenter av aktier som på en mäklarlista är föremål för mul-
tilateral handel enligt 1 kap. 3 a § i värdepappersmarknadsla-
gen  

4 000  

emittenter av andra värdepapper än aktier som är föremål för 
multilateral handel på en mäklarlista  

1 000  

Pensionsskyddscentralen  10 000  

trafikförsäkringsnämnden och patienskadenämnden  1 000  

filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om 
utländska försäkringsbolag  

1 000  
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sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen 
om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor som har 
filial i Finland  

1 000  

utländska kreditinstituts, värdepappersföretags och fondbo-
lags representationer  

1 000  

sådana försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkrings-
förmedling som är registrerade i något annan EES-stat än Fin-
land och har filial i Finland  

300  

— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 

 
Denna lag träder i kraft den     20  .  
 

————— 
 

7.  

Lag 

om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av 
terrorism 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 18 juli 2008 om förhindrande och utredning av penningtvätt och av 

finansiering av terrorism (503/2008) 31 § 5 mom. och 43 §, av dem 31 § 5 mom. sådant det 
lyder i lag 918/2008, samt 

ändras 2 § 20 punkten, 11 § 1 och 3 mom., 13 §, 19 § 3 mom., 21 § 1 mom., 25 § 3 mom., 
rubriken för 27 §, 27 § 1 mom., rubriken för 29 §, 29 § 1 mom., inledande stycket i 29 § 
2 mom., 30 §, 31 § 1 mom. 1 och 7 punkten, 32 § 1 och 2 mom. samt 33 § 1 mom., av dem 
31 § 1 mom. 1 och 7 punkten samt 32 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 918/2008, som 
följer: 

 
2 § 

Lagens tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på 
— — — — — — — — — — — — — —  

20) betalningsinstitut som avses i lagen om 
betalningsinstitut (   /   ) och på den som av-
ses i 7 § i nämnda lag, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11§ 

Tredje parts åtgärder för kundkontroll 

Skyldigheterna i fråga om kundkontroll 
kan för den rapporteringsskyldigas räkning 
fullgöras av ett kreditinstitut, ett finansiellt 
institut, ett fondbolag, ett värdepappersföre-

tag, ett betalningsinstitut, ett försäkringsbo-
lag, en försäkringsförmedlare, en advokat el-
ler en revisor som har fått koncession eller 
registrerats i ett obligatoriskt yrkesregister i 
Finland eller i en annan EES-stat. Den rap-
porteringsskyldiga får också anlita en i en 
EES-stat belägen filial till ett kreditinstitut, 
ett finansiellt institut, ett värdepappersföre-
tag, ett fondbolag eller ett försäkringsbolag 
som har fått koncession i någon annan än en 
EES-stat för att fullgöra dessa skyldigheter 
för den rapporteringsskyldigas räkning. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Med avvikelse från 1 och 2 mom. får den 
rapporteringsskyldiga för att fullgöra sina 
förpliktelser inte anlita betalningsinstitut vars 
betaltjänster huvudsakligen består i att till-
handahålla penningförmedling enligt lagen 



 RP 172/2009 rd  
  

 

103

om betalningsinstitut och inte heller någon 
som bedriver valutaväxlingsverksamhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 

Lägre krav på kundkontroll när kunden är en 
finsk myndighet, ett kreditinstitut, ett finansi-
ellt institut, ett värdepappersföretag, ett be-

talningsinstitut, ett fondbolag eller ett försäk-
ringsbolag 

Den rapporteringsskyldiga får tillämpa läg-
re krav på kundkontroll, om kunden är 

1) en finsk myndighet, 
2) ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, 

ett värdepappersföretag, ett betalningsinsti-
tut, ett fondbolag eller ett försäkringsbolag 
som har fått koncession i Finland eller i en 
annan EES-stat, 

3) ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, 
ett värdepappersföretag, ett fondbolag eller 
ett försäkringsbolag som har fått koncession i 
någon annan än en EES-stat och som har 
skyldigheter som motsvarar skyldigheterna 
enligt denna lag och fullgörandet av skyldig-
heterna övervakas, eller 

4) en i en EES-stat belägen filial till ett 
kreditinstitut, ett finansiellt institut, ett vär-
depappersföretag, ett fondbolag eller ett för-
säkringsbolag som har fått koncession i nå-
gon annan än en EES-stat. 

 
19 § 

Skärpta krav på kontroll när det gäller kor-
respondentbankförbindelser 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om värdepappersföretag, betalningsinsti-

tut, fondbolag eller försäkringsbolag ingår 
avtal om arrangemang som motsvarar 1 
mom., ska den rapporteringsskyldiga iaktta 
denna paragraf. 

 
21 § 

Krav på kundkontroll i filialer och andra bo-
lag 

Kreditinstitut, finansiella institut, värde-
pappersföretag, betalningsinstitut, fondbolag, 
försäkringsbolag, försäkringsföreningar och 

försäkringsförmedlare ska tillämpa kraven på 
kundkontroll enligt detta kapitel också i sina 
filialer i andra än EES-stater. De ovan nämn-
da rapporteringsskyldiga ska dessutom se till 
att skyldigheterna enligt detta kapitel fullgörs 
även i sådana bolag i andra än EES-stater där 
den rapporteringsskyldiga innehar mer än 50 
procent av det röstetal som aktierna eller an-
delarna i bolaget medför. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

25 § 

Tystnadsplikt och undantag från tystnads-
plikten 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Trots 1 mom. får den rapporteringsskyldiga 
informera sådana i 2 § 1—7 punkten avsedda 
rapporteringsskyldiga och betalningsinstitut 
med koncession i Finland eller i en annan 
EES-stat som medverkar i en enskild affärs-
transaktion som hänför sig till den kund och 
den affärstransaktion som en anmälan enligt 
23 eller 24 § avser om att anmälan har gjorts. 
Under samma förutsättningar får informatio-
nen delges en i 2 § 1–7 punkten avsedd rap-
porteringsskyldig som har fått koncession i 
någon annan stat än en EES-stat, om motta-
garen av informationen har skyldigheter som 
motsvarar skyldigheterna enligt denna lag 
och fullgörandet av skyldigheterna överva-
kas, samt om mottagaren dessutom har såda-
na skyldigheter i fråga om skydd för person-
uppgifter som motsvarar Europaparlamentets 
och rådets direktiv 95/46/EG om skydd för 
enskilda personer med avseende på behand-
ling av personuppgifter och om det fria flödet 
av sådana uppgifter. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

27 § 

Registreringsskyldighet för valutaväxlings-
verksamhet 

Den som bedriver valutaväxlingsverksam-
het ska registrera sig innan verksamheten in-
leds. Registreringsskyldigheten gäller inte 
verksamhet som bedrivs tillfälligt eller i 
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mycket begränsad omfattning och som upp-
fyller villkoren enligt 4 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

29 § 

Valutaväxlingsregistret samt registret över 
företagstjänster 

Länsstyrelsen i Södra Finlands län för ett 
register över dem som bedriver valutaväx-
lingsverksamhet (valutaväxlingsregistret) 
och ett register över tillhandahållare av kapi-
talförvaltnings- och företagstjänster (registret 
över företagstjänster). Valutaväxlingsre-
gistret och registret över företagstjänster förs 
för tillsynen över att de som bedriver valuta-
växlingsverksamhet respektive de som till-
handahåller kapitalförvaltnings- och före-
tagstjänster följer bestämmelserna i denna 
lag. 

I valutaväxlingsregistret och registret över 
företagstjänster införs följande: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

30 § 

Avförande ur registret 

Länsstyrelsen i Södra Finlands län ska av-
föra en registrerad ur valutaväxlingsregistret 
eller registret över företagstjänster, om den 
registrerade inte längre uppfyller villkoren 
för registrering eller har upphört med sin 
verksamhet. Innan en registrerad avförs ur 
registret ska denne ges tillfälle att bli hörd. 

 
31 § 

Tillsyn 

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag 
och de bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den utövas av 

1) Finansinspektionen när det gäller kredit-
institut och finansiella institut som avses i 2 § 
1 punkten och rapporteringsskyldiga som av-
ses i 2—8, 10—13 och 20 punkten i den 
nämnda paragrafen, 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) länsstyrelsen i Södra Finlands län när 
det gäller rapporteringsskyldiga som avses i 
2 § 9 och 23 punkten,  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

32 § 

Tillsynsmyndighetens inspektionsrätt 

En behörig tjänsteman vid länsstyrelsen i 
Södra Finlands län har för tillsynen över ef-
terlevnaden av denna lag och de bestämmel-
ser som utfärdats med stöd av den rätt att in-
spektera affärs- och lagerlokaler hos rappor-
teringsskyldiga som införts i ett register som 
avses i 29 §. 

En behörig tjänsteman vid länsstyrelsen har 
rätt att för tillsynen över efterlevnaden av 
denna lag och bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den inspektera affärs- och lager-
lokaler hos rapporteringsskyldiga som avses i 
2 § 16, 19, 21 och 22 punkten, hos andra som 
tillhandahåller juridiska tjänster och som av-
ses i 2 § 24 punkten och hos andra i 2 § 
1 punkten avsedda rapporteringsskyldiga än 
kreditinstitut och finansiella institut.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

33 § 

Tvångsmedel 

Om den som bedriver valutaväxlingsverk-
samhet eller tillhandahåller kapitalförvalt-
nings- och företagstjänster försummar regi-
streringsskyldigheten eller fortsätter att be-
driva verksamhet som förbjudits i samband 
med registreringen eller fortsätter med sin 
verksamhet efter att ha avförts ur registret, 
kan länsstyrelsen i Södra Finlands län för-
bjuda denne att fortsätta med sin verksamhet. 
Om utövaren eller tillhandahållaren underlå-
ter att anmäla ändringar i de uppgifter som 
antecknats i registren, kan länsstyrelsen i 
Södra Finlands län uppmana denne att fullgö-
ra sina skyldigheter inom en viss tid. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
 

————— 
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8.  

Lag  

om ändring av 8 kap. 1 och 2 § i bokföringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i bokföringslagen av den 30 december 1997 (1336/1997) 8 kap 1 § 4 mom., sådant 

det lyder i lag 1312/2004, samt 
ändras 8 kap. 1 § 3 mom. och 2 § 3 mom., sådana de lyder i nänmda lag 1312/2004, som 

följer: 
 

8 kap. 

Särskilda bestämmelser 

1 § 

Tillsyn över lagen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansinspektionen utövar tillsyn över ef-

terlevnaden av denna lag i 
1) kreditinstitut som avses i kreditinsti-

tutslagen och i finansinstitut som hör till de-
ras konsolideringsgrupp, 

2) sammanslutningar av andelsbanker som 
avses i lagen om andelsbanker och andra 
kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001), 

3) depositionsbankers säkerhetsfonder och 
insättningsgarantifonder som avses i kredit-
institutslagen samt i ersättningsfonder som 
avses i lagen om värdepappersföretag, 

4) värdepappersföretag som avses i lagen 
om värdepappersföretag (922/2007) och i fi-
nansinstitut som hör till deras konsolide-
ringsgrupp, 

5) fondbolag och placeringsfonder som av-
ses i lagen om placeringsfonder, 

6) optionsföretag som avses i lagen om 
handel med standardiserade optioner och 
terminer (772/1988), 

7) betalningsinstitut som avses i lagen om 
betalningsinstitut (   /   ), 

8) försäkringsbolag som avses i försäk-
ringsbolagslagen (521/2008), 

9) arbetspensionsförsäkringsbolag som av-
ses i lagen om arbetspensionsförsäkringsbo-
lag (354/1997), 

10) utländska försäkringsbolag som avses i 
lagen om utländska försäkringsbolag 
(398/1995), 

11) försäkringsföreningar som avses i la-
gen om försäkringsföreningar (1250/1987), 

12) försäkringskassor som avses i lagen om 
försäkringskassor (1164/1992), 

13) pensionsstiftelser som avses i lagen om 
pensionsstiftelser (1774/1995), 

14) Pensionsskyddscentralen som avses i 
lagen om Pensionsskyddscentralen 
(397/2006), 

15) lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
som avses i lagen om pension för lantbrukare 
(1280/2006), 

16) sjömanspensionskassor som avses i la-
gen om sjömanspensioner (1290/2006), 

17) försäkringsförmedlare som avses i la-
gen om försäkringsförmedling (570/2005), 

18) Trafikförsäkringscentralen som avses i 
trafikförsäkringslagen (279/1959), 

19) Patientförsäkringscentralen som avses i 
patientskadelagen (585/1986), 

20) Olycksfallsförsäkringsanstalternas för-
bund som avses i lagen om olycksfallsförsäk-
ring (608/1948), 

21) Miljöförsäkringscentralen som avses i 
lagen om miljöskadeförsäkring (81/1998), 

22) pensionsfonden som avses i lagen om 
statens pensionsfond (1297/2006), 

23) kommunala pensionsanstalten som av-
ses i lagen om kommunala pensioner 
(549/2003) 

24) arbetslöshetskassor som avses i lagen 
om arbetslöshetskassor (603/1984), 

25) arbetslöshetsförsäkringsfonden som 
avses i lagen om finansiering av arbetslös-
hetsförmåner (555/1998), 

26) Utbildningsfonden som avses i lagen 
om Utbildningsfonden (1306/2002), 

27) försäkringsholdingsammanslutningar 
som avses i försäkringsbolagslagen, 
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28) konglomerats holdingsammanslutning-
ar som avses i lagen om tillsyn över finans- 
och försäkringskonglomerat (699/2004), 

29) bokföringsskyldiga som iakttar interna-
tionella redovisningsstandarder, så som när-
mare föreskrivs i 37 § i lagen om Finansin-
spektionen (878/2008). 

 
2 § 

Bokföringsnämnd 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Vad som i 1 och 2 mom. föreskrivs om 
bokföringsnämndens befogenheter och upp-
gifter tillämpas inte på bokföringsskyldiga 

som avses i 1 § 3 mom. 1—28 punkten eller 
på andra bokföringsskyldiga till den del det 
är fråga om tillämpning av de internationella 
redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. 
1 §. Bokföringsnämnden kan dock trots vad 
som anförs ovan ge utlåtanden om tillämp-
ningen av standarderna till Finansinspektio-
nen för dess tillsynsuppgift enligt 1 § samt 
till sådana bokföringsskyldiga som avses i 
37 § i lagen om Finansinspektionen och som 
begärt utlåtande på det sätt som avses i lag-
rummet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
 

————— 
 

Helsingfors den 2 oktober 2009 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi 
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Bilaga 
Parallelltext 

3. 

Lag  

om ändring av kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kreditinstitutslagen av den 9 februari 2007 (121/2007) 4 § 1 mom. 2 punkten, 8 § 

1 mom., 12 §, 20 § 1 mom., 22 § 1 mom., 30 § 1 mom. 5 punkten, 31 § 1 och 3 mom., 32 och 
44 §, 53 §, 55 § 4 mom., 66 §, 76 § 1 mom. och 134 § 1 mom., av dem 20 § 1 mom. sådant det 
lyder i lag 929/2007, som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 §  

Kreditinstitutsverksamhet 

Med kreditinstitutsverksamhet avses i den-
na lag affärsverksamhet som består i att från 
allmänheten ta emot återbetalbara medel och 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) bedriva generell betalningsförmedling 
eller ge ut elektroniska pengar 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Kreditinstitutsverksamhet 

Med kreditinstitutsverksamhet avses i den-
na lag affärsverksamhet som består i att från 
allmänheten ta emot återbetalbara medel och 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) ge ut elektroniska pengar. 
 

-— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

8 §  

Kreditinstitut 

Ett kreditinstitut är ett företag som enligt 
denna lag har koncession för kreditinstituts-
verksamhet. Ett kreditinstitut kan vara en in-
låningsbank, ett kreditföretag eller ett betal-
ningsförmedlingsföretag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Kreditinstitut 

Ett kreditinstitut är ett företag som enligt 
denna lag har koncession för kreditinstituts-
verksamhet. Ett kreditinstitut kan vara en in-
låningsbank, ett kreditföretag eller ett institut 
för elektroniska pengar. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

12 §  

Betalningsförmedlingsföretag 

Ett betalningsförmedlingsföretag är ett kre-
ditinstitut som får bedriva verksamhet enligt 
4 § 1 mom. 2 punkten. 

Ett betalningsförmedlingsföretag kan vara 

12 §

Institut för elektroniska pengar 

Ett institut för elektroniska pengar är ett 
kreditinstitut som får bedriva verksamhet 
som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten. 

Ett institut för elektroniska pengar kan vara 
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ett aktiebolag eller ett andelslag. 
 

ett aktiebolag eller andelslag. 
 

 
20 §  

Undantag från kreditinstituts ensamrätt att ta 
emot återbetalbara medel 

Bestämmelserna i 19 § begränsar inte Fin-
lands Banks rätt att från allmänheten ta emot 
återbetalbara medel, fondbolags rätt att bedri-
va fondverksamhet enligt lagen om placer-
ingsfonder (48/1999) eller försäkringsföretags 
rätt att bedriva försäkringsrörelse enligt lagen 
om försäkringsbolag. Bestämmelserna i 19 § 
begränsar inte heller försäljning av andra be-
talningsmedel än elektroniska pengar. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 § 

Undantag från kreditinstituts ensamrätt att ta 
emot återbetalbara medel 

Bestämmelserna i 19 § begränsar inte Fin-
lands Banks rätt att från allmänheten ta emot 
återbetalbara medel, fondbolags rätt att be-
driva fondverksamhet enligt lagen om placer-
ingsfonder (48/1999), betalningsinstituts el-
ler i 7 § i lagen om betalningsinstitut (   /   ) 
nämnda personers rätt att i enlighet med 
nämnda lag tillhandahålla betaltjänster eller 
försäkringsföretags rätt att bedriva försäk-
ringsrörelse enligt lagen om försäkringsbo-
lag. Bestämmelserna i 19 § begränsar inte 
heller försäljning av andra betalningsmedel 
än elektroniska pengar. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

22 §  

Koncessionsansökan 

Finansinspektionen beviljar på ansökan ett 
kreditinstitut koncession. Koncession kan be-
viljas för verksamhet som inlåningsbank, 
kreditföretag eller betalningsförmedlingsföre-
tag. Finansministeriet föreskriver genom för-
ordning vilka upplysningar som skall fogas 
till ansökan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

22 § 

Koncessionsansökan 

Finansinspektionen beviljar på ansökan ett 
kreditinstitut koncession. Koncession kan 
beviljas för verksamhet som inlåningsbank, 
kreditföretag eller institut för elektroniska 
pengar. Finansministeriet föreskriver genom 
förordning vilka upplysningar som ska fogas 
till ansökan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
30 §  

Affärsverksamhet som är tillåten för inlå-
ningsbanker 

För inlåningsbanker tillåten affärsverksam-
het är 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) generell betalningsförmedling och andra 
betalningstjänster, 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

30 § 

Affärsverksamhet som är tillåten för inlå-
ningsbanker 

För inlåningsbanker tillåten affärsverksam-
het är 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) betaltjänster och annan betalningsrörel-
se, 
— — — — — — — — — — — — — —  
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31 §  

Affärsverksamhet som är tillåten för kreditfö-
retag 

Ett kreditföretag får bedriva affärsverksam-
het enligt 30 § 1 mom. men inte inlåning från 
allmänheten. Vidare får ett kreditföretag från 
allmänheten ta emot andra medel som skall 
återbetalas på anfordran än insättningar en-
dast i samband med generell betalningsför-
medling och utgivning av elektroniska peng-
ar. Ett kreditföretag får bedriva hypoteks-
banksverksamhet enligt vad som föreskrivs i 
lagen om hypoteksbanker. 
— — — — — — — — — — — — — —  

På medel som ett kreditföretag har tagit 
emot för generell betalningsförmedling på ett 
konto och som skall återbetalas på anfordran 
tillämpas vad som i 135—138 § föreskrivs 
om inlåning. 
 

31 § 

Affärsverksamhet som är tillåten för kreditfö-
retag 

Kreditföretag får bedriva affärsverksamhet 
enligt 30 § 1 mom. men inte inlåning från 
allmänheten. Vidare får kreditföretag från 
allmänheten ta emot andra medel som ska 
återbetalas på anfordran än insättningar en-
dast i samband med tillhandahållande av be-
taltjänster och utgivning av elektroniska 
pengar. Kreditföretag får bedriva hypoteks-
banksverksamhet enligt vad som föreskrivs i 
lagen om hypoteksbanker. 
— — — — — — — — — — — — — —  

På medel som ett kreditföretag har tagit 
emot på ett konto för tillhandahållande av 
betaltjänster och som ska återbetalas på an-
fordran tillämpas vad som i 135—138 § före-
skrivs om inlåning. 

 
 

 
32 §  

Affärsverksamhet som är tillåten för betal-
ningsförmedlingsföretag 

Ett betalningsförmedlingsföretag får bedri-
va affärsverksamhet som avses i 30 § 1 mom. 
1, 2, 5, 6 och 8 punkten samt därmed jämför-
bar eller nära sammanhängande affärsverk-
samhet, utom inlåning från allmänheten. Vi-
dare får ett betalningsförmedlingsföretag från 
allmänheten ta emot andra medel som skall 
återbetalas på anfordran endast i samband 
med generell betalningsförmedling och ut-
givning av elektroniska pengar. Ett betal-
ningsförmedlingsföretag får inte bevilja kre-
dit. 

Ett betalningsförmedlingsföretag får inte 
inneha aktier eller andelar i andra företag än 
tjänsteföretag som avses i 14 §. Ett betal-
ningsförmedlingsföretag får inte ingå avtal 
om andra derivatinstrument än sådana ränte- 
eller valutakursrelaterade standardiserade de-
rivatinstrument som dagligen omfattas av 
krav på säkerhet och vars syfte är att täcka de 
risker som hänför sig till betalningsförmed-
lingsföretagets tillgångar och skulder. 

På medel som ett betalningsförmedlingsfö-
retag har tagit emot för generell betalnings-

32 § 

Affärsverksamhet som är tillåten för institut 
för elektroniska pengar 

Institut för elektroniska pengar får bedriva 
affärsverksamhet enligt 30 § 1 mom. 1, 2, 5, 
6 och 8 punkten samt därmed jämförbar eller 
nära sammanhängande affärsverksamhet, 
dock inte inlåning från allmänheten och till-
handahållande av betaltjänster. Vidare får 
institut för elektroniska pengar från allmän-
heten ta emot andra medel som ska återbeta-
las på anfordran endast i samband med ut-
givning av elektroniska pengar. Institut för 
elektroniska pengar får inte bevilja kredit. 

 
Institut för elektroniska pengar får inte in-

neha aktier eller andelar i andra företag än 
tjänsteföretag som avses i 14 §. Institut för 
elektroniska pengar får inte ingå avtal om 
andra derivatinstrument än sådana ränte- eller 
valutakursrelaterade standardiserade derivat-
instrument som dagligen omfattas av krav på 
säkerhet och vars syfte är att täcka de risker 
som hänför sig till institutets tillgångar och 
skulder. 
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förmedling på ett konto och som skall återbe-
talas på anfordran tillämpas vad som i 135—
138 § föreskrivs om inlåning. 

 

 
 
 

 
 

44 §  

Minimikapital 

En inlåningsbanks och ett kreditföretags ak-
tiekapital, andelskapital eller grundkapital 
skall uppgå till minst fem miljoner euro. Ett 
betalningsförmedlingsföretags aktie- eller an-
delskapital skall uppgå till minst en miljon 
euro. Kapitalet skall vara tecknat i sin helhet 
när koncessionen beviljas. 

 

44 § 

Minimikapital 

En inlåningsbanks och ett kreditföretags 
aktiekapital, andelskapital eller grundkapital 
ska uppgå till minst fem miljoner euro. Ett 
institut för elektroniska pengar ska ha ett ak-
tie- eller andelskapital på minst en miljon 
euro. Kapitalet ska vara tecknat i sin helhet 
när koncessionen beviljas. 
 

 
53 §  

Betalningsförmedlingsföretags likviditet 

Ett betalningsförmedlingsföretag skall i föl-
jande investeringsobjekt ha investerat minst 
ett belopp som motsvarar de sammanlagda 
skulder som baserar sig på medel som företa-
get har tagit emot mot utgivning av elektro-
niska pengar och för generell betalningsför-
medling: 

1) poster vilkas riskvikt enligt 58 § är 0 pro-
cent, 

2) sådana fordringar på kreditinstitut och 
utländska kreditinstitut vilkas riskvikt enligt 
58 § är 20 procent, 

3) andra skuldinstrument som Finansin-
spektionen godkänt. 

Vid tillämpningen av detta moment värde-
ras tillgångsposterna till anskaffningsvärdet 
eller, om deras sannolika överlåtelsepris vid 
rapporteringstidpunkten är lägre, till detta 
värde. 

Ett betalningsförmedlingsföretag får inve-
stera medel som avses i 1 mom. i poster som 
avses i 1 mom. 2 och 3 punkten högst till ett 
belopp som motsvarar tjugo gånger beloppet 
av företagets kapitalbas. 

Om de tillgångsposter som avses i 1 mom. 
understiger det belopp som avses i det mo-
mentet, skall Finansinspektionen bestämma 
en tidsfrist inom vilken betalningsförmed-
lingsföretaget skall vidta åtgärder för att be-
loppet av tillgångsposterna skall nå upp till 
den nivå som avses i momentet. Finansin-

53 § 

Likviditet för institut för elektroniska pengar 

Institut för elektroniska pengar ska i föl-
jande investeringsobjekt ha investerat minst 
ett belopp som motsvarar de sammanlagda 
skulder som baserar sig på medel som företa-
get har tagit emot mot utgivning av elektro-
niska pengar: 

 
1) poster vilkas riskvikt enligt 58 § är 

0 procent, 
2) sådana fordringar på kreditinstitut och 

utländska kreditinstitut vilkas riskvikt enligt 
58 § är 20 procent, 

3) andra skuldinstrument som Finansin-
spektionen godkänt. 

Vid tillämpningen av detta moment värde-
ras tillgångsposterna till anskaffningsvärdet 
eller, om deras sannolika överlåtelsepris vid 
rapporteringstidpunkten är lägre, till detta 
värde. 

Institut för elektroniska pengar får investe-
ra medel som avses i 1 mom. i poster som 
avses i 1 mom. 2 och 3 punkten högst till ett 
belopp som motsvarar tjugo gånger beloppet 
av institutets kapitalbas. 

Om de tillgångsposter som avses i 1 mom. 
understiger det belopp som avses i det mo-
mentet, ska Finansinspektionen bestämma en 
tidsfrist inom vilken institutet för elektronis-
ka pengar ska vidta åtgärder för att beloppet 
av tillgångsposterna ska nå upp till den nivå 
som avses i momentet. Finansinspektionen 
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spektionen kan då och även annars på betal-
ningsförmedlingsföretagets ansökan för viss 
tid tillåta att andra tillgångsposter än de som 
avses i 1 mom. används som täckning för fö-
retagets skulder enligt 1 mom. Beloppet av 
dessa tillgångsposter får dock inte överstiga 
fem procent av de nämnda skulderna eller be-
talningsförmedlingsföretagets kapitalbas, be-
roende på vilket belopp som är lägst. 

 

kan då och även annars på ansökan av insti-
tutet för elektroniska pengar för viss tid tillå-
ta att andra tillgångsposter än de som avses i 
1 mom. används som täckning för institutets 
skulder enligt 1 mom. Beloppet av dessa till-
gångsposter får dock inte överstiga fem pro-
cent av de nämnda skulderna eller institutets 
kapitalbas, beroende på vilket belopp som är 
lägst. 

 
 

 
 

55 § 

Kapitalkrav 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett betalningsförmedlingsföretag skall med 

avvikelse från 1 mom. ha en kapitalbas som 
föreskrivs i 66 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

55 § 

Kapitalkrav 

— — — — — — — — — — — — — —  
Institut för elektroniska pengar ska med 

avvikelse från 1 mom. ha en kapitalbas som 
föreskrivs i 66 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

66 § 

Kapitalkrav för betalningsförmedlingsföretag 

 
Ett betalningsförmedlingsföretag skall med 

avvikelse från 57—65 § ha en kapitalbas som 
motsvarar minst två procent av det samman-
lagda belopp som den tagit emot mot utgiv-
ning av elektroniska pengar och för generell 
betalningsförmedling eller, om de senaste sex 
månadernas månatliga genomsnittsvärde för 
det sammanlagda beloppet av dylika skulder 
är större, två procent av nämnda genomsnitts-
värde. Om mindre än sex månader har gått 
sedan betalningsförmedlingsföretaget inledde 
sin verksamhet skall i stället för nämnda ge-
nomsnittsvärde tillämpas det riktvärde som 
anges i företagets verksamhetsplan och som 
godkänts av Finansinspektionen. 

På de medel som skall investeras i enlighet 
med 53 § 2 mom. skall betalningsförmed-
lingsföretaget tillämpa de begränsningar som 
är nödvändiga för att skydda företaget mot 
marknadsrisker som hänför sig till medlen. 

66 § 

Kapitalkrav för institut för elektroniska 
pengar 

Institut för elektroniska pengar ska med 
avvikelse från 57—65 § ha en kapitalbas som 
motsvarar minst två procent av det samman-
lagda belopp som det tagit emot mot utgiv-
ning av elektroniska pengar eller, om de se-
naste sex månadernas månatliga genom-
snittsvärde för det sammanlagda beloppet av 
dylika skulder är större, två procent av 
nämnda genomsnittsvärde. Om mindre än 
sex månader har gått sedan institutet för elek-
troniska pengar inledde sin verksamhet ska i 
stället för nämnda genomsnittsvärde tilläm-
pas det riktvärde som anges i institutets verk-
samhetsplan och som godkänts av Finansin-
spektionen. 

På de medel som ska investeras i enlighet 
med 53 § 3 mom. ska ett institut för elektro-
niska pengar tillämpa de begränsningar som 
är nödvändiga för att skydda institutet mot 
marknadsrisker som hänför sig till medlen. 
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76 § 

Gruppbaserade kapitalkrav 

Ett kreditinstitut skall ha en tillräcklig kon-
soliderad kapitalbas för att täcka de konsoli-
derade exponeringar som avses i 55 § 1 mom. 
Ett betalningsförmedlingsföretag skall ha en 
konsoliderad kapitalbas som motsvarar den i 
66 § föreskrivna andelen av det sammanlagda 
beloppet av de i den nämnda paragrafen av-
sedda medel som har mottagits av företag 
som hör till den finansiella företagsgruppen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

76 § 

Gruppbaserade kapitalkrav 

Kreditinstitut ska ha en tillräcklig konsoli-
derad kapitalbas för att täcka de konsolidera-
de exponeringar som avses i 55 § 1 mom. In-
stitut för elektroniska pengar ska ha en kon-
soliderad kapitalbas som motsvarar den i 
66 § föreskrivna andelen av det sammanlag-
da beloppet av de i den nämnda paragrafen 
avsedda medel som har mottagits av företag 
som hör till den finansiella företagsgruppen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
134 § 

Kunders rätt till grundläggande banktjänster 

En inlåningsbank får endast av vägande 
skäl vägra att öppna ett vanligt inlåningskon-
to och att bevilja ett instrument som är avsett 
för användning av ett sådant konto eller vägra 
att sköta ett uppdrag som avser betalnings-
förmedling för en fysisk person som lagligen 
vistas i en EES-stat. Skälet till vägran skall ha 
samband med kunden eller med kundens tidi-
gare beteende eller med en uppenbar avsak-
nad av något verkligt behov av ett kundför-
hållande. Kunden skall underrättas om orsa-
ken till vägran. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

134 § 

Kunders rätt till grundläggande banktjänster 

En inlåningsbank får endast av vägande 
skäl vägra att öppna ett vanligt inlåningskon-
to och att bevilja instrument för användning 
av ett sådant konto eller vägra att sköta betal-
tjänstuppdrag för en fysisk person som lagli-
gen vistas i en EES-stat. Skälet till vägran 
ska ha samband med kunden eller med kun-
dens tidigare beteende eller med en uppenbar 
avsaknad av något verkligt behov av ett 
kundförhållande. Kunden ska underrättas om 
orsaken till vägran. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 
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4.  

Lag 

om ändring av 6 § i lagen om värdepappersföretag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 26 oktober 2007 om värdepappersföretag (922/2007) 6 § 1 mom. som 

följer: 
 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

6 § 

Kreditinstitut och finansiella institut 

Med kreditinstitut avses i denna lag andra 
företag enligt 8 § i kreditinstitutslagen 
(121/2007) än betalningsförmedlingsföretag. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

6 § 

Kreditinstitut och finansiella institut 

Med kreditinstitut avses i denna lag andra 
företag enligt 8 § i kreditinstitutslagen 
(121/2007) än institut för elektroniska peng-
ar. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

 
 

 
 

5.  

Lag 

om ändring av lagen om Finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 19 december 2008 om Finansinspektionen (878/2008) 6 § 1 mom. 5, 

10 och 13 punkten, 26 § 4 mom., 45 § 1 mom., 55 och 56 § och 58 § 1 mom., samt 
fogas till 4 § 2 mom. en ny 9 a-punkt och till 5 § en ny 10 a-punkt som följer: 
 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 § 

Tillsynsobjekt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i 

4 §

Tillsynsobjekt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i 
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denna lag 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

denna lag 
— — — — — — — — — — — — — —  

9 a) betalningsinstitut enligt lagen om be-
talningsinstitut (   /   ), 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
5 § 

Andra finansmarknadsaktörer 

Med andra finansmarknadsaktörer avses i 
denna lag 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Andra finansmarknadsaktörer 

Med andra finansmarknadsaktörer avses i 
denna lag 
— — — — — — — — — — — — — —  

10 a) den som avses i 7 § i lagen om betal-
ningsinstitut, 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
6 § 

Övriga definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) utländskt tillsynsobjekt ett företag som 
motsvarar ett kreditinstitut enligt kreditinsti-
tutslagen, ett värdepappersföretag enligt lagen 
om värdepappersföretag, ett fondbolag enligt 
lagen om placeringsfonder eller ett försäk-
ringsbolag enligt försäkringsbolagslagen och 
som har en filial i Finland eller som tillhan-
dahåller eller planerar att tillhandahålla tjäns-
ter i Finland utan att etablera någon filial, 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
10) filial ett kreditinstituts, värdepappersfö-

retags, fondbolags eller försäkringsbolags fi-
lial samt en finländsk filial till ett utländskt 
kreditinstitut enligt lagen om utländska kre-
ditinstituts och finansiella instituts verksam-
het i Finland, en finländsk filial till ett ut-
ländskt försäkringsbolag enligt lagen om ut-
ländska försäkringsbolag, en finländsk filial 
till ett utländskt värdepappersföretag enligt 
lagen om utländska värdepappersföretags rätt 
att tillhandahålla investeringstjänster i Fin-
land och en finländsk filial till ett utländskt 
fondbolag enligt lagen om utländska fondbo-
lags verksamhet i Finland, 
 
 
 

6 § 

Övriga definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) utländskt tillsynsobjekt ett företag som 
motsvarar ett kreditinstitut enligt kreditinsti-
tutslagen, ett värdepappersföretag enligt la-
gen om värdepappersföretag, ett fondbolag 
enligt lagen om placeringsfonder, ett försäk-
ringsbolag enligt försäkringsbolagslagen el-
ler ett betalningsinstitut enligt lagen om be-
talningsinstitut och som har en filial i Finland 
eller som tillhandahåller eller planerar att 
tillhandahålla tjänster i Finland utan att eta-
blera någon filial, 
— — — — — — — — — — — — — —  

10) filial ett kreditinstituts, värdepappersfö-
retags, fondbolags, betalningsinstituts eller 
försäkringsbolags filial samt en finländsk fi-
lial till ett utländskt kreditinstitut enligt lagen 
om utländska kreditinstituts och finansiella 
instituts verksamhet i Finland, en finländsk 
filial till ett utländskt försäkringsbolag enligt 
lagen om utländska försäkringsbolag, en fin-
ländsk filial till ett utländskt värdepappersfö-
retag enligt lagen om utländska värdepap-
persföretags rätt att tillhandahålla invester-
ingstjänster i Finland och en finländsk filial 
till ett utländskt fondbolag enligt lagen om 
utländska fondbolags verksamhet i Finland, 
samt en finländsk filial till ett utländskt be-
talningsinstitut enligt lagen om utländska be-
talningsinstituts verksamhet i Finland (   /   ), 
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— — — — — — — — — — — — — —  
13) stadgar tillsynsobjekts bolagsordningar 

och föreningsstadgar samt stadgar för kredit-
institut i andelslagsform, sparbanker, hypo-
teksföreningar, pensionsstiftelser, försäk-
ringskassor, arbetslöshetskassor, insättnings-
garantifonden, ersättningsfonden för investe-
rare, fondbörser, clearingorganisationer, vär-
depapperscentraler och placeringsfonder och 
likaså andra stadgar som Finansinspektionen 
eller någon annan myndighet i enlighet med 
bestämmelserna om finansmarknaden fast-
ställer för finansmarknadsaktörer eller som 
finansmarknadsaktörer annars i enlighet med 
bestämmelserna om finansmarknaden är 
skyldiga att iaktta i sin verksamhet. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
13) stadgar tillsynsobjekts bolagsordningar 

och föreningsstadgar samt stadgar för kredit-
institut i andelslagsform, betalningsinstitut, 
sparbanker, hypoteksföreningar, pensionsstif-
telser, försäkringskassor, arbetslöshetskassor, 
insättningsgarantifonden, ersättningsfonden 
för investerare, fondbörser, clearingorganisa-
tioner, värdepapperscentraler och placerings-
fonder och likaså andra stadgar som Finans-
inspektionen eller någon annan myndighet i 
enlighet med bestämmelserna om finans-
marknaden fastställer för finansmarknadsak-
törer eller som finansmarknadsaktörer annars 
i enlighet med bestämmelserna om finans-
marknaden är skyldiga att iaktta i sin verk-
samhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

26 § 

Återkallande av verksamhetstillstånd samt 
därmed jämförbara förordnanden om avslu-

tande av verksamhet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansinspektionen ska på ansökan återkal-

la ett verksamhetstillstånd som den har bevil-
jat ett utländskt kreditinstituts filial i Finland, 
en hypoteksförening, ett försäkringsbolag, ett 
utländskt försäkringsbolags filial i Finland, 
ett värdepappersföretag, ett utländskt värde-
pappersföretags filial i Finland, ett fondbolag, 
ett utländskt fondbolags filial i Finland eller 
ett förvaringsinstitut, om tillsynsobjektet inte 
längre bedriver tillståndspliktig verksamhet 
och på den grunden har ansökt om återkallel-
se av verksamhetstillståndet. Bestämmelser 
om återkallelse av koncession för ett kreditin-
stitut i aktiebolagsform på ansökan av kredit-
institutet finns i lagen om affärsbanker och 
andra kreditinstitut i aktiebolagsform 
(1501/2001), om återkallelse av en sparbanks 
koncession på ansökan av sparbanken i spar-
bankslagen (1502/2001) och om återkallelse 
av koncession för ett kreditinstitut i andels-
lagsform på ansökan av kreditinstitutet i la-
gen om andelsbanker och andra kreditinstitut 
i andelslagsform. 
— — — — — — — — — — — — — —  

26 § 

Återkallande av verksamhetstillstånd samt 
därmed jämförbara förordnanden om avslu-

tande av verksamhet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansinspektionen ska på ansökan återkal-

la verksamhetstillstånd som den har beviljat 
ett utländskt kreditinstituts filial i Finland, ett 
betalningsinstitut, en hypoteksförening, ett 
försäkringsbolag, ett utländskt försäkringsbo-
lags filial i Finland, ett värdepappersföretag, 
ett utländskt värdepappersföretags filial i Fin-
land, ett fondbolag, ett utländskt fondbolags 
filial i Finland eller ett förvaringsinstitut, om 
tillsynsobjektet inte längre bedriver till-
ståndspliktig verksamhet och på den grunden 
har ansökt om återkallelse av verksamhets-
tillståndet. Bestämmelser om återkallelse av 
koncession för kreditinstitut i aktiebolags-
form på ansökan av kreditinstitutet finns i la-
gen om affärsbanker och andra kreditinstitut i 
aktiebolagsform (1501/2001), om återkallelse 
av en sparbanks koncession på ansökan av 
sparbanken i sparbankslagen (1502/2001) 
och om återkallelse av koncession för kredit-
institut i andelslagsform på ansökan av kre-
ditinstitutet i lagen om andelsbanker och 
andra kreditinstitut i andelslagsform. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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45 § 

Tillämpningsområdet för bestämmelserna om 
tillsyn över kundskyddet 

Finansinspektionen övervakar i enlighet 
med detta kapitel att kreditinstitut, försäk-
ringsbolag, försäkringsföreningar, försäk-
ringsmäklare, värdepappersföretag, fondbolag 
och fondbörser iakttar de på dem tillämpliga 
bestämmelserna om marknadsföring och an-
vändning av avtalsvillkor samt om annat så-
dant förfarande i kundförhållanden som från 
kundens synpunkt är olämpligt eller strider 
mot god sed. I värdepappersmarknadslagen 
föreskrivs om tillsyn över efterlevnaden av 
bestämmelserna om marknadsföring av vär-
depapper och derivatinstrument. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

45 § 

Tillämpningsområdet för bestämmelserna om 
tillsyn över kundskyddet 

Finansinspektionen övervakar i enlighet 
med detta kapitel att kreditinstitut, betal-
ningsinstitut, försäkringsbolag, försäkrings-
föreningar, försäkringsmäklare, värdepap-
persföretag, fondbolag och fondbörser iakttar 
de på dem tillämpliga bestämmelserna om 
marknadsföring och användning av avtals-
villkor samt om annat sådant förfarande i 
kundförhållanden som från kundens syn-
punkt är olämpligt eller strider mot god sed. I 
värdepappersmarknadslagen föreskrivs om 
tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna 
om marknadsföring av värdepapper och deri-
vatinstrument. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

55 § 

Anmälningsskyldighet vid filialetablering och 
vid annat tillhandahållande av tjänster till 

andra EES-stater 

I kreditinstitutslagen, lagen om värdepap-
persföretag, lagen om placeringsfonder och 
försäkringsbolagslagen föreskrivs om Finans-
inspektionens skyldighet att informera värd-
statens tillsynsmyndighet om att ett tillsyns-
objekt har etablerat en filial i värdstaten och 
om att tjänster tillhandahålls i värdstaten utan 
filialetablering. I lagen om pensionsstiftelser 
och lagen om försäkringskassor föreskrivs om 
tillhandahållande av tilläggspensioner i en 
annan EES-stat och i lagen om försäkrings-
förmedling finns bestämmelser om försäk-
ringsförmedling i en annan EES-stat. I värde-
pappersmarknadslagen föreskrivs om Finans-
inspektionens skylighet att underrätta till-
synsmyndigheten i en annan EES-stat om en 
fondbörs verksamhet i den andra EES-staten. 
 
 

55 § 

Anmälningsskyldighet vid filialetablering och 
vid annat tillhandahållande av tjänster till 

andra EES-stater 

I kreditinstitutslagen, lagen om betalnings-
institut , lagen om värdepappersföretag, lagen 
om placeringsfonder och försäkringsbolags-
lagen föreskrivs om Finansinspektionens 
skyldighet att informera värdstatens tillsyns-
myndighet om att ett tillsynsobjekt har eta-
blerat filial i värdstaten och om att tjänster 
tillhandahålls i värdstaten utan filialetable-
ring. I lagen om pensionsstiftelser och lagen 
om försäkringskassor föreskrivs om tillhan-
dahållande av tilläggspensioner i en annan 
EES-stat och i lagen om försäkringsförmed-
ling finns bestämmelser om försäkringsför-
medling i en annan EES-stat. I värdepap-
persmarknadslagen föreskrivs om Finansin-
spektionens skyldighet att underrätta till-
synsmyndigheten i en annan EES-stat om en 
fondbörs verksamhet i den andra EES-staten. 
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56 § 

Inspektion av finländska tillsynsobjekts filia-
ler i andra EES-stater 

I fråga om Finansinspektionens rätt att in-
spektera kreditinstituts, värdepappersföretags, 
fondbolags och försäkringsbolags filialer i 
andra EES-stater tillämpas 24 §. Innan Fi-
nansinspektionen inspekterar en filial ska den 
underrätta värdstatens tillsynsmyndighet om 
saken. 

 

56 § 

Inspektion av finländska tillsynsobjekts filia-
ler i andra EES-stater 

I fråga om Finansinspektionens rätt att in-
spektera kreditinstituts, betalningsinstituts, 
värdepappersföretags, fondbolags och försäk-
ringsbolags filialer i andra EES-stater tilläm-
pas 24 §. Innan Finansinspektionen inspekte-
rar en filial ska den underrätta värdstatens 
tillsynsmyndighet om saken. 
 

 
58 § 

Samarbete vid återkallande av verksamhets-
tillstånd och begränsning av verksamheten, 

överlåtelse av försäkringsbestånd, försättan-
de i konkurs eller likvidation och utfärdande 

av pantsättnings- och avyttringsförbud 

Finansinspektionen ska utan dröjsmål un-
derrätta värdstatens tillsynsmyndighet om be-
slut att inleda konkurs- eller likvidationsförfa-
rande mot kreditinstitut, värdepappersföretag, 
fondbolag och försäkringsbolag som är eta-
blerade i en annan EES-stat eller tillhandahål-
ler tjänster där och om konkursens eller likvi-
dationens verkningar samt om beslut att åter-
kalla verksamhetstillstånd eller begränsa 
verksamheten för ett sådant företag och likaså 
om utfärdande av pantsättnings- och avytt-
ringsförbud för ett sådant företag. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

58 § 

Samarbete vid återkallande av verksamhets-
tillstånd och begränsning av verksamheten, 

överlåtelse av försäkringsbestånd, försättan-
de i konkurs eller likvidation och utfärdande 

av pantsättnings- och avyttringsförbud 

Finansinspektionen ska utan dröjsmål un-
derrätta värdstatens tillsynsmyndighet om 
beslut att inleda konkurs- eller likvidations-
förfarande mot kreditinstitut, betalningsinsti-
tut, värdepappersföretag, fondbolag och för-
säkringsbolag som är etablerade i en annan 
EES-stat eller tillhandahåller tjänster där och 
om konkursens eller likvidationens verkning-
ar samt om beslut att återkalla verksamhets-
tillstånd eller begränsa verksamheten för så-
dana företag och likaså om utfärdande av 
pantsättnings- och avyttringsförbud för såda-
na företag. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 
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6.  

Lag 

om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 19 december 2008 om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 2 

§ 3 mom., 4 § 1 mom., 5 § 1 mom., 6 § 1 mom., samt 
fogas till 1 § 1 mom. en ny 2 a-punkt som följer: 
 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 

Avgiftsskyldig 

Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finans-
inspektionen är 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

1 § 

Avgiftsskyldig 

Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finans-
inspektionen är 
— — — — — — — — — — — — — —  

2 a) den som avses i 7 § i lagen om betal-
ningsinstitut (   /   ), 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
2 § 

Tillsynsavgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den proportionella avgiften beräknas i en-

lighet med denna lag på basis av balansom-
slutningen, de förvaltade placeringsfondernas 
sammanlagda tillgångar, omsättningen eller 
medlemsavgiftsintäkterna enligt den avgifts-
skyldiges senast fastställda bokslut. Som ett 
värdepappersföretags omsättning betraktas de 
sammanlagda intäkterna enligt resultaträk-
ningen, inklusive nettointäkterna av värde-
pappershandel och valutaverksamhet. Om 
nettoavkastningen är negativ antecknas den 
som noll. Vad som i denna lag föreskrivs om 
fondbolag och om de av dem förvaltade pla-
ceringsfondernas sammanlagda tillgångar ska 
på motsvarande sätt tillämpas på fastighets-
fonder och deras tillgångar. 

 
 

2 §

Tillsynsavgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den proportionella avgiften beräknas i en-

lighet med denna lag på basis av balansom-
slutningen, de förvaltade placeringsfondernas 
sammanlagda tillgångar, omsättningen eller 
medlemsavgiftsintäkterna enligt den avgifts-
skyldiges senast fastställda bokslut. Som ett 
värdepappersföretags omsättning betraktas de 
sammanlagda intäkterna enligt resultaträk-
ningen, inklusive nettointäkterna av värde-
pappershandel och valutaverksamhet. Om 
nettoavkastningen är negativ antecknas den 
som noll. Vad som i denna lag föreskrivs om 
fondbolag och om de av dem förvaltade pla-
ceringsfondernas sammanlagda tillgångar ska 
på motsvarande sätt tillämpas på fastighets-
fonder och deras tillgångar. Om ett betal-
ningsinstitut bedriver sådan annan affärs-
verksamhet som avses i 9 § 2 mom. i lagen 
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

om betalningsinstitut ska som dess omsätt-
ning betraktas betaltjänsternas andel av före-
tagets sammanlagda omsättning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
4 § 

Proportionell tillsynsavgift 

Avgiftsgrunden för en proportionell till-
synsavgift, avgiften i procent av avgiftsgrun-
den och de avgiftsskyldiga bestäms som föl-
jer: 
 

4 § 

Proportionell tillsynsavgift 

Avgiftsgrunden för en proportionell till-
synsavgift, avgiften i procent av avgiftsgrun-
den och de avgiftsskyldiga bestäms som föl-
jer: 
 

 

Avgiftsskyldiga  Avgiftsgrund  Avgift i % av 
avgiftsgrunden  

inlåningsbank enligt kreditinstitutslagen  balansomslutning  0,00284  

kreditföretag och institut för elektroniska 
pengar enligt kreditinstitutslagen 

balansomslutning  0,00284  

betalningsinstitut enligt lagen om betalnings-
institut 

omsättning 0,25 

skadeförsäkringsbolag enligt försäkringsbo-
lagslagen (521/2008)  

balansomslutning x 4  0,00284  

livförsäkringsbolag enligt försäkringsbolags-
lagen  

balansomslutning  0,00284  

arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen 
om arbetspensionsförsäkringsbolag 
(354/1997)  

balansomslutning  0,00284  

försäkringsförening enligt lagen om försäk-
ringsföreningar (1250/1987)  

balansomslutning x 4  0,00284  

pensionsstiftelse enligt lagen om pensions-
stiftelser  

balansomslutning  0,00284  

pensionskassa enligt lagen om försäkrings-
kassor  

balansomslutning  0,00284  

sjukkassa enligt lagen om försäkringskassor  balansomslutning x 4  0,00284  

annan försäkringskassa enligt lagen om för-
säkringskassor än pensionskassa eller sjuk-
kassa  

balansomslutning  0,00284  

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt 
lagen om pension för lantbruksföretagare 
(1280/2006)  

balansomslutning  0,00284  

Sjömanspensionskassan enligt lagen om sjö-
manspensioner (1290/2006)  

balansomslutning x 0,4  0,00284  
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arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt lagen 
om finansiering av arbetslöshetsförmåner 
(555/1998) och Utbildningsfonden  

balansomslutning  0,00284  

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, 
Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäk-
ringscentralen och Miljöförsäkringscentralen 
samt stödkassan för arbetslöshetskassorna en-
ligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984)  

balansomslutning x 4  0,00284  

statens pensionsfond enligt lagen om statens 
pensionsfond (1297/2006), den kommunala 
pensionsanstalten Kommunernas pensions-
försäkring enligt lagen om kommunala pen-
sioner (549/2003) och pensionsfonden vid 
Kyrkans centralfond enligt kyrkolagen 
(1054/1993)  

balansomslutning x 0,4  0,00284  

filialer till utländska kreditinstitut och finan-
siella institut vars hemstat hör till EES  

balansomslutning  0,00095  

filialer till utländska kreditinstitut vars hem-
stat inte hör till EES  

balansomslutning  0,00284  

filialer till utländska betalningsinstitut vars 
hemstat hör till EES 

omsättning 0,11 

fondbolag enligt lagen om placeringsfonder  de av fondbolaget för-
valtade placeringsfon-
dernas sammanlagda 
tillgångar  

0,0022  

tilläggsavgift för fondbolag som tillhandahål-
ler kapitalförvaltning eller investeringsråd-
givning  

kapitalförvaltningens 
och investeringsrådgiv-
ningens omsättning  

0,34  

fondbörser och andra clearingsorganisationer 
än värdepapperscentraler enligt värdepap-
persmarknadslagen samt optionsföretag en-
ligt lagen om handel med standardiserade op-
tioner och terminer (772/1988)  

omsättning  1,30 %;  
avgiften är dock 
minst 50 000 eu-
ro  

andra värdepappersföretag enligt lagen om 
värdepappersföretag (922/2007) än sådana 
som avses i lagens 45 § 3—5 mom.  

omsättning  0,34  

värdepappersföretag enligt 45 § 3—5 mom. i 
lagen om värdepappersföretag  

omsättning  0,11  

arbetslöshetskassor enligt lagen om arbets-
löshetskassor  

medlemsavgiftsintäkter  0,66  

utländska värdepappersföretags filialer vars 
hemstat hör till EES  

omsättning  0,15  

utländska värdepappersföretags filialer vars omsättning  0,34  
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hemstat inte hör till EES  

utländska fondbolags filialer vars hemstat hör 
till EES  

omsättning  0,15  

utländska fondbolags filialer vars hemstat in-
te hör till EES  

omsättning  0,34  

utländska försäkringsbolags filialer vars 
hemstat inte hör till EES  

premieintäkter  0,03  

— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Grundavgiften för avgiftsskyldiga som beta-
lar proportionell tillsynsavgift 

Beloppet i euro av den grundavgift som ska 
betalas utöver proportionell avgift enligt 4 § 
och de avgiftsskyldiga bestäms som följer: 
 

5 § 

Grundavgiften för avgiftsskyldiga som beta-
lar proportionell tillsynsavgift 

Beloppet i euro av den grundavgift som ska 
betalas utöver proportionell avgift enligt 4 § 
och de avgiftsskyldiga bestäms som följer: 
 

 

Avgiftsskyldiga  Grundavgift 
i euro  

affärsbank enligt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i ak-
tiebolagsform (1501/2001), sparbanksaktiebolag enligt sparbanksla-
gen (1502/2001) och andelsbanksaktiebolag enligt lagen om andels-
banker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001)  

6 000  

annat kreditinstitut  2 000  

tilläggsavgift för kreditinstitut vars provisionsintäkter överstiger  
finansnetto  

9 000  

betalningsinstitut 2 000 

försäkringsbolag  6 000  

försäkringsföreningar  1 000  

pensionsstiftelser och pensionskassor  1 200  

andra försäkringskassor än pensionskassor  800  

arbetslöshetskassor  6 000  

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan, ar-
betslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden  

6 000  

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Trafikförsäkrings- 
centralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och 
stödkassan för arbetslöshetskassorna  

1 200  

statens pensionsfond, Kommunernas pensionsförsäkring och pen-
sionsfonden vid Kyrkans centralfond  

15 000  

filialer till utländska kreditinstitut vars hemstat inte hör till EES  3 000  

filialer till utländska kreditinstitut vars hemstat hör till EES  2 000  
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fondbolag  4 000  

andra värdepappersföretag än sådana som avses i 45 § 3—5 mom. i 
lagen om värdepappersföretag  

6 000  

värdepappersföretag enligt 45 § 3—5 mom. i lagen om värdepappers-
företag  

1 000  

utländska värdepappersföretags filialer vars hemstat hör till EES  2 000  

utländska värdepappersföretags filialer vars hemstat inte hör till EES  3 000  

filialer till utländska betalningsinstitut vars hemstat hör till EES 1 000 

utländska fondbolags filialer vars hemstat hör till EES  2 000  

utländska fondbolags filialer vars hemstat inte hör till EES  3 000  

utländska försäkringsbolags filialer vars hemstat inte hör till EES  3 000  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga 

Beloppet av grundavgiften i euro för andra 
avgiftsskyldiga än de som avses i 4 § och de 
som är skyldiga att betala avgift bestäms som 
följer: 
 

6 § 

Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga 

Beloppet av grundavgiften i euro för andra 
avgiftsskyldiga än de som avses i 4 § och de 
som är skyldiga att betala avgift bestäms som 
följer: 

 
 

Avgiftsskyldiga  Grundavgift i euro  

värdepapperscentralen enligt lagen om värdeandelssystemet  260 000  

insättningsgarantifonden enligt kreditinstitutslagen  12 000  

säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen  2 000  

aktiebolag och andelslag som bedriver begränsad kredit- 
institutsverksamhet enligt 5 § i kreditinstitutslagen  

1 000  

juridiska personer som avses i 7 § i lagen om betalnings- 
institut 

1 000 

fysiska personer som avses i 7 § i lagen om betalningsinstitut 200  

ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om värde-
pappersföretag  

3 000  

förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder  3 000  

centralinstitutet för sammanslutningen av andelsbanker enligt 
lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslags-
form  

6 000  

kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag samt 
konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004)  

10 000  

holdingföretag som enligt 1 kap. 5 § i värdepappersmarknads- 10 000  
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lagen har bestämmande inflytande i en fondbörs, en värde-
papperscentral, ett optionsföretag eller en clearingorganisation 

värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföre-
tag  

1 000  

försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsförmedling  1 000 
Grundavgiften höjs 
med 180 euro för 
varje registrerad 
mäklare som är an-
ställd i ett försäk-
ringsmäklarföretag 
eller av en enskild 
näringsidkare.  

kontoförande institut enligt lagen om värdeandelssystemet  6 000  
Om ett kontoförande 
institut har ett eller 
flera underinstitut 
enligt 7 a § i lagen 
om värdeandelssy-
stemet höjs det kon-
toförande institutets 
grundavgift med 3 
000 euro för varje 
underinstitut.  

finländska clearingmedlemmar enligt 4 a kap. 8 § 2 mom. i 
värdepappersmarknadslagen och utländska clearingmedlem-
mar som har fast verksamhetsställe i Finland  

12 000  

registreringsfonden enligt lagen om värdeandelssystemet och 
clearingfond enligt värdepappersmarknadslagen  

2 000  

emittenter av aktier som är föremål för offentlig handel enligt 
1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen  

15 500  
Grundavgiften höjs 
med 16 000 euro om 
det finns en likvid 
marknad för aktierna 
enligt 4 kap. 10 § i 
värdepappersmark-
nadslagen.  

finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits 
upp till handel som motsvarar offentlig handel enligt 1 kap. 3 
§ i värdepappersmarknadslagen enbart i någon annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland  

12 500  

emittenter av aktier som är föremål för offentlig handel enligt 
1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen, när det är fråga om 
en avgiftsskyldig enligt 4 § eller när emittenten inte har hem-

10 500  
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ort i Finland  

emittenter av andra värdepapper som är föremål för offentlig 
handel än aktier  

3 000  

finländska bolag vars andra emitterade värdepapper än aktier 
på ansökan har tagits upp till handel som motsvarar offentlig 
handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen enbart i 
någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet än Finland  

3 000  

emittenter av aktier som på en mäklarlista är föremål för mul-
tilateral handel enligt 1 kap. 3 a § i värdepappersmarknadsla-
gen  

4 000  

emittenter av andra värdepapper än aktier som är föremål för 
multilateral handel på en mäklarlista  

1 000  

Pensionsskyddscentralen  10 000  

trafikförsäkringsnämnden och patienskadenämnden  1 000  

filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om 
utländska försäkringsbolag  

1 000  

sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen 
om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor som har 
filial i Finland  

1 000  

utländska kreditinstituts, värdepappersföretags och fondbo-
lags representationer  

1 000  

sådana försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkrings-
förmedling som är registrerade i något annan EES-stat än Fin-
land och har filial i Finland  

300  

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  .  
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7.  

Lag 

om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av 
terrorism 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 18 juli 2008 om förhindrande och utredning av penningtvätt och av 

finansiering av terrorism (503/2008) 31 § 5 mom. och 43 §, av dem 31 § 5 mom. sådant det 
lyder i lag 918/2008, samt 

ändras 2 § 20 punkten, 11 § 1 och 3 mom., 13 §, 19 § 3 mom., 21 § 1 mom., 25 § 3 mom., 
rubriken för 27 §, 27 § 1 mom., rubriken för 29 §, 29 § 1 mom., inledande stycket i 29 § 
2 mom., 30 §, 31 § 1 mom. 1 och 7 punkten, 32 § 1 och 2 mom. samt 33 § 1 mom., av dem 
31 § 1 mom. 1 och 7 punkten samt 32 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 918/2008, som 
följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Lagens tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på 
— — — — — — — — — — — — — —  

20) dem som affärs- eller yrkesmässigt till-
handahåller annan betalningsrörelse än sådan 
generell betalningsförmedling som avses i 
kreditinstitutslagen (betalningsrörelse), 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Lagens tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på 
— — — — — — — — — — — — — —  

20) betalningsinstitut som avses i lagen om 
betalningsinstitut (   /   ) och på den som av-
ses i 7 § i nämnda lag, 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
11 §  

Tredje parts åtgärder för kundkontroll 

Skyldigheterna i fråga om kundkontroll kan 
för den rapporteringsskyldigas räkning full-
göras av ett kreditinstitut, ett finansiellt insti-
tut, ett fondbolag, ett värdepappersföretag, ett 
försäkringsbolag, en försäkringsförmedlare, 
en advokat eller en revisor som har fått kon-
cession eller registrerats i ett obligatoriskt yr-
kesregister i Finland eller i en annan EES-
stat. Den rapporteringsskyldiga får också an-
lita en i en EES-stat belägen filial till ett kre-
ditinstitut, ett finansiellt institut, ett värde-
pappersföretag, ett fondbolag eller ett försäk-
ringsbolag som har fått koncession i någon 

11§

Tredje parts åtgärder för kundkontroll 

Skyldigheterna i fråga om kundkontroll kan 
för den rapporteringsskyldigas räkning full-
göras av ett kreditinstitut, ett finansiellt insti-
tut, ett fondbolag, ett värdepappersföretag, ett 
betalningsinstitut, ett försäkringsbolag, en 
försäkringsförmedlare, en advokat eller en 
revisor som har fått koncession eller registre-
rats i ett obligatoriskt yrkesregister i Finland 
eller i en annan EES-stat. Den rapporterings-
skyldiga får också anlita en i en EES-stat be-
lägen filial till ett kreditinstitut, ett finansiellt 
institut, ett värdepappersföretag, ett fondbo-
lag eller ett försäkringsbolag som har fått 
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annan än en EES-stat för att fullgöra dessa 
skyldigheter för den rapporteringsskyldigas 
räkning. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Med avvikelse från 1 och 2 mom. får den 
rapporteringsskyldiga inte anlita någon som 
driver betalningsrörelse eller valutaväxlings-
verksamhet för att fullgöra sin utrednings-
skyldighet. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

koncession i någon annan än en EES-stat för 
att fullgöra dessa skyldigheter för den rap-
porteringsskyldigas räkning. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Med avvikelse från 1 och 2 mom. får den 
rapporteringsskyldiga för att fullgöra sina 
förpliktelser inte anlita betalningsinstitut vars 
betaltjänster huvudsakligen består i att till-
handahålla penningförmedling enligt lagen 
om betalningsinstitut och inte heller någon 
som bedriver valutaväxlingsverksamhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
13 §  

Lägre krav på kundkontroll när kunden är en 
finsk myndighet, ett kreditinstitut, ett finansi-
ellt institut, ett värdepappersföretag, ett fond-

bolag eller ett försäkringsbolag 

 
Den rapporteringsskyldiga får tillämpa läg-

re krav på kundkontroll, om kunden är 
1) en finsk myndighet, 

2) ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, 
ett värdepappersföretag, ett fondbolag eller 
ett försäkringsbolag som har fått koncession i 
Finland eller i en annan EES-stat, 

 
3) ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, 

ett värdepappersföretag, ett fondbolag eller 
ett försäkringsbolag som har fått koncession i 
någon annan än en EES-stat och som har 
skyldigheter som motsvarar skyldigheterna 
enligt denna lag och fullgörandet av skyldig-
heterna övervakas, eller 

4) en i en EES-stat belägen filial till ett kre-
ditinstitut, ett finansiellt institut, ett värde-
pappersföretag, ett fondbolag eller ett försäk-
ringsbolag som har fått koncession i någon 
annan än en EES-stat. 

 

13 § 

Lägre krav på kundkontroll när kunden är en 
finsk myndighet, ett kreditinstitut, ett finansi-
ellt institut, ett värdepappersföretag, ett be-

talningsinstitut, ett fondbolag eller ett försäk-
ringsbolag 

Den rapporteringsskyldiga får tillämpa läg-
re krav på kundkontroll, om kunden är 

1) en finsk myndighet, 
2) ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, 

ett värdepappersföretag, ett betalningsinsti-
tut, ett fondbolag eller ett försäkringsbolag 
som har fått koncession i Finland eller i en 
annan EES-stat, 

3) ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, 
ett värdepappersföretag, ett fondbolag eller 
ett försäkringsbolag som har fått koncession i 
någon annan än en EES-stat och som har 
skyldigheter som motsvarar skyldigheterna 
enligt denna lag och fullgörandet av skyldig-
heterna övervakas, eller 

4) en i en EES-stat belägen filial till ett 
kreditinstitut, ett finansiellt institut, ett vär-
depappersföretag, ett fondbolag eller ett för-
säkringsbolag som har fått koncession i nå-
gon annan än en EES-stat. 
 

 
19 § 

Skärpta krav på kontroll när det gäller korre-
spondentbankförbindelser 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om ett värdepappersföretag, ett fondbolag 

eller ett försäkringsbolag ingår ett avtal om 
ett arrangemang som motsvarar 1 mom., ska 

19 §

Skärpta krav på kontroll när det gäller kor-
respondentbankförbindelser 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om värdepappersföretag, betalningsinsti-

tut, fondbolag eller försäkringsbolag ingår 
avtal om arrangemang som motsvarar 1 
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den rapporteringsskyldiga iaktta denna para-
graf. 

 

mom., ska den rapporteringsskyldiga iaktta 
denna paragraf. 
 

 
21 §  

Krav på kundkontroll i filialer och andra bo-
lag 

Kreditinstitut, finansiella institut, värdepap-
persföretag, fondbolag, försäkringsbolag, för-
säkringsföreningar och försäkringsförmedlare 
ska tillämpa kraven på kundkontroll enligt 
detta kapitel också i sina filialer i andra än 
EES-stater. De ovan nämnda rapporterings-
skyldiga ska dessutom se till att skyldigheter-
na enligt detta kapitel fullgörs även i sådana 
bolag i andra än EES-stater där den rapporte-
ringsskyldiga innehar mer än 50 procent av 
det röstetal som aktierna eller andelarna i bo-
laget medför. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 § 

Krav på kundkontroll i filialer och andra bo-
lag 

Kreditinstitut, finansiella institut, värde-
pappersföretag, betalningsinstitut, fondbolag, 
försäkringsbolag, försäkringsföreningar och 
försäkringsförmedlare ska tillämpa kraven på 
kundkontroll enligt detta kapitel också i sina 
filialer i andra än EES-stater. De ovan nämn-
da rapporteringsskyldiga ska dessutom se till 
att skyldigheterna enligt detta kapitel fullgörs 
även i sådana bolag i andra än EES-stater där 
den rapporteringsskyldiga innehar mer än 50 
procent av det röstetal som aktierna eller an-
delarna i bolaget medför. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
25 § 

Tystnadsplikt och undantag från tystnadsplik-
ten 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utan hinder av 1 mom. får den rapporte-

ringsskyldiga informera en sådan i 2 § 1—7 
punkten avsedd rapporteringsskyldig med 
koncession i Finland eller i en annan EES-stat 
som medverkar i en enskild affärstransaktion 
som hänför sig till den kund och den affärs-
transaktion som en anmälan enligt 23 eller 24 
§ avser om att anmälan har gjorts. Under 
samma förutsättningar får informationen del-
ges en i 2 § 1—7 punkten avsedd rapporte-
ringsskyldig som har fått koncession i någon 
annan stat än en EES-stat, om mottagaren av 
informationen har skyldigheter som motsva-
rar skyldigheterna endast denna lag och full-
görandet av skyldigheterna övervakas, samt 
om mottagaren dessutom har sådana skyldig-
heter i fråga om skydd för personuppgifter 
som motsvarar Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av per-
sonuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter 
— — — — — — — — — — — — — —  

25 § 

Tystnadsplikt och undantag från tystnads-
plikten 

— — — — — — — — — — — — — —  
Trots 1 mom. får den rapporteringsskyldiga 

informera sådana i 2 § 1—7 punkten avsedda 
rapporteringsskyldiga och betalningsinstitut 
med koncession i Finland eller i en annan 
EES-stat som medverkar i en enskild affärs-
transaktion som hänför sig till den kund och 
den affärstransaktion som en anmälan enligt 
23 eller 24 § avser om att anmälan har gjorts. 
Under samma förutsättningar får informatio-
nen delges en i 2 § 1—7 punkten avsedd rap-
porteringsskyldig som har fått koncession i 
någon annan stat än en EES-stat, om motta-
garen av informationen har skyldigheter som 
motsvarar skyldigheterna enligt denna lag 
och fullgörandet av skyldigheterna överva-
kas, samt om mottagaren dessutom har såda-
na skyldigheter i fråga om skydd för person-
uppgifter som motsvarar Europaparlamentets 
och rådets direktiv 95/46/EG om skydd för 
enskilda personer med avseende på behand-
ling av personuppgifter och om det fria flödet 
av sådana uppgifter. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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27 §  

Registreringsskyldighet för dem som driver 
betalningsrörelse och valutaväxlingsverk-

samhet 

Den som driver betalningsrörelse och valu-
taväxlingsverksamhet ska registrera sig innan 
verksamheten inleds. Registreringsskyldighe-
ten gäller inte verksamhet som drivs tillfälligt 
eller i mycket begränsad omfattning och som 
uppfyller villkoren enligt 4 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

27 § 

Registreringsskyldighet för valutaväxlings-
verksamhet 

 
Den som bedriver valutaväxlingsverksam-

het ska registrera sig innan verksamheten in-
leds. Registreringsskyldigheten gäller inte 
verksamhet som bedrivs tillfälligt eller i 
mycket begränsad omfattning och som upp-
fyller villkoren enligt 4 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
29 §  

Betalningsrörelse- och valutaväxlingsre-
gistret samt registret över företagstjänster 

Länsstyrelsen i Södra Finlands län för ett 
register över dem som driver betalningsrörel-
se och valutaväxlingsverksamhet (betalnings-
rörelse- och valutaväxlingsregistret) och ett 
register över tillhandahållare av kapitalför-
valtnings- och företagstjänster (registret över 
företagstjänster). Betalningsrörelse- och va-
lutaväxlingsregistret och registret över före-
tagstjänster förs för tillsynen över att de som 
driver betalningsrörelse och valutaväxlings-
verksamhet respektive de som tillhandahåller 
kapitalförvaltnings- och företagstjänster följer 
bestämmelserna i denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

29 § 

Valutaväxlingsregistret samt registret över 
företagstjänster 

Länsstyrelsen i Södra Finlands län för ett 
register över dem som bedriver valutaväx-
lingsverksamhet (valutaväxlingsregistret) 
och ett register över tillhandahållare av kapi-
talförvaltnings- och företagstjänster (registret 
över företagstjänster). Valutaväxlingsre-
gistret och registret över företagstjänster förs 
för tillsynen över att de som bedriver valuta-
växlingsverksamhet respektive de som till-
handahåller kapitalförvaltnings- och företags-
tjänster följer bestämmelserna i denna lag. 

I valutaväxlingsregistret och registret över 
företagstjänster införs följande: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
30 § 

Avförande ur registret 

Länsstyrelsen i Södra Finlands län ska av-
föra en registrerad ur betalningsrörelse- och 
valutaväxlingsregistret eller registret över fö-
retagstjänster, om den registrerade inte längre 
uppfyller villkoren för registrering eller har 
upphört med sin verksamhet. Innan en regi-
strerad avförs ur registret ska denne ges till-
fälle att bli hörd. 

 

30 § 

Avförande ur registret 

Länsstyrelsen i Södra Finlands län ska av-
föra en registrerad ur valutaväxlingsregistret 
eller registret över företagstjänster, om den 
registrerade inte längre uppfyller villkoren 
för registrering eller har upphört med sin 
verksamhet. Innan en registrerad avförs ur 
registret ska denne ges tillfälle att bli hörd 
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31 §  

Tillsyn 

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och 
de bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den utövas av 

1) Finansinspektionen när det gäller kredit-
institut och finansiella institut som avses i 2 § 
1 punkten och rapporteringsskyldiga som av-
ses i 2—8 och 10—13 punkten i den nämnda 
paragrafen,  
— — — — — — — — — — — — — —  

7) länsstyrelsen i Södra Finlands län när det 
gäller rapporteringsskyldiga som avses i 2 § 
9, 20 och 23 punkten,  
— — — — — — — — — — — — — —  

Länsstyrelsen i Södra Finlands län överva-
kar efterlevnaden av förordningen om infor-
mation om betalaren när det gäller rapporte-
ringsskyldiga som införts i betalningsrörelse- 
och valutaväxlingsregistret och länsstyrelser-
na när det gäller sådana andra i 2 § 1 punk-
ten avsedda rapporteringsskyldiga som inte 
är kreditinstitut eller finansiella institut. 

 

31 § 

Tillsyn 

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag 
och de bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den utövas av 

1) Finansinspektionen när det gäller kredit-
institut och finansiella institut som avses i 2 § 
1 punkten och rapporteringsskyldiga som av-
ses i 2—8, 10—13 och 20 punkten i den 
nämnda paragrafen, 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) länsstyrelsen i Södra Finlands län när det 
gäller rapporteringsskyldiga som avses i 2 § 
9 och 23 punkten,  
— — — — — — — — — — — — — —  
(5 mom. upphävs) 

 
 

32 §  

Tillsynsmyndighetens inspektionsrätt 

En behörig tjänsteman vid länsstyrelsen i 
Södra Finlands län har för tillsynen över ef-
terlevnaden av denna lag och de bestämmel-
ser som utfärdats med stöd av den rätt att in-
spektera affärs- och lagerlokaler hos rapporte-
ringsskyldiga som införts i ett register som 
avses i 29 § samt för tillsynen över efterlev-
naden av förordningen om information om 
betalaren rätt att inspektera affärs- och la-
gerlokaler hos rapporteringsskyldiga som in-
förts i betalningsrörelse- och valutaväxlings-
registret. 

En behörig tjänsteman vid länsstyrelsen har 
rätt att för tillsynen över efterlevnaden av 
denna lag och bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den inspektera affärs- och lager-
lokaler hos rapporteringsskyldiga som avses i 
2 § 9, 16, 19, 21 och 22 punkten, hos andra 
som tillhandahåller juridiska tjänster och som 
avses i 2 § 24 punkten och hos sådana andra i 
2 § 1 punkten avsedda rapporteringsskyldiga 

32 §

Tillsynsmyndighetens inspektionsrätt 

En behörig tjänsteman vid länsstyrelsen i 
Södra Finlands län har för tillsynen över ef-
terlevnaden av denna lag och de bestämmel-
ser som utfärdats med stöd av den rätt att in-
spektera affärs- och lagerlokaler hos rappor-
teringsskyldiga som införts i ett register som 
avses i 29 §. 

 
 
 
 
 
En behörig tjänsteman vid länsstyrelsen har 

rätt att för tillsynen över efterlevnaden av 
denna lag och bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den inspektera affärs- och lager-
lokaler hos rapporteringsskyldiga som avses i 
2 § 16, 19, 21 och 22 punkten, hos andra som 
tillhandahåller juridiska tjänster och som av-
ses i 2 § 24 punkten och hos andra i 2 § 
1 punkten avsedda rapporteringsskyldiga än 
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än kreditinstitut och finansiella institut. För 
att övervaka efterlevnaden av förordningen 
om information om betalaren har en behörig 
tjänsteman vid länsstyrelsen dessutom rätt att 
inspektera affärs- och lagerlokaler hos rap-
porteringsskyldiga som avses i 2 § 1 punkten 
och som inte är sådana kreditinstitut eller fi-
nansiella institut som avses i den punkten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

kreditinstitut och finansiella institut.  
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

33 §  

Tvångsmedel 

Om den som driver betalningsrörelse eller 
valutaväxlingsverksamhet eller en tillhanda-
hållare av kapitalförvaltnings- och företags-
tjänster försummar registreringsskyldigheten, 
fortsätter att driva en verksamhet som förbju-
dits i samband med registreringen eller fort-
sätter med sin verksamhet efter att ha avförts 
ur registret, kan länsstyrelsen i Södra Fin-
lands län förbjuda utövaren eller tillhandahål-
laren att fortsätta med sin verksamhet. Om 
utövaren eller tillhandahållaren underlåter att 
anmäla om ändringar i de uppgifter som an-
tecknats i registren, kan länsstyrelsen i Södra 
Finlands län uppmana denne att fullgöra sina 
skyldigheter inom en viss tid. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

33 § 

Tvångsmedel 

Om den som bedriver valutaväxlingsverk-
samhet eller tillhandahåller kapitalförvalt-
nings- och företagstjänster försummar regi-
streringsskyldigheten eller fortsätter att be-
driva verksamhet som förbjudits i samband 
med registreringen eller fortsätter med sin 
verksamhet efter att ha avförts ur registret, 
kan länsstyrelsen i Södra Finlands län för-
bjuda denne att fortsätta med sin verksamhet. 
Om utövaren eller tillhandahållaren underlå-
ter att anmäla ändringar i de uppgifter som 
antecknats i registren, kan länsstyrelsen i 
Södra Finlands län uppmana denne att fullgö-
ra sina skyldigheter inom en viss tid. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

43 §  

Betalningstjänstförseelse 

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet bryter mot 

1) bestämmelserna om lämnande, medsän-
dande och bevarande av information om be-
talaren i artikel 5—7, 11, 12 eller 13.5 i för-
ordningen om information om betalaren, 

2) bestämmelserna om undersökning av om 
det saknas information om betalaren i artikel 
8 i förordningen om information om betala-
ren, 

3) bestämmelserna om åtgärder som ska 
vidtas med anledning av att information om 
betalaren saknas eller är ofullständig i artikel 
9 eller 10 eller artikel 13.2—13.4 i förord-
ningen om information om betalaren, eller 

(upphävs)  
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4) bestämmelserna om samarbetsskyldighe-
ter i artikel 14 förordningen om information 
om betalaren, 

ska, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff för den föreskrivs någon an-
nanstans i lag, för betalningstjänstförseelse 
dömas till böter. 
 
 
 
 ——— 

 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

 
 

 

8.  

Lag  

om ändring av 8 kap. 1 och 2 § i bokföringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i bokföringslagen av den 30 december 1997 (1336/1997) 8 kap 1 § 4 mom., sådant 

det lyder i lag 1312/2004, samt 
ändras 8 kap. 1 § 3 mom. och 2 § 3 mom., sådana de lyder i nänmda lag 1312/2004, som 

följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

8 kap. 

Särskilda bestämmelser 

1 § 

Tillsyn över lagen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansinspektionen utövar tillsyn över ef-

terlevnaden av denna lag i 
1) kreditinstitut som avses i kreditinsti-

tutslagen och i finansinstitut som hör till de-
ras konsolideringsgrupp, 

2) sammanslutningar av andelsbanker som 
avses i lagen om andelsbanker och andra kre-
ditinstitut i andelslagsform (1504/2001), 

3) depositionsbankers säkerhetsfonder och 
insättningsgarantifonder som avses i kreditin-
stitutslagen samt i ersättningsfonder som av-
ses i lagen om värdepappersföretag, 

8 kap. 

Särskilda bestämmelser 

1 § 

Tillsyn över lagen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansinspektionen utövar tillsyn över ef-

terlevnaden av denna lag i 
1) kreditinstitut som avses i kreditinsti-

tutslagen och i finansinstitut som hör till de-
ras konsolideringsgrupp, 

2) sammanslutningar av andelsbanker som 
avses i lagen om andelsbanker och andra 
kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001), 

3) depositionsbankers säkerhetsfonder och 
insättningsgarantifonder som avses i kredit-
institutslagen samt i ersättningsfonder som 
avses i lagen om värdepappersföretag, 
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4) värdepappersföretag som avses i lagen 
om värdepappersföretag och i finansinstitut 
som hör till deras konsolideringsgrupp, 

 
5) fondbolag och placeringsfonder som av-

ses i lagen om placeringsfonder, 
6) optionsföretag som avses i lagen om 

handel med standardiserade optioner och ter-
miner (772/1988), 

7) bokföringsskyldiga som iakttar interna-
tionella redovisningsstandarder, på det sätt 
som närmare bestäms i 24 a § i lagen om Fi-
nansinspektionen (587/2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) värdepappersföretag som avses i lagen 
om värdepappersföretag (922/2007) och i fi-
nansinstitut som hör till deras konsolide-
ringsgrupp, 

5) fondbolag och placeringsfonder som av-
ses i lagen om placeringsfonder, 

6) optionsföretag som avses i lagen om 
handel med standardiserade optioner och 
terminer (772/1988), 

7) betalningsinstitut som avses i lagen om 
betalningsinstitut (   /   ), 

 
 
8) försäkringsbolag som avses i försäk-

ringsbolagslagen (521/2008), 
9) arbetspensionsförsäkringsbolag som av-

ses i lagen om arbetspensionsförsäkringsbo-
lag (354/1997), 

10) utländska försäkringsbolag som avses i 
lagen om utländska försäkringsbolag 
(398/1995), 

11) försäkringsföreningar som avses i la-
gen om försäkringsföreningar (1250/1987), 

12) försäkringskassor som avses i lagen om 
försäkringskassor (1164/1992), 

13) pensionsstiftelser som avses i lagen om 
pensionsstiftelser (1774/1995), 

14) Pensionsskyddscentralen som avses i 
lagen om Pensionsskyddscentralen 
(397/2006), 

15) lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
som avses i lagen om pension för lantbrukare 
(1280/2006), 

16) sjömanspensionskassor som avses i la-
gen om sjömanspensioner (1290/2006), 

17) försäkringsförmedlare som avses i la-
gen om försäkringsförmedling (570/2005), 

18) Trafikförsäkringscentralen som avses i 
trafikförsäkringslagen (279/1959), 

19) Patientförsäkringscentralen som avses 
i patientskadelagen (585/1986), 

20) Olycksfallsförsäkringsanstalternas för-
bund som avses i lagen om olycksfallsförsäk-
ring (608/1948), 

21) Miljöförsäkringscentralen som avses i 
lagen om miljöskadeförsäkring (81/1998), 

22) pensionsfonden som avses i lagen om 
statens pensionsfond (1297/2006), 

23) kommunala pensionsanstalten som av-
ses i lagen om kommunala pensioner 
(549/2003) 

24) arbetslöshetskassor som avses i lagen 
om arbetslöshetskassor (603/1984), 
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25) arbetslöshetsförsäkringsfonden som 
avses i lagen om finansiering av arbetslös-
hetsförmåner (555/1998), 

26) Utbildningsfonden som avses i lagen 
om Utbildningsfonden (1306/2002), 

27) försäkringsholdingsammanslutningar 
som avses i försäkringsbolagslagen, 

28) konglomerats holdingsammanslutning-
ar som avses i lagen om tillsyn över finans- 
och försäkringskonglomerat (699/2004), 

29) bokföringsskyldiga som iakttar interna-
tionella redovisningsstandarder, så som när-
mare föreskrivs i 37 § i lagen om Finansin-
spektionen (878/2008). 
 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Försäkringsinspektionen utövar tillsyn över 
efterlevnaden av denna lag i fråga om bokfö-
ringsskyldiga som enligt lagen om Försäk-
ringsinspektionen (78/1999) hör till Försäk-
ringsinspektionens tillsynsobjekt, om inte nå-
got annat följer av 3 mom. 7 punkten. 

 

(4 mom. upphävs) 

 
 

2 § 

Bokföringsnämnd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som i 1 och 2 mom. bestäms om bok-

föringsnämndens befogenhet och uppgifter 
tillämpas inte på bokföringsskyldiga som av-
ses i 1 § 3 mom. 1—6 punkten eller 4 mom. 
eller på andra bokföringsskyldiga till den del 
det är fråga om tillämpningen av de interna-
tionella redovisningsstandarder som avses i 
7 a kap. 1 §. Bokföringsnämnden kan dock 
utan hinder av vad som anförs ovan ge utlå-
tanden om tillämpningen av standarderna till 
Finansinspektionen och Försäkringsinspek-
tionen för deras tillsynsuppgift som avses i 
1 § samt till sådana bokföringsskyldiga som 
avses i 24 a § i lagen om Finansinspektionen 
och som begärt ett utlåtande på det sätt som 
avses i lagrummet 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Bokföringsnämnd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som i 1 och 2 mom. föreskrivs om 

bokföringsnämndens befogenheter och upp-
gifter tillämpas inte på bokföringsskyldiga 
som avses i 1 § 3 mom. 1—28 punkten eller 
på andra bokföringsskyldiga till den del det 
är fråga om tillämpning av de internationella 
redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. 
1 §. Bokföringsnämnden kan dock trots vad 
som anförs ovan ge utlåtanden om tillämp-
ningen av standarderna till Finansinspektio-
nen för dess tillsynsuppgift enligt 1 § samt 
till sådana bokföringsskyldiga som avses i 
37 § i lagen om Finansinspektionen och som 
begärt utlåtande på det sätt som avses i lag-
rummet. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 
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