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Besvarelse af spørgsmål 5 alm. del stillet af Europaudvalget den 14. 

april 2014 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V). 

 

Spørgsmål:  

Hvor stor en del af besparelsen, som indløsende banker måtte opleve som 

følge af et loft over interbankgebyrer vil efter ministerens opfattelse blive 

videreført til forretningerne, og hvor stor en del af denne besparelse vil 

efter ministerens opfattelse blive videreført til forbrugerne? 

 

Svar: 

Det er Kommissionens vurdering, at der er behov for regulering på områ-

det, fordi konkurrencen i markedet for interbankgebyrer fører til højere 

omkostninger for forretninger og forbrugere. Interbankgebyrer er ofte 

skjulte for forbrugere og forretninger. Kommissionen vurderer, at inter-

bankgebyrerne presser prisen for at modtage betalingskort hos forretnin-

gerne kunstigt op. Reguleringen af interbankgebyrer vil ifølge Kommis-

sionen gøre kortbetalinger billigere for både forretninger og forbrugere.  

 

Forordningens bestemmelser om loft over interbankgebyrer vil kunne 

bidrage til at presse de gebyrer ned, som indløsere opkræver af forretnin-

gerne.  

 

Kommissionen estimerer en omkostningsbesparelse for forretningerne på 

6 mia. euro om året på EU-plan som følge af den foreslåede regulering. 

Den besparelse kan komme forbrugerne til gavn. Det er dog vanskeligt at 

komme med en præcis forudsigelse af, hvor stor en del af den estimerede 

besparelse hos forretningerne, der vil blive videreført til forbrugerne.  

 

I den forbindelse mener jeg ikke, at en eventuel usikkerhed for hvor stor 

en andel af besparelserne, der kommer forbrugerne til gavn, er et godt 

argument for at interbankgebyrer ikke skal reguleres. Alternativet vil væ-

re, at bankerne selv beholder det overskud, der genereres af de fælles in-

terbankgebyrer. Derfor finder jeg forslaget om loft over interbankgebyrer 

positivt, idet der skabes mulighed for at forbrugere får billigere og mere 

effektive betalingsløsninger. 
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