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utfärdad den 5 juni 2014.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1008) om betaltjänster
dels att 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 6 §, av följande lydelse.
5 § När det gäller lagen (2010:751) om betaltjänster får Finansinspektionen
meddela föreskrifter om
1. vad som utgör tillräckliga styr- och kontrollformer för verksamheten
med betaltjänster enligt 2 kap. 6 § första stycket 2,
2. beräkningen av kapitalkrav enligt 3 kap. 2 § första stycket,
3. hur betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska hantera
medel enligt 3 kap. 6 §,
4. hur betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska hantera
de medel för genomförandet av betalningstransaktioner som avses i 3 kap. 7 §
andra stycket och hur stor andel av medlen hos betalningsinstitut eller registrerade betaltjänstleverantörer som omfattas av skyddskraven enligt 3 kap. 7 §
tredje stycket,
5. vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 3 kap. 8 §,
6. vad ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör ska
iaktta och vilka krav som betalningsinstitutet eller den registrerade betaltjänstleverantören ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt 3 kap. 28 §,
7. vilka upplysningar ett betalningsinstitut, en registrerad betaltjänstleverantör eller den eller de som har ansvar för ett betalningssystem ska lämna till
Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet, och hur uppgiftsskyldigheten
ska fullgöras,
8. att vissa uppgifter som ett betalningsinstitut, en registrerad betaltjänstleverantör eller den eller de som har ansvar för ett betalningssystem ska
lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet i stället ska lämnas
till Statistiska centralbyrån,
9. vilka uppgifter utöver vad som framgår av lagen, en ansökan om tillstånd eller undantag från tillstånd ska innehålla samt vilka handlingar som
samtidigt ska ges in till Finansinspektionen, och
10. fullgörandet av anmälningar och underrättelser enligt 3 kap.
6 § Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 5 § 8, ska
inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.
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Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.
På regeringens vägnar
PETER NORMAN
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)
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