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Förslag till föreskrifter om vilka uppgifter företag som tillhandahåller platser för 

kontanttjänster ska lämna och till vilken myndighet uppgifterna ska lämnas 

 

Näringslivets Regelnämnd NNR har tagit del av det aktuella förslaget och önskar lämna 

följande synpunkter.  

 

Inledningsvis vill vi lyfta fram att vi är av den uppfattningen att företagen fortfarande har det 

tufft till följd av corona-pandemin och kommer också när den klingar av att behöva ägna all 

sin tid och resurser till att kunna återgå till en mer normal verksamhet. Vår rekommendation 

är därför att nya rapporteringskrav som inte är absolut nödvändiga ställs in eller skjuts upp. 

NNR har bl a uttryckt följande i ett moratorium: 

Inför ett stopp på nationell nivå för nya rapporteringskrav till olika myndigheter under en 

tvåårsperiod. 

Genomför endast sådana förändringar som innebär förenklingar eller är till nytta för berörda 

företag. Ge ett uppdrag till samtliga myndigheter att pröva och sedan redovisa vilka 

rapporteringskrav som kan skjutas upp alternativt utgå. 

 

NNR finner det viktigt att regelgivare alltid överväger hur rapportering av uppgifter kan ske 

på ett så enkelt och kostnadseffektivt sätt som möjligt för företagen. NNR rekommenderar 

därför PTS i det fall myndigheten finner att rapportering i detta fall är nödvändig att överväga 

om företagens uppgiftslämnande ytterligare skulle kunna förenklas. Ett förslag som kan 

övervägas är en första initial rapportering med alla uppgifter från berörda företag men att 

uppföljande rapporteringar fokuseras på avvikelser (dvs att de endast behöver ske genom 

bekräftelser av om redan inrapporterade uppgifter fortfarande stämmer. Om inte rapporteras 

nya uppgifter in.). 

 

När det gäller konsekvenserna av förslaget för små företag anges i konsekvensutredningen att 

små företag vid en årlig rapportering beräknas avsätta 6-9 h per år till rapporteringen vid ett 

årligt rapporteringstillfälle. Myndigheten anger i konsekvensutredningen att detta innebär 

försumbara kostnader för dessa företag. NNR vill uppmärksamma om att den rapportering 

som föreslås må tyckas medföra liten börda för små företag men kommer, i ljuset av att denna 

ytterligare adderar till den redan omfattande administration till följd av olika regelverk som 

åläggs små banker (och stora) att upplevas som betungande. Detta då små företag normalt sett 

inte har möjlighet att ha särskilda resurser för att hantera administrationen utan måste ta 

resurser från den löpande verksamheten/produktionen.    

 



 

 

Utöver ovanstående vill NNR också uppmärksamma vikten av att tillräckligt med tid ges till 

företagen att samla in, sammanställa och lämna de uppgifter som föreskrivs.  

 

Enligt uppgift från en av NNRs medlemmar kan den föreslagna redovisningen av maxbelopp 

för kontanttjänsten innebära en ökad säkerhetsrisk för såväl bankens kunder som personal 

samt kan innebära en ökad risk för penningtvätt. NNR finner därför att PTS bör överväga 

andra alternativa lösningar som av branschen bedöms inte medför sådana risker, t ex 

beloppsspann. 

 

Utöver ovanstående har NNR uppfattat att behov finns hos bankerna att få åtkomst till Pipos 

för att kunna göra egna analyser och samlade lägesbilder, något som bör övervägas av PTS 

och Tillväxtverket. 

 

NNR rekommenderar att ovanstående brister och förslag till åtgärder omhändertas i den 

fortsatta processen innan beslut fattas.  

 

 

Näringslivets Regelnämnd NNR 

 

Christina Fors 

 

 

 

 


