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KF: Höjning av kortavgifter riskerar slå
mot konsumenter
Implementering av nytt EU-direktiv - som tar sikte på att öka transparensen,
konkurrensen och minska kostnaderna förknippade med kortköp - riskerar att delvis
missa målet. Kooperativa Förbundet har gett in ett remissyttrande föreslår där ett tak om
5 eurocent på den föreslagna nationella förmedlingsavgiften på nationella debetkort.
-

Att sikta på minskade kostnaderna för kortköp är en bra ambition, men då gäller det att
inte missa målet. KF:s modell skulle innebära regelverk med minskade kostnader för
korthantering, något som i det långa loppet gynnar konsumenterna genom lägre priser,
fortsätter Tommy Ohlström.

Förslaget som presenteras i ”Delrapport från 2015 års betaltjänstutredning” (Fi 2015:02)
innebär ett generellt nationellt tak om 0,2 % av transaktionen i förmedlingsavgift på nationella
debetkort. För mindre köp innebär det oftast en sänkning från dagens nivåer men för köp av
högre belopp riskerar det innebära en höjning. En rörlig avgift på 0,2% skulle innebära att alla
köp över 230 kronor skulle bli dyrare än idag. KF föreslår därför att ett avgiftstak sätts per
transaktion på 0,05 EUR eller 0,46 SEK för att säkerställa att kostnadsmassan inte ökar för
någon kundgrupp.

-

Det gynnar Sveriges konsumenter om avgifterna bakom kontokortshanteringen hålls
nere och förutsättningarna för hög konkurrens på dessa tjänster kan hållas hög menar
Tommy Ohlström, VD på Kooperativa Förbundet.

Kooperativa förbundet välkomnar alla initiativ som i slutändan medför att Sveriges
konsumenter får en lägre kostnad för sin matkasse så länge det inte också innebär en försämrad
kvalité. Därför ställer sig KF positiva till EU:s reglering inom området för avgifter rörande
kontokortshanteringen och de föreslagna mekanismerna för transparens och konkurrens. Det
KF i sitt remissvar menar är att det vore olyckligt om Sverige inför dessa regler på ett sätt som
lede till en fördyrning av kortavgifterna. Något som i slutändan skulle kunna medföra att priset
på matkassen som konsumenterna köper höjs. Kooperativa Förbundets förslag siktar på att
säkerställa att så inte sker.
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