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Besvarelse af spørgsmål S 674 stillet af Per Clausen (EL), den 8. april 
2005.

Spørgsmål S 674:
”Vil ministeren tage initiativ til at sikre netbutikker samme gebyrregler 
ved anvendelse af Dankort, som gælder for almindelige butikker?”

Svar:
Jeg mener ikke, at der er behov for at ændre de gældende regler for op-
krævning af gebyr for brug af Dankort ved handler på internettet. 

Der er større omkostninger forbundet med udviklingen og driften af et be-
talingssystem, der skal håndtere betalinger på internettet, bl.a. til de sik-
kerhedssystemer, der benyttes ved internethandel. 

Gebyrreglerne for brug af betalingskort på internettet skal sikre, at indlø-
ser – fx PBS - kan få dækket omkostningerne ved at udvikle og drive et 
betalingssystem, der gør det muligt at bruge betalingskort ved nethandler. 
Dermed sikres det, at de elektroniske betalingssystemer udvikles og bli-
ver stillet til rådighed for danske virksomheder og forbrugere til brug ved 
internethandel i samme omfang som det sker i andre lande.

Reglerne på området slår fast, at indløser ved fastsættelse af gebyrerne
ikke må anvende urimelige priser og avancer mv. Ved urimelige priser og 
avancer forstås priser og avancer, der er højere, end hvad der ville være 
tilfældet under virksom konkurrence. 

Konkurrencestyrelsen påser, at gebyrerne fastsættes i overensstemmelse 
med loven. Styrelsen har over for mig oplyst, at man vil undersøge, om 
PBS’s aktuelle gebyrer for internethandel er rimelige.
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