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Betalingsformidlingsområdet har i en længere årrække været i rivende udvikling, både fordi anvendelsen af

f.eks. betalingskort og netbank er støt stigende, og fordi teknologien konstant giver nye muligheder.

Reguleringen af betalingsformidlingsområdet har været under stadig forandring, siden den første
betalingskortlov blev vedtaget i Danmark i 1984. Den nok mest indgribende ændring af den danske

lovgivning siden 1984 består i implementeringen af betalingstjenestedirektivet (2007/64/EF af 13. november
2007) ved betalingstjenesteloven. Gennemførelsen af direktivet medfører lovregulering af en række forhold,

som tidligere kun har været reguleret ved aftale. Direktivet opstiller endvidere nye strukturelle krav til
udbydere af betalingstjenester, som i en vis udstrækning svarer til de krav, der hidtil kun har været gældende

for pengeinstitutter.

Denne bog tilsigter at klarlægge de mange tvivlsspørgsmål, som betalingstjenesteloven (sammenholdt med
direktivet) giver anledning til, og at sammenfatte forarbejder og praksis på betalingstjenestelovens område.
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