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Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed, lov
om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af
terrorisme og lov om visse forbrugeraftaler1)
(Gennemførelse af e-penge-direktivet m.v.)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§1
I lov nr. 385 af 25. maj 2009 om betalingstjenester, som ændret ved § 4 i lov nr. 1273 af 16. december
2009, § 5 i lov nr. 579 af 1. juni 2010 og § 26 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:
1. Fodnoten til lovens titel affattes således:
»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2007/64/EF af 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv
97/7/EF, 2002/65/EF, 2005/60/EF og 2006/48/EF og om ophævelse af direktiv 97/5/EF (betalingstje‐
nestedirektivet), EU-Tidende 2007, nr. L 319, side 1, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af
elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og
2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 267, side 7.«
2. Lovens titel affattes således:
»Lov om betalingstjenester og elektroniske penge«
3. Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.
4. I § 1, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»Lovens kapitel 3 a finder anvendelse på udstedelse af elektroniske penge.«
5. I § 2, stk. 1, nr. 3, ændres »kapitel 19 i lov om finansiel virksomhed« til: »kapitel 3 a«.
6. Efter § 2 indsættes:
»§ 2 a. Elektroniske penge må kun udstedes af virksomheder med tilladelse efter kapitel 3 a eller tilla‐
delse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med
på det finansielle område, og af følgende:
1) Pengeinstitutter.
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2) Danmarks Nationalbank.
3) Offentlige myndigheder.«
7. I § 4, nr. 14, indsættes efter »Betalingstransaktioner«: »og pengeværdier, der er anvendt til at foretage
betalingstransaktioner«.
8. Efter § 5 indsættes før overskriften »Definitioner«:
»§ 5 a. Loven kan ikke fraviges til skade for indehavere af elektroniske penge, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Bestemmelsen i § 39 s kan fraviges ved aftale mellem udstederen og indehavere af elektroniske
penge, hvis indehaveren ikke er forbruger.«
9. I § 6 indsættes som nr. 20-23:
»20) E-penge-institut:
En juridisk person, der har opnået tilladelse til at udstede elektroniske penge i henhold til § 39 a.
21) Elektroniske penge:
En elektronisk eller magnetisk lagret pengeværdi, der repræsenterer et krav mod udstederen, som
udstedes ved modtagelse af betaling med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner, og som
accepteres af andre end udstederen af elektroniske penge.
22) Udsteder af elektroniske penge:
Udstedere nævnt i § 2 a.
23) Indehaver af elektroniske penge:
En person, der er ejer af elektroniske penge, og som i kraft heraf har et krav på en udsteder af elek‐
troniske penge.«
10. I § 37, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:
»Hvis virksomheden senest 30 dage efter søger om tilladelse efter § 7, kan virksomheden uanset 1. pkt.
fortsætte sin aktivitet i henhold til stk. 1, mens ansøgningen behandles.«
11. I § 39, stk. 3, indsættes efter »§ 37«: », samt oplysning om gennemsnittet af de samlede betalings‐
transaktioner for de foregående 12 måneder opgjort pr. måned, hvis virksomheden har tilladelse til at ud‐
byde aktiviteter i medfør af § 38, nr. 2«.
12. Efter § 39 indsættes:
»Kapitel 3 a
Udstedere af elektroniske penge
Tilladelse som e-penge-institut
§ 39 a. Virksomheder skal have tilladelse som e-penge-institut for at kunne udstede elektroniske penge.
Dette gælder ikke for pengeinstitutter, Danmarks Nationalbank og offentlige myndigheder.
Stk. 2. Finanstilsynet giver tilladelse, når
1) virksomheden opfylder kravene i § 7, stk. 2, nr. 1-3, 5-7 og 8, jf. § 19,
2) virksomheden opfylder kravet til startkapital i § 39 f og
3) der, hvis virksomheden ud over udstedelse af elektroniske penge udfører andre forretningsaktiviteter,
jf. § 39 e, stk. 1, nr. 2-4, er truffet passende foranstaltninger for at beskytte de midler, der tilhører
indehavere af elektroniske penge, jf. § 39 l.
Stk. 3. En ansøgning om tilladelse som e-penge-institut skal indeholde de oplysninger, der er nødvendi‐
ge til brug for Finanstilsynets vurdering af, om kravene i stk. 2 er opfyldt, herunder
1) oplysninger som nævnt i § 7, stk. 3, nr. 1-5 og 7-10,
2) dokumentation for, at virksomheden råder over den i § 39 f anførte startkapital, og
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3) en beskrivelse af de foranstaltninger, der, hvis virksomheden udøver andre forretningsaktiviteter, jf.
§ 39 e, stk. 1, nr. 2-4, er truffet for at beskytte de midler, som tilhører indehavere af elektroniske pen‐
ge.
Stk. 4. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af de organisatoriske og revisionsmæssige foranstalt‐
ninger, som virksomheden har truffet for at beskytte indehavere af elektroniske penges interesser.
Stk. 5. Hvis virksomheden ud over at udbyde elektroniske penge udøver aktiviteter som nævnt i § 39 e,
stk. 1, nr. 2-4, kan Finanstilsynet stille som betingelse for opnåelse af tilladelse, at virksomheden med
udstedelse af elektroniske penge skal udøves i et særskilt selskab. Et sådant krav kan stilles som betingel‐
se for at udstede tilladelse og på ethvert senere tidspunkt.
Underretningspligt
§ 39 b. § 8 om underretningspligt finder tilsvarende anvendelse på e-penge-institutter.
Meddelelse af beslutning
§ 39 c. § 9 om meddelelse af beslutning finder tilsvarende anvendelse på behandling af tilladelse som epenge-institut.
Opbevaring af oplysninger
§ 39 d. § 10 om opbevaring af oplysninger finder tilsvarende anvendelse på e-penge-institutter.
Andre aktiviteter
§ 39 e. Ud over at udstede elektroniske penge kan e-penge-institutter udøve følgende aktiviteter:
1) Udbud af driftsmæssige og nært tilknyttede accessoriske tjenester, herunder betalingstjenester, når de
har tilknytning til udstedelse af elektroniske penge, jf. bilag 1.
2) Udbud af betalingstjenester, jf. bilag 1.
3) Drift af betalingssystemer.
4) Andre forretningsaktiviteter end de i nr. 1-3 nævnte, dog med de begrænsninger, der følger af denne
lov.
Stk. 2. De bestemmelser i denne lov, der gælder for udbud af betalingstjenester, finder tillige anvendelse
for e-penge-institutter, når de udbyder betalingstjenester, som ikke er knyttet til udstedelsen af elektroni‐
ske penge.
Startkapital
§ 39 f. Virksomheden skal på tidspunktet for opnåelse af tilladelse som e-penge-institut have en startka‐
pital på mindst 350.000 euro.
Stk. 2. Startkapitalen omfatter indbetalt aktie-, anparts- eller andelskapital, overkurs ved emission, re‐
server samt overført overskud eller underskud.
Basiskapital
§ 39 g. E-penge-institutter skal til enhver tid som minimum have en basiskapital, som svarer til det hø‐
jeste af følgende beløb:
1) Startkapitalen, jf. § 39 f.
2) Et beløb svarende til 2 pct. af de gennemsnitlige udestående elektroniske penge (betegnet metode D).
Stk. 2. Hvis e-penge-instituttet udbyder betalingstjenester omfattet af bilag 1, som ikke er nært tilknytte‐
de accessoriske tjenester til udstedelse af elektroniske penge, skal der ved beregningen af beløb i henhold
til stk. 1, nr. 2, tillægges et beløb, som beregnes i overensstemmelse med § 13, stk. 1, nr. 2. Ved beregnin‐
gen finder § 13, stk. 2 og 3, og regler i medfør heraf tilsvarende anvendelse.
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Stk. 3. Gennemsnittet af udestående elektroniske penge, jf. stk. 1, nr. 2, beregnes som de samlede krav
på udstederen, der hidrører fra udestående elektroniske penge, opgjort på baggrund af det daglige
udestående ved udgangen af hver dag i de foregående 6 måneder. Opgørelsen foretages den første dag i
hver måned. Hvis virksomheden ikke har gennemført 6 måneders drift på datoen for beregningen, anven‐
des som grundlag for beregningen de eventuelt gennemførte måneder med drift og virksomhedens estima‐
ter for de gennemsnitlige udestående elektroniske penge for det kommende år.
Stk. 4. Ved beregning i henhold til stk. 1, nr. 2, kan Finanstilsynet ud fra en risikovurdering af det enkel‐
te e-penge-institut beslutte, at instituttets basiskapital skal være op til 20 pct. højere og indtil 20 pct. lave‐
re end det beløb, der fremkommer ved anvendelse af den anviste beregningsmetode.
Stk. 5. Basiskapitalen opgøres i overensstemmelse med § 14.
Ledelse og indretning af virksomheden
§ 39 h. §§ 18 og 19 om ledelse og indretning af virksomheden finder tilsvarende anvendelse på e-pen‐
ge-institutter.
Ejerforhold
§ 39 i. Ved indgivelse af ansøgning om tilladelse som e-penge-institut, og til enhver tid efter tilladelsen
er meddelt, skal ejere af kvalificerede andele i virksomheden opfylde principperne i §§ 61-62 om ejerfor‐
hold i lov om finansiel virksomhed, dog således, at de i § 61, stk. 1, og § 61 b i lov om finansiel virksom‐
hed anførte procentsatser udgør henholdsvis 20 pct., 30 pct. og 50 pct.
Stk. 2. Ved kvalificeret andel i henhold til stk. 1 forstås direkte eller indirekte besiddelse af mindst 10
pct. af kapitalen eller stemmerettighederne eller en andel, som giver mulighed for at udøve en betydelig
indflydelse på ledelsen af e-pengeinstituttet.
Stk. 3. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om fremgangsmåden ved ansøgning om godkendelse og
underretningspligt for e-penge-instituttet og ejere af kvalificerede andele i e-penge-instituttet.
Regnskaber og lovpligtig revision
§ 39 j. § 20, stk. 1-6 og 8, finder tilsvarende anvendelse på e-penge-institutter.
Stk. 2. Hvis e-penge-instituttet udøver andre aktiviteter som omhandlet i § 39 e, stk. 1, nr. 4, skal epenge-instituttets reviderede årsrapport yderligere omfatte et særskilt regnskab for henholdsvis udstedelse
af elektroniske penge og andre aktiviteter.
Ydelse af kredit og forbud mod indlån og renter
§ 39 k. E-penge-institutter må ikke yde kredit af midler, der er modtaget fra indehavere af elektroniske
penge.
Stk. 2. E-penge-institutter må ikke tage imod indlån eller andre tilbagebetalingspligtige midler. De mid‐
ler, som e-penge-instituttet modtager fra en indehaver, skal uden ugrundet ophold veksles til elektroniske
penge og stilles til rådighed for denne.
Stk. 3. Udstedere af elektroniske penge må ikke tilskrive renter el.lign. af beløb, som er vekslet til elek‐
troniske penge.
Stk. 4. E-penge-instituttet må kun yde kredit i forbindelse med udbud af betalingstjenester, der ikke er
omfattet af § 39 e, stk. 1, nr. 1, hvis kravene i § 21, stk. 2, er opfyldt.
Sikring af midler
§ 39 l. E-penge-institutter, der udøver aktiviteter som nævnt i § 39 e, stk. 1, nr. 2-4, skal sikre de midler,
der er modtaget fra brugere med henblik på veksling til elektroniske penge. Hvis midlerne ved afslutnin‐
gen af den arbejdsdag, der følger efter den dag, hvor midlerne er modtaget, endnu ikke er vekslet til elek‐
troniske penge og stillet til disposition for indehaveren, skal midlerne senest på dette tidspunkt indsættes
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på en særskilt konto i et kreditinstitut eller investeres i sikre, likvide aktiver med lav risiko. Midlerne må
ikke herved kunne gøres til genstand for retsforfølgning fra e-penge-instituttets øvrige kreditorer.
Stk. 2. § 22, stk. 2, om mulighed for garantistillelse finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om sikring af midler i henhold til stk. 1 og 2, herunder
om undtagelser fra kravet om sikring.
Outsourcing
§ 39 m. §§ 26-29 og 36 om outsourcing finder tilsvarende anvendelse på e-penge-institutter.
Danske e-penge-institutters virksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land,
som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område
§ 39 n. §§ 30 og 31 om danske betalingsinstitutters virksomhed i et andet land inden for Den Europæ‐
iske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, finder tilsvaren‐
de anvendelse på e-penge-institutter.
Stk. 2. § 32 finder tilsvarende anvendelse på e-penge-institutter, dog således, at danske e-penge-institut‐
ter alene må have agenter i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har
indgået aftale med på det finansielle område, hvis agenten udelukkende er formidler af andre aktiviteter
end salg af elektroniske penge, jf. § 39 e, stk. 1, nr. 2-4.
Udenlandske e-penge-institutter, der er meddelt tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union
eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område
§ 39 o. §§ 33 og 34 om udenlandske betalingsinstitutter, der er meddelt tilladelse i et andet land inden
for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område,
finder tilsvarende anvendelse på e-penge-institutter.
Stk. 2. § 35 finder tilsvarende anvendelse på e-penge-institutter, dog således, at udenlandske e-pengeinstitutter, der er meddelt tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som
Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, alene må have agenter her i landet, hvis agen‐
ten udelukkende er formidler af andre aktiviteter end salg af elektroniske penge, jf. § 39 e, stk. 1, nr. 2-4.
Begrænset tilladelse til udstedelse af elektroniske penge
§ 39 p. En begrænset tilladelse til udstedelse af elektroniske penge her i landet kan omfatte
1) elektroniske penge lagret på instrumenter med begrænset anvendelse til brug for erhvervelse af varer
eller tjenesteydelser eller
2) elektroniske penge, hvor udstederens samlede forpligtelser i forbindelse med uindfriede elektroniske
beløb på intet tidspunkt overstiger et beløb, der modsvarer værdien af 5 mio. euro.
Stk. 2. Finanstilsynet kan give en virksomhed en begrænset tilladelse til udstedelse af elektroniske pen‐
ge til anvendelse her i landet, når
1) virksomheden har hovedkontor og hjemsted i Danmark eller i et andet land inden for Den Europæiske
Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, jf. dog stk. 4,
2) betingelserne i § 37, stk. 1, nr. 2 og 3, er opfyldt og
3) en af betingelserne i stk. 1 er opfyldt.
Stk. 3. En ansøgning om begrænset tilladelse til udstedelse af elektroniske penge skal indeholde de op‐
lysninger, der er nødvendige til brug for Finanstilsynets vurdering af, om kravene i stk. 1 er opfyldt, her‐
under
1) oplysninger om direktører og ledelsesansvarlige for virksomheden som nævnt i § 18,
2) oplysning om, hvilke af de aktiviteter, der er nævnt i stk. 1, virksomheden har til hensigt at udøve,
3) hvis ansøgeren søger om tilladelse efter stk. 1, nr. 1, en beskrivelse af anvendelsesområdet for elek‐
troniske penge og begrundelse for, at udstedelsen er omfattet af stk. 1, nr. 1, og
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4) hvis ansøgeren søger om tilladelse efter stk. 1, nr. 2, en forretningsplan med budgetprognose for det
første regnskabsår samt det senest reviderede årsregnskab, såfremt et sådant er udarbejdet.
Stk. 4. Finanstilsynet kan dispensere fra kravet om begrænset tilladelse til udstedelse af elektroniske
penge omfattet af stk. 1, nr. 1, for så vidt angår virksomheder, der har en lignende tilladelse inden for Den
Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Disse
virksomheder skal dog anmeldes til Finanstilsynet og registreres, inden virksomheden må påbegynde ud‐
stedelse af elektroniske penge.
§ 39 q. En begrænset tilladelse til udstedelse af elektroniske penge i henhold til § 39 p, stk. 1, nr. 2,
bortfalder, hvis udstederens samlede forpligtelser i forbindelse med uindfriede elektroniske beløb oversti‐
ger et beløb, der modsvarer værdien af 5 mio. euro. Hvis virksomheden senest 30 dage senere søger om
tilladelse efter § 39 a, kan virksomheden uanset 1. pkt. fortsætte sin aktivitet i henhold til § 39 p, stk. 1.
Stk. 2. Finanstilsynet kan for udstedere med begrænset tilladelse fastsætte nærmere regler om sikring af
midler modtaget fra brugere.
§ 39 r. En virksomhed med begrænset tilladelse, jf. § 39 p, stk. 1, er forpligtet til snarest muligt at un‐
derrette Finanstilsynet, hvis der indtræder ændringer i forhold til de oplysninger, som Finanstilsynet har
modtaget og lagt til grund ved meddelelse af tilladelse.
Stk. 2. En virksomhed med begrænset tilladelse, jf. § 39 p, stk. 1, nr. 2, skal underrette Finanstilsynet,
når virksomhedens samlede forpligtelser i forbindelse med uindfriede elektroniske beløb overstiger et be‐
løb, der modsvarer værdien af 5 mio. euro.
Stk. 3. En virksomhed med begrænset tilladelse skal en gang om året indsende en erklæring til Finans‐
tilsynet om, at virksomheden opfylder betingelserne for at få tilladelse efter § 39 p, og oplysning om de
gennemsnitlige udestående elektroniske penge. Erklæringen skal være underskrevet af virksomhedens be‐
styrelse og direktion. Hvis virksomheden ikke drives i selskabsform, skal erklæringen underskrives af den
daglige ledelse. Erklæringen skal være Finanstilsynet i hænde senest den 1. april hvert år.
Stk. 4. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om, hvilke ændringer der skal underrettes om efter
stk. 1.
Udstedelse og indløsning
§ 39 s. Udstedere af elektroniske penge må ikke udstede elektroniske penge til overkurs.
Stk. 2. Indehavere af elektroniske penge kan inden udløbet af de elektroniske penge og i op til 1 år efter
udløbet anmode om, at restværdien indløses til pålydende værdi. Hvis indehavere af elektroniske penge
anmoder om indløsning efter udløbet af de elektroniske penge, og hvis udstederen af elektroniske penge
udøver aktiviteter som nævnt i § 39 e, stk. 1, nr. 2-4, og det ikke på forhånd er kendt, hvilken andel af
midlerne der skal anvendes til elektroniske penge, skal udstederen af elektroniske penge indløse alle de
midler, som indehaveren af elektroniske penge har anmodet om.
Stk. 3. Der kan kun opkræves gebyr i forbindelse med indløsning, hvis dette fremgår af aftalen, og kun
hvis
1) der kræves indløsning inden de elektroniske penges udløb,
2) aftalen mellem udsteder og indehaver indeholder en udløbsdato og indehaveren af de elektroniske
penge opsiger aftalen inden denne dato eller
3) der kræves indløsning mere end 1 år efter udløbet af aftalen mellem udsteder og indehaver.
Stk. 4. Et eventuelt gebyr som nævnt i stk. 3 skal svare til de faktiske omkostninger for udstederen af
elektroniske penge, medmindre omkostningerne er uforholdsmæssigt høje.
Stk. 5. Indløsningsbetingelser og gebyrer skal klart fremgå af aftalen mellem udstederen og indehave‐
ren. Indehaveren af de elektroniske penge skal oplyses om disse betingelser, før vedkommende bliver
bundet af en aftale.

6

God skik
§ 39 t. § 84 om god skik finder tilsvarende anvendelse på e-penge-institutter og virksomheder med en
begrænset tilladelse til udstedelse af elektroniske penge.«
13. § 51, stk. 6, ophæves.
14. I § 88, stk. 1, nr. 1, ændres »filialer og« til: »filialer,«.
15. I § 88, stk. 1, nr. 2, ændres »kapitel 3.« til: »kapitel 3,«.
16. I § 88, stk. 1, indsættes som nr. 3 og 4:
»3) virksomheder, der har fået tilladelse som e-penge-institut her i landet, jf. § 39 a, og disses filialer og
4) virksomheder, der har fået begrænset tilladelse til udstedelse af elektroniske penge, jf. § 39 p.«
17. I § 90 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:
»Stk. 2. En virksomheds tilladelse som e-penge-institut eller begrænset tilladelse til udstedelse af elek‐
troniske penge bortfalder, hvis virksomheden ikke gør brug af tilladelsen inden for 12 måneder, udtrykke‐
ligt giver afkald på at gøre brug af tilladelsen eller ikke har udstedt elektroniske penge i en periode på
over 6 måneder.
Stk. 3. Finanstilsynet kan inddrage en virksomheds tilladelse som e-penge-institut eller begrænset tilla‐
delse til udstedelse af elektroniske penge, hvis virksomheden
1) har opnået tilladelsen på baggrund af urigtige oplysninger, der er tillagt vægt ved meddelelse af tilla‐
delse, eller på anden uredelig vis,
2) ikke længere opfylder betingelserne for meddelelse af tilladelse efter kapitel 3 a eller
3) ikke overholder lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af ter‐
rorisme.«
Stk. 2 bliver herefter stk. 4.
18. I § 106, stk. 1, indsættes før »§ 47, stk. 4, 1. pkt.,«: »§ 39 s,«.
19. § 107, stk. 1, affattes således:
»Overtrædelse af §§ 2 og 2 a, § 7, stk. 1, 1. pkt., §§ 8 og 10, § 21, stk. 1 og 3, § 22, stk. 1, § 39, stk. 1-3,
§§ 39 b og 39 d, § 39 k, stk. 2, § 39 l og § 39 r, stk. 1 og 2, straffes med bøde eller fængsel indtil 4
måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.«
20. I § 107, stk. 2, indsættes efter »§ 32, stk. 1, stk. 3, 2. pkt., og stk. 4,«: »§ 39 h, § 39 k, stk. 1, 3 og 4,
§ 39 m,«.
21. I § 107 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. Undlader en udsteder af elektroniske penge at efterkomme påbud givet efter § 89 eller at med‐
dele oplysninger efter § 87, stk. 1, straffes vedkommende med bøde.«
Stk. 3-7 bliver herefter stk. 4-8.
§2
I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1125 af 23. september 2010, som ændret ved §
2 i lov nr. 512 af 17. juni 2008, § 1 i lov nr. 579 af 1. juni 2010 og § 23 i lov nr. 718 af 25. juni 2010,
foretages følgende ændringer:
1. I § 1, stk. 1, ændres »2-13« til: »2-12«.
2. § 1, stk. 10, ophæves.
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Stk. 11-17 bliver herefter stk. 10-16.
3. I § 1, stk. 14, der bliver stk. 13, indsættes efter »§ 199, stk. 9 og 10,«: »og«, og »og § 327, stk. 3,«
udgår.
4. I § 1, stk. 15, der bliver stk. 14, udgår »§ 317, stk. 3,«.
5. I § 5, stk. 1, nr. 6, indsættes efter »nr. 2-12«: »og 15«.
6. I § 61, stk. 5, nr. 2, udgår »eller § 308«.
7. Afsnit IX ophæves.
8. I § 354 b, stk. 2, udgår », 308«.
9. I § 361, stk. 1, nr. 24 og 25, ændres »lov om betalingstjenester« til: »lov om betalingstjenester og elek‐
troniske penge«.
10. I § 361, stk. 1, indsættes som nr. 27 og 28:
»27) E-penge-institutter, jf. lov om betalingstjenester og elektroniske penge, betaler 60.000 kr. årligt.
28) E-penge-institutter med begrænset tilladelse, jf. lov om betalingstjenester og elektroniske penge, be‐
taler 6.000 kr. årligt.«
11. I § 373, stk. 1, udgår »308, stk. 1, 2 og 7, §§ 309 og 310, § 317, stk. 1 og stk. 3, 1. pkt., § 320, stk. 1,
§ 321, § 322, stk. 2, §§ 329, 331 og«.
12. I bilag 1, nr. 3, indsættes efter »lov om betalingstjenester«: »og elektroniske penge«.
13. I bilag 2, nr. 4, indsættes efter »lov om betalingstjenester«: »og elektroniske penge«.
14. I bilag 2 indsættes som nr. 15:
»15) Udstedelse af elektroniske penge.«
§3
I lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, jf.
lovbekendtgørelse nr. 806 af 6. august 2009, som ændret ved § 9 i lov nr. 579 af 1. juni 2010, foretages
følgende ændringer:
1. § 20, stk. 1, nr. 5, affattes således:
»5) Elektroniske penge som defineret i § 6, nr. 21, i lov om betalingstjenester og elektroniske penge,
a) hvor der for ikkegenopladelige medier maksimalt kan lagres et beløb, der modsvarer værdien af
250 euro,
b) hvor der for ikkegenopladelige medier, som kun kan anvendes i Danmark, maksimalt kan lagres et
beløb, der modsvarer værdien af 500 euro, eller
c) hvor der for genopladelige medier maksimalt kan lagres op til et beløb, der modsvarer værdien af
2.500 euro inden for et kalenderår, og hvor der maksimalt kan indløses et beløb, der modsvarer
værdien af 1.000 euro inden for et kalenderår.«
2. I bilag 1, nr. 4, indsættes efter »lov om betalingstjenester«: »og elektroniske penge«.
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§4
I lov nr. 451 af 9. juni 2004 om visse forbrugeraftaler, som ændret ved § 112 i lov nr. 385 af 25. maj
2009 og lov nr. 492 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:
1. I § 9, stk. 3, indsættes efter »lov om betalingstjenester«: »og elektroniske penge«.
§5
Loven træder i kraft den 30. april 2011.
§6
Stk. 1. Juridiske personer, der den 30. april 2011 udøver virksomhed, som efter lovens ikrafttræden vil
kræve tilladelse efter § 39 a i lov om betalingstjenester og elektroniske penge som affattet ved denne lovs
§ 1, nr. 12, kan fortsætte denne virksomhed her i landet eller i et andet land inden for Den Europæiske
Union uden tilladelse indtil den 30. oktober 2011. For disse juridiske personer gælder de hidtil gældende
regler i den mellemliggende periode.
Stk. 2. Juridiske personer, der den 30. april 2011 udøver virksomhed omfattet af § 39 p i lov om beta‐
lingstjenester og elektroniske penge som affattet ved denne lovs § 1, nr. 12, kan fortsætte denne virksom‐
hed uden tilladelse indtil den 30. april 2012.«
§7
Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Lovens §§ 1-3 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland og Færø‐
erne med de afvigelser, som de grønlandske og færøske forhold tilsiger.
Stk. 3. Lovens § 4 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de afvi‐
gelser, som de grønlandske forhold tilsiger.
Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2010
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Brian Mikkelsen
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1)

Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udste‐
der af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF, EUTidende 2009, nr. L 267, side 7.
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