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Sammanfattning

Elektroniska e-pengarpengar

detta delbetänkandeI beskriver jag och behandlar de näringsrätts-e-pengar
liga frågor uppkommer e-penningsystem i bruk; dvs. frågornär tassom om
skydd för betalsystemen obalans och dominoeifektermot m.m.

Vid min genomgång begreppet och anknytande rutiner fram-av e-pengar
kom ofta används i vid, delvis oklar betydelse däratt termen e-pengar en en
mängd kontantliknande och kontobaserade rutiner omfattas. Jag har
föreslagit detta begrepp begränsas till digitala värdeenheter användsatt som

allmänna betalningsinstrument. digitalaMed värdeenheter därvidsom menas
elektroniska registreringar medel kan användas för betalningar utanav som

finnas individualiseratpå konto.att ett

frågorNäringsrättsliga

förslag till direktivEtt om e-pengar

Internationellt pågår intensivt arbete rörande näringsrättslig regleringett en
bl.a. inom Europeiska Kommissionen, inom kort attav e-pengar, som avser

lägga fram förslag till direktiv för förslagEtt kan dockett e-pengar.
knappast komma under den tid mitt utredningsarbete pågår. harJagatt antas
därför underlag för regeringens och departementens ställnings-som——
taganden nationellt och i olika internationella fora lagt fram mina—
näiingsrättsliga synpunkter på i form skiss till regleringe-pengar av en
bilaga 3. färdigt författningsförslagEtt framstår meningsfullt först närsom
förutsättningarna har klarlagts.

En näringsrättslig reglering

Enligt min skiss till näringsrättslig reglering skall åtgärder medsättasen
sikte dels på utgivare dels e-penningsystemenspå utfomining,av e-pengar,
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för säkerställa allmänhetens tillit till de rutinerna och skyddaatt motnya
fallissemang och kedjeeffekter i anknytning till sådana betaltjänster. Jag
föreslår sådana regler förs iin särskild lag börLagenatt en om e-pengar.
med hänsyn till den snabba utvecklingen på området begränsas till att
innehålla endast vissa grundläggande regler.

I sådan lag bör således riktlinjer för e-penningsystem slås fast.en
Systemen skall uppfylla vissa minimikrav stabilitet,på säkerhet och revider-
barhet. Banker och kreditmarknadsföretag skall naturligtvis få utge e-

Även andra institut och bolag bör denna dock endast efterrätt,pengar. ges
särskild prövning och tillståndsgivning. fått tillståndDen har bör ståsom
under Finansinspektionens tillsyn.

Mindre för digitala värdeenheter, försumbara för desystem ärsom
finansiella stabilitet, bör frånundantas tillståndsprövning ochsystemens
tillsyn. Undantag bör dock endast för gäller vissgöras system som en
begränsad plats eller tillfälliga för begränsade till s.k.är samt systemsom
förskottsbetalningar; dvs. tillgängliga för betalning endastärsystem som av

och tjänster framställs säljseller utgivaren eller ett annatvaror som av av
företag med ekonomisk samhörighet.nära

ansökan tillstånd bör därmed bifallasEn endast systemetom om upp-
fyller de grundläggande kraven på stabilitet, säkerhet och reviderbarhet, om
utgivaren har tillfredsställande finansiering och betalningsberedskap samten

och ledande befattningshavare i det utgivande bolaget kan för-ägareom
bedriva seriös verksamhet.väntas en

har fåttDen tillstånd bör normalt inte få drivaatt utsom ge e-pengar
verksamhet utgivning och administration betalningsmedel.änannan av

Vidare bör i i princip skall tillståndspliktigasysteme-pengar som vara
omfattas insättningsgaranti eller liknande skydd. Utgivareettav en av e-

i mindre inte omfattas någon garanti, bör informerasystempengar som av
användarna sådant skydd saknas.attom

Behovet regleringav

kanDet visserligen hävdas det för närvarande inte behövs regle-någonatt
ring eftersom användningen sådana rutiner i sin linda ochärav e-pengar av
de svenska tillämpningama begränsade och knutna till banker.är ytterst
Marknaden och tekniken emellertid på stark frammarsch, inte minstär
internationellt. Risken finns inom kort på vår marknad kommeratt att
konfronteras med dessa inteFör stå handfallna i dennasystem. attnya
situation bör reglering redan övervägas.en nu
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har dock inte, från näringsrättsligaJag utgångspunkter, funnit förskäl en
så långtgående och detaljerad reglering kommissionens nuvarandesom
utkast till direktiv för.uttryckom e-pengar ger
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Utredningsarbetet

1.1. Uppdraget

Utredningens direktiv dir. 1997: l beslöts regeringen den 9 januari 1997.av
De återges i sin helhet bilagai framgårDär utredningens uppgiftatt är att
kartlägga och analysera de rättsfrågor uppkommer användningsom genom

elektroniska e-pengar utreda behovet ändringar isamt attav pengar av
gällande regelverk och det behövs föreslå ändringar i detta.om— ——
Sammanfattningsvis skall utredaren

analysera rättsliga° status,e-pengars
vilka° skall ha utfärdaöverväga rätt attsom e-pengar,

vilkeni utsträckning° tillsyn skall utfärdama ochöverväga utövas över
andra aktörer hur denna i fallså bör anordnas,samt

analysera det civilrättsliga förhållandet mellan utfärdare, innehavare
betalningsmottagareoch vid utfärdande och användning av e-pengar,

betalningar° med bör kunnaöverväga om e-pengar vara anonyma,
behovet bestämmelser till° skydd för konsumenterna,överväga av

särskilda° bestämmelser behövs för förhindraöverväga attom
brottslighet vid användning av e-pengar,

införandet° medför behov ändradeöverväga reglerom av e-pengar av
processuella säkerhetsåtgärder och exekution, samtom

kartlägga problem kan° uppkomma på grund de s.k. kryp-attom av
teringsalgoritrner används i anslutning till kan attsom e-pengar vara anse

krigsmateriel och därmed föremål för exportförbud.som vara

1.2. Avgränsning

Uppdragets avgränsning bör utifrån det arbete redan har utförtsses som av
Betaltjänstutredningen, behandlat bl.a.som
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inlåning konto, avgränsningen förskotts-pårätten att ta emot0 av
betalningar bankverksamhet, valutaväxlingskontorens verksamhet,mot
bankverksamhet i butik och sådan inlånings- och finansieringsverksamhet

ibedrivs sparkassor och andra föreningar Finansiella tjänstersom av
förändring; SOU 1994:66, och

behovet näringsrättsliga regler tillståndsplikt och tillsyn samt0 av om
civilrättsliga regler, främst med syfte stärka konsmnentskyddet, föratt
betaltjänster yrkesmässigt tillhandahålls allmänheten Betaltjéinster;som
SOU 1995:69.

Härvid kartlades marknaden för betaltjänster och det betonades att
Betaltjänstutredningens förslag till författningsreglering skulle ses som en
plattform för eventuella tillkommande särskiltregler. Utredningen nämnde
behovet återkomma till frågan förbetalda visats.k. kort, det signärattav om

rymmerlvilka marknadsmässiga möjligheter dessa kort Detsammasom
gäller för sådana inte kortbaserade.äre-pengar som

Mitt nuvarande uppdrag kan härvid två kategorier frågor;sägas röra av
nämligen

vilka näringsrättsliga regler bör gälla för e-penningsystem samt0 som
utgivare andra aktöreroch på området, och
hur bör i det civilrättsliga regelsystemetsorteras samt0 e-pengar
vilka materiella och processuella bestämmelser bör gälla försom
denna kategori betalningsinstrument.nya av

näringsrättsligaDe frågorna framförallt skyddet för betalsystemen motavser
obalans, dominoeffekter medan de materiella och processuellam.m.
frågorna, förenklat,något kan vad gäller vid rättsligsägas röra som en
prövning transaktioner genomförs medav som e-pengar.

grundläggandeEn för mitt utredningsuppdrag härvid vilkasättsram av
objekt bör Samtidigt kan behovetutgöra översynsom anses e-pengar. av
inte reduceras till deñnitionsfråga, och flera de rättsfrågor berörsen av som
har visat sig delvis oberoende vilka tekniska och administrativavara av
rutiner väljs. näringsrättsligaDe bedömningama flyter dessutomsom

frågorz,med materiella och processuella och mängd olikasamman en
rättsområden berörs, beroende bl.a. vilka rutiner Vissa systemsom avses.

SOU 1995:69 67.s.
2 Som exempel kan näringsrättsliga regler och civilrättsliga konsument-nämnas att

skyddsregler delvis kan kommunicerande kärl där fungerande närings-ettses som
rättsligt skydd kan begränsa behovet civilrättslig reglering och viceav versa.
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bygger imitera traditionella rutiner,på så analogier med nuvarandeatt att
framstår naturliga, medan andra sin utgångspunkt isynsätt tarsom

möjligheterna rationalisera med hela handels-lT så och handlägg-att att
ningsmönster förändras. Påfrestningama på regelverken kan bli betydande, i

fall i den tillämpningar.vart typensenare av
Med hänsyn till utredningsdirektivens breda anslag och de rutinemasnya

förmåga på varje samhällsområde har det inte varitträngaatt nära nog
möjligt ställa traditionell avgränsning till vissa rättsonrråden. Minatt upp en
utgångspunkt har istället varit söka identifiera de akuta rättsfrågomaatt mest
och dem i gällande regelverk. särregleringEn börsortera av e-pengar -

framgått direktiven undvikas, särskilt detta områdeär ettsom av som——
snabbt.3förändrassom

1.3. Genomförandet

Utredningens arbete inleddes med genomgång vad meden av som menas e-
i Sverige och internationellt och hur anknytande rutiner utfonnade.ärpengar

Härvid har utvecklingen inom bl.a. följts. SyftetEU har varit klarläggaatt
det finns sådana skillnader mellan traditionella betalningar och rutinerom

bygger helt rättsfigirrer och skyddsbehovattsom e-pengar nya upp-
kommer eller vedertagna alltjämt kan tillämpas. visade sigDetsynsättom
härvid utvecklingstakten snabbså beskrivning förstai hand böratt är att en

sikte betydelsefullapå egenskaper hos e-penningsystem och troligata
konsekvenser olika kombinationer dessa inte depå enskildaav av ——
tillämpningama vidarese kap. 3.

Som gjordes preliminär genomgång de civilrättsliganästa steg en av
frågorna, i syfte näringsrättslig bedömning först det har klar-att göra nären
lagts vad och vilka civilrättsliga regler bör gälla. hadeär Jage-pengar som
emellertid, liksom författaren mina direktiv, inte räknat med två faktorerav

kommit få avgörande betydelse för hur arbetet därefter har bedrivits.attsom
preliminärEn genomgång den civilrättsliga regleringen visade deatt0 av

rättsfrågor berörs i anknytning till generella och detär attsom e-pengar
allmänt råder osäkerhet vilka rättsregler gäller för betalningar. Detom som

knappast rimligt författningsreglera betalningarär med och låtaatt e-pengar

3 Jfr direktiven där det förslageventuella till författningsändringar långtsägs att
möjligt utgå frånskall gällande regler och i befintlig regleringsom samtpassas

utgå från vedertagna civilrättsliga grundsatser.
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de oklarheter därvid skulle undanröjas finnas kvar för de betal-storasom
strömmama.

Internationellt pågår livlig diskussion främst vilka institutio-rör0 en som
nella behövs för EuropeiskaInom Kommis-arrangemang som e-pengar.
sionen har arbetet forcerats och kommissionen har för avsikt i rådet,att
inom kort, lägga fram formellt förslag till direktiv elektroniskaett om

Samtidigt har det stått klart direktiv inte kommeratt ett att antaspengar.
innan min utredning skall avslutad.vara

Vi alltså inte vilka utgångspunkter enligt EG-direktiv kommervet attsom
gälla för näringsrättslig reglering parallell situationEn på etten av e-pengar.

rättsornråde har lett till dubbelarbete det i Sverige tagits framannat när
EG-direktiv.4färdiga lagförslag såväl före efter antagandet ettsom av

Istället behövs underlag för regeringens och departementens fortsatta diskus-
sioner näringsrättsliga frågor i olika internationella fora, och dettaav
material behövs Därför har jag bakgrund kommissionensmotnu. av——
arbete valt i delbetänkande min genomgång vadatt ett presentera av e--

och framföra mina näringsrättsliga synpunkter påär attpengar e-pengar.
detta betänkandeI behandlas alltså de i direktiven nämnda frågorna om

vilka bör ha och i vilken utsträckning tillsyn börrätt att utsom ge e-pengar
utgivare och andra aktörer hur denna i fall bör anordnas.såutövas över samt

Vidare berörs indirekt frågor rättsliga status,om e-pengars om- -
anonymitet och skydd bl.a. fallissemang och missbruk inommotom e-
pemiingsystem. Slutligen berörs vissa frågor kryptering.om

Utredningen har för avsikt behandla de återstående frågorna iatt ett
betänkande under våren. får naturligtvisDepartementet bedöma hur utred-
ningen fortsättningsvis skall bedrivas och huruvida alla frågorde nämnssom
i mina direktiv under rådande förhållanden bör bli föremål för detaljeraden
genomlysning.

Måhända kan de inledande beskrivningarna i detta betänkande uppfattas
omfattande. Avsikten emellertid sammanhängande redogöra förär attsom

berörda frågor så bakgrund också för de civilrättsliga frågoratt en ges som
skall i slutbetänkande.tas ettupp

4 Se Datalagsutredningens betänkande En datalag SOU 1993:10 och Datalags-ny
kommitténs betänkande Integritet offentlighet Informationsteknik SOU 1997:39.
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Traditionella betalningar2. och IT

2.1. Vissa begrepp m.m.

2.1.1. Betalning, betalningsmedel, betalningsinstrument m.m.

Betalningsväsendet kan beskrivas samhällets samlade infrastruktur försom
utföra betalningar. kan i olika betalsystem,Detta delasatt t.ex. myntupp

och sedlar, girosystem, checksystem och kontokortssystem, utgörsom mer
eller mindre självständiga delar infrastruktur.dennaav

Själva betalningen kan beskrivas rättshandling innebär attsom en som
fordringsförhållande helt eller delvis upphör betalnings-ett attgenom

prestera.5f°ar betalaren Fordringen,det har åtagit sigmottagaren attsom
dvs. för få viss prestation, kanrätten atten person av en annan en
uppkomma på många olika kan såväl privaträttsligDensätt. vara som
oifentligrättslig och kan tjänster eller denFört.ex.avse varor, pengar.
följande framställningen det endast undantagsvis intresse hur detär av
bakomliggande fordringsförhållandet har uppkommit och endast penning-
förpliktelser berörs.

Betalningsmedlet, dvs. med fullgörvad betalaren sin prestation, varierar
beroende innehålletpå i lag eller författning, det avtalannan som gav
upphov till fordringen Vanligtvis skall dock betalning ske i någonetc.
valuta, svenska kronor SEK.t.ex.

Betalningen kan erläggas överlämna tradera och sedlaratt myntgenom
kronor5,flcontanter uppgående till visst antalett ävenmen genom

Medel överförs någon gåvadet inte föreligger fordran, intevidäven när t.ex. som
utgångspunktsin någoti bindande gåvolöñe.tar

taktI med betalning fåttöverlämnande och sedlar minskadatt myntgenom av
betydelse har uttrycket "kontant" kommit användas för betalningävenatt annan

sker kredit lämnas forbetalt Sådanazug zug, med kort.utan att t.ex. ettsom um
"pengar" kallas dock knappast kontanter.nya
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förfoganden medel konton bokpengar. Bokpengar alltsåöver utgörs av
fordran kontohavaren har det kontoförande institutet ochmoten som

bokbetalningar genomförs fordringsrätter tillskapas och utsläcksattgenom
krediteras.7konton med nominella tillgodohavanden debiteras ochnär

Villkoren för fordrankontohavarens respektive det finansiella institutets
skuld bestäms avtal mellan paitema.genom

fortsatta visarDen genomgången också på tredje kategori nämligenen e-
kontantereller digitala Vid sådan betalning avhänds betalarenpengar en

elektroniskt medel tillförs betalningsmottagaren, registrering påutansom
konton och användning kontanter. medelDe utgivnautan motsvararav som

registreras dock i vissa på s.k. skuggkonton, liknarsysteme-pengar som
vanliga inlånings- konton banker för. det följandeI markeras dettasom

traditionella konton finansiella institut för kallas individuali-attgenom som
serade konton.

definition föreslåsEn i avsnitt 3.7. Dessförinnan användsav e-pengar
huvudsakligen såsom vanligtvis sker med vid,termen e-pengar en- -

delvis oklar innebörd.

objektDe används för genomföra betalningen, checkar ochatt t.ex.som
kontokortsavdrag9, kallas här betahiingsinstrument. Vissa sådana instru-

sedlar och samtidigt betalningsmedel.ment, t.ex. mynt, Deses som
emellertid inte reell tillgång,någon guldsåsom viss vikt ochrepresenterar av

betalkraft10kvalitet, endast viss behöver bestämmas endast tillutan som
och kvantitet.sort

Även de elektroniska instrumenten kan sikte påta att
förfoga medel dokumentpå konton; med användning digitalaöver0 av

för checkar, anvisningar och andra traditionella urkunder,ersättare ellersom
direkt betalkrafi; med digitala symboler. Dessa symboler,representera0

värdeenheter,här kallas digitala kan utfonnade ackumu-som vara som
lerade saldon eller fasta, odelbara valörer på kort, hårddisk, etc.

7 alltsåHär andra fordringsforhållanden den skuld skall betalas.änavses som
följerBegreppen engelskans e-money eller digital cash".av

9 Angående denna avsnitt 2.2.4.term, se
10 Ordet köpkraft undviks här eftersom det nationalekonomiskär kanterm,en som

intryck begränsad till betalning vid mellanhavanden köp.att utgörge av vara som
11 Se vidare avsnitt 2.4.
12 Jfr engelskans monetary units" och Ds 1993:56 36.s.
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följande figurI illustreras sambanden mellan vissa dessa begrepp.av

Typ medel Typ instrument vid förfogandeav av
Urkunder/DigitalaBokpengar dokument:

Kontanter Mynt och sedlar:
DigitalaE-pengar/digitala Värdeenheterkontanter

På i IT-utredningens betänkande Elektronisk dokument-sättsamma som
digital13,hantering SOU 1996:40 58 används här begreppet tills.

elektronisk14,skillnad från i anknytning till säkra rutiner baserade på
kryptografi15.

Vid överföring betalkraft betalningsförmedlingen behöver minstav en
inblandad betalaren och betalningsmottagaren. sinIutöver mestperson vara

ursprungliga form transporterade betalningsförmedlaren sedlar och mynt.
Numera igår all betalningsfönnedling på överföra digitalastort sett ut att
data15 så registrering sker förändringar i tillgodohavanden på kontonatt av
eller, såvitt direkt representerad betalkraft i formavser e-pengar, av av
digitala värdeenhcter.

Varje betalsystem kombineras med mottagande medel, vanligtvis iav
fonn inlåning i bankrörelselagens 1987:617 mening, medsamtav
beviljande krediter, uppsågbara med kort varsel för betalningsändamål.av
Det också främst banker i vid mening.är utsom ger e-pengar

Jag återkomma till dessa frågor i betänkande, däratt ettavser senare
modifieringar definitionerna inte kan uteslutas hänsynmed till vadav som

13 Med digital enligt standardiserad definition storheter uttryckta medmenas en
diskret representation där endast siffror förekommer. kan förenklat beskrivasDetta
så diskret representation i till analog endast fasta värden; jfratt motsats antaren en
hur traditionellt steglöst visar tidens gång till skillnad från klockaett ur en som

display endast visar timmar och minuter med siffror.en
14 Ordet "elektronisk" har i IT-sammanhang kommit användas slags över-att ettsom

gripande begrepp kan olika IT-rutiner, i uttrycken elektronisktex.som rymma
och elektronisk dokumenthantering. Härvid bör elektroner dockpost närvaron av

inte föravgörande den juridiska begreppsbildningen. data lagrasNäranses vara
CD-skivor bränns i stället märken, underlag, kan läsas med laserteknik,ett som
och framtidens datorer kanske baseras optisk teknik så det sigröratt om
fotoner i stället för elektroner jfr SOU 1996:40 56.s.

15 Kryptografi metoder och principer för kryptera och dekryptera.utgör att
16 Data definieras representation fakta, begrepp eller instruktioner i formsom av

lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning människor eller automatiskaav
hjälpmedel; jfr information vid databehandling definieras innebörden isom som
data.
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fortsattaframkommer i det arbetet. Beskrivningen syftar här endast till att ge
tillräckligt underlag för näringsrättsliga bedömningar.ett

mångtydig2.1.2. Pengar terminologien-

Med brukar omväxlande förstås"pengar"
fysiska föremålkontanter; sedlart.ex.0

enheter17bokpengar; behållningen konto immateriellapåt.ex. etto
räkneenheter för budgeteringt.ex.o
värdemätare vid jämförelse tvåt.ex. av varoro
betalkraft immateriell enheto

för genomföra betalningar; checkar och betal-instrument att t.ex.o
ningsorder fysiska eller IT-baserade objekt.

olika betraktelsesätt sammanfaller delvis och det brukar framgåDessa av
fa1l.13vad i enskilt för utred-sammanhanget Inomettsom avses ramen

berörs framförallt följande aspekter.ningens uppdrag
betalningsmedel; dvs. den betalkraft bokpengarPengar0 som som

för. betalkraftoch kontanter står behöver bestämmas tillDenna
såväl eller pund kvantitet.SEKsort t.ex. som- ———

i betydelsen betalningsinstrument; dvs. de "objekt"Pengar0 som
betalaren använder för utföra betalningstransalctionema,att t.ex.

sedlar, checkar,och kontokortsavdrag och motsvarandemynt
digitala objekt.

allmänt språkbruk brukar dock inte skilja mellan räkneenhetenI man pengar,
de medel betalaren har och de instrument formi sedlaratt prestera t.ex.av
och används för uppfylla penningskuld. språkbruket harmynt attsom en
vidare betydande makt tanken, ofta uppfattasså pengaröver atten som en

har inneboende oföränderligt värde. Vidareett närmastvara som
förekommer, i anknytning till bokbetalningar, skulle kunnaäven termer som
föra tanken till fysisk pengar mellan de olika platser därtransport av
betalningsförmedlare driver sina verksamheter slutligen så pengarnaatt——
skulle betalningsmottagarenshamna i besittning. Terminologin områdetpå

alltså mångtydig och strävanden kortfattat och marknadsanpassatär att

17 Synonymt med begreppet bokpengar iblandanvänds kontopengar.termen
18 Jfr kap. 2§bankaktiebolagslagen 1987:618 och2 kap. § andra stycket2 9

aktiebolagslagen angående1975: 1385 uttrycken annan egendom ochpengarän
i"betalas pengar.
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leder lätttraditionell miljöanalogier frånmedrutinernadebeskriva nya
fel.tanken

betalningförRutinerna2.2.

skriversedlar ellerifrånlämnarbetalningförRutinerna när t.ex. oss-
knapptsjälvklara degirering såhandlingar förcheckar eller attses som-

översiktligsituationen EnsedanhundranågraFörnämns. en arman.var
rutinerliknandeoch hurbörjade användasbeskrivning hur pengarav

elektroniska betalningar.motsvarandeförståelsenunderlättarutvecklades av

metallismByteshandel2.2.1. -

meningi egentligbetalningsväsendefarms någotdär det intesamhälleI ett
länmadesvederlag förbyten. Somdirektañck all handel ske varaengenom

denhur mycketemellertid omständligByteshandel är avvara.en annan —
villskall denden andra och huri utbyte förskall t.ex. somgesvaranena

demhelt andrabehövertillförvärva änägarenväga varoromen vara
förfogar överspekulanten

främst ädel-deltidenförenklades dock medHandeln att varor,engenom
de enkeltbytesmedel eftersomaccepteradeallmäntmetaller, blev som

betaladei priset.nänmvärda variationer Denöverlåtaskunde utan som
iskulden hade bestämtsvilken,viss metallkvantitetskulle prestera enomen

myntfot gällde.vilkenptmd, blev beroendevalutaviss såsom somav
och finhet.efter vikt Förvarje enskilt fallMetallen dock imåste attmätas

värdepräglabörjadeVägningundvika att mynt varsmanm.m.
betalningsinstrumentmetallinnehåll. Sådanaöverensstämde med myntets

förstadelar.f.Kr. i Mindre Asiens Deredan 600-taletförekom på västra
Olof1000dock först omkring år e.Kr.prägladessvenska mynten av

19Skötkonung.
800-taletbörjade användes i Kina e.Kr. DessaSedlar närmastvar en

betalning. Till komdepositionsbevis eller anvisningar på Europaform av
ochgirobanker i Amsterdam1600-taletsedlama först under när t.ex.
förguld och silvermyntEnglandHamburg och guldsmeder i tog emot

karaktären idepositionbevisenförvaring. Genom att av enge

19 SOU1986:22s.101.
20 SOU1986:22s.101.
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innehavarens hand gällande förbindelse blev depositionsbevisen lämpade
betalningsmedel. De uppfattades därvid för desom ett surrogatsom

deponerade och kunde undvikas.mynten transporter myntenav
Även bokpengar förekom inom för Istället försynsätt.ramen attsamma

överlåta bevis på deposition förekom detett betalaren i brevatten
uppmanade banken överföra belopp till betalningsmottagarensatt ett

Äventillgodohavande. i sådana sågs penningen dock isystem som en vara
egentlig mening, eftersom den omedelbart knuten till viss metall ellervar
liknande konstant värdemätare.som en

Innebörden i penningskuld blev därmed densamma ävenen mynt-om
foten eller metallhalt eller vikt ändrades efter fordransmyntens uppkomst.
Betalaren skulle alltjämt den överenskomna metallkvantiteten.prestera
Mängden guld vid skuld i kronor blev alltså beroende vilken myntfoten av

gällde fordran uppkom. Dennanär på brukar kallassom syn pengar
metallism.

2.2.2. Valorism nominalism—

Från tanken penningen utgjorde kvantitetatt guld framträddet.ex.en av
vissa awikelser. Genom präglingen kunde viss ñnhet och viktmyntav

tecken så deersättas accepteradesyttre till angivet värde,att deav trots att
inte innehöll motsvarande metall; metallen utgjorde endast underlag för

Äveninskriptionen. sedlar började i mängd vadut större änges som
motsvarade utgivarens förråd guld, och de började tryckas i jämnat.ex.av

i standardfonnat. Rätten lösa dem eller guldattsummor, mot mynt togs
efterhand bort eftersom allmänhetens förtroende för dem inte längre
förutsatte till inlösen.rätten

Därmed framträdde den nominalistiska uppfattningen slagordsmässigt——
uttryckt så en krona krona.att En penningskuld skulleär därmed,en
oberoende penningvärdesförändringar, alltid betalas med nominelltav
belopp. I Sverige återspeglades det nominalistiska redan i land-synsättet
skapslagama. Regleringen dock dispositiv så borgenären kundeattvar
skydda sig överenskommelse betalning i viss viktgenom en t.ex.om av
guld.

Enligt mellanfonn mellan metallism och nominalism, valorismen,en
skulle penningskuld istället uppfattas värdeskuld. Skuldenen som en
behövde visserligen fixeras i anslutning till någon fast värdemätare såsom
guld eller nötkreatur jfr index den behövde inte infrias attmen genom- —
betalaren överlämnade just den angivna mängden guld viss finhet.t.ex.av av
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måste endast överlämna värdeHan motsvarande den angivna metall-ett
kvantiteten. Valorismen innebär alltså, till skillnad från nominalismen, att
borgenären kompenseras för förändringar i penningvärdet under penning-
skuldens löptid.

2.2.3. Särskilt svenska sedlarom

SverigeI s.k. kreditivsedlar den Palmstruchska banken redan årutgavs av
1661. sedlarDessa motsvarade inte deponeratnågot värde i guld ocht.ex.
innefattade inte heller till inlösennågon i viss metall. Sedan utgivningenrätt
blivit för omfattande kom den Palmstruchska banken på obestånd. Den
rekonstmerades dock 1668 års bankoordning och blev i sambandgenom
därmed underställd riksdagen och benänmd Riksens ständers bank. Denna
bank från år 1866 Sveriges riksbank förbjöds först sedlaratt utge— -

hänsynmed till de risker visat sig föreligga. Behovet lätthanterligasom av
betalningsinstrument blev emellertid så banken såg sig tvingadstort att att ge

sedlar. sedlars karaktärDessa har i Statsskuldspolitiska kommitténs slut-ut
betänkande Riksbanken och riksgäldskontoret SOU 1986:22 i huvudsak
beskrivits enligt följande 102.

Sedlama ursprungligen till sin insättningsbevis kundeartvar som
överlåtas fungeradeoch därmed sedlar i modern mening. Egenskapensom

insättningsbevis betydde den innehade sedeln, banken kundeattav som av
erhålla metallmynt motsvarande det belopp angivet sedeln.påsom var
Formellt behöll sedlarna sin karaktär insättningsbevis till år 1834, då det iav
72 regeringsfonnen§ föreskrevs skyldighet för Riksbanken lösa deatten
sedlar banken med mängd silver motsvarande värdetutsom gav en av
sedelns belopp. Sedlama försågs vidare med löttesmening inlösen ochen om
de blev därmed fordringsbevis. Sverige övergick år 1873 till guldmyntfot -
istället för inlösen i silver. Denna inlösenskyldighet suspenderades dock
några år under och efter första världskriget och därefter fortlöpande från år
1931. ochI med nuvarande regeringsform upphävdes grundlags-även
stadgandet skyldighet för Riksbanken lösa in sedlar guld.att motom
Därmed utelöpande sedlar och visserligen skuldpostutgör påmynt en
Riksbankens balansräkning, balanseras bankens tillgångar, detsom av men
finns inte längre någon koppling till guld eller viss fordran. Sedlar-t.ex. en
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därmed förändrats från fordringsbevis tillrättsliga har att ettnaturnas vara
värde.betalningsmedel självständigtbliatt ett representerar ettsom

Från2.2.4. kreditmynt till kontantkort

för betalningar hade sin upprinnelse i USA följd deKort som en av
hadekommersiella framgångar s.k. kreditrnynt myntDessarönt.som

infördes 1920-talet och gjorde det möjligt för innehavaren handlapå att
kredit hos viss affarskedja. Sådana skilde sig från depå myntvaror en

traditionella bl.a. de präglade med den utställandemynten attgenom var
köpmarmens och det kontonummer innehavaren hade tilldelats.nanm som

från till plastkort och inter-På 1950-talet skedde övergång mynten
framträdanationella kontokortsforetag började

Sverige började med vilkakort i plast präglas redan 1960-talet,I att
uppgifter och snabbt kunde överföras till olikasom namn nummer
blanketter. Sådana vanliga kreditkort spelar alltjämt viktig roll. Varia-en
tioner i föranlettkredittidens längd, kopplingen till konto har dockt.ex. etc.

mängd alternativa rutiner.en
tekniska rutiner har också tagits i bruk. Redan på 1970-talet försågsNya

plastkorten med s.k. magnetrand. Till börja med användes denatten
framför allt i bankernas varje kassa-Numerauttagsautomater. är nära nog

förseddterminal med kortläsare för magnetrand och det har blivit allten
vanligare kunder i livsmedelsbutiker personlig kod påatt t.ex. anger en en
knappsats istället för underteckna blankett präglats medatt en som
användning kortet kontokortsavdrag eller skrivareproduceratsav enav
köpnota uppgifterpå grundval på bl.a. magnetranden vanligen kallatav -
användning PIN-kod Identification säljPersonal Number; PIN vid ställetav

POS.23Point Of Sale;
På tid har magnetranden börjat eller kompletteras medersättas ettsenare

chip.24 teknik, möjligheter säkert lagra ochDenna påatt ett sättsom ger nya

21 Inlösen enligt § lagen 1988:1385 Sveriges riksbank skadade, förslitna8 om av
eller förstörda sedlar eller sedlar betalningsmedelhar upphört lagligaattsom vara
innebär i princip endast sedlar lämnas.att nya

22 vidareSe OECD-rapporten Consumer redress the global marketplace:
Chargebacks OCDE/GD96142.

23 Härvid förekommer också förkortningen stårEFTPOS för Electronic Fundssom
Transfer Point Ofthe Sale.at

24 Redan 1930-talet användes i Sverige ID-kort med och foto.av papper namn
Sedermera började de tillverkas i plast, bl.a. säkerhetsskäl. Nyligen haratt av en
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förbetalda s.k.det talasanvänds vanligtvisbehandla data, när om
25kontantkort.

Traditionella instrument2.3.

urkunderMynt/sedlar värdemärken2.3.1. ~—-
sedlar, värdemärkenmiljön används framgåttden traditionellal mynt,som

säker-för betalningar.vissa urkunder instrument Föroch atttyper somav
ochlagstifiats straff för förfalskningarderas skilda funktioner harställa om

missbruk och kap. brottsbalken.andra 14 15
s.k. bevismärken. Regleringensåväl handlingarurkimderSom somanses

föreställ-fysiskt föremål förmedlarinriktad urkundenpå ettettär somsom
ellerskrift med bokstäveranvändning tecken, såsomningsinnehåll genom av

dylikt. traditionell miljö har detsiffror, prägling metallföremål ochpå I upp-
framgår bl.a. legal-vad urkundfattats givet Detta attnärmast avensom

uppräkningzöutformats exempliñerandedefinitionen urkund har som enav
erforderligt meddet inte någonPå motsvarande har närmaresätt ansetts

värdemärke. Enligtpenningsedel, ochbeskrivning i lag myntav
märkesförfalskning kap. 6penningförfalskning och 14bestämmelserna om

objektoch brottsbalken dessa7 utgörs av
eller penning-inom riket gällande penningsedel mynt"eller utomo

förfalskning, och
föroffentligt ellergällande frimärke, beläggningsstämpel eller annat0

märkesförfalsk-allmänheten inländskt eller utländskt värdemärkeavsett
ning begränsat till värdemärken.-

ellerlagmotiven värdemärken de, fristående påEnligt kännetecknas attav
ekonomisk verkan, oftavisst anbragta, medför viss rättslig ellersätt somen

Beträffande vidare tillbärare bestämt penningvärde. sägsmyntettav -
skriften präglingenskillnad från urkimdema inte bara eller äratt av-

innehåller såväl foto ochsvensk standard utarbetats for ID-kort i plast som
uppgiñer ochtraditionell med underskrift chip med bl.a.text ett om namnsom

rutiner for digitala signaturer.
25 angåendeSe vidare avsnitt olika kort.3.2.3 typer av
26 Såsom intyg och handling,urkund protokoll, kontrakt, skuldebrev, annananses

såsom så legitima-till bevis eller eljest betydelse bevis, ockupprättats ärsom av
tionskort, bevismärke andra stycket brottsbalken.biljett och dylikt 14 kap. §l
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betydelse själva föremålets fysiska beskaffenhet.utan även brottsligaDet
förfarandet vid förfalskning sådana objekt kan förenklat beskrivas så attav
gärningsmannen producerar eller manipulerar sak 7objekt, så detett att som
inte helt härrör från den framstår utställare. För skallatt myntsom som

äkta tillkommer de ha produceratsatt någonutöver attanses vara av—
behörig måste uppfylla vissa krav på vikt och metallhalt. Motsvarande——
torde gälla beträffande den grafiska utfommingen sedlar.av

2.3.2. Underförstådda egenskaper

studieEn traditionella urkunder, sedlar, märken och visar deav mynt att
förknippas med vissa underförstådda egenskaper dolda rekvisit.

En pappersurkund kan något förenklat begrepp ochsägas mot tresvara
fysiska enheter; bäraren vanligtvistre pappersark, eventuelltett texten

kompletterad med bilder och grafiska framställningar och utställar-
angivelsen underskrift.23t.ex. Detta dock inte uttryckligen ien anges
brottsbalkens legaldeñnition urkund och där framgår inte hellerav att en
handling behöver reella hållpunlcter för äkthetsprövning förge att atten vara
bedöma urkund. Det enklaste exemplet på äkthetsteckensom ett är en
underskrift. Den avsedd läsarenär innehållet, i sinatt övertyga attom
helhet, omanipulerat härrör från den har skrivit under. Dessa äkthets-som
tecken talar tilltroshöjandenär egenskaper och i viss månavses man om

det erinras det föräven urkundskvalitetnär ställs kravatt på original-ettom
karaktär.

Detsamma gäller för sedlar, och värdemärken, med den skillnadenmynt
vissa uppgifter endast med symboleratt och förkortningar eller heltanges

utelämnas eftersom de allmänt kända notoriska.är Som exempel kan-
det tiokronorsmyntetpånämnas inte Riksbankenatt utställare.att äranges

På hundrakronorssedel visserligen Sveriges Riksbank deten anges men
framgår inte såsom i skuldebrev vad objektet har för funktion;t.ex. ett det

tillräckligt med ett hundra kronor eftersomtexten sedelns funktionanses
självklar.är

27 ovidimeradEn fotokopia alltså till skillnad frånär vidimerad inteen en— -
urkund eñersom det inte någonfinns för handlingen kopian sak.garant som

28 Närmare beskrivningar dessa förutsättningar finns i bl.a. följande betänkanden;av
SOU 1989:20 ff.,93 SOU 1992:110 234 och ff.,249 Ds 1994:80 ff,53s. s.
SOU 1996:40, bl.a. 56 SOU 1996:157 ff.276 SOU 1997:39 f494samt
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Kravet på handling skall innefatta visst äkthetsteckenmåttatt etten av
för kunna tillerkännas urkundskvalitet har redan i traditionell miljöatt
kommit försvagas. Exempelvis lämnar bankema inte längre kvittenser,att
vid insättningar, undertecknade tjänstemän.två Istället f°art.ex. ärsom av
kunden med noteringar gjorda med enkel skrivare. Dennaett tunt papper en
utveckling kan förklaras historiskt. Sigill, lack, har efter handetc. ersatts
med underskrifter för sedermera, särskilt i anknytning tillatt masstrans-
aktioner, med rationellare tekniska rutiner; jfr de gamla under-ersättas
tecknade pantbreven med dem produceras centralt för hela riket,som nu

underskriñer numrerade och med särskild layout för försvårautan attmen
manipulationer. Reaktioner missbruk har dock framträtt så kraven påmot att
äkthetstecken på vissa objekt sedlarsåsom och har ökat.snarastpass

2.4. En jämförelse med IT

2.4.1. Motsvarande egenskaper i IT-miljön

intensivtEtt arbete bedrivs inom bl.a. den finansiella sektorn för attnu
utforma digitala för de traditionella fysiska äkthetstecknen och detersättare

i detta sammanhang i vid mening börär Motsvarandesom e-pengar ses.
förändringar har följt vid övergången från traditionell pappersbaserad till
elektronisk bokföring och kontoföring där bundna böcker, handskrivna
noteringar kontanter och värdemärken flyktiga elektroniskaersatts av

Övergångensignaler. till elektronisk kontoföring dock ingenär ny
företeelse. verksamhet.Bankema har sedan länge datorer i sinanvänt

dimensionerDe detta för med sig skall här kort beröras. IT-objektennya
kan till skillnad från traditionella kontanter, värdemärken och urkimder
knappast beskrivas fysiska objekt, saker. Databäraren mister delvis sinsom
betydelse data kvalitetsförluster kan överföras från bärare till bärarenär utan
och därmed behandlas oberoende tid och Medan vanligtnärmast ettav rum.
brev eller måste fysiskt, med den tidsutdräkt detett mynt transporteras
medför, kan data snabbt överföras mellan länder och kontinenter och

29 Riskerna för manipulationer räkenskapsmaterial har dock beaktats i bok-10 §av
föringslagen 1976:125 IT-baserat material fårinte användas foratt samman-
fattningar huvudbokforingen eller samtidigt bådefor verifikationer och grund-av
bokforing; jfr dock de ändringar har föreslagits i Redovisningskommitténssom

Översynslutbetänkande SOU 1996: 157 redovisningslagstiñningen.av
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detdirekt sitt elektroniska arkivanvändaren kan via nå ävennät om
fysiskt finns på ort.en annan

frigjorts från sittRepresentationen uppgifiema har dänned så sägaattav
ochsjälvklara fysiska sambandet mellan bärare,underlag. Det närmast text

tekniskautställarangivelse upplöses och logiska samband; dvs.ersätts av
oberoende på vilkenrutiner knyter data rätt sätt, närmast avsom samman

objektenfysiska de för tillfället Beskrivningamaeller vilka platser lagras. av
infonnationen.har därför ofia kommit knytas direkt tillatt

lagradalltså identiska iMedan de traditionella betalningsinstrumenten är
förståsoch läsbar fonn och kan läsas språk vanligtvis kanpå ett utansom

princip endast med teknisktsärskild träning, kan de digitala i läsasersättarna
fysiska traditionella pappersbaserade rutinerhjälpmedel. skyddDet gersom

förvaraspappersarket bläcket, kolpulvret och objekten ilåser etc.-
därför i huvudsakkuvert, arkiv och andra slutna förvar får ersättas av-

logiska skydd för data lagras, behöver denDessutomtransporteras, etc.som
form skyddastekniska miljön för överföring från lagrad till läsbar mot

avsiktliga fel. skydd kan det blioch oavsiktliga sådana svårtUtan att
klarlägga instrumentens ursprungliga innehåll.

originalinnehåll2.4.2. Originalexemplar ersätts av

betydelsefulla mellan tradi-kanske skillnaden IT-baserade ochDen mest
tionella betalningsinstrument har emellertid samband med att pappers-
urkunder, kontanter värdemärken unika fysiska, i falloch mångautgörs av
numrerade, äkthetsteckenOriginalexemplar med unika kännetecken. Dessa

Lmderskrifier, stämplar, särskild kvalitet, särskilt tryckutgörs av papper av
med reproducera, Därmed kan redan innehavetsvåramönster är att etc.som

betalningsinstrurnentet legitimera; den innehar sedlar ellerav som
värdemärken kan betala och den inneharöverlämna dem ettattgenom som

fysiskalöpande skuldebrev eller konossement kan, förete detett attgenom
originalexemplaret, betalt respektive sinaut varor.

Motsvarande IT-baserade instrument kan emellertid enkelt mångfaldigas
och kopian f°ar i princip kvalitet förlagan, original-så att ettsamma som
exemplar inte kan skiljas från exemplar. förutsättningar kanDessaett nytt
beskrivas så datarepresentationen endast originalinnehåll; dvs.att utgör ett

för visst objekt unikt digitala signaler kanett ett mönster somav
reproduceras exemplar inte kan skiljas från medså att ett ett annat samma

signaler.mönster av
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kanDet naturligtvis inte godtas någon, framställaatt attgenom nya
exemplar, flera gånger tillgodogör sig den betalkraft viss digitalen
värdeenhet Därför behöver åtgärder vidtas till skyddrepresenterar. mot
dubbelspenderingar och liknande manipulationer. Dessa åtgärder kan
emellertid inte baseras på tryck på unika exemplar särskiltt.ex. avancerat av

försett med metalltråd Istället kan data skyddas, fysisktdels medetc.papper
särskilda hårdvaror, i slutna och i låsta dels logiskt medt.ex. nät utrymmen,

särskilda mjukvaror baserade kryptograñskapå och administrativa säker-
hetsrutiner. Kryptografi kan härvid användas såväl till skydd insyn imot en
transaktion till skydd manipulationer själva uppgifiema.motsom av

praktiken harI emellertid datoriseringen inneburit tillövergången
registreringar konton.på Exempelvis har aktiebrev till delstor ersatts av
registreringar på konton, inte digitala aktiebrev aktiekontolagenav se—
1989:827 och arbete pågår med utveckla rutiner för registreringatt nya—

till gods, ersättning för traditionella konossement. Pårätten mot-av som
svarande har de pappersbaserade motböckema motbokslösasätt ersatts av
konton, inte elektroniska bankböcker.av

med iDet vid mening arbetet med skapa fungerandeär attnya e-pengar
digitala betalningsinstiument inte kontobaserade. Därvid aktualiserasärsom
delvis rättsfrågor i anknytning till digitala dokument. Dessasamma som
dokument har dock redan behandlats bl.a. Datastraffrättsutredningen ochav
IT-utredningen.3° framgårDärav bl.a. följande, intresse också förärsom av

i vid mening.e-pengar

2.4.3. Datas karaktär

Distinktionen mellan vad konkret föremål, sak, och vadär ett ärsom en som
abstrakt objekt generellt problem i IT-miljön. Data kan,ett är antytts ettsom
skillnadtill från på mycket väl ha existens fristående fråntext ett papper, en en

viss bärare, under överföring via telenätet. Objektet då dett.ex. utgörs somav
överförs och denna signaler formi elektroner i elektriskström t.ex.av av en
ledning sak.31eller ljusvâgor i optisk kabel kan knappastav en ses som en

30 Se vidare SOU 1996:40 med hänvisningar48 och fotnot 28s. ovan.
31 Eftersom elektricitet inte kan något konkret, uppkommer motsvarandeses som

komplikationer vid olovlig kraftavledning. Det inte besittningsrubbningutgöraanses en
avleda otillåten inkoppling elnätet, varfor ingreppet inte kanatt ström genom en

föranleda for stöld eller egenmäktigt förfarande endast for krafcav-olovligutanansvar
ledning kap.8 § brottsbalken.10 Om gärningsman däremot innehavaresrubbaren en
besittning till själva elektriskaden anläggningen, bryta den elektriskaattex. genom
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Samtidigt finns representation, data, magnetiskautgörs t.ex.en som av
laddningar i IT-system. De laddningar eller andraett markeringar som
används för visst tecken inte fysiskt unika;att de kanrepresentera ett är som
bärare den aktuella informationen andra laddningar påersättasav av annan
plats i minnet. Huvudsaken rutinen fungerar; de laddningarär att bäratt som
viss information tillgängliga.kan göras

Vi befinner alltså i mellan det materiella och detgränszonoss en
immateriella där IT upplöser vissa de självklara samband ligger tillav som
grund för traditionella rättsliga de verkningar följersynsätt, t.ex. attsom av
inneha kontanter eller löpande skuldebrev. Det viktiga detett gällernär
datorlagrad information emellertid, från tekniskaär utgångspunkter, inte
varje enskilt fysiskt tillstånd eller icketillstånd eller dess lokalisering utan
det inbördes sambandet mellan dessa tillstånd, det bits demönster av som
tillsammans bildar, och det gäller kommunikation, dennär ordning i vilken
de informationsbärande signalerna överförs eller de nårsätts närsamman
fram. Den antydda objektkategorin varken kan uteslutandenu som ses som
materiell eller uteslutande immateriell kan kallas kvasimateriell.

Sådana företeelser kan alltså till skillnad från sedlart.ex.- -
individualiseras endast i fonn unika bitmönster eller signalordningarav men
inte unika saker. Denna karaktär grundläggande förutsättningutgörsom en
för det flexibla på vilket det möjligt isätt IT-miljön bearbetaär ochatt
kommunicera information.33

2.4.4. De kryptografiska rutinerna

beskrivnaDe förutsättningarna medför det i första hand logiskaattnya är
skydd baserade på kryptografi övergång tillgör i vidsom en e-pengar
mening möjlig. Med kryptografi principer, och metoder förmenas resurser

kan egenmäktigt förfarandeströmmen, föreligga. Svårighetenett dra generellatt en
mellan konkreta och abstraktagräns objekt såledesinte unik för IT.är

32 Enligt svensk och internationell standard definitionen data siktetar av
informationrepresentation medan information definieras innebörden i data.av som

33 SOU 1992:110 256fi.
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omvandla data i syfie skyddaatt att mot
olovlig insyn confidentiality of content0
förfalskning; dvs. sådana manipulationer data inte i allamot atto -

delar härrör från den framstår utställare origin authenticationsom som—
och integritycontent

förnekas non-repudiation of originatt ursprunget0
mottagandet förnekas non-repudiation of receipt.atto

förståFor dessa rutiner det viktigt skilja skyddetatt insyn frånär att mot
sådana skydd endast syftar till motverka förfalskningar och för-attsom
nekande eller mottagande. det första falletI det frågaärav ursprung om
kryptering; dvs. omvandla data till fonn inte kan förstås skyddatt en som

insyn. närmare.34rutinerDessa behöver inte beskrivasmot
Övriga skydd baseras på dvs. kontrolltalsignering; skapas påatt ett

grundval den datamängd skall skyddas datat.ex.av som som represen-—
sedelnurnmer och valor. Därvidterar ett används kryptografiskaen

metoder och unika s.k. nycklar, detså utifrån kontrolltalet skall kunnaatt
Verifieras, dels uppgiften utställare dels datamängdenatt inteär attom sann,

manipulerats.35har Sådana s.k. signaturer, kan i huvudsak tradi-ersätta
tionella underskrifier, det finns också betydelsefulla skillnader ochmen
signaturema kan skydda i vid meningutöver användasatt e-pengar—— -
för signering digitala dokument, tillträdeskontrollt.ex. och verifieringav av
organisationer, befogenheter, enheter och Till detta skall läggasprocesser.
behovet vissa administrativa rutiner, i anknytning tillav som e-pengar
huvudsakligen består och nedräkningar saldon och s.k. tids-av upp- av
stämplingar.

Vissa rutiner, s.k. symmetrisk kryptering, förutsätter både denatt som
signerar och den verifierar signaturen har tillgång till hemligasom samma
nyckel, medan asymmetrisk kryptering innebär två nycklar används;att en
hemlig och publik nyckel. Dessa rutiner har beskrivits bla.en närmare av
IT-utredningen i betänkandet Elektronisk dokumenthantering SOU 1996:40
bilaga 2 och Regeringskansliets referensgrupp för kiypteringsfrågor i en

från oktober 1997, Kryptopolitik möjligarapport svenska handlingslinj er.-

34 Enligt svensk standard definieras kryptering omvandling klartext tillen som av
kryptotext medelst kryptosystem och aktuell kryptonyckel i syñe förhindraatt

åtkomstobehörig konfidentiell information.av
35 Om nyckel för dekryptera går förlorad kan det i detatt omöjligten närmastevara

återföra data till läsbar form, medan förlustatt nyckeln for verifiera vissaen attav
signaturer endast hindrar äkthetsprövning.en
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3. E-pengar

Utgångspunkter3.1.

idagRedan genomförs handel och transfereringar till betydande del med
elektroniska instrument och elektronisk kommunikation. rutinerDessa
brukar likna vedertagna förfaranden och enkla beskriva frånattvara en
användares perspektiv. tekniskaDe lösningarna kan däremot utvärderas
endast den har ingående kunskaper i ochIT matematik. Dessutomav som
berörs hela handelsmönster och det finns tendens variera ochatten anpassa
de rutinerna så vedertagna fördunklas eller raderasatt gränser rentnya av
ut.35 delDen traditionell betalning kan därför svårmotsvarar attsom en vara
urskilja och uttrycket används ofia lösligt i vid mening jfre-pengar en
avsnitt 2.1.1, med sikte rad olika mekanismer för betalningar. Deten
behöver därför klarläggas vad medsom menas e-pengar.

sådanEn genomgång bör omfatta såväl övergripande ochsom-
principiella indelningar detaljbetonade skillnader mellan olikasom mera
koncept brukar delas i olika abstraktionsnivâer, där de övergripande-
modellerna för betalning, dataflödena och mekanismerna för informations-

sig.37säkerhet behandlas för Visserligen ligger utgångspunkt frånvar en
valet övergripande modell till hands för rättsliga överväganden,närmastav

vissa detaljer dataflöden och säkerhetsmekanismeräven rör ärmen som av
betydelse från rättsliga utgångspunkter; tekniska detaljer blirt.ex. som

36 Detta typiskt for IT-området. Se hur de tidigareär tydliga skillnadernat.ex.
mellan tal, och bild kommit flyta i IT-miljön till s.k. multimedia.text att samman

37 Medan redogörelsen for modellen sikte inordna de rutinerna undertar att nya
redan kända former för betalning och anknytande for handel ochmönster
administration dataflödet de krav ställs vid lagring,rör kommunikation ochsom
verifiering data. Mekanismema for informationssäkerhet de metoderav avser
varigenom erforderlig nåssäkerhet för lagrade och kommunicerade data; i huvud-
sak val mellan olika former och kombinationer hårdvaror och kryptograñskaav
rutiner. .
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möjligtdethur längeellerföreliggeranonymitet attför äravgörande om
klassificeringdärför valthartransaktion. Jagåterkallaellerkorrigera enen

vidijuridiska aspekter påochfinansiellatekniska,följandeutifrån e-pengar
mening.

kontantbaseradeellerKonto- system
transaktionerspårbaraellerAnonyma

Öppna slutnaeller system
Transfererbarhet

transaktionerellerSmå stora
Aweckling.

floatochRänta
valutorHantering av

Återbetalning
rutinernätbaseradeellerKort10.

off-linetransaktionerellerOn-line-l
Kryptografisk teknik12.

kontantbaseradeellerKonto- system3.1.1.

digitalamedel konto ochmellanindelning brukargrundläggandeEn göras
registrerademedlen intekontanter. Närfungerarvärdeenheter ärsomsom

ifirmsvärdeenheter,dehanterasindividualiserat konto ettpå ett somsom
med1en.33 Beskrivningarinnehardenförvar hoselektroniskt avsom

metaforeranvändningmedbrukar,innehavarenfinns hosmedel avsom
hårdvaror,sikte vissaplånbok, påelektroniskochelektronisk börs tasom

symbolerförvarar dehårddisk där innehavarenkort eller somt.ex. ett en
värdeenhetema.digitalabetalkraften; debär

utformadekandigitala värdeenheterförvar förelektroniskaDessa vara
oftadåpåminnerför betalningsaldon. Rutinemaackumulerade omsom

skillnadenmed denmellan konton,bokpengaröverföringtraditionell attav
och hoskortt.ex. påbetalarensker hoskontoföringensjälva ett

fallterminal. de därskyddad Isärskiltvanligtvis ibetalningsmottagaren, en
skuggkonton hoss.k.registrerade påblirdessutom etttransaktionerna

särskilt påtaglig.kontoföringtraditionellmedblir likhetenfinansiellt institut
viaförgrunden omvägarställs ibetalningsmedelPengar utansom

38 betänkande SOUDatalagskommitténsi IT-miljö,fdrvarAngående begreppet se
ff. ochff., ff.,Informationsteknik, 500 508482Integritet offentlighet1997:39

ff.604
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instrument försymboler liksom och sedlar, utgöramynt avsessom,
korttenninaler vid saldobaseradebetalningar, och det sker i kort ochsom

check i digitalbetalningsmottagaren erhåller sedel ellerrutiner, inte att en en
och korttenninal.fonn. Istället ändras saldon på kort

ochdigitala värdeenhetema kan också hanteras fasta valörer,De som
hybridsystem sedel kan delas i fleraförekommer där viss digitalen upp

valörer. objekt förenklat beskrivasmed mindre Sådana kan genom en
medjämförelse traditionella sedlar och urkunder. Istället förmed ett papper

utställaren data sedelnummer,visst tryck signeraretc. representerarsom
princip betalningen betalnings-valör, giltighetstid skerI attetc. genom

erhåller de digitalt signerade värdesymbolema. tillgodogörHanmottagaren
vissa återanvändasig dem därefter inlösen eller, i attsystem,genom genom

Även likheter meddem för betalningar. dessa rutiner kan haegna
behövs för skyddakontoföring eftersom viss registrering och avstämning att

dator därmanipulationer. fall sker vanligtvis avräkningImot vart moten en
uppgifter förs vilka digitala värdeenheter har och det beroranvänts,om som
då utformningen kringliggande rutiner vilka uppgifterpå trans-omav
aktionen kan fram.tassom

uttrycket i vid mening används i anknytning till individuali-När e-pengar
kontonserade hos finansiella institut beskrivningarna sikte endast påtar

Transaktionervissa inledande rutinerna för initiera betalning.moment; att en
inom och mellan finansiella institut brukar inte baserade påses som e-pengar
i vid mening, själva kontohållningen kommunikationen inomochtrots att
och mellan instituten sköts elektroniskt.

kort skall laddas eller anskaffas och digitala värdeenheterNär när som
förvaras innehavarens hårddisk skall förvärvas från brukarpå utgivaren en
koppling till för deindividualiserat konto dock finnas,ett även mest
kontantliknande e-penningsystemen.

Olika tillämpningar i vid mening erbjuder alltså glidandeav e-pengar en
skala från kontobaserade till kontantliknande rutiner där betalkrafi kan
hanteras digitala värdeenheter, utformade antingen saldonsom som som
räknas eller ned eller fasta valörer betalaren tillförupp som som
betalningsmottagaren. talas härvid olika grader moneyness.Det om av

det följande begreppet värdeenhetI används beteckning på digitalsom
representation betalningsmedel oberoende teknisk lösning dvs.av av -

de utformade ackumulerade saldon, fasta odelbaraoavsett ärom som

39 alternativ lösning betalningsmottagaren digitalaEn bygger lämnar "växel-att
pengar".
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hybridsystem40valörer eller förutsatt enheterna knutna tillinteatt är ett—
individualiserat konto finns på digitala symboler förutan annat sätt som
betalkraft hos betalare, betalningsmottagare och finansiella institut; vidarese
den definition föreslås, avsnitt 3.7.1.2. Från rättsliga utgångspunktersom

skillnaden mellan digitala värdeenheter registreras saldonsynes som som
och sådana utfärdas fasta odelbara värden begränsatsom som vara av
intresse. Kontoliknande registreringar kan aktualiseras vid användningäven

sedelliknande instrument och för båda dessa varianter behövs skyddav mot
bl.a. dubbelspenderingar.

3.1.2. spårbaraAnonyma eller e-pengar

Transaktioner via individualiserade konton vanligtvis fullt spårbara medanär
överföringar digitala värdeenheter mellan elektroniska förvar kan görasav

eller mindre Graden spårbarhet beror utformningenpåmer anonyma. av av
och föransvaret

de administrativa rutinerna, och0
det kryptografiska skyddet.0
Även digitala värdeenheter registreras saldon inte fastasom som som-

valörer och spårbara via skuggkonton kan tekniskt och admi-ärsom-
nistrativt anonymiseras deras funktionså betalningar medatt motsvarar mynt
och sedlar. kortNär med säljs disk, kontrollt.ex. ochöver utane-pengar
registrering köparens identitet, blir betalningarna Visserligenav anonyma.
brukar teknisk identifiering ske det kort med vilket viss transaktionen av en
har genomförts, transaktionen kan inte knytas till individ.men

40 Följande beskrivning hur tekniskt irepresenterasav e-pengar rapportenges
Security of electronic från centralbanken för G-IO-länderna Bank formoney ——
International Settlements BIS. The electronic record of "value" stored on a
device be designed of several basic Devices andcan storeone ways. can
manipulate numeric ledger, with transactions performed debits creditsa toas or a
balance hereafier referred "balance-based" products. Alternatively, devicesto as

electronic "notes" sometimes called coinsstore tokens that uniquelycan or are
identified serial number and associated with fixed, unchangeablea are a
denomination. In the latter "note-based" model, transactions performedare
transferring from device another, and the balance of fimdsnotes storedtoone on a
device thus the of the denominations of all the device. thirdAsum notes on
possible approach, which be thought of hybrid of the previous alsocan two,as a
possible using what be thought of electronic cheques" that uniquelycan as are
identified electronic certificates combination with balance. productsMosta use a
balance-based design.
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föraktiva kortSverige medipågårförsöksverksamhetDen e-som nu
blirtransaktionernaochidentifieraskorthavarenbaserad på attattärpengar

någraemellertidskerBetalningarnaskuggkonton. utanregistrerade på
kortetköparennågondetDärför kanidentitetskontroller. än avannanvara

familjemedlem eller någonbetalningarföranvänder det t.ex. somensom ——
hittat kortet.har

inte knutnaochförvararinnehavaren ärBeträffande somsome-pengar
kryptografiskaanvänds iställetliknande hårdvaraeller någonkorttill ett

anknytningianvändasdockrutiner kananonymitet. Dessa ävenförrutiner
oberoendeeller mindredärmed möjligtkortpengar. Dettill attär avmer

frånskala ändaglidanderutiner påskapalösningartekniska en-
identifiering. Enregistrering ochfullständigtillanonymitetfullständig

deochbetalsystemmellan anonymitetalltsådistinktion kan göras som ger
betalning. Utövervid varjeidentifierar sigkräver parternaattsom

dvs.transaktionsanonymitet,talakan attindividanonymitet omman
medochvilket kortmöjlighet spårainte har använtsutgivaren att varsom

dagensskallheltbetalsystemelektronisktbelopp. Omvilka motsvaraett
denñrmas med påidentitetbetalarensinformationfår intekontanter om

önskvärdvilken spårbarhetsakvärdeenheten. ärdigitala En är somannan
utgångspunkter.rättspolitiskafrån

Öppna småochtransfererbarhetslutnaeller3.1.3. system,
transaktionereller stora

kan sikte påslutnarespektiveBeskrivningar tasystemöppnaav
allmäntliknandeochsker viabetaldata Internetöverföringenhuruvida av0

sektorn, ochfinansiellainom denskyddadeeller viatillgängliga nätnät
antaletbetalas med kortenkanoch tjänsteromfattningi vilken samtvaror0

aktörerfberörda

betalningsmedlen;härvid stårfråga utgivareEn är avsomsomvem
kanskeinstitut ellerfinansielltaffärsbankema, någotriksbanken, annat en

institut,finansiellavilka andrabetydelse vidaredetaljhandelskedja. Av är
betalningsmedlenhanterarochdetaljhandelsföretag samtnätoperatörer som

banksarnordningsdirektiven.ipublicjfr uttrycket "thebetalarekretsen av

41 specifikationer; dvs.slutnamellan ochfråga skillnadenanknytandeEn öppnaär
for utvecklahelst användafritt fordetspecifikationer attattär egnavem somsom

får användas endastrespektive specifikationerstandardrutiner som aven ——-
dem.användaeller förvärvatutarbetat demden har rätten attsom
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Frågan antalet aktörer och i vilken omfattning betalningar kan skeom
med viss tillämpning avgörande betydelse behovetär nären av e-pengar av

reglering skall bedömas. återspeglas bl.a. den indelningDetta i olikaav av
kort förekommer i internationelladet arbetet; single-purpose,typer av som

cards.42limited-purpose och multi-purpose prepaid
viktig frågaEn i vilken omfattning kan transfereras;ärarman e-pengar

dvs. de kan cirkulera fritt mellan användarna på i princip sättom samma
sedlar och transfererbartg i det internationella arbetet kallatmyntsom

multi-loop eller loopopen eller de bara kan användas gång och iom en
riktning, från betalare till säljställe, för sedan lösas utfärdaren ejatten av

transfererbart; s.k. single-loop, "closed loop" eller "deposit type. Vissa
tillämpningar innebär alltså betalning kan ske endast från kund tillatt
säljställe för inlösen medan andra innebär privatpersoner kan betalaatt
direkt till varandra. Uppenbarligen utgivarens möjligheter till kontrollär
bättre i för direkt inlösen och där betalningar endast kan isystem göras en
riktning; dvs. från kund till säljföretag.

Från rättsliga utgångspunkter kan härvid indelning igörasen
vanliga förskottsbetalningar för och tjänster,0 varor

vidare användning förbetalda medel inom mindre krets0 en av en
rutiner avsedda generellt användas för kontanter.att ersättare0 som

finnsDet vidare betydande skillnader mellan avsedda för småsystem
respektive transaktioner. Generellt kan rutiner förstora sägas att stora
belopp baseras kostsamma och tidskrävande förfaranden, därmera
identifiering och registrering sker såväl betalare betalningsmottagare,av som
medan kontantliknande rutiner för identifieringutannya e-pengar, av
betalare vanligtvis ärnnade för belopp mikro-är är större änmm., som
betalningar mindre sedvanliga kontokortstransaktioner.änmen

alltså främstDet intresse behovetär öppna system är närsom av av
reglering skall bedömas. rutinernaDe har dock vanligtvis begränsatsnya
såväl beträffande kretsen användare transfererbarhet.av som

3.1.4. Avveckling, float, hanteringränta, valutor ochav
återbetalning

betalningNär sker sedlar och överlämnas sker omedelbaratt myntgenom en
aweckling. Betalaren kan inte återkalla transaktionen eftersom den redan är

42 Se vidare avsnitt interna3.2.3 och kort.externaom
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avslutad och betalningsmottagaren kan disponera medlen och får skyddöver
tredje anspråk. visserligen möjligt skapaDet on-linerutinermot är attmans

för där alla led i transaktionen genomförs omedelbart. Så skere-pengar
emellertid inte. Rutinema knyts ofia till den vanliga clearingen mellan de
finansiella instituten, andra rutiner förekommer.ävenmen

den mån utgivningen i vidI mening leder till minskadav e-pengar en
efterfrågan på kontanter sker omfördelning ränteinkomster mellanen av
utgivare, och centralbanken. Eftersom syftet med brukar atte-pengar vara

kontanter, inte medel konton,på sker dock vanligtvis inte någonersätta
sådan omfördelning mellan konsumenter och finansiella institut. De
finansiella instituten kan emellertid tillgodogöra sig den s.k. floaten; dvs.
ränteinkomster uppkommer till följd tidsglapp medel intenär ännusom av
har bokförts konto.på mottagarens

i vid meningE-pengar kan också tillhandahållas i olika valutor och
växling kan ske mellan valutor. förekommer låtsasvalutor,Dessutom t.ex.
CyberBucks. brukar ocksåE-pengar återbetalbara, dvs. förenade medvara

för innehavaren erhålla lagliga betalningsmedel motsvarandepårätt atten
belopp.

utfonnningenDen dessa rutiner kan betydelse förnärmare av vara av
bl.a. vissa sakrättsliga och konsumenträttsliga frågor.

3.2. Kortpengar

3.2.1. Kortet

Rutiner för inte knutna till individualiserade konton byggeräre-pengar som
chip43.vanligtvis kontokortsliknandepå plastkort försedda med fallI många

sådana kort aktiva och kan inte bara lagra data kortets datorär utan egen
kan också utföra vissa operationer och beräkningar har säkerhetsmässigsom
betydelse. Chipet i aktivt kort kan ha vissa likheter med PCett sägas en men
fimgerar aldrig självständigt del oftast medutan ett system,som en av
speciella betalterminaler. fungerar därvidKortet hjälpmedel för hållaattsom
reda bl.a.på mängden kvarvarande värdeenheter och slag valuta t.ex.av
SEK. fysiska innehavetDet och sedlar i börs alltsåmynt ersättsav en av

43 Enligt Standardiserad definition chip bärare integrerad kretsären en av en som
fotografisk framställts underlag. Chipet kan minne ochväg ett t.ex.rymma
datorprogram.
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fasta valörer eller saldonvärdeenheter i formkortet med därpå lagrade av
och ned.räknassom upp

särskilda kortterminalerkort med chip ochskäl för användaEtt äratt
säker miljö för digitalaför databehandlingen.behovet fysiska skydd Enav

lösenord,lagring och behandlingbetydelsefull vid bl.a.värdeenheter är av
krypteringsnycklar och uppgifter saldon m.m.om

den legitirnations- ochför använda aktiva kortskälEtt ärannat att
digitala värdeenheterfyller, vid hanteringenkontrollfunktion de inte bara av

skalldär innehavarenavsnitt också i sådana sammanhangse 3.2.4 utan
betaltransaktion med digitalidentifieras elektroniskt eller förset.ex. en

signatur.

Kortterminaler3.2.2.

också betydelsevid betalningar med kortterminaler användsDe är avsom
baserade antingen påprecis kortenfrån säkerhetssynpunkt. kanDe som vara

fastaräknas eller ned eller instrumentsaldon representerarsomsom upp
jfr sedlar och checkar.värden; t.ex.

hos finansielladessa rutiner sammankopplade med kontonvissa fallI är
terminal knytas tillvärdeenheter förvaras i kaninstitut så att ensom

instrumenten bara iförändringar vissa konton. andra fall förvaraspå I
tenninalen.

3.2.3. Olika korttyper av

Betaltjänstutredningen i slutbetänkandetOlika kort har beskrivitstyper av av
följande.Betaltjänster framgår bl.a.SOU 1995:69. Där

till eller flera kontonMed kontokort kort tillgångett ettmenas som ger
transaktion kan kopplas ihop med individualiserat konto.så varje ettatt

för innehavarenRedan innehavet kortet presumtion harattav ger en
dock betalaren, viddispositionsrätt till kontot. Vanligtvis krävs även att

vid elektroniska rutiner,manuella rutiner, företer identitetskort eller,ett
lösenord. Betalaren skall normalt också undertecknaett en pappers-anger

baserad köpnota respektive slags klartecken.någotge
tillolika funktioner kortet kan förenat med detDe gör ettvara

ti11godohavande44,debetkort nyttja0

44 for för belasta tillgodohavandekontokort betalningar, kan användasEtt att ettsom
bankkort, dockkonto. Synonymt används begreppetäven termett somen
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kreditutrymme45,kreditkort belastao
kreditutrymme45,betalkort belasta ellero

terminal47.uttagskort kontanter från0

Kontokorten alltså i fall föranvänds vissa förfoga redan inbetaladeatt över
medel, i andra kreditrnedel, och graden betalningsanstånd ellersom av
avsaknaden sådant fungerar huvudsaklig indelningsgrund.anståndav som

finansiella institutets kreditgivningdet har begränsats till vad krävsNär som
för debiterings- och betalningsrutinema talar betalkort,man om annars om
kreditkort korttyper brukar i övrigt huvudsakligen följa reglerDessa samma

funktioner.43och kort kan samtidigt fylla eller flera dessatvâett av
Betaltjänstutredningen har också behandlat s.k. förbetalda kort, en

beskrivning sikte påtarsom
kortets egenskaper; det skall kunna hantera information att ettomo
visst värde har för användning kortet, ochreserverats av
var det reserverade värdet förvaras; värdet f°ar inte finnas på ett0

k0nt0.49individualiserat

sitt förslag till lag betaltjänster har definieratI Betaltjänstutredningenom
förbetalt kort ett kort kan innehålla information det finnsattsom som om

förmedel reserverade betalningar med kortet, medlen inte finns på ettom
k0nto.5°individualiserat Eftersom kort fyller denna funktion i fallvartsom

teoretiskt kan också på kredit jfr de beskrivna kreditrnyntenutges -
kontantkort.-51avsnitt har jag här2.2.4 valt Sådana kort kantermen——

missforståsendast torde omfatta kort utgivna banker, och lätt eftersomkanav som
också tillgångbanker kort till kredit. Beträffande denna ochutger som ger en

följande definitioner, SOU f..1995:69 15se
45 kontokort för betalningar, förEtt kan användas belasta kreditkonto.att ettsom

fårUtnyttjad kredit regleras uppdelade betalningar.genom
45 kontokort for betalningar, förEtt kan användas belasta kreditkonto.att ettsom

Utnyttjad kredit skall regleras i sammanhang inom tid,kortare normalt 30-45ett en
dagar.

47 kontokort frånEtt kan användas enbart för kontantuttag elektronisksom en
terminal. uttagsmöjligheter oftastKortets debetkaraktär.är av

48 vidare SOU ff.Se 1995:69 och15 104 307s.
49 Jfr 38.not
50 vidareSe SOU fl‘. Definitionen alltså1995:69 och innebär16, 127 309 att

någon förbetalning inte ha skett kvarstårbeloppet kortinnehavarensanses om
konto har för betalningar med kortet.reserveratsmen

51 finns någonegentligen inte klarDet mellan betalningsinstrument ochgräns
kreditinstrument Ds 1993:56 29.
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förenkla kortutgivaren tillhandahåller,betalningen viss tjänst t.ex.av en som
Telias telefonkort.

kort single-purpose kundkort fyllerInterna ICA:st.ex.car som
funktionen vid köp utpeka kortinnehavaren berättigadnärmast att attsom

åtnjuta fall ställskontodebitering istället för kontant betahiing. andraIt.ex.
kortföretag avtalkorten särskilda företagut av som genom -

anslutningsavtal säljföretag till sig. kortknyter mängd Sådana externaen-
multi-purpose syftar framgått icard till kontanter mångaatt ersättasom
olika sammanhang och i förhållande till mängd aktörer.en

3.2.4. Kortens funktion

Förvaringen digitala värdeenheter kort framgått, det möjligtpå gör,av som
börs.52bära med sig dessa i Innehavet kortet fungerar därvidatt som en av

vanligtvis slags bevis disponera medlen. Denrättenett attsom som
innehar kortet identitetskontroll vid transaktionennågonutan görsattses -

legitimerad förfoga medlen, motsvarande denpåatt över sättsom som-
innehar kontanter. kontroller sker begränsas i princip tillDe attsom som

värdeenhetema äkta och inte redan har spenderats.är
kan jämföras med kontokortet i första hand bevisDetta är attettsom om

kortetpå nanmgiven innehar eller har dispositionsrätt till etten person
individualiserat konto hos institut, i regel framgår kortet.ett vars namn av

kan med eller kredit. Vid dispositioner medel påKontot utan övervara
fyllerkontot kortet den redan beskrivna legitimationsfunktionen seäven

avsnitt 3.2.3.
Medan det vid kontantköp endast föreligger avtal överlåtelseett samtom
kontant betalning med de rättsverkningar följer lagligtnär etten som-

betalningsmedel överlämnas -tillkommer här kontoavtalet tillhörandemed
bestämmelser kortet och dess hantering kredit. När kortetsamtom om ges

och kontot förs det företag också tillhandahåller de ellerut av som varor
tjänster betalas med kortet interna kort transaktionenutgörsom avses
endast sedvanlig affär mellan två köpnota endastEnparter. utgör etten
godkännande i anspråk medel iredan ingår dennesatt mottagaren tarav som
fönnögenhctsmassa. betalningsmottagaren inte förNär kontot, torde köp-

däremot anvisning eller i elektronisk form.notan utgöra en papper—-

52 analogi brukas dock marknadsföringDenna vid andra funktionerävenatt
innefattas.
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3.3. Nätpengar

förekommer medium kort på inne-påE-pengar annat än t.ex.som -
hårddisk och förmedlas brukar kallashavarens nätpengar.över öppna nät-

särskilda hårdvaror endast ochskyddas inteDessa utan programvarorav av
Härvid användskryptograñska rutiner administrativa åtgärder.samt av

mening innefattar både digitalabegreppet ofta i vide-pengar en som
värdeenhetemavärdeenheter och medel på individualiserade konton. Medan

för, används de övriga digitalai sig den betalkrafi de stårrepresenteraavses
förfogajfr traditionella undertecknade urkunder endast tillinstrumenten att

kont0n.53individualiseradeöver
sådana digitala värdeenheter,Riktiga dvs.nätpengar, utgörs ärsom av

ovanliga. Sverige användningen sådana rutiner myckettordeI av vara
signera digitalabegränsad. Däremot pågår snabb utveckling för atten

dokument finansiella institut, viaoch kommunicera dem med öppna nät.
Visserligen dessa rutiner inte digitala värdeenheter betalningsorderrör utan

liknande, exempel kanoch säkerhetstekniken densamma. Somärmen
de banktjänster erbjuds via bl.a. där kundenInternetnämnas nya som

initierar hjälp sin istället förtransaktioner med persondator attav
underteckna pappersbaserade blanketter Electronic Banking.

rutiner skyddas med de i avsnitt berörda kryptografiskaDessa 2.4.4
metoderna för säkerställa transaktionens autenticitet, värde-dvs.att att

dokumenten ochenheterna respektive har ställts behörigut attav en person
innehållet inte förvanskats. Medan riksbanken utfärdar sedlar där firma-
tecknarens underskrift numrering förmed tryck,ersätts attavancerat m.m.
säkerställa äkthet digitalasedelns använder de finansiella instituten alltså
signaturer eller liknande tekniska rutiner för digitala värde-säkerställa deatt
enhetemas äkthet; institutet signerar valör och digitalt sedelnummer.t.ex.

53 Alternativt skulle med beteckningar mjukvaru- respektivet.ex.man som
missförståndhårdvarupengar kunna undvika betalningar med kort sker via nät.när

någotanvänds för i börjarNät led alla betalsystem, och produkternästan nu
sådanakomma for via betala förutInternet med användning kortatt t.ex. av som

användes endast i och särskilda terminaler hos säljföretag. Detautomater
pedagogiska värdet för uppfattbaraden vanligtvis lätt gränsenav gemene man
mellan kort- och bör dock inte underskattas.nätpengar

54 sådanapraktiken härvid rutiner bygger digitala värdeenheter i formI är som av
fasta såvälodelbara valörer ovanliga, hårddisk, eñersom kräverkort desom
särskilt kraftfulla aktiva och krypteringsrutiner.kort avancerade
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På motsvarande förser kunden betalningsorder med digital signatursätt m.m.
istället för underteckna vanliga anvisningar, uttagskvittonatt etc.

3.4. Typfall digitala värdeenheterav

3.4.1. En modell

För underlätta beskrivningen säkerhets- och rättsfrågor i anknytningatt av
till bör grundläggande indelning i vissa typfall digitalagörase-pengar en av
värdeenheter. sådan indelningEn kan naturligtvis inte sikte på alla deta

beskrivna faktorerna, dessa i någon mån kan ha inverkat påävenovan om
utfommingen betaltjänst. har iställetJag från följande särskiltutgåttav en
betydelsefulla egenskaper; hanteringen baserad påärom

eller kortpengarnät-0
direktanslutning eller fristående rutiner, och0
transfererbara värdeenheter eller sådana efterlöses varje trans-0 som

aktion.

modellDen då framträder kan illustreras med följande ñgur,som som
följande.55förklaras i detnärmare

55 Angående begreppen digitalaoch värdeenheter, vidare avsnitt 2.1 oche-pengar se
3.1.1.

55 Även andra sorteringsgrunder de i figuren betydelse frånän nämns ärsom av
rättsliga utgångspunkter; frågorbl.a. om

vilken grad anonymitet viss rutin erbjudero av en
hur betalning awecklaso en

och växling mellan valutorränta0
behandling digitala värdeenheter inte spenderas.0 av som

generellFör indelning i typfall dessa indelningsgrunder emellertid inteären
lämpliga. gäller vissaDetsamma tekniska och administrativa variationer, valt.ex.

kryptografisk lösning och digital representationsform for värdeenhetema iav av
form ackumulerade saldon eller fasta valörer.av
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Fristående off-lineon-lineDirektansluten

Transfererbarttransfererbart

Nät
ecaShmjukvaru-

ibaserat

stKort re MondexProton
altehårdvaru- 1
d elt skybaserat

3.4.2. on-lineNätpengar

figuren on-linekategori i beskrivsDen nätpengarsom ovan somav e-pengar
missbrukkännetecknas det saknas sådana fysiska skydd motatt somav

ger.57 centralchipkort och särskilda terminaler Istället kontrolleras mot en
dator hos utgivaren eller i dennes ställe, för varje transaktion,någon att
värdeenheten äkta och inte redan har spenderats.är

Utfärdaren har alltså princip kontroll varje betalning.i Sammaöver
värdeenhet kan inte användas flera och transfereringar kan inte skegånger
mellan privatpersoner kontakt utfardaren. hindrartvå med Dettat.ex. utan
emellertid i princip inte sådana värdeenheter, istället föratt mottagareen av
inlösen, kan använda den betalkraften för betala medi sinmottagna att tur e-

Kontakten utfardarenmed vid varje transaktion utesluter inte hellerpengar.
anonymitet.

flesta dennatillämpningama on-line hör hemma inomDe av e-pengar
kategori. exempel avancerad sådan lösning det holländskaEtt på ären

sådanaJfr säker fysisk förvaring och svårkopierade57 unika exemplartransport av
vanliga sedlar.som



SOU 1998:1448 E-pengar

vidareför digitala värdeenheter; s.k. e-cash seföretaget DigiCashs system
beskrivningen i bilaga 2.

3.4.3. off-lineNätpengar

skyddoff-line kännetecknas det saknas såväl fysiskaNätpengar motattav
varje transaktion.missbruk kontroller central dator för Frågan ärmotsom en

erbjudsdigitala värdeenheterdå hur det skall kunna säkerställas deatt som
äkta inte har spenderats.betalning och redanärsom

aspekt betydelse fördetta sammanhang aktualiseras ocksåI annan aven
blir,träffande analogin med och sedlardels säkerheten, dels hur mynt

olikanämligen viss värdeenhet kan transfereras flera gånger och iom en
och ieller endastriktningar, från privatperson till privatperson, gångt.ex. en

in.58 Skulleriktning; från kund till säljställe för sedan lösas nätpengaratten
förofi’-line kunna transfereras finns påtagliga riskergång på gång

manipulationer inte kontrollerbara, med hänsyn till bl.a. bristenärm.m. som
mångfaldigas.på revisionsspår och risken för de digitala värdeenhetemaatt

off-finns därför endast teoretiska för transfererbaramodellerDet nätpengar
line.

s.k. mikrobetalningar, till bråkdelardvs. transaktioner uppgårFör som av
off-linerutiner förfinns emellertid några enstaka exempel påcent,en

brukar uttryckligen framgåtransfererbara. Därvidintenätpengar är attsom
säkerheten anpassad för brukarendast begränsade belopp. Vidareär ytterst

delvisde administrativa skyddsåtgärdema sådan utformning deattges en
ochskall kompensera avsaknaden hårdvaruskydd och central äkthets-av

spenderingskontroll.
exempel rutin Millicent från DigitalSom på sådan kan nämnasen

Equipment Corporation. visserligen inte fråga exempelDet någotär rentom
ojf-linerutiner. Eftersompå varje handlare sina digitalautger egna

värdeenheter skulle ochkunna både slutet on-linebaserat.systemet ses som
Millicent fungerar emellertid i praktiken generellt betalningsmedelettsom

s.k. mäklare mellanhänder, någon centralatt utangenom agerar som
kontroll transaktioner vidare bilagase 2.av m.m.

frågaVid transaktioner on-line blir denna knappast aktuell eftersom utfardaren58
någon dåeller i dennes i principställe har kontroll varjeär översom —— —

betalning.
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3.4.4. Kortpengar

kontantliknande betalningsrutiner baserade kort medUtvecklingen påav
chip har särskilt snabb. närvarande finns europeiska projektvarit tvåFör
CAFE Clip från och med litet spridning Mondex,och Europay störretre

Visa Till nationella tillärnp-Proton och Cash. dessa kommer mängden
ningar. nyligen gjorts den Europeiska Kommittén förgenomgångEn som av
Standarder Bankområdet omfattar sådana tillämpningar. Därvid har16
olika nationella projekt baserade inräknats, medanpå konceptsamma
projekt fortfarande befinner sig i utvecklingsfas har länmats utanför.som en

Tillämpningar för kortpengar har såvitt svenska förhållandenavser- -
begränsats till transfereras endast från korthavare till säljställee-pengar som

tilloch därifrån finansiellt institut för inlösen och sedvanlig clearing. Detett
registreras skuggkonto förvärvar kort. Vidare registreraspå ett ettvem som
varje transaktion efter inlösen. Intemationelltñnns det emellertid tillärnp-
ningar för kort bygger i princip fri transfererbarhet, depå så attsom en
digitala värdeenhetema kan hanteras på ligger betydligtsättett närmaresom
betalningar med kontanter. variationer har direkt betydelse för frågorDessa

bl.a. anonymitet, aweckling betalningar och hantering digitalaom av av
värdeenheter inte spenderas.som

kortbaseradeDe tillämpningama avsedda för betalningar ofi’-line. Avär
kort59kostnadsskäl förekommer knappast dubbelt skydd dvs. förett -

transaktioner on-line eftersom nuvarande användning tarav e-pengar-
sikte på betalningar mindre belopp. kostnadsskäl också använd-Av ärav
ningen asymmetrisk kryptograñ begränsad, hårdvaruskyddet förtrots attav
kortrutiner ofl-line därmed skulle kunna inskränkas så särskilda skyddadeatt
betalterminaler inte längre behövs. Värdeenhetema kan nämligen då
åkthetsprövas med nycklar inte behöver hållas hemliga. Asymmetriskasom
rutiner förutsätter emellertid kraftfullare chip för de matematiska
beräkningarna och ökar därmed kostnaden för kort.

Som exempel kortpengarpå inte transfererbara frånär änannatsom
korthavare till säljställe för inlösen och där varje transaktion kan spåras via
skuggkonton kan Protonsystemet. med dennaDetnämnas år typ av
kortpengar försök har gjorts i Sverige. Ett annat system motsattsom av
karaktär Mondex, bygger transfererbarapå värdeenheterär som som
överförs helt se vidare bilaga 2 dessaangående system.anonymt

59 börDet jämförelse inte bör mellan chipkort och nuvarandegörasnoteras att en
hantering kontokort on-line. Kontokorten saknar det fysiska skydd chipetav ger.
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3.5. Typfall kontobaseradeav e-pengar

Andra tillämpningar bygger betalningarpå mellan individualiserade konton.
Sådan registrering och kommunikation i elektronisk form har sedan länge
förekommit inbördes mellan banker eller företag inom särskildat.ex.
skyddade i vid mening ochhar Inät- utan att termen använts.e-pengar
med kommunikation mellan enskilda och näringsidkare, närings-mellanatt
idkare och direkt mellan enskilda börjat ske i elektronisk form emellertidhar
uttrycket börjat florera också med den vida innebörd där ävene-pengar
betalningsorder och andra dokument signeras digitalt och anknytandesom

innefattas.6°omföringar individualiseradepå konton
inteDet bara masstransaktioner i form ständigt återkommandeär av

avtalsslut och betalningar mindre värden rationaliseras dettapårörsom som
Även betydelsefulla dokument och transaktioner på betydande beloppsätt.

hanteras elektroniskt, ibland via rutinernaDeöppna nät.avses nya anpassas
och kombineras härvid hela handels-så och transaktionsmönsteratt
förändras.

bilagaI 2 beskrivs kontobaseradetvå tillämpningar First Virtual och

CyberCash och standard förSET sådana rutiner.en

3.6. En immaterialisering

Utgångspunkter3.6.1.

Olika i vid mening präglas härmning ellertyper näraav e-pengar av en av
jämförelse med vissa traditionella rutiner. Förebilden vanligtvis bådeavser

traditionell instrument och i anknytning härtill vedertagettyp etten av
faktiskt handlande för betalning skall komma till stånd. rättsligaDessaatt en
modeller eller analogier i första hand sikte påtar

och sedlar kontantmodellmynt0
skuldebrev värdepappersmodell0
anvisningar checkmodell0
polletter förskottsmodell0

60 fallFör de där vanlig tidigare skrevs alltsåunder manuellt införs rutiner futexten
digitala Påsignaturer. gårbank sådetta idag till underskriñent.ex. att omen
kundens utseende jämförs med legitimation, verifieringenmedan i IT-miljönen
sker automatiskt.
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i betänkande återkomma till dessa modeller ochJag att ettavser senare
frågan hur de olika bör bedömas från bl.a. civil-typernaom av e-pengar
rättsliga utgångspunkter. begränsas framställningen till vadHär ärsom av
betydelse från näringsrättsliga utgångspunkter.

3.6.2. Immaterialiseringen medlenav

Betalningsmedlen har frikopplats från fast fysisk värdemätare och utgören
därmed endast betalkrafi.en

nominalistiska gällerDen på sedan länge, både i den praktiskasynen pengar
Ävenhanteringen och i den ekonomiska teorin. den juridiska doktrinenom

splittrad bild torde det uppfattas självklart attger en av pengar numera som
de medel, bestämda i SEK eller någon valuta, skall vidpresterasarman som

betalning, endast betalkraft. i betydelsen betalnings-Somutgören en pengar
medel behandlas också inom nationalekonomin såväl kontanter vissasom
kortfristiga fordringar.

immaterialisering medlenDenna har kommit till uttryck vidävenav
utvecklingen betalningsinstmment från guldstycken, till prägladeav nya —

till sedlar kunde lösas in, till sedlar in,inte kan lösas tillmynt, som som
bokpengar och slutligen till betalningar digitala registreringar pågenom
konton eller i form digitala värdeenheter. immaterialiseringMedlens harav
gjort det möjligt knyta dem till instrument i sig värdelösaatt är närmastsom

papperslapp med visst tryck allmänt godtast.ex. en men som som- ——
symbol för det aktuella penningbeloppet och därför kan användas för

betalningar. Därmed det objekt används för betalningen direktses som som
bärare medlen.av

Betalningsinstrurnenten kan också skilda från medlen såsom vidvara
bokbetalningar där instrumentet, anvisning, endast fungerart.ex. en som
verktyg för bokföringsâtgärder skall genomföras. kan någotDettaatt
förenklat beskrivas tillgodohavanden disponerasså medan kontanter ochatt
vissa materialiserade fordringar cirkulerar. Behållningen påtyper ettav
konto endast oprioriterad fordran. Tilltron till sådana betalningarutgör ären
ändå hög till följd de åtgärder vidtas för säkerställa sådanaattav som
fordringar. riskerDe framträder för betalningsmottagaren därmedärsom
främst det skulle saknas täckning kontotpå eller han vilseledsatt att genom
brottsliga förfaranden.
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3.6.3. Immaterialiseringen instrumentenav

de rutinerna förBetalningsinstrumenten immaterialiseras attgenom nya
förutsätter fysiska saker, varken kontanterbetalningar inte transport av av

för transaktioner individualise-eller pappersurkunder, auktorisera påattav
näringsrättsligt skydd.betydelse för bl.a. fråganrade konton. Detta är av om

Olika kategorier3.6.3.1. instrumentav

kontobaserade rutiner har detmodellerna för kontantliknande ochDe nya
från ochimmaterialiseras;betalningsinstrumentenäven textgemensamt att

checkar, betalningsorder tillnoteringar sedlar, polletter,andra på etc.mynt,
överföras direkt mellan kort och terminaler ellerdigitala data kansom

iinfonnationssystem. Härvid uppkommer fråganmellan olika om e-pengar
i egenskap instrumentvid mening, från rättsliga utgångspunkter av- -

pappersbaserade motsvarigheter, och frågan tvåkan jämställas med sina rör
instrument;kategorier av

i sig bär betalkraften, ochdigitala värdeenheter; objekt som0
dokument för genomföra kontobaserade transaktioner.digitala att0

utgångspunkter uppkommer därvid frågan vilka instrumenträttsligaFrån om
bördigitala motsvarigheter till sedlar och vilkabör t.ex. somsom ses som

rutiner. tekniskdokumentation för kontobaserade En närmastses som
kanjämställa digitala värdeenheter med kontanterinvändning mot att vara

ackumulerade saldon, inte fasta valörervissa dem har fonnenatt avav av
sedlar.61 jämförelser med traditionella rutiner kanLiknandet.ex.som

anföras för ståndpunkt, vissa registreringaremellertid t.ex. attmotsatt som
finansiella institutendigitala värdeenheter inte finns hos derepresenterar

värdeenhetemabetalare och betalningsmottagare så längehosutan
fall där digitala värdeenheter efter inlösen registreras påcirkulerar. deI

traditionellinstitut dem blir likheten medskuggkonton hos de utsom ger
emellertid påtaglig.kontoföring

61 balance-based och tokenolika internationella sammanhang talas systemsI om
respektive och "note-based systems, eller liknande.money "account money I en
från definitioner: Balance-based40 följandeBIS serapport not system:ges an

which the electronic funds stored deviceelectronic system are on a as amoney
numeric ledger, with transactions performed debits credits balance. Note-toas or a

fundsbased electronic which the electronicsystemsystem: money arean
identifiedrecords electronic notes that uniquely serialrepresented are a

associated with fixed, unchangeable denomination.number and are a
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tekniskaellerfysiskaavgörandefinna sådanainte kunnatharJag
värde-digitalarespektivekontonbaserade pårutinerskillnader mellan

självklar. Deframstårdemmellangränsdragningvissenheter somatt en
rättsligadenföravgörandedärmed intebörvariationernatekniska anses

kantryckteknikpapperskvalitet etc.Jämför hurbedömningen. t.ex. samma
skriftligaförunderlagochcheckblanketterframställa sedlar,användas för att

Ändå ochrättsligtinstrumentdessafyllergiroinstitut.tillbetalningsorder -
hårdvarormotsvarande kanPåfunktioner.olikapraktiskt helt sätt samma——

värdeenhetersåvälför hanteraanvändasrutinerkryptografiskaoch att som
betalningar.kontobaserade

tekniskt möjligttillämpningarvissadet inomomständigheten ärDen att
skuggkonton,missbrukskyddaregistreringar förutifrån motattt.ex.att,

likadanautskriñ,eller ibildskärm utsammanställningar, på som sergenerera
visshuruvidaföravgörandehellerintekontoutdrag, bör enansessom

bedömningrättsligIstället börkontobaserad.tillämpning skall avensomses
funktioner.ändamål ochutifrånuppdelningpåbaseras ene-pengar

karaktär3.6.3.2. Instrumentens

tillbesittningenharavgörandeoftamiljön dettraditionelladenI är vem som
tillknytsrättsverkningarsärskildaeftersom över-och dokument,kontanter

endastemellertidmotsvarighetemadigitalainstrument. Delärnnandet ärav
kopieringar,ständigapåoch bygger närITsignalmönster t.ex.unika som

avsnitt 2.4.befordras viaellerenhetermellan tvåskall läsas nät;data se
från de inter-materialbl.a. ivanligtvisbeskrivningardeI ges,som

frågadennabrukarvid mening,imedarbetarnationella e-pengarorgan som
självadubbelspenderingar. Iskyddbehovantydasendast motett avsom

komplikationemarättsligadepunktdennaemellertidverket detär som
okompliceraderättsligtochpraktisktsådanaAvgörandeframträder. är om

medkontantertraditionöverlänmandebetalningförfaranden avgenomsom
digitalaIT-miljön; dvs.tillöverförasoch börkanfull äganderätt om

medbetalningvidrättsverkningarmedsymboler kan hanteras somsamma
teoribildningarochlagbestärnmelser,tordeoch sedlar. Annars synsättmynt

overk-delvisföremål blifysiskaunikaanvändningförutsätter avensom
IT-rniljön.isamma

godtaseller dokumentvärdeenheterdigitalakvasimateriellaOm ——
exemplarskyddatuniktfrågan huriställetuppkommersådana rutinerför ett
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skall kunna pekas bland de kopior behandlas.52dataut närsom genereras
praktikenI har de finansiella instituten vidtagit olika tekniska och

administrativa skyddsåtgärder utmanande formulerat- kan sägas tasom ———
sikte på

hur betalkrafi skall kunna knytas till unikt objekt data-ett0 när
behandlingen bygger på kopiering, och

hur registreringar och anknytande rutiner varigenom det finansiella0
institutet kan uppgifter på vanligt konto skallpresentera ettsamma som vara
utformade för ñistående från individualiserade konton.att anses vara

Genom utforma de digitala instrumentenatt symboler för betalkrafisom -
digitala värdeenheter och den praktiska hanteringen karaktärge samma-

kontantbaserade rutiner föreligger kategori objektsom en ny av som
samtidigt fylla funktioneravses av

fysisk karaktär; egenskapen unikt exemplar, och0 av
immateriell karaktär; egenskapen mobil, vid överföringatt t.ex.0 vara

via jfr avsnitt 2.4.3 datas karaktär.nät om

mittFör fortsatta utredningsarbete det härvid särskilt intresseär av om en
besittningsövergång bör ske digitala värdeenheter förs frånnäranses
betalare till betalningsmottagare eller rättsverkan omedelbartom samma -
fullbordande rättshandling, sakrättsligt skydd kan nås påetc.av en annat-

registrering på kontosätt; eller sådana rutinerutan för underrättaatt
gäldenärer, s.k. denuntiation, knappast praktiskt genomförbaraär isom
anknytning till masstransaktioner. Härvid aktualiseras också frågor varom
digitala värdeenheter bör förvarade. Jag återkomma till dettaattanses avser
i utredningens betänkande, främst från civilrättsliganästa utgångspunkter.

62 Se vidare Datastraffrättsutredningens sammanfattning skillnader mellanav
pappersurkunder och digitala materialiseringar SOU 1992:110 ff.261
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Överväganden3.7.

definitionEn3.7.1. e-pengarav

värdeenheterdigitalabörMedförslag:Mitt sommenase-pengar
värdeenheterdigitalaMedbetalningsinstmment.används allmännasom

föranvändaskanmedelregistreringarelektroniskadärvid somavavses
individualiserat konto.finnasbetalningar ettutan att

ochbegreppoklaraUtgångspunkter gränser7.1.1. —

framgått,återfinns,kallasvid meningitillämpningarDe some-pengarsom
överföringarkontobaseradeauktorisationfrånändaglidande skalapå aven

väsentligtalltivärdeenheterdigitalasedelliknandetill somanonyma
ochtill ITden övergångBakgrundenkontanter.dehanteras ärvoresom om

Härvidbred front.påhandelelektronisksatsningar på görsde sesnusom
administration,ochför handel t.ex.iledbetalningar mönster seett nyasom

A Europeanapril 1997den 15dokumentKommissionensEuropeiska
handels-C0mmerce°°53 inom FN:soch arbetetElectronicInitiative in

Commerce.ElectronicarbetsgruppUNCITRALkommissions
rörandeåtgärderföreslagitvidareharKommissionenEuropeiska e-

sedirektivpenga154 förslag tillmedpågåroch arbete ett e-pengarom
inter-flera andrainombehandlas ocksåfrågoravsnitt 4.3. Dessavidare

ochdefinieratsvid meningiemellertidharHärvidnationella e-pengarorgan.
harmedvadoch fråganskildabeskrivits på sätt e-pengarmenassomom
ochsedlarmedanalogierslagordsmässigadolts bakom mynt,delvis t.ex.

plånböcker

63 97 51.COM 157, par.
64 Council, the EuropeanParliament, theCommunication the European toto

Customers’BoostingCommittee,SocialEconomic andand theInstituteMonetary
andMarketSingleof theElectronic PaymentConfidence Means a
ofAffected byTransactionsconcerningRecommendationCommission anmeans

andissuerrelationship betweentheparticularElectronic Instrument,Payment
holder.

65 står överföringforegentligenInterchange EDIElectronicuttrycket DataJfr som
direkt"forstå/agerakandatorerstruktureratsharmeddelanden utanattsomav
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detI direktivförslag kommissionen arbetar med definierassom nu e-
"monetaiy value whichpengar som

stored electronically electronic device such chipcard0 on an as a or a
computer memory;

accepted of by undertakings other thanpayment the issuing0 as means
institution; and

generated order be the disposal ofto put at0 tousers serve as an
electronic for coins and banknotes forsurrogate the of effectingpurpose
electronic transfers of limited value payments.

Kommissionen har dock frånutgått skilda definitioner i olika sammanhang,
beroende på syftet med arbetet. I sammanhang har tydlig uppdelningett en
gjorts mellan kontantkort och samtidigt det angivitsnätpengar, attsom
denna kan komma raderasgräns Dessutom har kortpengar delatsatt iut.
single-purpose, limited-ptupose and multi-purpose prepaid cards, utifrån

sådana faktorer i vilkent.ex. omfattning och tjänster kan betalassom varor
med korten, antalet berörda och huruvida medel kan överförasparter endast
till vissa säljställen eller i flera riktningar såsom mellan olika korthavare. I

sammanhang har kommissionen,ett annat med hänsyn till den snabba
utvecklingen rutiner och önskemålet globala lösningar, förklaratav nya om
sig vilja undvika strikta klassificeringar och definitioner vadav som menas
med vissa instrument eller tjänster för betalning och det har förekommit att

definierats vittså innefattat Electronic Fundsatt Transfer,e-pengar man
Electronic Purses and Electronic Cash.

En analys har gjorts inom Bank for International Settlementsav e-pengar
BIS, förär centralbankema.ett gemensamt I för-som organ rapporten
klaras begreppet ofiaatt används lösligt med avseende på rade-pengar en
betalmekanismer för detaljhandeln. "E-money products definieras där som
"‘stored-value’ ‘prepaid’ products which record of the fundsor a or
‘value’ available storedto electronic device in thea consumer on an
consurner’s possession. Därvid bl.a. till skillnadsägs frånatt e-pengar,
single-purpose prepaid cards, avsedda för generell användningär och att
sådana rutiner skiljer sig från produkter för åtkomst access till vanliga

mänsklig medverkan. praktikenI har dockEDI kommit användastennen att som
beteckning allt möjligt skall klang och bra, isom attges nytten t.ex.av vara
samband med marknadsföring.
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betaltjänster använda PC för kreditkortsbetalningatt att görat.ex. en en-
bankkont0n.56eller överföra order för överföring medel mellanatt en av

jämföras Internationalbör med UNCITRAL:s Model OnDetta Law
Credit Transfers, från enligt vilken ‘Funds’ includes1992, ‘money’or
credit in kept by bank and includes credit denominatedaccountan a a

unit of that established by intergovernmentalmonetary account an
lawinstitution by of States, provided that thisagreement twoor or more

shall apply without prejudice of the intergovernmental institutionthe rulesto
the stipulations of the agreement.or

förslag7.1.2. Mitt

Om skulle definieras alla registreringar betalningsmedel iså atte-pengar av
elektronisk form innefattas mister sitt värde sorteringsbegrepp.termen som

finansiellagäller särskilt i anknytning till individualiserade konton hosDetta
institut. konton har sedan länge förts med datorer och betalningarDessa

finansiellamellan institut har skett elektroniskt, betecknasutan att som e-
digitala eller liknande. och med de finansiellakontanter I attpengar,

lösliginstituten börjat kommunicera elektroniskt med sina kunder har en mer
användning begreppet dock uppkommit där ibland både bok-av e-pengar

digitala grundläggande skillnaderoch värdeenheter omfattas, detrotspengar
finns mellan sådana tillämpningar.som

iVad första hand behöver och definieras inom föravgränsassom ramen
mitt uppdrag sådana rutiner där värdeenheter i digital fonn förs frånär nya
betalare till betalningsmottagare traditionella bokpengar, kontanterutan att
eller värdepapper föreligga. på detta områdeDet är rätts-anses som nya

66 Följande beskrivning under rubriken "Glossary". Electronic e-money:ges money
value measured units stored electronic formmonetary currency on an

electronic device the possession. This electronic value beconsumers can
purchased the and held device reduced thethe and wheneverconsumer on

the device make purchases. This with traditionalto contrastsconsumer uses
electronic transactions such those with debit credit cards whichpayment as or
typically require on-line authorisation involve debitingand the of the consumer’s
bank after transaction. There differentthe of electronicaccount two typesare
devices: prepaid cards and prepaid software With prepaidproducts. cards, the
electronic value stored chip or integrated circuit embeddedcomputeron a
the card and value typically transferred by inserting the card card reader.a
With software products, the electronic value stored the hard disk ofon a

transferredand communication networks such the Internetcomputer over as
when made. Implications for of ofcentral banks the developmentpayments are
electronic Basle, October 1996.money,
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osäkerheten särskilt påtagligfrågor aktualiseras och hurärsom om
tjänsterna i bokpengama finns däremotbör regelverket. redanFörsorteras

konton, betalningsorder, och jämförelse med urkimdertermer etc. en—-
kontanter.57ligger till hands analogi mednärmare än en

föreslår därför definition inte omfattar medelJag en av e-pengar som
knutna till vanliga konton hos finansiella institut. Sådana digitalaärsom

värdeenheter registreringarkan beskrivas elektroniska medelsom av som
konto.53kan användas för betalningar finnas på individualiseratutan att ett

avgränsning bygger Betaltjänstutredningens definition för-Denna på av
betalda emellertid inte inskränkt tillkort; avsnitt 3.2.3. Mitt uppdrag ärse

Även förvaras inne-kortbaserade rutiner. digitala värdeenheter som av
havama, på hårddiskar, bör innefattas.t.ex.

mitt förslag till definition formulerats så medlen kan användasAtt att
för betalningar beror på de digitala värdeenhetema kan användas ocksåatt

betalningar.59för transaktioner inte utgörsom
beskrivasföreslår jag avgränsning enklast kanDärutöver som genomen

jämförelse med värdemärken, vilka kännetecknas instrumentenatten av
eller och vanligtvisgäller endast vid betalning vissa tjänsterav varor

förvärvas från tillhandahåller nyttigheten. princip bör begreppetden Isom e-
fungera allmänt förbegränsas till sådana tjänster merapengar som avses

betalningar. till kuponger för kollektiv-Elektroniska motsvarigheter t.ex.
innefattas;trafiken och kort för betalningar i telefonautomater bör alltså inte

jfr till intehur traditionella spårvägskuponger och polletter varuautomater
och sedlar instrumenten till det ärutgöra även yttremyntanses om av

Syftet nämligen inte allmäntkaraktär. med värdemärken är attsamma mera
sedlar behovet författningsreglering torde därmedoch ochersätta mynt av

medbli försumbart. Vanliga förskottsbetalningar kan spenderassom
användning digitala värdeenheter kort eller hårddisk ellerpå t.ex.av

undantas.7°motsvarande förfaranden baserade krediter bör alltsåpå

67 inte rättsfrågor bokpengar redan skulleDärmed har de harörsagts att som
avsnittklarlagts; jfr 1.3.

68 dessa digitala symboler for penningmedel kan utformas ackumuleradeAtt som
framgått.fastasaldon, odelbara valörer eller hybrider härav har redan

69 Se vidare fotnot 5nr ovan.
7° Medlen vanligtvis forbetalda i den meningen innehavarenär att t.ex.genom

frånöverföring sitt konto eller kontant betalning skall ha tillfort utfärdaren ett
värde emellertid fullt möjligt digitalaDet ärmotsvarar att utsom e-pengama. ge

lånavärdeenheter ersättning i jfreñerskott; och sedlar.mot att ut mynt
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bör gälla för sådana betalningar i kap.l 2Detsamma a§som avses
bankrörelselagen; avsnitt denna4.1.2.2. avgränsning emeller-Hur görs ärse
tid till del lagteknisk fråga. Antingen kan vid definitionstor en en av e-

införas i förening med föreskrift de pollettliknandeattpengar en om
tillämpningama de elektroniska värdemärkena undantas från tillämp-- -
ningsområdet för reglering eller sådantockså kan etten av e-pengar,
undantag redan i själva definitionen.tas

tillvara de associationer traditionell terminologiFör att ta som geren
föreslår jag följande. Med digitala värdeenhetere-pengar menas som
används allmänna betalningsinstmment. Digitala värdeenheter ärsom
elektroniska registreringar medel för betalningarkan användas utanav som

individualiseratfinnas på konto.att ett
Även med de föreslagna begränsningarna blir dock spännvidden stor

mellan olika jfr sådana ytterlighetsfall där betalningartyper av e-pengar;
knutna till och helt kan följas via skuggkonton, ellerär0

och kan cirkulera fritt mellan olika aktörer.är anonyma0

Ytterligare uppdelningar därför f°ar emellertidkan behövas. skillnaderDessa
varje område för sig, i den de sig betydelse förpå mån visartas upp vara av

den rättsliga bedömningen.

3.7.2. Gränser kontanter, konton, värdepapper,mot m.m.

då de föreslagna definitionerna förhåller ochFrågan hur sig till kontanterär
bokpengar berörs dock endast översiktligt för inte föregripaDetta attm.m.
de civilrättsliga frågor behandlas i utredningens betänkande.nästasom avses

7.2.1. respektive traditionellaE instrument-pengar

klar bör kunna dras, mellan å sidan och sedvanligaEn gräns e-pengar ena
kontanter, skuldebrev och anvisningar den andra, med stöd deå av
jämförelser jag har gjort traditionella instrument och digitala data sesom av
avsnitt 2.3 och 2.4. Medan instrument original-endast är ette-pengar som
innehåll data och sedlar unika fysiskautgörrepresenteras myntsom av
föremål; originalexemplar. Samma skillnad finns mellan digitala dokument
och traditionella urkunder.

digitala värdeenhetemaDe bör därmed enkelt kunna skiljas från
traditionella instrument.
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Värdeenheter och andra digitala7.2.2. instrument

Olika digitala instrument skiljasbehöver också kunna fråntyper av
varandra. Mitt förslag till definition innebär digitaladeattav e-pengar
motsvarighetema till betalningsorder, anvisningar och andra dokument inte

eftersom de inte självständigt värde. Deutgör representerar ette-pengar
fungerar istället finnsunderlag för transaktioner med medel påsom som
individualiserade konton fordringsförhållandeneller dokumenterar intesom

knutna till vissa medel.är
Även denna gränsdragning bör kunna tydlig, det kan vadgöras om anges

med konto och kan skiljas från värdepapper.ettsom menas om e-pengar

7.2.3. Konton

konto i bank eller finansiellt institut avräknings-Ett ett annat är etten
förhållande tillkommithar avtal mellan kontohavaren och detsom genom
kontoförande institutet. Avtalet innebär alla betalningar till detatt görssom
kontoförande institutet och avsedda för insättning kontotpå räknasärsom
kontohavaren till godo medan alla utbetalningar från kontot avräknas.
Insättningar och kvittas; vidare bankrörelselagens definitionenuttag se av

lagmotiven."bankrörelse avsnitt 4.1.2.1 och följande uttalanden i

inlåningMed språkbruk någonredan enligt form insättninggängseavses av
insättarenmedel eller tillsammans med kontohavare,av som ensam, annan

således frågaförfogar Det deposition vilkaöver. är om en av pengar
insättaren återbetalning. någonhar krav Vidare förutsätts form av
kontoförhållande, dvs. ramavtal enligt vilket fårkontohavaren göraett
fortlöpande insättningar. Storleken de insatta beloppen har inte bestämts

behållningenförhand. nominellt bestämd, medelInsattaär är
disponibla de i normalfallet omedelbart for vidtillgängligaäratt uttaggenom

inlåningsavtaletanfordran. i kontot särskiltDetta gör ägnatmoment att
anslutas till eller flera generella betalningsinstrument.ett

dettaI sammanhang det tillräckligt slå fast inlåningskontoär att äratt ett
räkenskapsmaterial72något det finansiella institutets ochänannat att e-

71 Prop. 1995/96:74 97.s.
72 Betaltjänstutredningen har anfört utgår frånbegreppet konto den betydelseatt som

följer bokforingslagen och avräkning fortlöpande deavspeglarav avser en som
förhållandenaekonomiska kontohållarenmellan kontohavaren och SOU 1995:69

307. Andra har hävdat detta skulle fel ioch bankkonto grundenatt att etts. vara
någontingskulle helt konto i redovisningssammanhang Lehrberg,änannat ettvara

Moderna betalningsfonner, 3. Därvid har anförts bl.a. följande.26 Ettnots.
bankkonto avtalsforhållande, inte plats i bankens bokföring, ochär ett en
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skuggkonton,tredje kategori,fört med sighar som avses genyenpengar
ñåntransaktioner medför skyddaunderlag behövsdet att e-pengarsom

missbruk.73 förekommer ocksåanknytning tillmanipulationer och I e-pengar
för beteckna utgivarens"samlingskonto"floatkonto eller atttermen

fönnögenhetsmassaningår i denregistrering medel men somegnasomav
uppgifter preciseras i vissautgivna Dessa systemmotsvaras e-pengar.av

nämnda skuggkonton.genom
utifråni huvudsak kunnabör härvidavgränsningEn görasav e-pengar

medlenförfogarför betalning. Om betalarenrutinerna utan attöver
sådana betahiingsorder,det helt saknasidentifiera sig eller så attannars

kontobaseradeinstrument varigenomliknande digitalaanvisningar eller
komplicerade teoretiskabör för undvikaförfoganden sker, det att-

praktiska skäl undvikaspressade tolkningar redanöverbyggnader och av-
skedenna gränsdragningmedlen bokpengar. övrigt börbehandla Iatt som

till iöverväganden jag återkommerutifrån civilrättsliga ett senaresom
betänkande.

skuggkonton kommeromständigheten registreringar påRedan den attatt
följa transaktionerna bördäreñer blir möjligt i huvudsakske och det attatt

hanteringkan jämföras meddock inte medlen till bokpengar. Dettagöra en
vid betalningar viauppgifter antecknaskontanter där ettsomsammaav

intenoterade naturligtvisinlåningskonto. transaktionerna finnsAtt gör mynt
och sedlar till bokpengar.

och kontanterVärdepapper7.2.

beaktas skillna-Vid överväganden instrumentens karaktär bör vidare attav
såtraditionella fordringsbevis och kontanter intederna mellan är stora.

fordringar har knutits tillgäller särskilt för sådana skuldebrev därDetta
traditionelltdokumenten godtrosförvärv utsläcker andrasså Etträtt.att ett

sak detsådant dokument kan visserligen lösomsättas är ettsom en men
värdeenheter,fordringsbevis sin och inte, och digitalatill karaktär myntsom

betalningsmedel självständigt värde.ett representerar ettsom

förhållandenaekonomiska mellanredovisningen for kontot avspeglar inte ‘de
kontohållaren hänför sig till detkontohavaren och visar endast saldoutan ett som

avräkningsförhållandespecifika aktuella kontotdet representerar.som
73 På och bokpengar kompletterats med kategori,kontantersätt ny e-samma som en

inlåningskontonalltså räkenskapsmaterialet ochhar konton hör tillpengar, som
kompletterats skuggkonton.med
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Vid jämförelse sådana fordringsbevis kontanteroch detnärmare ären av
dock inte lätt finna hållbara skiljelinjer. Visserligen endast ochatt är mynt
sedlar lagliga betalningsmedel därutöver skillnaden mellan dessamen synes
objektkategorier, inom för säkra rutiner, bestå endast i kontanterattramen

allmänt accepterade och därmed hanterbara praktiskt. Skulleär rent t.ex.
Riksbanken i lämpliga valörer löpande skuldebrev ställda till inne-utge
havaren, blir allmänt accepterade, skillnaderna i förhållande tillärsom
sedlar inte lätta frågor behandlas i anknytningDessaatt ange. avses senare
till den civilrättsliga bedömningen betalningar medav e-pengar.
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frågorNäringsrättsliga

4.1. Gällande rätt

Allmänt

den finansiella sektorn finns antal etablerade verksamhetsformer.Inom ett
omfattande regelverk, i huvudsak motiveras utifrånDessa ettomges av som

grundläggande skyddsintressen; stabilitet, och effektivitet.sundhettre
särskild betydelse den inlåning, har förbehållits deAv är som

verksamheter bedriver bankrörelse. skäl för särregleringSomsom en av
sådan verksamhet har i första hand anförts det s.k. systemskyddsintresset,
dvs. behovet säkerställa stabilt betalningssystem. härvidharDetatt ettav

särskilt viktigt sådana kontofonner ägnadeansetts att värna är attsom
integreras i betalningssystemet, transaktionskontont.ex. ärsom samman-
länkade formmed någon generell betalningsrutin; jfr Ett annatav e-pengar.
skäl för särskilda skyddsregler bankomrâdet det konsument-är rena
skyddsintresset. Instabilitet i de verksamheter förvaltar hushållenssom
transaktions- och sparmedel skulle kunna allvarliga konsekvenser för
berörda hushåll.

Med utgångspunkt från nationella reglering aktualiserasvår utöver-
banker kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag tar emotsom-
medel på konto. Vidare har införts för garanti beträffandeett system

för stärka konsumentskyddet och komplettera den övrigainsättningar, att
skyddsreglering banker.som omger

bestämmelserDessa har anknytning till EG-rätten. regelverkI EG:snära
firms dock ingen skillnad mellan banker och kreditmarknadsföretag dc——

s.k. kreditinstitut. Inlånings- och kreditgivningsverksamhet behandlas iutgör
bl.a. de första 77/780/EEG och andra 89/646/EEG banksamordnings-
direktiven. Sådana frågor berörs i direktivet 93/22/EEG investe-även om
ringstjänster inom värdepappersområdet investeringstjänstdirektivet.
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olika förhåller sig till denFrågan hur tillämpningarär e-pengarnu av
upplâning och insättning och tillsvenska regleringen bankinlåning, EG-av

direktiven credit institutions.rörande

inlåning4.1.2. Bankrörelse

4.1.2.1. Definitionen bankrörelseav

Bankrörelse särskilt regler. Sådan verksamhet får drivassträngaomges av
efter tillståndendast oktroj regeringen. Med bankrörelse enligtav avses

kap. bankrörelselagen verksamhet i vilken ingår2 1987:617 sådanl §
inlåning som

sker på konto0
nominellt bestämd, ochär0

varsel.74hålls tillgänglig för insättaren med kort0
för uppdrag ställs inte sinInom vårt det på vadspetsramen som menas

varsel75.med behållningen nominellt bestämd och tillgänglig med kortatt är
Möjligen kan valutor tillskapade just för betalnings-elektroniskanya
rutiner behöva i anknytning till främstemellertidHärövervägas äre-pengar.
frågan kontoförhållande intresse. konto beskrivs i lagmotivenEttom av som

ramavtal enligt vilket kontohavaren f°ar fortlöpande insättningar, därett göra
storleken75 på de belopp inte har bestämts förhand.på Därsättssom
diskuteras vidare inlåning kärmetecknadbör attom avanses

insättaren får eller avkastning på insatta medelränta0 arman
inlåningen erbjuder insättama likalydande villkor0
inlåningen inte innebär skyldigheter för insättama.någrao

kriterier har dock inte kommit användas för vadDessa avgränsaatt att
bankförbehållen inlåning.ärsom

74 1995/96:74 ff. definierades föreProp. 91 och Bankrörelse den juli157 252. ls.
ingår inlåning frånverksamhet i vilken allmänheten sådan1996 räkningsom

cirkelbank allmänt använder.som
75 frånlagmotiven bl.a. tiden uppsägning tillI dess medlen kan disponerassägs att att

får månadinte längre a. 97.änvara en prop. s.
76 Härigenom skiljer sig inlåning från bl.a. utgivning obligationer a. 97.av prop.
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för4.1.2.2. Undantag kundmedel, m.m.

bankrörelselagensFrån tillämpningsområde undantas
mottagande medel vissa s.k. kimdmedelskonton för framtidapåav0

betalningar eller tjänster 1 kap. 2 §, ochav varor a
inlåningsverksamhet bedrivs i vissa mindre s.k. sparlåneföreningaro som

1 kap. 2 b §.
föreningar77Undantaget för ekonomiska torde begränsat intressevara av

e-pengarför frågan medan detaljhandelsföretagens mottagande kund-om av
medel kontopå ofta sikte kortbaserade rutiner för betalningar.påtar
Undantaget för kimdmedel gäller dock endast behållningenom

för varje kund till högstuppgår 15 000 kr, och0
tillgänglig för kunden endast för betalning och tjänsterär0 av varor som

framställs eller säljs företaget eller företag ingår iett annatav av som
koncern eller i företagsgrupp med ekonomisknärasamma samma

samhörighet, eller i samband med kontoförhållandet upphör.att
motiven till denna bestämmelseI beskrivs hur kundmedelskonton delvis

fungerakan sparkonto i bank: Pâ behållningen vanligtvisutgårett räntasom
och någon skyldighet betala med insatta medel brukar inte förekommaatt

kunden kan helst avsluta kontot och få sin behållning.utan när utsom
Vidare finns praxis s.k. kontantavrundning till 300 kr, vilketen om upp
innebär kunderna kan till 300 kr direkt handeni i samband medatt attupp
kontot belastas vid betalning företags produkter.ettav

Samtidigt företer kundmedelskontona betydande likheter med vanligen
förskottsbetalning insättningamaattgenom

ägnade användas för betalning vissa företags ochär att0 av varor
tjänster, och

betalningar.brukar i anslutning till sådanagöras0
Kortbaserade rutiner för kan komma fungera påantas atte-pengar

motsvarande så löpande betalningar och rationell kassahanteringsätt att en
underlättas. blirDet emellertid inte fråga några allmänt gångbaraom

77 Bankrörelse enligt § första2 stycket skall inte föreligga, ekonomisknäranses en
förening inlåningsverksamhet,bedriver föreningenom

fråninsättningar endast de medlemmarna,tar emot egna
har till ändamål endast med användande medlemsinsättningar tillgodoseatt av

flnansieringsbehov hos medlemmarna,
endast fysiska till medlemmar,antar samtpersoner

har högst medlemmar000 1 kap. bl 2 § bankrörelselagen.
78 A. 99.prop.
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endastelektroniska betalningarna ske tillbetalningsinstrument denär avses
företag eller viss företagsgrupp. Skillnaden alltså densammavisst ärett en

sammanhang och värdemärken såsommellan sedlar användbara i allasom
eller tjänst.polletter eller kort för betalning vissav en vara

insättningar1.2. Insättningsgaranti

i bankEnligt lagen 1995:1571 insättningsgaranti skall insättningarom
i konkurs. insättningtill 250.000 kr bankinstitutet går Somersättas omupp

definieras

nominellt bestämda tillgodohavandeno
tillgängliga för insättaren med kort varsel.0

kap. förstalagmotiven framgår definitionen bankrörelse 1 2 §Av att av
för avgränsningen insätt-stycket bankrörelselagen lagts till grund även av

ningsgarantin. medlen finnsskillnad emellertid det inte krävsEn är att att
medlen kanske inte finns placeradepå konto. har motiverats medDetta att

medkundens konto, exempelvis under övergångstid i samband någonpå en
tillgodohavanden bör omfattas garantin,transaktion, och sådanaävenatt av

övriga förutsättningar uppfyllda.ärom
exempel intresse för behandlingen sådanaDetta är t.ex. e-pengarav av

registreras på skuggkonto hos kortutgivande bank. Behållningen påettsom
skuggkontot säljföretag löser in kort-reduceras denär e-pengar som
havaren fört till säljföretagets tenninal. kan förenklatöver någotDetta
formuleras fråga skallinlåning enligt insättningsgarantinsom en om anses
föreligga medan bankinlåning inte skulle föreligga eftersom skuggkontot inte

kundens vanliga konto. Skall vid tolkning, fördenna denutgör man
händelse ramavtalet för fonnulerats allakortet med så kort-atte-pengar
pengar samlas samlingskonto, bortse från de kontonett gemensamt

i realiteten förs, bl.a. säkerhetsskälsom av
omfattarGarantin insättningar hos värdepappersbolag.även

79 1995/96:60 anförsProp. vidare det kännetecknar nominellt56. Där att som en
behållningenbestämd insättning kontot vid medlen alltidär äratt ett uttag av

minst lika viss dag den den föregående oberoendedagen,stor en som var av
variationer i det allmänna ränteläget Insättningara. 120. kontoprop. s. vars
behållning rådandevarierar med insättningenmarknadsräntor grund löperattav
med fast under bestämd period inte nominellt bestämd.ränta en anses vara
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Kreditmarknadsföretag finansieringsverksamhet4.1.3. utan
bankinlåning

s.k.vissa undantag drivas endastFinansieringsverksamhet får med av
Finansinspektionen enligt lagenkreditrnarknadsföretag efter tillstånd av

finansienngsverksamhet.3°1992: 1610 om
med avsättningfinansiering endast i sambandVerksamheter avsersom

tillstånd sekimdmedel omfattas inte kravet påeller tjänster avav varor
för reglering bestämsTillämpningsområdet dennalkap. 3 §3.närmare

från hurbankrörelsedeñnitionen med utgångspunktalltså inte isom --
finansieringsverksamhetinstituten får Avgörande iställetmedel.in är om

bankinlåninguttryckt institutet lånarföreligger, eller förenklat utan attut,om
föreligger

företagfår icke finansiellaKreditrnarknadsföretag på sättsamma som
obligationer och andralåna medel, bland annat att utgenom geupp

upplåningdefinition sådanjämförbara fordringsrätter 3 kap 3 §. Någon av
dock inte.ges

borde sig utgivningKreditmarknadsföretagen kunna ägna av e-pengar
finansieringsverksamhet, där detenligt kap och lagenredan 3 1 § 4 5 om

får bl.a. fönnedla betalningarföreskrivs sådana bolag i sin verksamhetatt
betalningsmedel. gäller dock endast utgiv-och tillhandahålla Denna rätt om

inte omfattar bankinlåning.ningen

4.1.4. insättningarVärdepappersbolag

Enligt kap. första och lagen värdepappers-3 4 stycket 4 1991:981§ 5 om
värde-rörelse får värdepappersbolag och filial till utländsktettett en

led ipappersföretag efter tillstånd Finansinspektionen ettsomav ——-
kreditrörelsen kunders medel konto och lämna kunderpå motta emot

säkerhet finansiella under förutsättningför placeringar i instrument, allt att
för värdepappersrörelsen. Regler-ingenmottagandet sker underlättaatt av

sådana syftar till kunder skall ha insatta medel hoskunnainsättningar att

80 kreditmarknadsbolagtiden före den juli betecknat enligt lagenFör 19971
1992: kreditmarknazisbolag.161O om

31 ändamålMed finansicringsverksamhet näringsverksamhet har till attmenas som
lämna kredit, garanti for kredit, fönnedla kredit till konsumenter ellerställa

upplåtamedverka till finansiering förvärva fordringar egendomeller lösattgenom
till nyttjande kap. lag.1 §l 1 samma
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genomföra transaktionervärdepappersföretag för smidigt kunna låta detatt
med värdepapper. Medlen

konto,finns enligt lagtexten påI
nominellt bestämda, ochtorde regelmässigt0 vara

för värdepappersrörelsenbehöver tillgängliga med kort varsel attvara0
skall underlättas.

Värdepappersföretaget dock inte bedriva bankrörelse, ävenanses om
rekvisiten för inlåning enligt bankrörelselagen uppfyllda.är

för aktuella för sådan hanteringtorde närvarande inteE-pengar vara av
medel.

upplåning4.1.5. Finansiella instrument

Även kontobaserades.k. obligationer bankrörelselagens inlånings-tangerar
uppfylla fondpapper enligt lagenbegrepp. kraven 1991:980För att om

handel med finansiella instrument fordras det vid utgivningenatt av
obligationen sker utgivning fysiskt värdepapper eller offentligetten av en

1989:827.82aktiekontolagenregistrering enligt Genom registreringen blir
obligationer inte något fysiskt värdepapper möjligarepresenteras attsom av

värdepappersmarknaden;på ägarbyten sker registreringomsätta genom
istället för tradering pappershandling.av en

dessa fall behållningenI är
tillgänglig med kort varsel,o men

bestämdinte nominellt0
Vissa kontobaserade obligationer har dock ingen fungerande andra-

handsmarknad och de kan lösas vid varje tillfälle hos utgivaren till-
nominellt belopp jämte viss reglering Gränsen mellan bankinlåningränta.av
och s.k. upplâning har därmed kommit bli allt mindre tydlig.att

finansiella instrumentLagen reglerar upplåningsmomentetom som
sådant och dess syfte upprätthålla allmänhetens förtroende för värde-är att
pappersmarknaden. Något krav tillstånd omfattandepå motsvarande den
regleringen i bankrörelselagen och lagen värdepappersrörelse finns inte.om

heller i detta sammanhang torde aktualiseras.Inte e-pengar

82 vidareSe 1995/96:74 93.prop. s.
83 Utgångspunkten det värde marknaden iställetOm betraktarär sätter.som man

utifrånobligationen förutsättningen den inte skall lösas förrän efter löptidensatt
utgång kan den nominellt bestämd inte tillgänglig med kort varsel.sägasvara men
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Gränsdragningsfrågor i anknytning till4.1.6. e-pengar

Bankrörelse

användare innehar hanbetalkrafi i form värdeenheterDen närsomav en
från finansiellt institut torde alltid nominelltförvärvat ett varae-pengar

bankrörelsebestämd och tillgänglig med kort varsel; jfr definitionen av
försavsnitt de e-penningsystem där skuggkonton så4.1.2.1. För att

uppgifter behövs förtransaktionerna kan följas finns också de ettsom
kontoförhållande, då framstå lek med 0rd huroch det kan närmast som en

förhållande tillutställaren sitt innehavarenpresenterar e-pengama.av
lagrade uppgifterInfonnationsbehandlingen kan också utfonnas så att

i vanligt kontoutdrag.med utseendepresenteras ettsomsamma
kontoförhållanden för bör bedömas.Frågan då hur sådanaär e-pengar

Är skillnaden vanliga konton endast inte utgår ochränta attmot att
betalningarna auktoriseras med andra rutiner vid förfoganden överän

tillämplig34 Villkoren i avtaltraditionella konton, torde bankrörelselagen bli

rutinerna faller utanför lagmotivenskan dock så attom e-pengar anpassas
beskrivningar konton i bankrörelselagens mening.de ramavtal utgörav som

fårskall exempelvis ha givits sådant innehåll insättningarDe görasatt
fortlöpande och storleken bestämts förhand. Avtalen förpåutan att e-pengar
skulle härvid kunna utfonnas så endast bestämt belopp t.ex. 500att t.ex. ett

förhand bestämdakr får vid påfyllning och endast under vissa påsättas
perioder.

Även fritt transfererbara där fullständigt revisionsspårette-pengar
saknas nominellt bestämda och tillgängliga med kort varsel. digitalaDeär
instrumenten kan emellertid knappast finnas registrerade och i övrigtsägas
hanterade på påminner individualiserat konto eftersomsättett ettsom om
avtalen för reglera sådana mellanhavanden och de tekniska rutinernaatt
torde innebära utställaren inte vilka härrör frånvärdeenheteratt vet som vem

fråneller vilken inlåning. Utställaren behöver endast kunna kontrollera att
sker.35dubbelspendering inte

Därmed skulle tillämpning gällande kunna leda till skydds-rätt atten av
regleringen för banker blev tillämplig reviderbara e-penningsystempå men

84 Jfr dock kap. § bankrörelselagen.2 21
85 rutinerna FörAtt anonymitet i vissa kan brytas vid dubbelspenderingsystem en

förändrar inte förutsättningarna. kan dock intresse i vilketDet övervägaattvara av
skede sådana övergånginlösen instrument skall medföra till bokpengar.av anses en
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fallet.skyddsbehovet i det Hade det,inte andra,på är störretrots att senare
möjligt ibanklagstiñningen kom till, varit lägganär att stor pott,pengar en

sedan med användning instrument lösa delar dennaför något ut pottatt avav
aktualiserades, hade de skyddsintressen motiverat denbetalningnär som

särregleringen banker förmodligen tillämpliga på dethårda ävenansettsav
vunnit omfattning ochområdet i fall rutinerna hade spridning.vart om-

e-pengar.35gäller förDetsamma
bedömning konto jag har gjort redan i anknytning tillDen av som

frågan definition gäller dock här avsnitt 3.7.2.3. Detävenav e-pengarom
innebär redan förekomsten hos bank registreringar kanatt av somen
användas för sammanställningar kontoutdragatt utgenerera som ser som
inte medför medlen bör finnas konto i bankrörelselagensatt anses
mening. inlåningskonto inte detsamma noteringar i det finansiellaEtt är som
institutets räkenskaper avtal tillkommet avräkningsförhål-utan ett genom

visst slag; avsnittlande 4.1.2. härvid inte baraE-pengar utgörav se ~—
tekniskt också rättsligt kategori vilken regler för bankin-utan en ny——
låning inte kan tillämpas, de digitala värdeenhetema fyllaskall kunnaom

kontantliknande funktioner;avsedda föreskriñema hanteringt.ex.se om av
inlåningskonton värdeenhetemas funktion instrument och regle-samt som
ringen för motsvarande instrument vid bankinlåning 2 kap. 3 och 2l §§a
bankrörelselagen. återkommer till de civilrättsliga frågorna i mittJag nästa
betänkande.

Insättningsgaranti

insättningsgaranti har tillämpligLagen på det s.k. Cash-projektetansettsom
vid uttagande avgifter för garantin; dvs. reviderbartpå Enligtett system.av
insättningsgarantilagen krävs endast behållningen nominellt bestämdäratt

Ävenoch tillgänglig med kort varsel; inte medlen finns konto. sådanapåatt
transfereras fritt och revisionsspår nominellt bestämdautan äre-pengar som

och tillgängliga med kort varsel. Formellt lagens rekvisit därmedsynes vara
uppfyllda.

insättningsgarantinOm skall tillämpas helt uppkom-systemanonyma
emellertid praktiska svårigheter i flera avseenden. skulle bl.a. bliDetmer

försvårt den myndighet hanterar garantin snabbt bilda sigattsom en
uppfattning hur krav varje insättare har och möjligheter skapas förstortom

86 Vanliga förskottsbetalningar och kundmedel i kap. § bankrörelse-1 2som avses a
lagen har undantagits redan i min definition av e—pengar.
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för garantin.kringgå maximibeloppet Mot-överlåtelserinsättama att genom
revider-skuggkontoni sådana viakan uppkommasvarande komplikationer
innehardenCash-projektet,det svenskabara t.ex.system somomsom

e-penningrnedel och inte denspenderadetillhakortet ännurätt somanses
för beträffande varje kort.bankenskuggkontoregistrerad för detär som

bankinlåninginansieringsverksamhetF utan

förbestämmelsernafråganuppkommerbankinlåning inte föreliggerOm om
verksamhetSådanbli tillämpliga påkreditmarknadsföretag kan e-pengar.

tillnäringsverksamhet harinstitut driverendastföreligger dock när ett som
har lagenförbetaldakredit o.l. Eftersomlämnaändamål äratt e-pengar

inte aktualiserats.fmansieringsverksamhetom
betalningar med konto-liksomemellertidhindrarInget att e-pengar -

institutetfinansiellatill det utgivandebetalningkombineras medkort -
rörandei beslut 4/ 1981 Amexcohar dockeñerskott. Regeringenförst i ett

samband medbetalningsanstånd ifunnit kortarebetalkortsystem att
Finansinspektionen harkredit.betraktaintebetalkortverksamhet att somvar

betalkort-samband medbetalningsanstånd ienlighet härmedi ansett att
finansieringsverksamhet.87tillståndspliktigverksamhet inte utgör

och floatSeigniorage4.1.7.

och dvs.utelöpande sedlarRiksbanken får intäkter mynt, genomgenom
tilluppskattasseigniorage kanfrån allmänheten. Dettaupplåning grovt

räntenivån påmultiplicerat medsedlar ochutelöpandevärdet på stats-mynt,
skuldförbindelser medräntebärandeutgivnaobligationer, dvs. staten enav

sedlar ochalltså utelöpandeBokföringsmässigtlöptid på år. utgörän ettmer
bl.a.balansräkning.Riksbankens Dennaskuldpost på uppvägsmynt aven

genomsnitttill iuppskattastill 1995 kanför 1993seignioraget, årensom
harberäkningarmodell för sådanaenligtmiljarder år, använts5 somper en

institutet EMI.Europeiskaof ochbl.a. G-lOinom Group Ten monetära
Övriga de tids-sig ränteinkomsterinstitut tillgodogörfinansiella genom

floats.k.pengar.vid hanteringen Dennauppkommerglapp utgörsavsom
fönnedlar betalningar,institutinstitut ellermedel, hos kontoförande somav

dessa medelGenomkonto.inte har bokförts på attmottagarensännusom
Beräkningar för år 1996floatintäkter.marknadenplaceras på genereras

87 Se sou 1994166 240s.
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pekar på ränteintäkt miljarder1,5 för banksystemet; dvs. 1,3en procent
bankernas samlade ränteintäkter, eller i relation till betalnings-settav -

transaktion.33uppdragen knappt två kronor per-

4.2. EG-rätten

4.2.1. Gällande rätt

Som led i förverkligandet den inre marknaden för finansiellaett tjänsterav
har EG:s ministerråd antagit rad direktiv gäller för s.k. kreditinstituten som
credit institutions. kreditinstitutEtt i EG-rättssarnmanhang företagär ett

verksamhet består i attvars
från allmänheten insättningar eller andra återbetalbara medel,ta emot0

och

bevilja krediter för räkning art. direktivl 77/7 80/EEG.0 egen
EG-rätten på området innebär harmonisering de centralamesten av

reglerna för kreditinstitutens verksamhet för kunna möjliggöraatt en
implementering grundprincipema ömsesidigt erkännande och hem-av om
landstillsyn. kreditinstitutEtt auktoriserats i EES-land har sålundaettsom

bedriva verksamhet i andrarätt EES-länder medatt stöd sinav
hemlandsauktorisation och under tillsyn hemlandets myndigheter. Deav
verksamheter kan komma ifråga finns uppräknade i bilaga till detsom en
andra banksamordningsdirektivet 89/646/EEG; bl.a. mottagande insätt-av
ningar och andra återbetalningspliktiga medel från allmänheten, utlåning,
betalningsfönnedling och utställande och administration betalningsmedelav
t.ex. kreditkort, resecheckar och bankväxlar.

För företag skall kvaliñceras kreditinstitutatt krävs enligtett vadsom
framgår definitionen företaget både lånar medel frånattsom av ovan upp

allmänheten och lånar medel. företagEtt enbart sigut ägnarsom
upplåning låna medel blir alltså inte betraktautan kreditinstitut.att ut att som
Dock gäller enligt artikel 3 i andra banksamordningsdirektivet medlems-att

skall förbjuda företag inte kreditinstitutstaterna "carrying theär attsom on
business of taking deposits and other repayable funds from the public"
något oegentligt till "driva rörelse omfattaröversatt inlåning frånatt som
allmänheten". Förbudet gäller emellertid inte fall särskilt omfattadeärsom

88 Penning- och valutapolitik, 3/4 1997, fl‘.26 utgiven Sveriges riksbank.nr s. av
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undernationell lagstiftning regler gemenskapen, allteller antagnaav av av
övervakning tillförutsättning verksamheten underkastad regler ochäratt

skydd för insättare och investerare.
intressen har vidare antagit direktivskydda insättamas EGFör ettatt om

direktivet har medlemsstaternaför Genomgaranti insättningar.system av
insättare i sambandålagts införa garantiordning i syfte kompenseraattatt en
alltså bara gällermed fallissemang i kreditinstitut. Direktivet som

form inlåningkreditinstitut omfattar "tillgodohavanden iinsättningar i av
banktransaktioner ochtillfälligt led i normalaeller ettett somsom

avtalsmässiga villkortillbaka enligt de lagliga ochkreditinstitut måste betala
ställtsfordringar i form värdepapper hartillämpliga, och allaär av somsom

kreditinstitut".39 undanta debt SecuritiesMedlemsstatema har rätt attut av
med från det garanterade området.oegentligt skuldebrevnågot översatt

Gränsdragningsfrågor4.2.2.

ochsåledes inte distinktion mellan bankerEG-rätten någonI görs
särskild kategorikreditrnarknadsföretag, och det finns inte någon som

verksamheter9° creditvåra värdepappersbolag. Demotsvarar -
EG-direktiven alltså företaginstitutions omfattas ärav somsom-

ochfrån allmänheten medel visst jfr bankrörelse,påemot sätttar
beviljar kredit jfr kreditmarknadsföretag.

Till detta det berörda förbudet företag intekommer ärattmot som
kreditinstitut, från återbetalbara medel, förbudallmänheten tar emot ett som

intresse för falli sin försetts med undantag såvitt är ärtur somnu av— -
finns försärskilt omfattade nationell lagstiftning, förutsatt visst skyddattav

insättare och investerare.
Förbudet sikte verksamhet i se denalltså på sådan 1tar som avses

bankinlåningsdeñnitionen tillengelska lydelsen. Allt från den svenska
finansiella förbudet.utgivning instrument torde i princip falla underav

svensk lagstiftning finns dock varken förbud eller regleringI mot attav
låna medel från bankinlåning ellerallmänheten, sätt änannat genom

89 fundsEnligt direktivets engelska lydelse; credit balance which results from"any
leñ from situations deriving from normal bankingaccount temporaryan or
transactions institution legal andand which credit under themusta repay
contractual conditions applicable, evidenced certificate issuedand debt byany a

credit institution".a
90 särskilt undantag för centralbanker och vissa andra verksamheter inteEtt tas upp

eftersom fråganhär det knappast intresse forär av om e-pengar.
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utgivning finansiella instrument, ordning möjligen kangenom av en som
Ävenifrågasättas bakgrund den kanEG-rätten.mot utav som ger e-pengar

träffas definitionenundvika kreditinstitut, tillgodo-att t.ex. attav av genom
sig floaten bevilja krediter.göra utan att

fråga rutinerna för i vid mening kan utformasEn ärannan om e-pengar
det inte blir fråga från allmänheten insättningarså elleratt att ta emotom

andra återbetalbara medel Beträffande rutinerp. 1 ovan. de ärsom av
förprincipiellt intresse aktuella frågor torde rekvisitet allmänhetennu

regelmässigt uppfyllt. Vad då med återbetalbara medel".vara menas
ingressen till det första banksamordningsdirektivet talasI taattom
återbetalbara medel från allmänheten, antingen insättningaremot genom

eller i fonn, såsom fortlöpande utgivning obligationer och andraannan av
jämförbara värdepapper.... Språkligt föreligger därvid endast exemplifi-en
ering vad skall mottagning i form återbetalbaraav som ses som annan av
medel från allmänheten.

användare förvärvarNär registreringar påmotsvarasen e-pengar som av
skuggkonton banken otvivelaktigt medel och de återbetalbara itar emot är
den meningen aweckling sker till följd korthavarensåatt snart attav
använder värdeenheter måste banken medlen.utge

Beträffande fritt transfererbara fullständigt revisionsspår,utane-pengar
där analogin med och sedlar synnerligen ifråga-stark, kan iställetmynt är

de bör återbetalbara Vid sådana rutiner kansättas om ses som anonyma
den mottagit betalningen, redan praktiska skäl knappast vända sigsom av

betalaren rutinerna fallerar, och det kan ifrågasättas denmot om om
inlösen betalningsmottagaren verkligen kan betecknasgörsom som en
återbetalning.

Pågående4.3. internationellt arbete

4.3.1. Allmänt

vilkaFrågan krav bör ställas de institutionellapåom som arrangemangen
har under år varit föremål för livlig internationell diskussion, inomsenare en
både EU-samarbetet Europeiska Kommissionen och ochEMI G-l0-- ——
samarbetet. Vad gäller det europeiska samarbetet EMI, detantog
Europeiska Monetära Institutet där centralbanker ingår,EU:s år 1994 den
ståndpunkten betalkrafi förbetalda kort betraktaatt är att som
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"creditskall begränsas tilldärförutgivningsrätteninlåningsmedel och att
banker.praktikeninstitutions", d.v.s. i

behov sådandock inteamerikanskt håll harbl.a.Från sett enavman
tekniska och marknads-hämma denhävdat detta kanbegränsning, attutan

Även centralbankskretsen hareuropeiskainom denutvecklingen.mässiga
Riksbankens sida.från den Svenskaiñågasatts, bl.a.begränsningdenna

utkast tillframgått,diskuteras,EU-kommissionensInom ettsomram
ingår. Vidareutgivningsrättövergripande regleringdirektiv där m.m.aven

rekommendationenoch utvecklainom medarbete EMIpågår överatt se
requirements" för"minimumBland diskuteras s.k.1994.från år annat

varit just de berördautgångspunkt har därvidutgivare Ene-pengar.av
och tekniskrättsligastabilitet, erforderligapå finansiellkraven arrangemang
skydduppgifter ochfrågor statistiskaVidare behandlassäkerhet. motom

syfie.i brottsligtmissbruk av e-pengar

mellan EU-ländemaSärskilt samarbetet4.3.2. om

syftekommissionen iarbetsgrupp undertillsattesjanuari 1997 attI en
ochmed utgivningmyndigheter i sambandproblem förkartlägga

avseende.främst i näringsrättsligtelektroniskaanvändande pengar,av
enligträttsliga EG-behandlatKommissionen har därvid statuse-pengars
inteutgivningdragit slutsatsenlagstiftningen och utgöratt e-pengarav
Utgivningbanksamordningsdirektivet.i andradeposit taking enligt 3art.

endast kreditinstitut.grunden förbehållendärför inte denskall på vara
elektroniskaförslag till direktivutarbetatKommissionen har även ett om

rådet.kort lägga fram det ioch har för avsikt inomattpengar
elektroniska ep-institut förföreslås bli tillämpligt påDirektivet pengar

ochkreditinstitutföretag inteMed ep-institutinstitut. är ettett sommenas
betalningsmedel i fonninvesteraroch för vissa fallut av e-gersom -——

administrerarföretagVissa medlemsstater ävenatt e-somanserpengar.
får bedrivasverksamhetdefinitionen.skall omfattas Den avsomavpengar

och administrationbegränsad till utgivningep-institut föreslås bli av
tjänster definansiellaoch tillhandahållandebetalningsmedel änannat omav

Banksamordningsdirektivenelektroniska lagringsmediet.levereras via det
ep-institut. bestäm-undantag tillämpas på Demed vissa ävenavses - -

Direktiveni stället i ep-direktivet.undantas behandlasmelser omsom
gruppbaserad tillsyn 83/350/EEG och91/308/EEG ochpenningtvätt om

följande.Vidare föreslås92/30/EEG skall tillämpliga.vara
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Ep-instituten skall ha startkapital minstpå 500 000 ECU och vidett
varje tidpunkt ha kapitalbas lika med eller tvåär större än procenten som av
det aktuella årets eller de föregående månademas genomsnittsvärde påsex
det totala beloppet institutets förpliktelser avseende oinlöstaav e-pengar,
beroende på vilket värde högre. medelMottagna får i princip endastärsom
investeras i Ep-institut skall ha sund och ansvarsfull ledning,statspapper. en
sund administration och bokföring tillfredsställande intern kontroll.samt

Undantag från direktivets tillämpningsområde kan för ep-institutgöras
med relativt små dvs. därsystem, system

det oinlösta ep-värdet vanligtvis inte överstiger miljoner100
ECU och aldrig överstiger 12 miljoner ECU, samt

det belopp kan lagras högst 150 ECU.är0 som
dessaFör små kan medlemsstatema tillämpa förenkladep-system en

tillsynsordning. Krav på bl.a. kapitalbas inte på startkapital ochmen- ——
skyldighet driva sund och ansvarsfull verksamhet skall dock gälla.att Deen
undantagna instituten inte ha driva gränsöverskridande verk-rätt attavses
samhet.

4.4. Skyddet för e-pengar

4.4.1. Utgångspunkter

Allmänt kan konstateras betalningsfönnedling och penninghanteringatt av
hävd har innefatta betydande och legitima samhälleligaansetts skyddsintres-

Kraven på finansiell, administrativ, teknisk och juridisk stabilitet harsen.
därför ställts högt. För säkerställa tillräcklig standard hålls i dessaatt att en
avseenden har huvuddelen den finansiella tjänsteproduktionen ansettsav
kräva reglering och tillsyn.

Frågan då detsamma bör gälla förår Härvid berörs inteom e-pengar.
bara e-penningsystemens ñinlctionsfönnåga. Motsvarande bedömningar får

med avseende på och mellanaktörer,göras utgivare måste uppfyllasom
vissa grundläggande krav för kunna fylla sina funktioner, eftersom detatt i
praktiken dessa institutionellt bärär Vilka faktorersett systemet.som årupp
då avgörande för denna bedömning.

sigVare från näringsrättsliga utgångspunkter forme-pengar ses som en
kontanter, form inlåning eller något ingen tolk-av annaten av som av—

ningama framgått, självklar detär, väsentligt betalkraftär attsom som-
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plötsligt blir värdelös förförvaras på kort eller andra databärare inte

näringsidkareeller betalningsmottagare; dvs. för konsumenter ellerbetalare
för betalningar. Risker kan vidarebetalar med eller godtarsom e-pengar

finansiella och angränsande funktions-framträda för det systemssystemets
vanligtvis verksamma båda dessaförmåga. skydd påDe ärsom ges

områden.
risker Finansiella risker, operativaIndelningar i olika 1 2typer av -

härvid kravrisker och rättsliga risker brukar på 13 motsvaras av—
tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder ochfinansiell stabilitet 2 3
rättsligasolida och transparenta arrangemang.

4.4.2. Finansiella risker

finansiell finansiellt institut iklassiska exemplet på kris gårDet år att ett
förlorarkonkurs vilket leder till dels insättama/konsurnentemaatt pengar,

dels det samlade betalningssystemets funktionsförrnåga hotas deatt genom
för denkedjeeffekter uppstår andra finansiella institut. Det är senaresom

störningrisk brukar benämnas systemrisk, dvs. risken atttypen enav som
de enskildasprids eller mindre okontrollerat och sättett sommer

aktörerna inte kan bemästra.
finansiell infrastruktur innebär alltsåstörningar iDen typen av en

flera liksom sådant,definitionsmässigtnärmast att parter, systemet som
Samtidigt risker sällanskadas på eller mindre allvarligt dessasätt. ärett mer

för Tilltydliggjorda och därmed sällan fullt hanterbara aktörerna. detta

förtroendekollaps störning i förkommer eller ett systematt en en annan
förexempelvis kan s.k. "guilt-by-associationeffekter andra,e-pengar ge

systemrisker kanliknande och aktörer. Därmed ocksåärsystem sagt att
jfr detutlösas operativa och tekniska problem; avsnitt 4.4.3. Näräven av

finansiellagäller torde dessa aspekter väl viktiga desåe-pengar vara som
faktorerna.

slutet single-purpose kan guilt-by-associationleffekterI systemett
aktualiseras, systemmässigai övrigt finns inga kanaler för vittgåendemen
spridningseffekter eftersom i handlar bilateraltdet grunden ettom
förhållande mellan utgivaren och och hans kunder. Behovetvar en av av
skydd för betalningssystemets stabilitet berör intealltså dessa typer av
betaltjänster.

Öppna för dock med sig risker för systemmässiga spridnings-system
effekter. undvika sådana störningar krävs såledesFör att att system-
ägaren/utgivaren har bl.a. finansiell i soliditet likviditet,styrka ochtermer av
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och administrativ och teknisk kompetens. förDärmed kan risken fallisemang
hållas låg. Om olyckan ändå skulle framme skall möjligheter ochvara
beredskap finnas för hantera detta tillfredställande idealaDetatt sätt.ett

detta kunde ske de "bästa" utgivarna vinnerattvore om genom
konsumenternas förtroende i konkurrens. praktiken torde dock denIöppen
genomsnittlige konsumenten ha allsidig välsvårt och avvägdgöraatt en
bedömning för- och nackdelar olikamed systemkoncept, särskilt detnärav
gäller så tekniskt sofistikerad produkten pass som e-pengar.

faktum praktiskt all intennediär, finansiellDet verksamhetatt taget är
underkastad eller mindre långtgående reglering och tillsyn, kanen mer ses

för från samhälletsuttryck sida har dragit slutsatsenett att attsom man
"självreglering" inte räcker. förResonemanget talar dennaattovan
bedömning relevant också för finnsdet ingen automatik iär e-pengar, men
detta. de förvisso finnsMot för reglering skall ställas detargument attsom
kan finnas värde i undvika reglering för stimulera mångfald ochett att att
teknisk utveckling. kan också hävdas behoven konsurnentskyddDet att av
och stabilitetsäkring inte antagit sådana dimensioner detännu äratt
nödvändigt med reglering, eftersom företeelsen inte etablerad påännu ären

omfattning.marknaden i någon återkommer till dennaJagstörre
awägningsfråga i det följande.

4.4.3. Operativa risker

viktigEn fråga gäller stabilitet förtroendeoch den tekniskaärannan som
och administrativa säkerheten. Enligt flera bedömare tekniken med chipär
säker. Till skillnad från falskrnyntningvanlig det dock, för dengår som
kan forcera de kryptograñska och hårdvarubaserade skydden, produceraatt

helt identiska med äkta värdeenheter och det förenat medär äre-pengar som
betydande svårigheter spåra gärningsmarmen och styrka brott. Detatt att
tekniska skyddet måste med andra ord bra för risker för förtroende-attvara
kollapser i skall kunna undvikas.systemen

tekniskaDe rutinerna kombinerasmåste med administrativa skydd. En
metod för i viss utsträckning hantera detta låta inkluderaatt är att systemen

s.k. revisionsspår audit trail varje transaktion spårbar dockett görsom
inte till enskild kortanvändare. blirDärmed det möjligt någorlundaatten
snabbt falska värdeenheter finns i systemet.se om

91 Jfr dock vad mindre i avsnitt 4.4.6.sägs systemsom om
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betydande, ochekonomiska incitamenten till intrång kommerDe att vara
Även avanceradestimulans till brottsliga aktiviteter. meddärmed ge

negligeras.tekniska administrativa skydd kan dessa risker därför aldrigoch
uppföljningfungerande rutiner för bl.a. intern kontroll ochDärför behövs väl

metoder för missbruknya av e-pengar.av

risker4.4.4. Rättsliga

med och förOsäkerhet vilka regler gäller för betalningar e-pengarom som
för berörda aktörer.anknytande verksamheter för också med sig risker

flexibilitetVariationsmöjlighetema betydande med hänsyn till bl.a. den ITär
erbjuder och de möjligheter till rättsliga anpassningar enskilda tillämp-av

baserade avtalningar följer e-penningsystem huvudsakligen påärattsom av
jfr däremot betalningar med kontanter sker påprocedurer ettsomom m.m.;
fritt från rättsliga variationer.enda vedertaget sätt,

framgår de regelverkRedan mina direktiv behovet genomlysaattav av
och dessa rättsfrågor behandlas ibetalningarrör nästaavsessom

analys eftersombetänkande. emellertid inte tillräckligt med sådanDet är en
hanteringen till del kommer grundas avtal, med de risker detta kanpåattstor
föra med sig för förluster till följd bristande kärmedom vad gällerav om som

brister i dokumentation och kontroll rättigheteravtal Partemassamt av m.m.
skyldigheter tydligtoch vid betalningar med behöver härvide-pengar anges

för varje led.

4.4.5. Penningtvätt, m.m.

bör undvikas e-penningsystemen utformas de underlättarDet såatt att
penningtvätt, skatteflykt och liknande brottslighet. Om systemenannan
skulle medge helt till betydande därtransaktioner belopp, över-anonyma
föringar direkt mellan enskilda med hjälp växlande kretsgörs av en av
mellanaktörer skulle nuvarande åtgärder till skydd missbruk kanske intemot
fungera. Härvid riskerar också traditionella rutiner för straffprocessuella
tvångsmedel spel. Bland har Sveriges överenskommelsersättasatt annatur
med andra länder s.k. rättshjälp för säkra bevis brott inteattom om

för överföringarsnabba mellan olika kontinenter.anpassats



80 Näringsrättsliga frågor SOU 1998:14

4.4.6. Konsumentskyddet

Näringsrättsliga regler och civilrättsliga konsumentskyddsregler kan delvis
kommunicerande kärl där fungerandeväl näringsrättsligt skyddettses som

kan begränsa behovet civilrättslig reglering och vice Frånav versa.
konsumenträttsliga utgångspunkter kan alltså konstateras förskyddatt ett
det finansiella också kommer enskilda till godo.systemet

Sådana e-penningsystem saknar betydelse för skyddet detsom av
finansiella dock inte betydelselösa från konsumentskydds-ärsystemet
synpunkt; exempelvis för den konsument just omvandlat betydandesom en
del sin hushållskassa till sådana värdeenheter. Frågan civilrättsligaav om
regler till skydd för konsumenter kan alltså bli särskilt aktuell i anknytning
till mindre, begränsade beträffande vilka behov näringsrättsligtsystem av
skydd saknas de begränsningar jag föreslår i avsnitt 4.8.4.se-

4.5. Effekter betalningsmarknaden

e-penningsystemDe hittills lanserats har marknadsförts för användasattsom
för mindre inköp och därmed för och smâsedlar. iDettaatt ersätta mynt är
och för sig naturlig startpunkt eftersom kostnaderna för hanteringenen av

och småsedlar i förhållande till berörda värden. Dessutommynt är stora
torde konsumenterna ha begränsat intresse hålla belopp iett att storaav
form digitala värdeenheter, eftersom betalkraften förutsätts bli räntelösav -
på kontanter.sättsamma som

Det emellertid viktigt lyfta blicken och det på sikt inte baraär att attse
handlar och försmåsedlar köp glass kvälls-ochatt ersätta myntom av
tidningar. Tekniken potential kan komma beröra allaattrymmer en som
slags betalningar och föra med sig strukturomvandling betalnings-en av
marknaden, där inte bara kontanter kontobaserad betalnings-ävenutan
förmedling kan komma för växande konkurrens frånatt utsättas e-pengar.

gällerDetta i synnerhet de nätbaserade för digitalNätsystemen.
kommunikation och betalsystem kommer rimligen också användas föratt att

betala räkningar för konsumenten enklare och snabbaret.ex. ett sätt än
idag. Frågan kan visserligen bli återhållande faktor, medräntaom en men
tanke de lågapå inlåningsräntor normalt gäller för transaktionskontonsom
torde alternativkostnadema tämligen begränsade. Dessutom detärvara
möjligt utforma e-penningsystem så Till detta kommeratt räntaatt attges.
funktioner för bokpengar och sannolikt kommer erbjudas medatte-pengar
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tekniska hjälpmedel i aktiva kortutgångspunkt från t.ex.samma samma——
tillämpningar. kanfönnodligen tillsammans med andra Dettaäven antas-

inte barakomma påverka marknadsförutsättningar och strukturutvecklingatt
betalningsområdet den finansiella marknaden i Kanskepå på ärutan stort.

först dessadet tekniken blir verkligt intressant för konsumenternaså näratt
möjligheter allvar börjar i bruk.på tas

ochreflektion i sammanhanget skillnaderna mellan kontantkortEn är att
bokpengar bli allt mindrekontokort mellan ochsamt nätpengar synes

till detta det faktumlängre kraven spårbarhet drivs. Lägger attman
snabbare,hanteringen traditionella kontokort i butikerna blir alltuteav

nischen för kontantkort kunna bli alltför smal för att varasynes
affärsmässigt intressant. illustrerar faktum den framtidadetDetta att
marknadsbilden vid teknikutveckling och kommersiella villkorsidan av
också myndigheter.kommer påverkas krav från lagstiñaren och olikaatt av

4.6. centralbankenProblem för

sedlar och hävd kämuppgift för alla central-Att ut utgörmyntge av en
Samtidigtbanker. det källa till ränteintäkter för centralbankema och,är en

indirekt, det s.k. seignioraget. misstanke emellanåtEnstaten som——
ventilerats centralbankema i grunden ogillarär att e-pengar av omsorg om
sin verksamhet och sina intäkter.egen egna

beräkningarDe har gjorts rörande centralbankemas seigniorage-som
inkomster och hur dessa skulle påverkas under olika antaganden utbred-om
ningen visar dock allra flesta fallprivata påverkan i deatte-pengar,av
dels blir mycket måttlig, dels relativt enkelt kan kompenseras med andra

nödvändigt.intäkter, det skulle bedömas huvudsak slutsats harIom samma
dragits beträffande effekterna penningpolitikenspå arbetsvillkor. Intresset
från centralbankema därför allt förtroendei väsentligt olika aspekter pårör
och stabilitet kring e-pengar.
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4.7. Finns det behov regleraattav

e-penningsystem

Mitt säkerställa allmänhetensförslag: För tillit till bör åtgärderatt e-pengar
med sikte dels på utgivare dels e-penningsystemenssättas av e-pengar,

utfomining. Visserligen bör näringsrättsligt förregelverk i förstaett e-pengar
hand utarbetas inom internationella fora utvecklingsådan kanmen en
knappast awaktas.

4.7.1. tillitBehov till institutochsystemav

För skall kunna fungera måste allmänhetens förtroende för dematt e-pengar
säkerställas. sådant skydd kanEtt på många olika praktikenIsätt.ges
behöver dock olika åtgärder samordnas för undvika skyddet bryts.att att
Åtgärderna behöver vidare från två olika delvis samverkandesättas - —
utgångspunkter, vilka krav bör ställas pårörsom som

e-penningsystemens utformning, och0
utgivarna.0

Frågan då berörda risker för den finansiella stabiliteten och andraär om
skyddsvärda intressen föranledabör näringsrättslig regleringen av e-
penningsystem. Om sådan reglering skulle erforderlig uppkommeren anses
frågan vilka bör omfattas och vilka krav bör ställas påsystem som som
dessa på de institut värdeenheter.samt utsom ger

4.7.2. Olika näringsrättsligaoch aktörersystem —
gränsdragningsfrågor

Redan utifrån min indelning i olika avsnitt 3.4.1 kantyper av e-pengar
konstateras skillnaderna mellan alternativa och aktöreratt ärsystem
betydande, och utvecklingen snabbt.går Behovet näringsrättslig regleringav
för kan därför inte bedömas generellt knytas tillmåste deutane-pengar

och aktörer kommer i fråga.systern som
faktor vidEn bedömningen olika rutiner den tekniska utforrrmingenärav

e-penningsystemet; val kryptografisk teknik, hård- eller mjuk-t.ex.av av
varubaserade skydd och fristående eller direktanslutna miljöer; vidare dese
egenskaper har behandlats i avsnitt 3.1 och 3.4. Dessa alternativ måstesom
emellertid från näringsrättsligt perspektiv utifrån hur de attses avses—— ——

utformas och administreras. särskilt intresse härvid frågornärmare Av är



frågor 83Näringsrättsliga1998:14SOU

finnsreviderbarhet.och Dentransfererbarhetanonymitet, strävan somom
transferer-anonymitet ochefteroch därmedkontantliknande rutinerefter —

förkontrollochinterntill behovetdirektstår ibarhet externmotsats av-
missbruk. Fråganliknandeochför förfalskningarriskernabegränsa omatt

frågorfrånhållas isärhärvid delvisbehöversäkerhetadministrativ om
fulländattekniskte-penningsystem. Ettsäkerhet och valteknisk närmastav
teknisktmindre säkertvisa sigpraktikennämligen ikan än ettsystem vara

nyckelhanteringförrutinernaadministrativadeoutvecklat t.ex.system, om
i det förstaundermåliga systemet.ärm.m.

ochspridninge-penningsystemensbetydelsefulla faktorerAndra stor-är
användasvärdeenheternäringsidkarelek. vissaI utsystem som avsesenger

värde-andratjänster, iellerkunder köperdennesendast när avsesvaror
ochdvs. hosbetalningsinstmment;användas allmännaenhetema var en.som

dock fåkan deteller slutetOberoende öppetsystemet envaraavsesav om
det svårtvariationsmöjligheteroch spridning. Dessabetydande storlek gör

i vilketuppenbartvisserligenområdet.skyddsvärda Detdefiniera det äratt
samtligahela landetblir utgivna ihamnaskullefack sådana avsome-pengar

företagmindresådanabanker, respektivesvenska ut ettges ave-pengar som
emellertidkanhos företaget. Manför inköp endastbelopptill begränsat

ochi tiddär giltighetenberörs ellerallt fler aktörersig exempel därtänka
exempelvisinomendast gällersträcksstegvis E-pengar ettut. somrum

månad knappastperiodendast för kortellerköpcentrum ärt.ex. enen -——
näringsrättslig regleringsärskildförtjänarbetydelse de någonsådan attav

begränsadehanterade värdengällereller tillsyn. Detsamma är ytterstom —
kanoch värdeenhetemaomfattandespridningenoberoende är omav om

under avsevärd tid.användas
Medanutvecklingsmöjligheter.vidareviktig aspektEn är systemens en

få spridningförbetaltjänstpappersbaseradtraditionell manuell, att --
tradi-omfattande hanteringochknytas till kontorsnätbehöver ett aven

vissa tekniskahelst harskullebetalningsinstrument,tionella somvem som
tillhandahålla mjukvaru-affärsidé kunnafungerandehjälpmedel och en

e-pengar92 kunnaskulle snabbti liten skalasådantbaserade Ett systern
områdenärliggandeexempel frånviaoch spridas, Internet. Ett ettväxa t.ex.

brutit och iårWorld Wide Web endast någothur det s.k. stort settär

92 konen ochberoende hurkortpengarkan inte heller uteslutasDet att an-——
uppgraderingarutformas skulle kunna baserasöverenskommelserslutande —

någon aktör.aktiva kort har getts ut annansom avav
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tagit tidigare, mindre användarvänliga kanaleröver för spridaatt
infonnation.

mångfaldDen alternativa tekniska och administrativa rutiner ochav
skydd IT kan erbjuda det svårt utifrån endast ellergör attsom ett ett par
kriterier mellan respektive inte skyddsvärda.gräns systern är ärange en som
Därför kan endast sortering dettapå dvs.göras sätt;en grov attgenom
direkt undanta vissa kategorier e-penningsystem inte förtjänaav som anses
näringsrättsligt skydd; vidare avsnitt 4.8.4. övrigaFör fall torde samladse en
bedömning behöva förutsättningarna för varje enskiltgöras e-penning-av

Lägg märke till jag härigenom inte harsystem. uttalat mig behovetatt om av
civilrättsligt skydd för konsumenter.t.ex.

4.7.3. förbudEtt vissa systemmot

7.3.1. Olika olika förutsättningarsystem -

avsnittAv 3.4 och bilaga framgår2 tekniska och administrativa rutineratt
redan finns för e-penningsystem där värdeenheter kan transfereras anonymt
och i flera led, såväl mellan enskilda och säljföretag mellan enskildasom
användare. Eftersom värdeenheter denna cirkulerar behöver de itypav
princip inte lösas in. Därför skulle och transfererbaraöppna, anonyma

med spridning eller potential spridas heltsystern utbyggdastor ochatt -
frånfria beloppsgränser och liknande inskränkningar inte bara kunna-

och sedlar, de skulle också erbjuda heltersätta ochmynt smidiganya
möjligheter överföra betalkrafi mellan länder och hinderatt sådanautan av
kontrollrutiner finns för kontanter och bokpengar.som

finnsDet emellertid också invändningar sådana dels medmot system,
hänsyn till de operativa risker, systemrisker och rättsliga risker som
framträder, dels till följd de risker för bl.a. missbruk i kriminellt syfte ochav
de hinder penningpolitiska åtgärder sådantmot kan föra medett systemsom
sig. Ett grundläggande problemet härvid hur skydd skall kunnaär motges
dubbelspenderingar och liknande missbruk inte reviderbartnär isystemet är
traditionell mening och inte heller erbjuder sådana fysiska skydd och
begränsningar den traditionella hanteringen och sedlar.myntsom av

Värdeenhetema skulle kunna cirkulera under avsevärda perioder,
varefter misstanke missbruk skulle kunnat.ex. leda till huvuddelenen attom

användarna plötsligt vill lösa sina värdeenheter. Om det skulle visa sigav
oäkta värdeenheter finns i torde förutsättningaratt saknas försystemet att
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äkta.93 utformaskulle vidare svårtfrån de Detskilja dessa att ettvara
tekniskadetuteslutasdet inte kaneftersomfullgott garantisystem att

kanske såproduceras,värdeenheterochskyddet forceras attatt nya
betalkraftdenöverstigercirkulerarvärdeenhetermängden avsevärt somsom

värdeenhetemade äkta representerar.

förbudbedömning angivna7.3.2. Min inga närmare systemmot-

amöbor inteuppfattastraditionell miljökan redan iBetalsystem somsom
betalningarna kansåalltidoch de intekänner attär transparentagränser

där dennainförasnabbtdock möjligtdetföljas. IT systemattgör nya
ochförstärks. Skullerevisionsspårochavsaknad öppna,gränser anonymaav

avsevärda belopp,medge hanteringbli ochtransfererbara storasystem av
jämfört medbetydande riskerbäraanvändare kommautgivare ochkan att en

istabilitet kansamtidigt betalsystemenshantering,traditionell sättassom
användareskulle såvälkontrollinsyn ochFinns inte reglerfara. somom

Tilldessa risker.bedömasakna möjlighetkunna kommamyndigheter attatt
beivrautreda ochmissbruk kan bli svårakommerdetta närattatt

sedlarochförbegränsningartraditionella fysiska ersättsmynttransporter av
överförasospârbart kanochsnabbtvärdeenheterdigitala anonymt,somav

kontinenter.kanskemellan olika aktörer och även
marknadskraftemafritt tilllämnaskan därvid knappast sättaDet att

det svenskabetydelse för helablirför e-penningsystem som avramarna
smittoeffekter,påverka dettaindirekt kanellerbetalsystemet, genomsom

visst felaktigtinforrnationssäkerheten inomför brister i ett systemattt.ex.
tillheller inskränkasSkyddet bör inteandra.föreligga inom attävenantas

självaförmedlavilka f°ar ellerställa krav på ut e-pengar e-annarssom ge -—
exempel kanuppfylla vissa krav. Sompenningsystemet behöver nämnas att

eller liknandepenningtvättförmedför betydande riskersystem som
utgivandekrav påmotverkas endastmissbruk knappast kan attgenom

likviditet eller soliditet.skall ha vissinstitut t.ex.
förutsesöka derealistisktdet emellertid knappastSamtidigt attär

med förbudochutformning i Sverigee-penningsystemensframtida att
särskilt oacceptabla.angivna rutinervissa närmaremot varasom anses

kom-utformningengissningarFörändringstakten hög ochär avomrena
för lagstiftning. Tilltill grundkan knappast läggasmande e-penningsystem

93 med hur denbeskrivits i avsnittJfr de tekniska förutsättningar har 2.4.3 somsom
fårfått själv bära förlusten.har falsk traditionell sedelen
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detta kommer förbud vissa kan bli svårtettatt mot typer attav e-pengar
förena internationellamed Sveriges åtaganden, med de reglert.ex. som
gäller Europeiskainom Unionen fri rörlighet för kapital, etablerings-om en
frihet och frihet tillhandahålla tjänster. Därmed återstår bedömaatt att
huruvida bestämmelser tillstånd och tillsyn kan bereda erforderligtom
skydd.

4.7.4. fåReglering har eller kan spridningsystem storav som

7.4.1. Regler bör redanövervägas nu

e-penningsystemFör har sådana egenskaper det inte finns skälatt attsom
motverka de införs fråganuppkommer vilka börinstitutatt om som vara
utgivare. banker och kreditmarknadsföretagFör finns regler tillstånd ochom
tillsyn, i allt väsentligt tillgodoser behovet näringsrättsligt skyddsom av
också förpå området och dessa institut fär bl.a. fonnedlae-pengar,
betalningar.94

andra finansiella institut kanFör tillämpning gällande rätten av
aktualisera vissa gränsdragningsfrâgor, beroende pâ bl.a. typ av e-pengar
och hur användaren betala för dem. Skulle avtal och rutiner utformas,avses
så användarens betalning för medför bankrörelselagen bliratt atte-pengar
tillämplig, följer därav endast den har oktroj får utgivare; jfratt som vara
beträffande kreditmarknadsföretag utgivning kredit utformaspå såen som

Ärñnansieringsverksamhet föreligga. varken bankrörelselagenatt anses
eller lagen kreditmarknadsföretag tillämpliga på utgivare uppkommerom en
frågor andra skyddsregler det finansiellapå området gäller jfr avsnittom
4.1.6 och särskilda regler införasbör förom e-pengar.

svenskaDen ståndpunkten i det internationella arbetet andraär ävenatt
aktörer banker kunnabör och jag delar denna bedömning.än utge e-pengar

reglering kan härvidEn behövas redan för klargöra andra institutatt att än
credit institutions f°ar Vidare kan vissa särskilda reglerutge e-pengar.
behövas för såväl banker andra institut Dennautsom som ger e-pengar.
bedömning har anknytning till berörda intressen säkerställanära att attav e-
penningsystem uppfyller grundläggande krav på säkerhet, reviderbarhet,

och undvika fallissemang och kedjeeffekter på området förattm.m.
betaltjänster.

94 bortser frånJag här det teoretiskt möjliga praktiskt knappast tänkbara falletmen
banks oktroj inte innefattar betalningsförmedling.att t.ex. en
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harsådanameningenligt minbehövstillsyn systemFinansiell över som
dagslägetienkeltemellertid intespridning. Det attfåkaneller ärstorantas

institutfinansiellavilkaochuppkommerriskersärskildavilkaprecisera som
kommere-penningsystemeninte hurVi attutgivare.godtasbör vetsomsom

ochbilaga 2Cash-projektet seför det s.k.med undantagutformas --
kantillämpningendasikte pålagreglering medbehovet enenav

värdeenheter.digitaladessabankerendastsärskiltifrågasättas, utgersom
utgångspunkter emellertid konstateraskan attallmännaFrån mera

uppkommerverksamhetfinansielligrundläggande risker som annansamma
preciseraskunnarisker måstebyggs. Dessaförsystemnär e-pengarnya

fram-sådanbehövsdetTill detta kommeri drift. attinnan tas ensystemen
tillämp-skyddaskanoch konsumenterbetalsystem närförhållning nyaatt

snabbt kommahärvidkanFörutsättningarnadykerförningar upp.e-pengar
utvecklingen.internationelladenföljdbl.a. tilländras,att av

behövsdet intehävdasvisserligenalltsåkan detmin meningEnligt att nu
svenskadeochsin lindaianvändningenreglering;någon äre-pengarav

finnsbanker.till Detoch knutnabegränsadetillämpningama är ytterst
införhandfallnaståkort kan systemför inomriskemellertid att nyaen -

skyddsreglergällandeundgåmed sikte påutformasskulledesärskilt attom
börförreglerdärförområdet.finansiella Jagdet attpå e-pengaranser

redanövervägas nu.

samarbeteInternationellt7.4.2.

kunnabehöverbetalningarmedförtharintemationaliseringenökade attDen
Samtidigtländer.i olikaaktörermellankostnadseffektivtenkelt ochske

internationellamed våraförenligregleringennationellabehöver den göras
ihand utarbetasförstadärför iböre-penningsystemförRegleråtaganden.

konkurrensneutralaenhetliga ochunderlättasHärigenominternationella fora.
falleller ihindraökarmöjligheternasamtidigt vartlösningar attsom

uppbyggnad.olämpligmed direktmotverka system en
medredan pågårframgått,arbete,därsärskilt inom EUgällerDetta som

förminimikravs.k.vid EMIArbetetdirektiv e-ett e-pengar.om
jag,härav läggerresultatetawaktan påbeaktas.också Ibörpenningsystem

lagförslag.konkretinte fram någotavsnitt 1.3,framgått avsom

tillsyntillstånd ochMinimikrav,7.4.3.

berörda nationellaföljasbehöverarbetetinternationellaDet genomupp
finansiellsådanskydd förgrundläggandesäkerställaförregler, ettatt
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verksamhet innefattar utgivning Regleringen bör emellertidsom av e-pengar.
inte lika ingripande rörelsereglema för banker och tillämp-vara som
ningsområdet bör begränsas till har sådan och omfattningsystem artsom en

det föreligger klart behov kontroll.att ett av
Nuvarande tillämpningar endast begränsat underlag förettger att

utforma sådan reglering. iställetAtt utgå från det utvecklingsarbeteen som
pågår internationellt sikte på rörligt mål knappt finnsatt ta hosettvore som

Det bör därför undvikas räkna vissa verksamhetsfonner ellerattoss. attupp
utforma regler sikte på viss e-penningsystem.tar Sådanatypsom en av
bestämmelser skulle förutsätta rutinerna föratt görse-pengar mer
förutsägbara, med de risker detta för med sig för hinder i utvecklingen och
icke avsedda begränsningar konkurrensen. föreslårJag istället, i enlighetav
med det pågående internationella arbetet, vissa minimikrav införs påatt

för Dessa bör uppfyllasystem grundläggande krav på stabilitet,e-pengar.
säkerhet och reviderbarhet.

bedömningEn huruvida e-penningsystem förenliga med dessaärav nya
grundläggande krav torde förutsätta helhetsbedömning utifrån bl.a.en sam-
verkande tekniska och administrativa skyddsrutiner. Vid denna bedömning
behövs såväl teknisk juridisk och ekonomisk kompetens. Riskerna försom
misstag blir därvid påtagliga utgivama skulle utföra denna prövning ochom
det torde bli svårt vidta åtgärder sedan e-penningsystematt redan harett
tagits i diiñ, rutiner inte godtagbarat.ex. har byggts inärom som som
bärande delar. föreslårJag därför med vissa begränsningaratt e-pengar -

skall få endast efter tillståndsförfarande,ut andraett bankerges änom——
och kreditmarknadsföretag etablera sådana tjänster. Därigenom kanattavser
undvikas digitaliseringen och de snabba förändringarnaatt på det finansiella
området för mindre seriösa aktörerutrymme kanske till och medger som
skulle variera sina tjänster endast för undgå näringsrättsliga skyddsregler.att
Samtidigt får regleringen inte bli så ingripande kostnadseffektivaatt nya
rutiner och sund konkurrens motverkas. föreslårJag vidare instituten att

skall stå under tillsynut så det kan säkerställassom ger e-pengar att att
regler skydd verkligen följs.om

Man skulle också kunna tänka sig regler förhandsprövning enligtom
vilka Finansinspektionen, etter ansökan, lämnade bindande förhands-ett
besked huruvida planerat e-penningsystemett begränsat så det inteär att
omfattas krav tillstånd.på Dessa frågorett bör emellertid i praktikenav
kunna lösas vid kontakter med Finansinspektionen, sådan fonnali-utan en
sering. Om tvekan undantagsvis skulle uppkomma bör istället ansökanen
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denna det skullehar awisavarefter inspektionentillstånd in, att omgesom
tillstånd.omfattas krav påtilltänkta intesig detvisa systemetatt av
föreslårjag dännedregleringsärskildaDen rör, somav e-pengar som

hög. Sådanadär förändringstaktenspeciell kategori objektframgått, äraven
särskild lag.bör därför föras ibestämmelser en

regleringiHuvuddragen4.8. av e-pengaren

särskild lag. Med hänsynbör samlas iReglerförslag:Mitt e-pengar enom
innehålla endast vissalagenutvecklingen på området börtill den snabba

eller begränsaronödigtvis försvårargrundläggande regler, inte nyasom
rutiner.

Definitioner4.8.

används förallmäntförslag skilja mellan digitala instrumentMitt att som
omfattning och funktioninstrument tillbetalningar e-pengar och nya som

defini-till uttryck redan iavsnitt bör kommaliknar värdemärken se 3.7.1.2
definieraskan därmedtionerna till reglering E-pengar some-pengar.en av

allmänna betalningsinstrument. Föranvändsdigitala värdeenheter som som
allmänna betalningsinstrumenttydlig bör uttrycketdenna gränsatt göra

vidare avsnittregel där undantagenkompletteras med närmare anges; seen
värdeenhetersärskild beteckning på undantagnaoch bilaga Någon4.8.4

värdemärken.elektroniskade kan lämpligen kallasbehövs inte i lag men
avsnitt mellangrundläggande skillnaderna se 3.6.3beskrivnaDe ovan

auktorisationanvänds för dokumenterainstrument i IT-rniljön att avsom
motsvaranderespektive för påkontobaserade transaktioner sättatt, som

betalkrafi, börsymboler för visssedlar, fungera bärare ellerochmynt som
därför dendefinition. föreslårockså komma till uttryck i Jag att senareen

värdeenheter och definierasinstrument kallas digitalatypen somav
för betalningarelektroniska registreringar medel kan användas utansomav

förslag ifinnas allt i enlighet med mittpå individualiserat k0nto;att ett
avsnitt 3.7.1.2.

elektroniska förföreslår jag den brukarDessutom att pengarsom
kort ochbetalning kallas användare och den gottatt utsom ger e-pengar

betecknas utgivare.
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på4.8.2. Krav system

Enligt uppdragna riktlinjerMitt förslag: bör e-penningsystem uppfylla vissa
minimikrav på stabilitet, säkerhet och reviderbarhet.

Vissa minimikrav stabilitet, säkerhet och reviderbarhet bör, framgåttsom
avsnitt 4.7.4.3, ställas för harJag redan tagit vadsystemav e-pengar. upp

med finansiell stabilitet avsnitt 4.4.2 och, i flera sammanhang,som menas
berört frågor teknisk och administrativ säkerhet. Med hänsyn till denom
mängd alternativa förfaringssätt erbjuder och den snabbaIT utveck-som
lingen på området för torde endast vissa grundläggande reglere-pengar om

för kunna i lag se bilaga bör dock3. Dessa preciserassystem e-pengar ges
föreskrifter i förordning eller lägre nivå; vidarepå bilaga 3 undergenom se

rubriken Normgivningsbemyndiganden.
Behovet reviderbarhet har också behandlats, det harutan attav men

preciserats vad Till börja med kan konstateras sådantatt att ettsom menas.
fullständigt revisionsspår audit trail redovisningssamman-isom avses
hang knappast kan krävas e-penningsystemen skall kunna denom ges
avsedda kontantliknande prägeln. Visserligen bokföringslagen inteupptar
något krav verifikationerpå eller grundnoteringar affárshändelse, iatt av en
den redovisning, skall innehålla referensnummernågot ellerpartensena
någon direkt ingång till den andra redovisning, ipartensannan men
praktiken kan transaktioner med bokpengar vanligtvis följas från verksamhet

verksamhet.95till

Betalningar med istället kunna ske i princip såanonymt,e-pengar avses
den innehar värdeenhet legitimerad förfoga denatt att översom en anses

redan innehavet. syftar därförJag på skillnader med anknytning tillgenom
transfererbarheten i olika skuggkonton förs ochNär värdeenhetersystem.
måste lösas så de har betalningar kan ske endast isnart använts samt en
riktning från kund till säljföretag single loop det möjligtär att- -
relativt snabbt upptäcka falska värdeenheter förekommer. Skuggkontonom
erbjuder dessutom visst underlag för knyta brottsliga förfaranden tillett att
individer uppgifter bevaras förvärvat vissaattgenom om vem som
värdeenheter och för vilka transaktioner de har använts.

95 Jfr dock s.k. fakturalösa rutiner.t.ex.
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helt transfererbarainbyggda irisker finnasavsevärdakanDäremot
och ianvändas på gångkan gångvärdeenhetmulti loop, därsystem en

visst antal dagari single loop-system,Medan utgivarenflera riktningar. ett
därmedvärdeenheter ochanvändauppgiftertransaktionsdag fårefter omen

knappastmulti loop-systemutgivaren ikankan ettstämma systemet,av
torde inteoch detmedel harvilkalångt efteråtförrän attanväntsveta som

harviss värdeenhetbetalkrafihur denspåra använts.representeraren
e-penningsystemhindramöjligtbör detEnligt min mening att attvara

förklara riskerdet finnssådanarutinernatill ståndkommer attärom
möjligheterna tilldärupptäcks elleravsevärd tid detundermissbruk utan att

finansiellafleraexempelbegränsade.påtagligt Ettkontroll ärär omannars
utforma de tekniskaochvissskulleinstitut typut e-pengaravge en

institut harvilket dessautläsadet inte gårrutinerna så gett utattatt somav
hänföras tillkunnamissbruk inteDärmed skullevärdeenhet.viss ett ensen

instituts värdeenheter.visstett
ochför såväl bankersföreslagit bör gällaharjagkravDe nusom

tillståndspliktigaförkreditmarknadsföretags e-penningsystem system.som
skälfinnsmitt förslag. Detinte isundhet förekommerBegreppet att

lagstiftningen.finansiella Inne-svenska,dendetta begrepputmönstra ur
tiden.och förändrasoklari sundhetsrekvisitetbörden överanses

tillstånd tillsynochUtgivning,4.8.3.

Ävenkreditmarknadsföretag fårBanker ochMitt förslag: ut e-pengar.ge
tillstånds-efterdock endastfå detta,institut och bolag börandra ettgöra

tillsyn.Finansinspektionensundertillstånd bör ståfåttförfarande. Den som

reglerinstitut finns redanfinansiellaandrabanker och vissaFör typer omav
fårverksamhetföreskrifter vilkentillstånd och tillsynbl.a. samt somom

banker ochExempelvis fårutfomming.och verksamhetensbedrivas om
tillhandahålla betalnings-betalningar ochkreditmarknadsföretag förmedla

medel.95 enlighet medinstitut iför sådanatillståndsprövningNågon som,ny
i fråga.bör inte kommameddelade tillstånd, utatt e-pengargeavser

ochför bankerproduktfinansiellUtgivning ävenär en nyav e-pengar
och det behöverkreditmarknadsföretag övervägas om

ochför utgivningkompletterande krav bör ställas av e-pengar,o

95 ñnansieringsverksamhet.§ lagenbankrörelselagen och kap.kap. § 3 lSe 2 2 om
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undantag bör föreskrivas från de krav gäller för den verk-om0 som
samhet banker och kreditmarknadsföretag bedriver i övrigt.som

den mån föreskrifterI med krav förpå bör dessasystemges e-pengar, som
framgått gälla också för banker och kreditmarknadsföretag deom avser—

de, efter tillståndsprövning, redan har givitsatt ut -trots attge e-pengar en
tillhandahålla betalningsmedel och förmedla betalningar. rörelse-Derätt att

regler gäller för sådana institut torde dock i huvudsak redan täcka desom
krav kan bli aktuella för e-penningsystem.som

bank utgivareNär kan för detta eventuelltt.ex. är systemen av e-pengar
behövas vissa undantag från kreditinstitutens rörelseregler. Som exempel på
sådana frågor vid utgivning kan föreskrifterna i 2 kap.nämnasav e-pengar
3 § bankrörelselagen banks verksamhet skall drivas bankensatta om en av

undantag97personal och i bankens lokaler med vissa ochegen egna — —
motbok eller bevis bank utfärdar tillgodohavande påatt annat som en om

räkning, enligt 2 kap. 21 § lag skall ställas till viss och innehållasamma man
överlåtelse får ske endast till viss överlåtelsen bör anmälasatt samt attman

hos banken, inte får träffa förbehåll åberopa betalning tillrätt attsom om
innehavare motbok.än rättannan av

Naturligtvis kan bli använda identifieringutane-pengar, som avses av
den betalar, inte ställda till viss och rutinerna särskiltärsom vara man
anordnade för uttag insatta e-penningmedel skall ske påatt av annan
plats i bankens lokaler. Inom för EG-arbetet har, framgått,än ramen som
den bedömningen gjorts mottagande medel för inteatt utgörav e-pengar
deposit taking i första och andra banksamordningsdirektivens mening. På
motsvarande bör sådana medel inte tillgodohavande påsätt ses som
räkning som inte får ställas till innehavaren.

97 frånUttag konto fårbankbok tillhandahållas och Finans-utan även sättannat
inspektionen får tillståndbank tillhandahålla vissa tjänster for bankensattge en
räkning ombud utanför bankens lokaler; nämligen insättning bankkonto,genom

från konto med bankbok, och betalningsformedling. Finansinspektionen fåruttag
också tillståndbank tillhandahålla andra särskilt angivna tjänsterattge en genom
visst eller vissa angivna ombud utanför bankens Sådanalokaler. tillstånd får dock

endast banken for verksamheten kunden, och det kanmotges antas attom svarar
verksamheten kommer bedrivas under kontrollerade och säkerhetsmässigtatt
betryggande former.
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klart uttalas fårtydlighetens skull bör dock i lagFör att ute-pengar ges
kreditmarknadsföretag93 motsvarande kanbanker och På sätt ettav

från bankrörelselagen lämpligtuttryckligt undantag kap. 3 se2 § varaa
3.99 betänkande till de civilrättsliga frågorna,bilaga återkommer iJag nästa

bl.a. digitala dokument kan bevis tillgodohavande påutgöraom om
räkning mening och hur olika förfoganden böri bankrörelselagens
bedömas; jfr och 33 andra stycket skuldebrevslagen.32 § §

ochAndra institut banker kreditmarknadsföretag bör,än sagt,som ge
efter tillståndsprövning. inrätta särskildendast någonAttut e-pengar en

för prövning knappast komma i fråga och den endamyndighet denna kan
för sådanmyndighet organisation och verksamhet anpassadär envars

fått tillstånd böruppgift Finansinspektionen. Utgivare har sådantär ettsom
från bestämmelser börunder Finansinspektionens tillsyn. Undantag dessastå

för Riksbanken, samtidigt erforderliga EU-anpassningar behövsgöras som
hemlandet jfrför utländska företag enligt tillstånd iutsom ger e-pengar

bilaga 3.

4.8.4. Undantagna system

försumbaraMitt förslag: Mindre för digitala värdeenheter,system ärsom
för de finansiella tillståndsprövningstabilitet, bör undantas frånsystemens
och tillsyn. Undantaget bör omfatta gäller begränsad plats,påsystem som en

tillfälliga eller s.k. förskottsbetalningar.är avser

förVissa begränsade för digitala värdeenheter, saknar betydelsesystern som
de finansiella framgått avsnittstabilitet, bör 4.7.2systemens som av—— -

bli föremål tillsyn. Härvid dock endastinte för tillståndsprövning och är en
bör frånsortering möjlig bör respektive inte undantassystemgrov av som

näringsrättsligaden regleringen.
Naturligtvis vanliga förskottsbetalningarbör representerare-pengar som

undantas, för vidarebetalningar kommande inköp hos sådanävenmen en
krets i kap. bankrörelselagen bör hållas utanför denl 2 §som avses a
reglering jag föreslår se bilaga vid föreslagna definitioner.3

98 utgår frånhärvidJag bedömningen i avsnitt inte aktuella for4.1 äratt e-pengar
sådan hantering i lagen värdepappersrörelse och lagen handelsom avses om om

finansiellamed instrument.
99 Alternativt kan tillräckligtdet med hänvisning till bestämmelserna ianses en

bankrörelselagen och lagen kreditmarknadsforetag förmedlarätt attom om
betalningar tillhandahållaoch betalningsmedel.
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försumbara frånbör gälla för mindreDetsamma är system-system som
emellertid hur sådant undantag bör utformas.skyddssynpunkt. Frågan är ett

varje innehav digitalaalternativ undanta där användaresEtt är att system av
värdetvärdeenheter begränsat till ringa belopp och där det samladeär av

värdeenheter understiger vad kan intresse förutelöpande antassom vara av
skyddet den finansiella stabiliteten. Sådana begränsningar har motsvarig-av
heter i det förslag till direktiv utarbetas inomom e-pengar som nu

100Europeiska Kommissionen.

mening kan sådana dock ifrågasättas det gällerEnligt min gränser när
allmänna betalningsinstrument; dvs. hosanvändassystem som avses som

Exempelvis torde regler, innebär kort med inteoch att e-pengarvar en. som
f°ar innehålla visst värde, kunna kringgås användarenän attett genommer

identifiering betalning, och det börinnehar flera kort sker inte vid kunnaen
undvikas till totalbeloppet för undantagetnåatt ett system attgenomupp
skapa flera kompatibla särskilt med beaktande storleken påsystem; av- -

Europeiska Kommissionen.de belopp diskuteras inomsom
digitala värdeenheterna användas allmäntSå desnart avses som

fall risker förbetalningsmedel, torde sådan spridning isystemet att varten
guilt-by-association-effekter kan motivera näringsrättsliga åtgärder.s.k.

kan sådana normalt komma såDessutom system antas växa attatt
totalbeloppet för undantaget skulle därvid framståDetett system passeras.

skulle komma gälla olika stadier.märkligt olika krav iattsom om
Såväl konsumenters näringsidkares intressen bör således bevakassom

från systemskyddssynpunkt, enhetligt under helasätt systemetsett
livslängd. Därvid bör beaktas näringsidkare i litetatt även ett system -—
kan komma inneha betydande värden i värdeenheter, innan de har löstsatt

för säljföretag behövereller återanvänts. Behovet skydd dessa ocksåav
tillgodoses.

bör undantag gälla för mindre delsDäremot typ system;en annan av
för tillfälliga dels för gäller endast begränsadpåsystemsystem, som en
plats värdeenheterna kan användas för betalningar hos vidäven om en-
krets betalningsmottagare. Med tillfälliga jag digitalasystemav menar
värdeenheter gäller endast under kortare tidsperiod, undert.ex.som en en

eller idrottsevenemang. tidsperioden sträcks till någonAttmässa ett ut
vecka, eller undantagsvis kanske månad, bör inte hindra undantag frånett

100 sådant forslag skulle utformas enligt följande: Tillstånd inte forEtt kunna behövs
digitaladär de värdeenheterna for varje användare begränsas till högstsystem

uppgårkronor och värdet utelöpande inte5.000 värdeenheter till miljoner100av
kronor, eller motsvarande ivärden valuta.annan
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den näringsrättsliga skyddsregleringen. Mitt förslag till undantag för system
begränsade till viss plats såväl traditionella fysiska platser,ärsom avser

fömied-köpcentrum, elektroniska platser, elektroniskt.ex. ett t.ex.som en
lingstjänst begränsade motsvarande där flera näringsidkarepåär sätt,som
tillhandahåller och tjänster i ellerde ingår koncernutan attvaror samma
företagsgrupp bilaga vid föreslagna definitioner. Platsen dockse 3 måste
begränsas fårså tjänsten inte karaktären allmänt betalningsmedel.att av

Slutligen bör tillstånd Finansinspektionen inte krävas verksam-av om
heten skall företagbedrivas Sveriges riksbank eller utländsktettav somav
har inom och har tillståndsprövats hemlandet. SådanaEES isäte systemsom
bör inte heller under tillsyn Finansinspektionen.stå En närmareav
regleringen får i enlighetske med vad bestäms inom EU-samarbetet.som

Tillståndsprövning4.8.5. m.m.

Mitt förslag: ansökan tillstånd-bör bifallas endastEn systemetom om
uppfyller grundläggande krav stabilitet, säkerhet och reviderbarhet,på om
utgivaren har tillfredsställande finansiering betalningsberedskapoch samten

och andra befattningshavarehögre i det utgivande bolaget kanägareom
förväntas bedriva seriös verksamhet.en

övriga bör krävasFör den skall värdeenheternasystem att utsom ge —
utgivaren ansöker tillstånd. bifallasansökan skall börFör att treom-
grundläggande krav uppfyllda. bör kunnaDet antas attvara

uppfyller de berörda kraven på stabilitet, säkerhet ochsystemet0
reviderbarhet,
utgivarens finansiering och betalningsberedskap tillfredsställan-är0
de, och

styrelse och verkställande direktör och dennes ställföre-ägare,0
trädare uppfyller vissa krav se bilaga 3.

Utgivaren skall naturligtvis bedriva verksamheten så han kanatt möta
grundläggande krav juridisk,på teknisk, administrativ och finansiell
stabilitet. förutsättningar behöver dockDessa preciseras samtidigtnärmare

den snabba utvecklingen och de variationsmöjligheter erbjuderITsom som
beaktas.måste detaljerad regleringEn på lagnivå bör därför undvikas. Det

bör tillräckligt de grundläggande kraven finansiering och betal-anses om
ningsberedskap i lag. Utgivare inte, på grundnämns av e-pengar som av

karaktär, undantagna från tillståndsplikt fyller sådansystemets är en
systembärande funktion kraven finansieringpå och betalningsberedskapatt
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höga. hänför likviditeten,måste Betalningsberedskapen sig till dvs. tillvara
förhur medel erhållits har placerats, och det härärsom e-pengar som

särskilda risker framträder skulle vilja lösa sinamånga värdeenheterom
samtidigt. Inspektionen bör härvid bevaka utgivare rimlig hänsyn tillatt tar
behovet kort sikt kurma krav.på hantera sådanaattav

säkerställa seriös verksamhet i företagFör att ett att uten som avser ge
bör motsvarande prövning för banker och kreditrnarknads-e-pengar som

företag ske styrelse och verkställande direktör och ställ-dennesägare,av
företrädare. prövning får vad i kap. förstaDenna 2 l §motsvara sägssom
stycket och3 4 och andra stycket kap. och b lagen5 11-15, 15 15samt a

fmansieringsverksamhet.om
föreskrifterövrigt bör för utgivaren kunna i förordningI närmare ges

eller Finansinspektionen; jfr bilagaav
anpassning till förhållandena i de enskilda fallen bör vidare kunna skeEn

Finansinspektionen i besluten tillstånd, meddelaatt rätt att,genom ge om
föreskrifter hur verksamheten skall bedrivas och anmälan till inspek-om om
tionen förhållanden betydelse för tillståndet ändras. Vidare börnär av
Finansinspektionen återkalla tillstånd förutsättningarrätt att ett närges
därför inte längre föreligger eller det bedöms tillräckligtatt när— -

Ärförelägga rättelse eller meddela varning. det osäkertom om en
verksamhet tillståndspliktig bör inspektionen ha förelägga denär rätt att som
driver verksamheten lämna erforderliga upplysningar. Visar det sigatt att
tillståndspliktig verksamhet bedrivs tillstånd bör Finansinspektionen hautan

förelägga verksamheten skall upphöra och bestämma hur denrätt att att om
skall avvecklas. första hand bör naturligtvisI ansökan tillstånd in.en om ges
Sker det inte eller saknas förutsättningar för tillstånd bör inspektionen dock,

förelägga vite, kunna krafi bakom beslutsättaatt ett attgenom om
verksamheten skall upphöra. Vite bör kunna föreläggas i andra beslutäven

inspektionen åtgärder enligt reglering jfiav som avser en av e-pengar
bilaga 3.

dettaI sammanhang kan också inspektionens beslut börnämnas att
kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol och inspektionensatt
verksamhet på omrâdet bör bekostas årliga avgifter, enligt degenom

föreskrifter regeringen meddelar.närmare som
Rutinema för tillståndsprövning, tillsyn får härvid till dem.m. anpassas

särskilda risker det enskilda kan föra med sig. Som exempelsystemetsom
frågorpå bör beaktas behovet säkerställa denär att attsom av som ges

tillstånd fungerandehar rutiner för inlösen värdeenheteratt utge e-pengar av
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och denne inte avtal eller bolagsrättsliga konstruktioneratt t.ex. görgenom
det möjligt undandra sig dettaatt ansvar.

särreglering för bör framgått,Denna dock, inte tillämpase-pengar som
på banker och andra institut redan har varit föremål för tillstånds-som
prövning avseende fönnedla betalningar och under tillsyn.stårrätt att som
Även för dessa institut bör utfärdaemellertid inspektionen föreskrifter med
hänsyn till den finansiella karaktär utgivandet har.som av e-pengar

ansökan tillståndEn bör innehålla beskrivning det tilltänktaom en av
och berörda verksamheter Finansinspektionenså fårsystemet att ettav

tillräckligt underlag för kunna bedöma förutsättningar för tillståndatt om
föreligger. föreskrifterNärmare vad ansökan skall innehålla börom en
kunna i förordning eftereller, delegation, Finansinspektionen.ges av

redogörelse för själva e-penningsystemetEn och utgivarens verksamhet
i inskränkt mening kan härvid otillräcklig. E-penningsystemen inne-vara
fattar ofta mängd andra aktörer med administrativa eller tekniskanärmasten
uppgifter; tillhandahåller nödvändiga förbindelsert.ex. operatörer som

informationssystemmellan och särskilda mellanhänder administrerarsom
eller hanterar uppgifter överföringar Sådanaannars om av e-pengar m.m.
mellanaktörer kan fylla systembärande funktioner. Behovet stabila ochav
säkra rutiner därvid uppenbart.är

emellertid inte enkelt draDet mellan aktörer beträffandeär gränseratt
vilka direkt tillsyn kan motiverad och andra mindre betydelse frånvara av
skyddssynpunkt. detta skede bedömerI jag det tillräckligt låtaattvara
tillsynen omfatta endast huvudaktörema och betona vikten Finans-attav
inspektionen, vid bedömningen tillstånd skall för utgivningav om ges av e-

huruvida utgivarens avtal med praktiskaochprövarnoggrantpengar,
i förhållande till mellanaktörer föreskrivna krav påmotsvarararrangemang

och utgivaresystem av e-pengar.

4.8.6. Känsliga uppgifter sekretess-

redogörelser förDe e-penningsystem och utgivares verksamheter som
aktualiseras i samband med tillståndsprövning kan beröra synnerligenen
känsliga uppgifter. torde därförDet bli grarmlaga uppgift för inspektionenen

sådana avvägningar information inhämtas riskerna föratt göra när att
informationssäkerheten inte ökar.

Redan väcka frågan ökade risker skulle kunna bli följdenatt om av
kontakter med myndighet kan förefalla märkligt. tekniskaDe ochen
administrativa används för skydda digitala värde-attarrangemang som
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enheter emellertid synnerligen och komplicerade ochär sammansatta
känsliga uppgifter kan de kommer luckorskapa iavvägarom—— ——
säkerheten och omfattning torde sakna motsvarighet iartav en som
traditionell miljö. Saken underlättas inte Finansinspektionen kanattav
komma behöva anlita expertis för bedöma tekniskt kompli-att extern att
cerade Exempelvis bör hemliga nycklar naturligtvis inte avhandlassystem.

tillräckligt nyckellängder, kryptologiskadet granska konceptnär är att t.ex.
och andra principiellt hållna frågor.

Någon reglering härav, skyddet enligt sekretesslagen, ärutöver natur-
ligtvis inte aktuell. behöver emellertid förutsättningarnaDet övervägas, när
klamat, ändringar i sekretesslagen; jfrbehövs SOU 1996:40 38.om s.

4.8.7. Utgivarens verksamhet

Mitt förslag: har tillstånd bör normalt inteDen att utsom ge e-pengar
driva verksamhet utgivning och administration betalningsmedel.änannan av

vilken verksamhet utgivare bedriver betydelsefull iFrågan ärom en sam-
band med tillståndsgivningen och verksamheten behöver bevakas ellermer
mindre kontinuerligt. betydelsefull fråga härvid denEn är utom som ger e-

och föreslås underkastad tillståndsplikt skall få drivapengar som vara
verksamhet inom för juridiska industriellt.ex.annan ramen samma person;

verksamhet eller detaljhandel. Enligt min mening kan e-penningsystemen få
sådan systembärande roll utgivamas förpliktelser användarna inteatt moten

bör få i fara risker för underskott i verksamhet. Till dettasättas genom annan
kommer tillståndsprövning och tillsyn skulle försvårasatt avsevärt om
blandade verksamheter skulle behöva granskas och bedömas från t.ex.
soliditets- och likviditetssynpunkt. föreslår därför huvudregelJag attsom
den tillstånd enligt den föreslagna lagen inte får drivasom ges annan
verksamhet utgivning och administration betalningsmedel. sådanEnän av
reglering undantag kan dock bli alltför stelbent. Därför bör Finans-utan
inspektionen tillåta utgivare driver verksamheträtt att attges en arman om
denna inte kan utgivarens finansiering eller betalnings-äventyraantas
beredskap.

fråga det bör tillståndspliktigaEn krävas utgivareär attannan om av e-
driver sin verksamhet i viss associationsfonn. Aktiebolagsfonnenpengar

här, liksom det finansiellapå området i övrigt, tydlig och välutgör en
fungerande bas. Regelverket klart och lätt anskaffadet kapital,är är att nytt

det skulle behövas. finns förDet dock risk uttrycklig begränsningattom en
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skulle kunna leda tilltill aktiebolag utgivare undantagsvise-pengarsom av
sakligt motiverade. Enligt mening börbegränsningar inte minärsom

Finansinspektionen i del istället kunna uppställa särskilda krav viddenna

tillståndsprövningen, associationsform aktualiseras, så attom en annan
skyddsintressen tillgodoses.berörda

liknande4.8.8. Insättningsgaranti eller skydd-

omfattas formi kan behöva någonMitt förslag: E-pengar större system av
garanti. Frågan behöver dock övervägas närmare.av

kunderfråga särskild garanti bör finnas för skyddaEn någonär att motom
första hand till lagenrisker i e-penningsystemen. Tanken går härvid i

dvs.insättningsgaranti. det gäller de1995:1571 När större systemenom -
tillståndspliktiga banker och kredit-eller motsvarande systemsystem som
marknadsföretag tillhandahåller kan det finnas skäl ställa krav påatt-

fonn garantiordning, till skydd för både konsumenter och detnågon av
knappastfinansiella mindre behövs däremot någotFörsystemet. system

sådant skydd; berörda belopp alltför begränsade.är
Härvid bör genomlysas hur insättningsgarantilagens regelsystem skulle

kunna till hur reglerna maximalt ersätt-t.ex.anpassas e-pengar, om
ningsbelopp skulle tillämpas helt eller delviskurma på anonyma

Även insättningsgaranti kan tänkas,värdeenheter. andra lösningar än t.ex.en
bankgaranti förfinansiellt institut i borgen eller ställergårettatt en

inte hellerutgivarens förpliktelser. skydd baserat på försäkringar börEtt
uteslutas.

betydelse-inte kommer omfattas garantin blir detFör system attsom av
fullt lärrma tydlig information till användarna det inte finns någotatt attom
sådant skydd se bilaga 3.

4.9. ep-direktivEn jämförelse med förslaget till

frånhar inte näringsrättsliga utgångspunkter funnit skäl för långt-Jag såen
gående och detaljerad reglering den i kommissionens förslaget tillsom ep-
direktiv.

Förslaget till direktiv tillhandahållande elektroniska penningtjänsterom av
ep-direktivet behandlatshar i avsnitt 4.3.2. då mitt förslagFrågan tillär om
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förenligt medjämförelse, kanreglering, vidnäringsrättslig närmare ansesen
direktivförslaget.

omfattas,tillräckligt låta utgivarehar detJag attansett e-pengaravvara
fråninvesterar intäkternainnefattar dendirektivförslagetmedan även som

Enligt min93/22/EEC.omfattas direktivetverksamhetsådan attutan av
ställakunna undvikasomfattande regleringsåmening bör attgenomen

ochval mellanaktöreroch denneserforderliga krav utgivarenpå överens-av
med dessa.kommelser

visser-avsnitt 3.7.1.1definition seDirektivförslagets äre-pengarav
studie visarförenlig med min,i huvudsakligen attnärmaremen en

tillsmalare. direktivetbåde vidare och Ii direktivetdefinitionen görsär -
syftarbegränsning till e-penningsystemförslagskillnad från mitt somen——

Enligt minlimited value payments.beloppöverföringar mindretill av
konsumenträttslighuvudsaktill sådan ibegränsningmening är enen

då skall gälla förfråga vadlämplig.reglering inte En är somarman
belopp inomvärdeenheter betydandedigitalabetalningar med t.ex.av

e-pengarkallas de inte benämnsvad de skallindustrin och om-
betalningsmedeldirektivförslaget, berörda såenligtVidare omfattas,

föreslår undantag imedan jagandra utställaren,de godtas ettänsnart av
bankrörelselagen.i kap. 2vidare krets 1 a§enlighet med den som anges

undantagna frånbetalningar därmedför kontobaseradeSkall ICA-kort vara
för sådana rutiner baseradeskall gällatillsyn medantillstånd och motsatsen

e-pengar1°1på
ep-institut får sigbeträffar verksamheterhärefter deVad ägnaettsom

begränsning tillbilaga 3,skiss till regleringi princip, i minföreslås ensom
direktivförslagetbetalningsmedel. Enligtutgivning och administration av

tjänstertillhandahålla icke-finansiellaep-institut emellertid dessutomskall
med vilketlagringsmedietvia det elektroniskalevererassom -

vanligtvisinnehåller emellertidchip kort. Chipetförmodligen har påavsetts
därför kommabegränsningen kani direktivet föreslagnahel dator. Denen
tillhandahållastjänster kanalla de olikamedföra typerattatt somav

förefaller ologiskt. kanmedgivna. sådant Detelektroniskt blir En synsätt
och för denklargöra chipetbestämmelsenistället attantas att avses -

101 direktivets krav detteknikalitetenSlutligen kan den monetäranämnas attatt
såsom chip eller datorminne,teknisk anordningskall lagratvärdet synesenvara

egenskapen devärdeenheter misterinnebära digitala näratt av e-pengar
återfårfrån betalterminal, dennaeller kort tilldistribueras via nätt.ex. men

något undvikit i mitt förslag jfrjag haregenskap lagring sker;när nytt som
karaktär.avsnitt datas2.4.3 om
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får innehållalagrashårddisk därdelen även t.ex.annat;även e-pengaren -
patientrelateradeID-kort ellerfinnas vanligtbrukarde uppgifter ettsom

uppgifter.
ep-institutförbegränsninguttryckligSlutligen i l atträttenart. avges en

till följd sådanamedan riskerandra företag,inneha andelar i engagemang,av
medföreskrifter i sambandbeaktasmin mening, bör kunnaenligt genom

tillståndsgivningen.
medelbestämmelseuttryckligföreslåsep-direktivetI att somomen

deposits enligt 3 iintei utbyte art.är attmotmottas anse some-pengar
slår fastbakomliggande avtal klartbanksamordningsdirektivet,andra attom

detaljhandelnvid betalningar inomoch sedlarersätta myntavsese-pengama
få demmedel förmöjligheter förskotteraerbjuderoch inte attatt senare

e-pengar.102 vuxit framdenna bestämmelsetill hurmed Omersatta man ser
och medlems-kommissionens tjänstemänuttalandenutifrån generella av-

deposits kanför intemedelländerna utgörmottagnaatt ene-pengar —
knappastför limited value paymentscontrario utanför områdettolkning e

fördigitala värdeenheteranvändningi fråga. dåkomma Frågan är avom en
omfattas banksam-varken skulleindustrins inköp från leverantörert.ex. av

till ep-direktiv.ordningsdirektiven eller förslagetav
sundinvesteringsbegränsningar och ochregler bl.a. kapitalkrav,De om
6 ochep-direktivet art. 7föreslås iansvarsfull ledning somm.m.

tillfredsställandekraven påförslag de allmänt hållnai mittmotsvaras av
förgarantiägarprövningfinansiering betalningsberedskap,och samtm.m.

medel bilagase 3.mottagna
direktiv dockförslag och utkastet tillskillnad mellan mittväsentligEn är

andra utgivaren.tillfälliga godtaslokala ellerpå änsystem avsomsynen
med vissaenligt direktivförslagetBanksamordningsdirektiven avses -

tillstånd och2; kraven på-tillämpas dessa art.undantag påäven system
5.resurskrävande setillsyn kvarstår, förfaranden torde bli t.ex. art.som

detaljbetonat.omfattande och delvisDirektivförslaget vidareär
finna skäl förutgångspunkter inte kunnathar från näringsrättsligaJag en
min huri till pålångt gående reglering, dessutom stårså motsats synsom

föränderliga område.utformas detta och snabbtregelverket bör på nya
bankrörelselagenregleringen iIstället har jag, framgått, föreslagit attsom

tillämpas på andrafinansieringsverksamhet inte skalloch lagen änom

102 tillockså växla tillbakadirektivforslaget tilläggs avtaladI rättatt att e-pengaren
for bedöma forskotterade medelbetalningsmedel inte i sig tillräckligtlagliga är att

deposits”.som
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banker och kreditrnarknadsföretag och särskild reglering föratt en e-pengar
skall tillämpas endast på viss omfattning och skallsystem ärsom av
begränsas till grundläggande för detta område. Det synsätten ram som
direktivförslaget föruttryck kan leda till endastantas att utger e-pengar ges

banker, med de begränsningar detta kan innebära för konkurrensen ochav
utvecklingen tjänster på området.av nya

Övriga frågor4.10.

4.10.1. Kryptografi och gränsöverskridande hantering

4.10.1.1. Mitt uppdrag

Enligt direktiven har jag kartlägga problem kan uppkomma på grundatt om
krypteringsalgoritmer103de s.k. används i anslutningatt tillav som

elektroniska kan krigsmateriel och därmedattpengar vara anse som vara
föremål för exportförbud.

Bakgrunden trettiotal inom för det s.k.är Wassenaar-att ett stater ramen
har kommit motverka spridning vissaarrangemanget överens attom av

produkter till länder där de kan ha destabiliserande verkan. Sverige deltaren
i detta samarbete, s.k. strategiska produkter, dvs. med dubblarörsom varor
användningsområden 104inte vad betecknas krigsmateriel.som—

4.10.1.2. Regelverket

Grundläggande regler för och utförsel med dubbla använd-export av varor
ningsområden finns i

förordningrådets EG 3381/94 den 19 december 19940 nr av om upp-
rättandet gemenskapsordning för kontroll medexportav en av av varor
dubbla användningsområden rådsförordningen, EGT 367,L 31.12.1994,nr

1, ochs.
lagen 1991:341 strategiska produkter den svenska lagen.0 om

103 Enligt standardiserad definition algoritm uppsättning väldefinieradeären en en av
regler for lösning problem i ändligt antal jfr avsnitt angående2.4.4ett ett steg;av
kryptografi.

104 vidareSe den frånnämnda Regeringskansliets referensgrupp for kryp-rapporten
teringsfrågor, Kryptopolitik möjliga handlingslinjer, fl‘.57s.——
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åsvenskgällerrådsförordningen rätt ärmedSyfiet enasomsom -——
medförgemenskapenrörligheten inomfriasäkerställa densidan att varor

till sådanaandra sidananvändningsområden, ådubbla att att om-varorse
harRegleringengemenskapen.frånkontroll videffektivfattas exportenav

endastmedanförkrävstillståndutformats så export passeraratt somvaror
3.1°5och3 lomfattas art.territorium integemenskapens pp.genom

inomsändningarregler föremellertidinnehållerRådsförordningen även
arman.1°5 förReglernatillmedlemsstatfråndvs.gemenskapen, enen

underendastdock tillämpasskallmedlemsländersändningar mellan en
förnyadtillåtgärder skalldessaövergångsperiod och behovet tas uppav

juli 1995denikraftträdande lrådsförordningensfråninom årgranskning tre
för deenligt 3gällerBestämmelsernaoch 5. art.19 1art. exportompp.
medan94/942/GUSP,besluttill rådetsi bilagaförtecknats 1harvaror som

hargäller för19,enligtsändningar,föreskrifterna art. somvarorom
rådsbeslut1°7bilaga Vtillförtecknats i I samma

ocksålagen,den svenskadelvis iåterkommerregleringDenna som
tillverk-föreskrifterinnehållerochrådsförordningenkompletterar om
rådsför-imotsvarighetinte har någontillhandahållandeochningsrätt som

denioch 10ordningen.103 enligt 9gäller 2 §lagensvenskaDen —
produkterhögteknologiskabl.a.föreskriverregeringenutsträckning som—

ochsyfteförstörelsebringandeanvändas ikandirekt indirekteller
materialochutrustningprodukter,utformade försärskilt avprogramvaror
föreskriftermeddelarregeringenvidarelagvisst slag. 3I § attsägssamma

krav påskall omfattasenligt 2produkter §strategiskavilka avsomom
såvälhärutförselrådsförordningen. Medenligttillstånd utförseltill menas

105 tullområde.gemenskapenslämnarenligt 2Med art. attexport varanmenas
105 tillstånd skallbföreskrivs i 19.1aktuellasändningar här attart.For varorav

required by"shall beengelskajfr denmedlemsstatersamtligakrävas textenav
tillstånd.generellatillstånd får intedessamemberstates ochall utgöras av
behörigatillstånd denefterfår endastsändning skeinnebärBestämmelsen att aven

förstås såordalydelsen,alltsåskall inte,avsändarlandet.i Denmyndigheten trots
samtligamedgesskalltillfrån medlemsstatsändning avatt en annanenen

medlemsstater.
107 Även ochomfattas;dock 4andra kan art.sevaror
108 tillhandahållasfår i landetutlandet inte härfinns iprodukterStrategiska som

och företagfår myndighetertillstånd. svenskaVidarenågon i utlandet samtutan
tillhandahållatillståndvistas har intestadigvarandeellerbosattden utanärsom

upplåtelsetillstånd förPå motsvarande krävssådana i utlandet 6 §.produkter sätt
2 § 9,högteknologiska produktertillverkningsrätt till bl.a.överlåtelseeller av

enligt § 10.2sådana åtgärder rörandetillinte programvarormen
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sändningar enligt den terminologiexport används i rådsförord-som som
ningen. Frågor tillstånd, tillsyn och kontroll beträffande här aktuellaom
produkter handhas, enligt b1 och 16 lagen strategiska produkter,om av
Inspektionen för strategiska produkter.

Enligt 1 förordningen§ 1994:2060 strategiska produkter denom
svenska förordningen tillämpas den svenska lagen och rådsförordningen på
bl.a. sådana produkter finns i bilaga och till1 4 den svenskaupptagnasom
förordningen. I 4 och 5 den svenska förordningen vilken typanges genom

beslut tillstånd kan enligt 3 rådsförordningen och tillståndart.av ges att
krävs enligt 19-21 rådsförordningen för produkterart. finns iupptagnasom
bilaga 4 till den svenska förordningen. Föreskrifter vidare bl.a.ges om
tillståndens utformning, deklarationer, anmälan utförsel och tillsyn.om

4.10.1.3. Bilagoma

Förteckningama i bilaga och tilll 4 den svenska förordningen över varor
med dubbla användningsområden med gjorda ändringar demotsvarar — -
nämnda bilagoma till rådets beslut 94/942/GUSP, det hänvisas till isom
rådsförordningen. innehållerDe följande bestämmelser kan berörasom
produkter för e-pengar.

Enligt bilaga till1 den svenska förordningen omfattas bl.a. datorer och
kategori 4A och 4D de har egenskaper eller kan utföraprogramvaror om

funktioner begränsningar1°9överskrider vissa Vilka dessa begräns-som
ningar emellertid inte framgåär bilagan. Vidare omfattas enligtsynes av
bilaga bl.a.l utrustning och komponenter kategorisystern, 5A2 ärsom
konstruerade för kryptoteknikl 10använda digitalatt samt programvaror som
fyller 5D2.111motsvarande funktioner kategori

109 varuforteckningenI i bilaga under1 "KATEGORI DATORER",4 attanges-
elektroniska datorer och tillhörande utrustning och elektroniska sammansättningar
och därtill specialtillverkade komponenter omfattas, bl.a. de har egenskapernär
eller kan utföra funktioner överskrider begränsningarna i kategori del 2som
4A001. Vidare omfattas speciell bl.a. den har egenskaper ellerprogramvara, om
möjliga funktioner överskrider begränsningarna i kategori del 2 4D003.som

11° Under rubriken KATEGORI s TELEKOMMUNIKATIONER OCH ’IN~
FORMATIONSSÄKERHET i del 5A22 utrustning, använd-att system,anges
ningsspeciñka enheter, moduler och integrerade kretsar för informationssäkerhet

sådanaför speciellt konstrueradesamt komponenter innefattas bl.a. de ärom
konstruerade for använda kxyptograñ innehåller digitalatt teknik för attsom
tillgodose inforrnationssäkerheten 5AOO2 a.

1 Under kategori innefattas5 vidare 5D0O2 speciellt utformadärprogramvara som
eller modifierad for utveckling, produktion eller användning utrustning ellerav
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Bland de allmänna anmärkningar inledningsvis i bilaga 1 görssom ges
emellertid undantag för vissa generellt tillgängligaärprogramvaror som

tillgängliga112för allmänheten eller allmänt för viss utrustning ochsamt
5A2113.vissa komponenter i Kategorisom avses

bilaga till förordningenI strategiska produkter under4 upptas,om
rubriken GEMENSKAPENS STRATEGISKA KONTROLL, de regler i
avsnitten och datorer4AO0l 4D003 och harom programvaror som

omfattas bl.a. de just nämnda bestämmelserna inforrna-programvara som av om
tionssäkerhet såvitt5A0O2 och specifik här intresse,ärprogramvara som, av- -
har egenskaper eller kan utföra eller simulera funktionen hos utrustningsamma

omfattas och sådana5A0O2 bestyrker program.som av programvara som
Programvaror erfordras för användningen utrustning, i avsnitt 5A0O2som av som

frånhar undantagits någonkontroll, och erbjuder ñink-programvaror som av
sådantionerna hos utrustning, omfattas dock inte regelverket till 5D002.anm.av

112 Enligt allmännade anmärkningarna i bilaga omfattas intel programvara som
beskrivs i kategorierna 0-9

den generellt tillgänglig för allmänhetenär att0 om genom
frånden säljs lager via detaljists försäljningsställe restrik-utanen

tioner
diska över

b via postorderförsäljning, eller
via telefonförsäljning,c och

såden konstruerad användaren själv kan installeraär att
väsentlig medverkan försäljaren, ellerutanprogramvaran av

den "allmänt tillgänglig, dvs. förrestriktioner dess vidareär utan0 om
spridning vidare allmänna definitionemase de i bilaga

anknytningI till denna anmärkning den har företräde framför bestäm-attanges
melsema i kategorierna avsnitt0-9 D.

113 Undantag föreskrivs för bl.a. följande utrustning:
Personliga smartcards eller speciella komponenter förkonstruerats dessa0 som

såvittde intresse inte kan kryptera eller dekrypteraärom nu av-- -
meddelanden eller styrnycklar för sådan kryptering eller dekryptering.

åtkomst,Utrustning såsom bankomater, automatiska saldomaskinerstyr0 som
eller och skyddar lösenord eller eller liknande ochPINvaruautomater som som
används för förhindra otillbörligt utnyttjande, allt under förutsättningatt att
utrustningen tillåterinte kryptering eller filer för skyddatexter utom attav
lösenord eller dylikt.
Utrustning kalkylerar kod AuthenticationMessage Code MAC0 som en som

föranvänds kontrollera eller överförts och ingakorrektatt att text atten en
förändringar har utförts eller för tillåterverifiera användare, inteatt men som
kryptering datatexter eller filer, för den behövs för veriñeringen.utomav som
Kryptografisk utrustning speciellt utvecklad och begränsad för användning i0
maskiner för bank- eller penningtransaktioner såsom bankomater, automatiska
saldomaskiner, självbetjänande skrivare för transaktionsredovisning eller
varuautomater.
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fördärvid för datorer ochredovisats Undantag görs programvarorovan.
användarenl 14personligt bruk medföljersom

under kontroll vidalltså vilka produkter stårbilagaI l export,anges som
mellan medlemsländema. Vissai princip skall få föras frittmen som

följerföra produkter mellan medlemsländernaundantag från fritträtten att
förfrån vilken undantag i sindock bilaga görs,tur t.ex. programvarorav

för personligt bruk medföljer användaren.som

Överväganden4.10.1.4.

erbjuda säkra rutiner förKryptografi förutsättning förär att e-pengar.en
olika tjänster för informationssäkerhetSådana rutiner används dock i många

dvs.och det viktigt skilja tjänster autenticering attär att som avser -
omani-uppgiften utställare riktig och innehålletsäkerställa ärär attatt om
digitaltför konfidentialitet; dvs. hindra insyn ipulerat från tjänster att-

Å utvecklasuppgifter. kan den finansiella sektornrepresenterade sidanena
Åkryptograñ. andrasäkrare marknaden har fri tillgång tillpå sättett om

underlätta kriminell verksamhet.sidan kan fn tillgång till sådana rutineren
produkterutförsel sikte påberörda regleringen ochDen export tarav

de Säkerhetstjänster behövskan erbjuda konñdentialitet. Eftersom somsom
autenticitet direktaför i första hand någrai system avser synese-pengar

regleringenmellan de intressenkonflikter inte behöva uppkomma som av
säkra rutinerprodukter tillvara respektive behovetstrategiska har taatt av

insyn i elektroniska betalningardet finansiella området. Visst skyddpå mot
för autenticering kanbehövs dock och algoritmer och nycklar om-

mellananvändas för insynsskydd. Gränsernarutinerna utformas så även-
därför alltid klara.dessa funktioner inteär

produkter aktualiserassituationer bestämmelserna strategiskadärDe om
följande.i anknytning till äre-pengar

tillhandahålla e-penning-utgivare i land villEn ett annate-pengarav
produkter användare i Sverige.en

förse denneutgivare har kund i land villSvenskEn ett annatsom en
produkter.med sådana

sigtill land vill medanvändare påEn t.ex. ettär ett annat tasom resa
kryptografiska hjälpmedel föraktivt kort eller bärbar dator med e-pengar.en

de fall i och kan produkten tillhandahållasI l 2 att ettgenomsom avses
traditionelltföremål kort eller dator på sättt.ex. ett transporterasen- ——

114 septemberInfon i krañ den 1997.SFS 1997:669 30trättgenom som



Näringsrättsliga frågor 107SOU 1998: 14

nät;115via jfr kortpengar ocheller överföring Närnätpengar.genom
användare inom för personligt bruk med sig kort ellerpå EU, tar t.ex.resa
dator kryptobaserade e-penningprodukter, torde det berörda undantagetmed

bilaga vanligtvis frita från tillståndsplikt. gäller dock vidi 4 Motsatsen resa
till länder utanför EU.

kryptoprodukterutländsk utgivare vill tillhandahållaNär e-pengaren av
svenska regleringen strategiska produkter intesvensk, hindrar denåt aven

behöva tillstånd myndig-produkten förs in. kan utgivarenDäremotatt av en
het i land för få exportera/överföra produkten hit.ett annat att

torde svensk utgivare har kund iPå motsvarande sätt ett annatenen som
förland behöva tillstånd för förse denne med kryptoproduktatt e-pengar;en

exportera/överföra produkten dit. bör emellertid kunnadvs. för Dettaatt
lösas praktiskt förenklade förfaranden för tillstånd 6 råds-se art.genom
förordningen i avvaktan regler anpassade för dessa tjänster.på nya-

frågor, fördel-Slutligen vill jag peka vissa författningstekniskapå som
direkt respektiveningen normgivningen mellan tillämplig EG-rätt svenskav

nivåer115författningsreglering svårigheterna ipå olika och att tränga
utfonnats.regelverket så det harsom

4.10.2. Kostnadskonsekvenser

underlag bl.a.detta principbetänkande har arbetet inriktats påI att som——
för internationella arbetet möjligasvensk ståndpunkt i det övervägaen -

skisserade förslagnäringsrättsliga lösningar för löstDee-pengar. som nu
för beräkningardock inte tillräckligt underlagpresenteras att avger

kostnadskonsekvenser skall bli meningsfulla.
fördet fortsatta arbetet resulterar i förslag till näringsrättsliga reglerOm

sammanhanget.bör frågan kostnadskonsekvenser i dettase-pengar om upp

115 strategiska produkter, kom till innan aktuella internationellaLagen om som nu
åtaganden förelåg, innehöll ursprungligen bestämmelse överföring viaatt näten om
jämställs med utforsel. emellertid bort vid implementeringenDen togs av
rådsförordningen lagrådetsse yttrande i 1994/95:159 bil. 2 34.prop.

116 genomgångJfr den TDL-utredningen har gjorts i sitt slutbetänkande SOUsom
Kontrollfrågor i ff.1992:23 tulldatoriseringen 70
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Bilaga 1

Kommittédirektiv Dir.

1997:1Elektroniska pengar

regeringssammanträde den januari 1997.vid 9Beslut

Sammanfattning uppdragetav

rättsliga frågoroch analysera deutredare skall kartläggasärskildEn som
till dettaelektroniska anslutninganvändning Iuppkommer pengar.avgenom

ochgällande regelverkutreda behovet ändringar iskall utredaren omav ——
ändringar i detta.det behövs föreslå-

skallUtredaren
elektroniska rättsligaanalysera status,pengars-

elektroniskaha utfärdavilka skall rätt attöverväga pengar,som-
utfärdamautsträckning tillsyn skalli vilken överutövasöverväga-

fall bör anordnas,andra aktörer hur denna i såoch samt
mellan utfärdare, innehavaredet civilrättsliga förhållandetanalysera——

elektroniskaanvändningvid utfärdande ochoch betalningsmottagare av

Pengaf,
bör kunnamed elektroniskabetalningaröverväga varapengarom—

anonyma,
skydd för konsumenterna,behovet bestämmelser tillöverväga av-

förhindrabehövs försärskilda bestämmelser attöverväga om-
elektroniskabrottslighet vid användning pengar,av

behovelektroniska medförinförandetöverväga avpengarom av-
säkerhetsåtgärder och exekution,ändrade regler processuella samtom
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kartlägga problem kan uppkomma grundpå de s.k.attom av-
krypteringsalgoritmer används i anslutning till elektroniska kansom pengar

krigsmateriel och därmed föremål för exportförbud.attvara anse som vara

Bakgrund

Utvecklingen
Utvecklingen inom elektronikens och datateknikens områden har gått
mycket snabbt under år. exempel dettaEtt den ökadeärsenare
användningen s.k. kort, dvs. plastkort försedda med integreradsmartaav en
elektronisk krets tillåter laddning betydande informationmängdersom av av
och kan utföra vissa beräkningar och logiska operationer. Ett annatsom
exempel det ökade utbudet och tjänster erbjuds datornät,påär av varor som

exempelvis finansiellaInternet. Inom det området har utvecklingensom
inneburit bl.a. former för betalningar skapats tillkomstenatt nya genom av
s.k. elektroniska pengar.

Betalningar med elektroniska brukar delas i kategorier, delstvåpengar
sådana utförs med kort, dvs. kontantkort, dels sådana utförssmartasom som
via datornät med värdeenheter laddats diskett eller hårddiskenpåsom en
i dator. bådaFör kategorierna gäller utfärdama regel kräveratten som
betalning i förskott för de värdeenheter laddas förbetalda betalningsin-som
strument.

Kontantkort

kontantkortEtt innehåller information kortet kan föranvändasattom
betalningar till visst värde. laddas alltsåKortet med elektroniskaettupp
enheter motsvarande bestämt ivärde Detta kan sedan användasett pengar.
för betalning och tjänster hos betalningsmottagare irmeharav varor som
nödvändig teknisk utrustning. Betalningsmottagaren vänder sig i sin tilltur
utfardaren för lösa de elektroniska enheterna kontanter. Varjeatt mot
gång betalning sker med kortet minskar antalet enheter på kortet meden
motsvarande belopp. Vissa kontantkort kan laddas sedan denyttupp
elektroniska förbrukats. Andra kort engångskaraktär.ärpengarna av

Kontantkorten kan anslutna till slutet eller Iett öppetett system. ettvara
slutet kan det värde finns kortetpå bara användas försystem reserveratsom
betalning hos eller fåtal betalningsmottagare. Exempel sådanapå kortetten

Telias telefonkort. I kan kontantkort användas förär öppetett system
Öppnabetalning hos krets för kontantkort finnsstörre mottagare. systemen

i bl.a. Danmark, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Italien, Finland,
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Storbritannien. de flesta dessa länder tillhandahållsPortugal och I av
emellertidIDanmark, Belgien och Frankrike detbanker. ärsystemen av

för andra företag banker tillhandahållamöjligt öppnaäven än att system.
kontantkort i huvudsak varit begränsad tillSverige har förekomstenI av

i Under hösten 1996 har dockkort engångskaralçtär slutna system.av
i samarbete lanserat förSparbanken och Nordbanken öppetett system

förkontantkort i Uppsala och Hahnstad. Skandinaviska Enskilda Banken har
avsikt ansluta sig till detta under Avsiktenvåren 1997. äratt system att

skall introduceras i hela Sverige under perioden 1997-1999.systemet
betalningsmottagare, särskilt inom handeln, innebär kontantkortFör att

kostnaderna för hantering sedlar och samtidigt riskenminskarmynt somav
för Kortinnehavaren slipper sig och kanrån minskar. ha kontanter på
använda butiker, alhnänna kommunikationsmedel, i parkerings-kortet i på

automater m.m.

Elektroniska datornpåpengar

kan bestå värdeenheter laddas påElektroniska även enpengar av som
diskett eller hårddisken i dator s.k. cyber eller networkpå en money

kan med sin dator via datornät, köpamoney. En Internet,ett t.ex.person
och tjänster och betala med de värdeenheter finns laddade påvaror som

disketten eller hårddisken. Härigenom möjligheteröppnas även utanattnya
förmedling bank eller företag överföringar och betalningargöraannatav en
via datornät eller direkt mellan två datorer.

tid har banker och andra kreditinstitut börjat erbjuda sinaPå senare
kunder vissa finansiella tjänster via datomätet s.k. home banking. Det rör
sig i allmänhet sådana tjänster kan utföras via telenätet,även t.ex.om som
överflyttning mellan olika konton. Arbete pågår också med attav pengar
utveckla olika för via datornät användninglösningar säker handel med av
konto- eller kreditkort. bank- och betaltjänster skall emellertid inteDessa
förväxlas med betalningar elektroniskamed pengar.

finnsSverige inga utfärdare denna elektroniskaI Iännu typav av pengar.
vissa länder, viss försöksverksamhetNederländerna och USA, hart.ex.
inletts. omfattandeMed hänsyn till den och gränsöverskridande verksamhet

förekommer finnspå dataområdet det dock anledning att tro attsom
elektroniska datorn kommer finnas i Sverige inompå kort.ävenattpengar
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Tidigare utredningsarbete

tillkallade regeringen utredare för utreda behovet1992I atten avmars
näringsrättslig nonngivning och tillsyn betaltjänster. Utredningenöver nya

föranledd snabba datatekniska utvecklingen inom betal-dennärmast avvar
utvidgades utrednings-ningsväsendet. tilläggsdirektiv i oktober 1994Genom

omfatta överväganden civilrättsliga lösningar.uppdraget till ävenatt av
Betaltjänstutredningen avlämnade sitt slutbetänkande, Betaltjänster SOU

i augusti Betänkandet handläggs för närvarande i regerings-1995:69, 1995.
kansliet.

betänkandet föreslås lag betaltjänster införs. inne-I Dennaatt en ny om
håller näringsrättslig och civilrättslig reglering. näringsrättsligaDeen en

föreslås bli tillämpliga förbetalda betalningsinstrument,bestämmelserna på
kontantkort. Utredningen har emellertid valt undanta dessa betal-t.ex. att

civilrättsliganingsinstrument från den utredningen föreslagna regleringenav
till kan förväntas under debl.a. med hänsyn den utveckling närmastesom

betalningsinstrument slut-åren på området och osäkerheten vilka somom
ligen kommer etablera sig på marknaden.att

intemationell nivå diskussioner elektroniskaPå pågår pengar.om
till centralbanks-komrnitté, har i majFöregångaren 1994EMI, EU:s gett ut
kontantkort the 1994 Prepaid Card Report belyserMayrapporten om som

frågorna centralbankemas perspektiv. närvarande pågår arbete medFörur
uppföljning Arbetet omfattar elektroniskarapporten. ävenen av pengar

datorn. Europeiska kommissionen frågor näringsrätts-utreder också dessa ur
lig förstaoch civilrättslig synvinkel. Under halvåret 1996 utarbetade central-
bankema inom fem elektroniskaG10 Enrapporter om pengar. sannnan-
fattning resultaten publicerades i november arbete1996. Fortsatt pågårav
inom och ytterligare kommer lärrmas i majG10 1997. Frågorrapport atten

elektroniska har tagits inom OECD/FATF Financialävenom pengar upp
Action Task laundring och Baselkommittén för banktillsyn.Force on money

Uppdraget

Näringsrättsliga och civilrättsliga frågor

flera länder utfärda kontantkort förbehållen banker och kredit-I är rätten att
institut. centralbankskommitté nuvarande har iEU:s EMI 1994 års rapport
rekommenderat kontantkort utfärdasendast skall sådana institut.att av

närvarande emellertid den rekommendationen.För pågår översynen av
Frågan vilka institut skall ha utfärda elektroniska hörrätt attom som pengar
dock med frågan dessa flerarättsliga Inära status.samman om pengars
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kontantkortinom betraktas värdeenhetema påmedlemsstater EU som
analysera vilkeninsättningar i bank. utredarens uppdrag skall det ingåI att

datorn.elektroniska har, såväl kontantkort på Irättslig status sompengar
utfärda elektro-anslutning till detta skall utredaren överväga rätten attom

institut eller företag.niska skall förbehållen endast vissavarapengar
skalli vilken utsträckning tillsynUtredaren bör utövas överövervägaäven

fall anordnas.utfärdama och andra aktörer hur denna i så börsamt
det civilrättsliga förhållandet mellanUtredaren skall vidare analysera

utfärdande och använd-utfärdare, innehavare och betalningsmottagare vid

ning elektroniska Exempel aspekter skall beaktas ärpengar. somav
betalningaransvarsfördelningen mellan utfärdare och kortinnehaväre vid

med kontantkort, slutgiltighet, förfoganden kortet denbetalningarnas över av
utfärdarens kortinnehavarensobehörig verkningar ellerär samtsom av

Även uppkommer tillinsolvens. sådana sakrättsliga frågor bör beaktas som
följd besittningen fysiska föremål och sedlar ersättsmyntattav av - -
med innehav elektroniska behållningar.ett av

Syftet med de elektroniska såvitt gäller kontantkort de iär attpengarna
för hushållens betalningar.första hand skall kontanter och användasersätta

förflesta för kontantkort har därför högsta det beloppDe gränssystem en
kan laddas kortet. finns emellertid inget hindrar kortenpå Det attsom som

framtiden belopp. Medrespektive datorerna i kan laddas med obegränsade
möjligheten tillgång till flera olikaelektroniska också haöppnas attpengar

valutor kort utfärdaren erbjuder växlingsmöjligheterpå attsamma genom av
skilda slag. Utredaren bör vid sin analys hänsyn till dessa möjligheter.ta

Elektroniska behöver inte ellerknutna till viss ettpengar vara en person
individualiserat Utfärdaren kan emellertid kontrollskäl vilja hakonto. av

möjlighet följa transaktionerna på enskilt kort. vissaIsystem ettattsom ger
länder finns fårregler innebär elektroniska inteatt varasom pengar

Utredaren skall betalningar med elektroniskaövervägaanonyma. pengarom
bör kunna vara anonyma.

Sammanfattningsvis skall utredaren kartlägga vilka civilrättsliga och
näringsrättsliga bestämmelser i lagstiftning tillämpligasvensk påärsom
elektroniska utredaren finns behov lag-Om bedömer detatt ettpengar. av
stiftning, skall förslag härom länmas. Sådana förslag skall så långt som
möjligt från gällandeutgå regler och i befintlig reglering. Därvid ärpassas
utredaren inte bunden förslagde lämnats Betaltjänstutredningen.av som av
Bedöms det nödvändigt civilrättsligt särreglera elektroniska iatt pengar
något avseende, skall regleringen från vedertagna civilrättsliga grund-utgå

skallI sammanhanget behovet konsumentskyddsregler beaktas.satser. av
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Ökad risk för brottslighet, m.m.

effektivt betalningsväsende förutsätterEtt hög säkerhet hos de system som
används. Brist i säkerheten kan bl.a. upphov till ökad risk för brottslighet.ge

det gäller elektroniska kan det finnasNär anledning befaraäven attpengar
dessa kan komma användas för penningtvätt. Utredaren skallatt att t.ex.

särskilda regler behövs för komma till med eventuellöverväga att rättaom
brottslighet. det sammanhanget kan också frågorI processuellaom
säkerhetsåtgärder behöva uppmärksammas. kan ifrågasättasDet hurt.ex.

vid beslag och husrannsakan skall hantera elektroniskaman pengar.
Motsvarande frågor uppkommer vid exekutiva åtgärder.

Elektroniska internationellt perspektivi ettpengar

Betalningar med elektroniska måste i internationelltettpengar ses
perspektiv. Utredaren därförskall beakta det arbete pågår i andrasom
länder och inom internationella organisationer. det sammanhanget skallI
utredaren kartlägga de eventuella problem kan uppkomma medäven som
hänsyn till de s.k. krypteringsalgoritmer används i tillanslutningatt som
elektroniska kan krigsmateriel därförochattpengar vara anse som vara
föremål för exportförbud, samtidigt förflyttaskan översom pengarna

via datornät.gränserna

Utredningsarbetet

Utredaren skall samråda med Banklagskommittén 1995:09,Fi
dir. 1995:86. Utredaren bör samråda med Internationella ekobrotts-även

inom Justitiedepartementet.gruppen
Vid de överväganden utredaren gäller regeringens generellagörsom

direktiv till kommittéer och särskilda utredare och direktiven regional-om
politiska konsekvenser dir. 1992:50, offentliga åtagandenatt prövaom
dir. 1994:23, redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir.attom
1994:124 redovisa konsekvenser för brottsligheten och detsamt attom

ibrottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.
Utredarens uppdrag skall slutfört före utgången år 1997.vara av

Finansdepartementet
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påExempel typer av e-pengar, m.m.

Digitala värdeenheter

e-cash on-linenätpengar-

Användaren laddar e-cash i sin från finansielltdator konto hosett ett
institut. används dock vidKontot endast utgivning och inlösen digitalaav
värdeenheter. Transaktionema sker on-line med särskilda programvaror.

formvärdeenhet i e-cash består digitala siffrorEn genereratsav av som
slumpmässigt med användarens jfr sedelnummer. Dettaettprogramvara -

skickas till utgivare e-cash i s.k. digitalt kuvert. Utgivaren,ettnummer en av
inte kan sedelnumret läsbart, verifierat avsändarengöra är,som vem

debiterar dennes konto och förser kuvertet med sin digitala signatur, samt
återsänder det till avsändaren. förklarasrutin kan enklastDenna genom en
jämförelse med skriver sittnågon påöppnaatt utan att ettnanm- -
vanligt kuvert innehåller karbonpapper och handling under-så attsom en
skriften samtidigt hanmar handlingenpå i kuvertet. Utställaren kan inte
spåra betalaren vid inlösen eftersom han inte vad han signerade; dvs.vet

erhållit visst sedelnummer s.k. blinda signaturer. Närettvem som
användaren har återfått den frånsignerade värdeenheten utfardaren hantar
bort kuvertet. Värdeenheten, valör framgår signaturen, därmedärvars av
färdig för användas.att

betalning skerEn så innehavaren e-cash, från sin dator viaatt av
överför digitala värdeenheter motsvarande fordrat belopp tillInternet,

betalningsmottagarens dator. skickar vidarevärdeenheten till detMottagaren
utgivande finansiella institutet för auktorisation, dvs. kontroll centralmot en
databas värdeenheten inte redan har spenderats. Avvecklingen kan skeatt
snabbt on-line.
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nyckelparkryptograñ, därasymmetriskbaserat påSystemet ettär
och för försedigitala kuvertför applicera och bortanvänds ett atttaatt

signatur.det finansiella institutetsvärdeenhetema med
de individerske fritt mellanTransfereringar kan i detta ärsystem som

värdeenhet aldrigDubbelspenderingar undviksanslutna. attgenom samma
databasför varje transaktionoch kontroll skeranvänds två gånger mot enen

överföring mellanskettspenderade värdeenheter. Närmed uppgifter enom
hanvärdeenheter med valör,fåranvändaretvå mottagaren samma omnya

utformatsde digitala signaturema såvärdeenhetema. Vidare harinte löser in
användning vissförst vid upprepadanvändarens anonymitet brytsatt av en

tillgång till nycklar så han kanAnvändaren har emellertidvärdeenhet. att
betalat med viss värdeenhet.Visa det han haräratt ensom

CyberBucks.med valuta, s.k.har i några årSystemet provats egenen
kan användas inomväxlas till nationella valutorkan inteDessa men

Mark Twain Bank, iInternethandel. e-cash i USA EuropaNumera utges av
Bank i Australien AdvanceFinlands och DeutscheEunet samt avavav

Mark Twains tillämpningi sina respektive valutor. EnligtBank; alla av
återföras tillvärdeenheter intekan digitala använts ettsystemet som

bankkonto; dvs. till kontopengar.

ofi"-lineMillicent nätpengar-

manipula-mikrobetalningar via SkyddetMillicent inriktat på Intemet.är mot
avanceradpraktiska utformning påbygger här på rutinemastioner änmer

fram utifrån tanken det tillräckligtkryptografi. Förfarandet har arbetats äratt
skyddet överstigersäkerhetsrutiner kostnaden för brytamed sådana attatt

visserligengrundläggande begränsning,den förtjänst detta En somger.
skydd missbruk,inskränker transfererbarheten visst år attmotmen som ger

och sinavarje handlare mynt endastut accepterar egna somger egna
finns varkenbetalning. Eventuella kontroller sker alltså lokalt; det någon

eller hårdvamskyddcentral registrering transaktioner några motav
dubbelspenderingar.

förväg skall behöva skaffa värdeenheterundvika köparna iFör att att
mängd handlare, använder sig Millicent mäklarefrån agerarav somen

vill med Millicent i förväg kanmellanhänder så den betalaatt somsom
transaktionstillfälletinförskaffa mäklarmynf han sedan vid växlar motsom

de värdeenheter handlaren ut.ger
består uppgifter bl.a. denVärdeenhetema, kallas scrip,som av om

information,handlare vilken gäller, kunden oklart vilkenhos myntet
giltighetstid hemliga uppgifter Beroende påvärde och vissasamt m.m.
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scripet itillämpningen användsför den enskildavilken skyddsnivå valtssom
authenticklartext signeratscrip clear, iklartext och oskyddat men

authentic and private.insynsskyddatsignerat ochprivate ellerbut not
handlama.valutor värde bestämsScripen utgör avvarsegna

scripkunden köpermed scrip inleds medRutinerna för betalningar ettatt
kanalerdel säkramäklare. dennautgivande handlare eller I avsesenav

First Virtual.formen för registrering hos Närjfr nedananvändas; ang.
handlaren,via tillmed scrip sänder han det Internetkunden betalar ett som

vilketdrar det värde medäkta ochkontrollerar det är oanvänt samtatt av
följddet tillutfärdar han scrip, påskett. Därefterbetalning ett nytt av
köparen.det scripet tillreducerade värdet, och sänderbetalningen nya

handel meddock vanligtvis eftersomtransaktioner tillkommerYtterligare
handlare och mäklarebetalningar mellanscrip brukar ske via mäklare. För

säkra kanaler användas.andraavses
kundensvärdet påskiljer sig alltså från vanligaScrip mynt attgenom

därmed delvisjämförelse kanallteftersom betalning sker.scrip ändras En
Analogien medsaldo räknas ned.med konto där ärmyntgöras ett ett

Uppgiften saldoför konto.eftersom utgivaren inte någotemellertid stark om
med digitali den delen skyddatsfinns i kundens scrip,endast ensom

hemliga nyckeln.transaktion förutsätter kännedom densignatur. Varje om
Spårbarheten torde bliskeroklart transaktionemaDet anonymt.är om

anskaffande, frånregistreringar vidberoende vilka görs t.ex. ensomav
kunden.i själva scripetoch vid inlösen vadmäklare, samt omsom anges

endast scripetmed scrip inte identifierasEfiersom den inköpgör ettsom ——
hårddisktilldock ha fört scripet någonverifieras kan kunden över annans—

för användas denne.att av

transfererbarhetkortpengarProton utan—

förening belgiska bankerutvecklatsProtonsystemet avsom av en—
användning banker i Schweiz,har licensierats för nationellBanksys av-

Sverige117 tilloch BrasilienCanada, Holland, Australien, Tyskland, samt
världsomfattande användning. Rutinerna bygger påAmerican förExpress

används i länder underaktiva kort och särskilda betaltenninaler. åttaDet nu
i allaolika det finns fler kort i omlopp inomoch änprotonsystemetnamn,

lanserats Nordbanken,andra tillsammans. Sverige harI Protonsystem av
Cash, och flerFöreningssparbanken S-E-Banken, under beteckningenoch

117 efterhösten i bl.a. Uppsala och Halmstad ochSystemet har sedan 1996prövats en
lanseringen fortsatt i andra städer.utvärdering har antalett
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banker komma ansluta sig. följandeDen beskrivningenantas i förstaatt tar
hand sikte på svenska förhållanden.

När Cashkort kontrollerar och registrerar banken kundensett utges
identitet. Kortet, bankens egendom och lånas till kunden,är ut ärsom

överlåtasllgpersonligt och får i princip inte Kunden har emellertid rätt att
befullmäktiga använda kortet och kunna få kort tillatt ut ettannan avses
varje medlem i hushållet. Det inte nödvändigt kunden har vanligtär att ett
konto knutet till kortet, tanken han, identifiera sig medär att attmen genom

lösenord, konto.l19skall kunna ladda kortet från sitt Enett harövre gräns
för det belopp med vilket kort skall kunna laddassatts i Sverigeett

500 krl och antalet laddningstillfällen under viss period har begränsats.en
Vidare har kortets giltighetstid inskränkts så kortet skall kurma, delsatt
laddas endast under viss tid 2-3 år, dels användas för betalningar endast

månader efter utgången giltighetstiden för laddning.sex av
Värdeenhetema i Protonsystemet tekniskt ackumuleradeutgörs av

12°saldon, inte fasta odelbara valörer. Eftersom dessa saldoräknare skyddas
fysiskt såväl i korten tenninalema det symmetrisk kryptografiattsom anses

tillräckligt skydd.ettger
transaktionEn tillgår så säljaren registrerar i särskildatt summan en

tenninal, varefter kunden sitt kort i tenninalens kortläsare ochsätter
trycker klart för betalningen. Motsvarande digitalaatt acceptera
värdeenheter överförs då till läsaren och betalningen därmed klar.sägs vara

säkerhetsskälAv sker ytterligare kontroller mellan kort och säljarens
terminal.

Vid säljstället utförs ingen identitetskontroll eller kontroll on-line mot ett
finansiellt institut och säljaren lita på värdeenheteräger rätt att att mottagna

SEK.121motvärde i förekommerDet inte hellerrepresenterar någraett
traditionella spärrlistor eftersom rutinerna bygger korten skall kunnaatt
användas anonymt innehavaren. Härigenom tid och kostnaderav sparas
för kommunikationer kan dockKorten så påfyllning intespärras attm.m.
längre blir möjlig.

118 denI svenska beskrivningen Proton tredje inte förvärvakanattav ettanges man
kort i god eftersom det skall kortet fårdet inte överlåtas.tro attanges

119 Kort kunna laddas från konton via bankomatliknande terminaler, telenätet,avses
eller vid personligt besök hos bank där användaren identifieras.etc., en

120 beskrivningarI Proton dock ‘pengar’ föras till kortet i formsägs överav av
elektroniska enheter..

121 PIN-koden används endast vid laddning kortet.av
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bank har utfärdat kortet för internt skuggkonto, såDen ett att ettsom
fullständigt revisionsspår skapas, med uppgifter alla transaktioner. Syftetom

förmed detta konto endast säkerställa utgivaren totalt inlöstaär att att
utfärdatsvärden inte överstiger vad har i och kortutgivandesystemetsom

122bank lämnar inga kontoutdrag beträffande skuggkonton. Kortinnehavaren
kan emellertid med läsare i nyckelringsformat saldot och de tio senasteen se
transaktionerna.

Varje säljställe överför värdeenheter för inlösen till i förvägmottagna ett
angivet konto hos den bank med vilken avtal inlösen tecknats. Bankenom

motsvarande belopp i svenska kronor säljarens kontopåsätter samt
överför protonenhetema till kortutgivande bank och får via clearing
motsvarande belopp i svenska kronor. Därmed värdeenhetens liv slut.är

Genom avtalet säljföretaget likvid för inlösta värdeenheter,garanteras
förmed undantag återdebiteringar efter reklamationer från kortinnehavare.

Överföringama dockmåste regelbundet. låses terminalen förAnnarsgöras
vidare transaktioner. Betalningar kan, framgått, inte heller mellangörassom
individer eller från kort till kort.

Betalaren alltså handlaren, medan transaktionernaär gentemotanonym
kan följas banken, bl.a. det framgårså de medelatt sattav vem som som
inte har spenderats inom kortets totala giltighetstid. Kortinnehavama får
ingen på medlen och avvecklingen sker relativt långsamt, beroende påränta
hur ofta värdeenhetema överförs till inlösande bank och den tid som
förflyter för genomföra resterande överföringar. finansiella institutenDeatt
erhåller intäkterna den s.k. floaten.av

Medlen återbetalbara i den meningen kundatt sägeranges vara en som
sitt kortavtal och återlämnar kortet återfår de medel resterandeupp som

värdeenheter Medlen emellertid förlorade kortetrepresenterar. sägs vara om
och upphittas någon använder det. denI genomgångtappas av annan som

nyligen gjorts den Europeiska Kommittén för Standarder påsom av
Bankområdet återbetalning skall kunna ske kort gåratt även ettanges om
sönder, och beträffande den schweiziska motsvarigheten Cash attanges
återbetalning automatiskt kommer ske för belopp kvarstår efteratt som
giltighetstidens utgång.

förutsätterProtonsystemet avtal mellan kortutgivande bank och kund,
säljställe och inlösande bank, inlösande bank och kortutgivande bank samt
licensavtal mellan Banksys och varje kortutgivare. denI svenska beskriv-

122 vid laddningar från inlåningskontoUttag redovisas dock vanligadeett
kontoutdragen.
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vanligajämföras medkanProtonsystemetningen närmastattanges
med resecheckar.kreditkortstransaktioner, ellervid konto- elleranvisningar

legitirnationskontroll.ställs krav på Idet inte någotSamtidigt pekas på att
löpande skuldebrev underjämförelse medavfärdasbeskrivningen en

bli föremål förinte kandigitala värdeenhetemaåberopande deattav
inlösemutinenbeskrivningenjfr dockupprepade överlåtelser; avovan

inlösande-kortutstäl-säljställe-inlösande bank ochkortinnehavare-säljställe,
lande bank.

transfererbara kortpengarMondex —

International,Mondexför utvecklatMondex kort,är ett system som ur-av
Te1ecom.123och BritishMidland Bankägdesspnmgligen NatWest,av

vidmed tanke på transaktionerutvecklatshar liksomMondex Proton
kopplad till datornmed kortläsaresäljställen,personliga besök på men en
för betalningar påMondex användas ocksåsärskild telefon kaneller en

distans, via Internet.t.ex.
andramellan Mondex ochfinns betydande skillnaderDet systern som

princip skall kunnadigitala värdeenhetema iViktigast deProton. är attt.ex.
istället föroch handlaren kantransfereras fiitt, från kort till kort, attt.ex. -
tilltill andra anslutnaenheterna betala med demlös in systemet.ärsom-

transfererbarhet gårför dennaemellertid inte helt klartDet gränsernaär var
riktningarhelst och i vilkamondexenhet cirkulera hur längekan somen-

helstsom
säker-knapphändig informationi övrigtMondex lämnar även om

vilka delarexempelvis inte klart ihetsteknik och andra rutiner. Det är
i vilkenasymmetrisk kryptering ochsymmetrisk ellerbygger påsystemet

anonymt.124 behöverSom ikan Protonsystemetmån sägassystemet vara
transaktion, transak-sig de genomföranvändarna inte identifiera när menen

bild betalnings-Enligt Mondex skalltionerna ändå spårbara.sägs en avvara
förfalskningar ochtransaktionerurval såflödena kunna skapas attavgenom

det berördavinsterna därav skördas. Ibedrägerier kan uppdagas innan
Bankornrådetför Standarder påfrån den Europeiska Kommitténdokumentet

införassådana kan detskuggkonton inte försdock attsägs att ommen
off-linesker transaktionernaönskas. likhet med andra kortsystemI men

123 aktiemajoriteten 51 %banker världendeltar ytterligareNu 15 över men
förvärvades i novemberMasterCard 1996.av

124 Bankområdetfrån Kommittén för Standarderden EuropeiskaI dokumentet
forundantag pilotsystem.asymmetrisk kryptering används medattanges
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förrutinerna kan knytas till vanligt konto laddning kort, kanett av som
telefoner,ske via särskilt utrustade datorer med kortläsare,uttagsautomater,

köpterminaler, etc.
Med mondexkorten kan mängd olika valutor hanteras och betalnings-en

förfoga Därförkan omgående mondexenheter.mottagaren över mottagna
behövs ingen finns förclearing i vanlig mening. också möjlighet inne-Det en
havaren kanlåsa kortet med lösenord så kortet inte användasatt ett att av
obehöriga. kan dessutom användas för behörighetskontroll vidKortet t.ex.
tillträde till informationssystem utförandeeller vid banktj viaänster nät.av

Kontobaserade rutiner

VirtualFirst

First Virtuals för elektroniska betalningar lämpar sig förstasystem ettsom
exempel förpå rutiner betalningar knutna till individualiserade konton,nya
eftersom skyddet manipulationer bygger administrativa åtgärderpåmot -
inte tekniska. First Virtual nämligen gällande inte finnsdet någongör att
teknologi kan övervinna de säkerhetsrisker för medöppet nätettsom som
sig.l25 Istället för sända känslig information via sådana för Firstatt nät,
Virtual databas med erforderliga uppgifter betalare och betalnings-en om

kontoinformation,mottagare, m.m.
Användarna måste alltså registrera sig på förhand hos First Virtual och
fårde då lösenord s.k. VirtualPIN skall används för identifikationett som

vid transaktioner. Vid registreringen användare överförs kontokorts-av
information via fax eller telefon, medan den efterföljande kommunika-m.m.
tionen vid transaktioner sker med finansiella aspektenDene-post. av
transaktionerna sköts emellertid First Virtual existerande skyd-av genom
dade och säljarens konto krediteras först efter dagar90 så kundernanät, att
får tillfälle upptäcka felaktiga debiteringar. Kunden införatt är anonym
säljaren eftersom han bara identifierar sig med sin VirtualPIN, men

125 Inte den starkaste krypteringen tillräckligt säker grund risker for s.k.ärens av
trojanska hästar. Med det det relativt lätt iäratt att ettmenas smyga program
någons dator kopierar till kreditkonsinformationexempel i det ögonblicksom
uppgifterna skrivs, innan de har krypterats for överföring. påstårFirst Virtual sig
ha utvecklat datavirus sådanautomatiskt kopierar information och deett attsom

det alla existerande kryptobaserade skulle därvidDessaprovat system. system
ha visat sig sårbara for denna missbruk. CyberCash sig hatyp sägervara av
utvecklat formetod undvika problemet.atten
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transaktionen spårbar eftersom PIN-koden kopplad till vanligtär är ett
bankkonto och First Virtual registrerar varje transaktion.

transaktionNär skall genomföras sänder kunden beställning ochen en
sin VirtualPIN till säljaren, förfrågansänder till First Virtualsom en om
kundens kod korrekt. FirstOm Virtual koden korrektär ärattsvarar
levererar säljaren, och First Virtual sänder meddelande till kunden förett att
verifiera transaktionen. Kunden bekräftar därefter eller avvisar transaktionen

allt via First Virtual debiterar kundens konto och krediterar sälja-e-post.—
genomför sedermera transaktionen via säkrasamt nät.rens - -

Överföringar från till möjliga endastär mottagaren ärperson person om
ansluten i egenskap handlare. Rutinema säkerställer inte säljaren fårattav
betalt126 och awecklingen framgått,sker, först efter månader.tresom
Kontohavaren får inte och endast valuta kan användas USD.ränta en
Medlen kan dock önskas. Användningenså medförtas ut när e-post attav
åtgärder vidtas on-line vid varje transaktion. Kommunikationen emellertidär
indirekt eftersom meddelandena inte läses och besvaras omedelbart.

CyberCash SIPS-

CyberCash tillhandahåller också rutiner knutna till individualiserade konton
för betalningar via Secure Service SIPS. RutinemaInternet Paymentnät ——
liknar vanlig betalning med kreditkort, där CyberCash fungeraren som
intermediär mellan säljaren och dennes inlösande bank. Känslig information
överförs visserligen via både kund och säljare använderöppna nät men
särskild mjukvara uppgifternaså krypteras, och kundens kontokorts-att
inforrnation hålls därigenom hemlig för handlaren. Rutinema byggeräven

kombination symmetrisk och asymmetrisk kryptering. Transaktion-en av
sker on-line, fullständigt spårbara.ärema, som

Betalning sker så kunden betalningsorder krypteras,att genererar en som
först med betalarens hemliga nyckel och sedan med säljarens publika
nyckel. betalningsordemNär säljaren försernär han ordern med sin hemliga
nyckel och vidarebefordrar meddelandet till CyberCash-server ären som
kopplad till det vanliga kreditkortsnätet, på kortläsare isättsamma som en

affär. Där meddelandet hand i säker miljö, dekrypteras ochtasen om en
skickas vidare via slutna till handlarens bank. Banken kommunicerarnät

126 First Virtual rekommenderar säljaren överlåter köparen hanatt avgöraatt om
vill forbetala produkten, rutinerna kan utformas så leverans sker först efterattmen
betalning.
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CyberCash.tillskickas sedanauktorisation.för Svaretkundens bankmed
sekunder.cirka 15-20transaktionenHela sägs ta

SET

utveckladespecifikationerantalTransaction SETElectronicSecure är ett
under varjefinansiell informationskyddaMasterCard förVisa och attav

ochregistrering korthavarefrånbetalningsprocess;i handels- ochsteg aven
betalningen127 skydda vanligasyftar tillRutinematill självasäljföretag att

kontobaseradevarigenomutväxlasmeddelanden kankorttransaktioner så att
insyn ochskyddade obehörigsker direkt viabetalningar motöppna nät, mot

därförmanipulationer. SET avses
orderuppgifter betalningarinsyn iskydda obehörig samtmot m.m.om0

informationconfidentiality ofmed betaldatabefordras tillsammanssom
integrity of dataobehörigtinte ändrasöverförda datasäkerställa att0

transaktioninitierardenmöjligt verifiera delsdet attgöra att ensom0
authentication,cardholderobehörigoch intekontohavaren accountär en

finansiellt institutöverenskommelser medsådanadels handlaren har ettatt
authenticationtransaktionen merchantgenomförahan behörigär attatt

krav påoch administrativaandra tekniskatillgodose vissa atto
interoperability.varandraförenliga medärsystemen

för förbeskrivs siginformationssäkerhetolika funktioner förDessa var
skall fungera.för SETinföras enhettydliggöras, de måste attatt som enmen

symmetriskkombinationCyberCash, påprecisRutinema bygger, avensom
insynsskydd tillgodosesBehovetoch asymmetrisk kryptering. genomav

verifieringmeddelanden DES, medankrypteringsymmetrisk avav
data underskydd manipuleringhandlarekontohavaren och t.ex.samt mot av

signaturer RSA.möjliggörs digitalaöverföring via öppna nät genom
enligt följande.beskrivas Närenligt SET-standarden kantransaktionEn

sändermed kontokortoch valt betalasig för inköpkimden bestämt attett
betalningsinstruktiontillsammans medelektronisk orderhan somenen

kontoförandetillsänder i sin begäransigneras digitalt. Säljaren tur en
tillbekräftelse ordernbetalningenauktorisationinstitut samt avenom av

från köparensbetalningDärefter han och begärköparen. levererar
vissaförfarandet kan dock varieras inomfinansiella institut. Detta ramar.

127 för kontobaseradedominera marknadenkommerFlera bedömare SET attantar att
i enlighet medmånga utveckla produkteroch planerarbetalningar via Internet, att

specifikationer.dessa öppna
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rutinerDe SET-standarden bygger omfattande och komplexa.ärsom
förenklatkan beskrivasDe så traditionella rutiner för betalningar medatt

kontokort, där kunden skriver under kontokortsavdrag/en köpnota ellerett
bekräftar elektroniska transaktion med lösenord, dokumentett ersättsen av

förses med utställarens digitala signatur. Pâ motsvarande sätt ersättssom
traditionella kuvert och kommunikation via skyddade med överföring vianät

krypterade dokument. SET-standardenI kallas också denöppna nät av
tekniskt skyddade symmetriska nyckel erhåller tillsammansmottagarensom
med meddelandet för digitalt kuvert digital envelope.

Eftersom rutinerna bygger på eller mindre kommunikationöppenen mer
on-line mellan olika finansiella institut förutsätts hierarki nycklar ochen av
certifikat behöver kunna lita på. De identifierar sig förparternasom
varandra med hjälp dessa och varje transaktion förutsätter utbyte ettav av
antal meddelanden, nycklar och certifikat. fördyrarDetta transaktionerna
och SET därför inte lämpat för små betalningar.är

Alla transaktioner enligt SET registreras säljaren har bara delvismen
tillgång till överförda uppgifter. SET baseras nämligen kombinationpå en av
kryptografiska rutiner så meddelandentvå knyts till varandra.att
Exempelvis kan kund, tillsammans med anbud, sända betalnings-etten en
auktorisation, sedan kan vidarebefordras till det finansiella institutet, försom
den händelse anbudet skulle Därvid det möjligt för institutet,accepteras. är

inte för säljaren, läsa kontonummer medan institutet inte kanattmen m.m.,
del detaljerna i överenskommelsen mellan kund och säljare. Uppgifterta av

kan i övrigt döljas för olika aktörer. Enligt dokumentationenäven SET-av
standarden emellertid aktörerna kommer samarbeta förantas att att att ge en
fullständig bild transaktion det skulle visa sig nödvändigt.av en om

Transferering kan endast ske i riktning, från kund till sälj ställe och deten
beror hurpå rutinerna används hur snabbt awecklingen sker. kanDet gå
avsevärd tid från det säljare begärt köparens finansiella institutatt atten
skall auktorisera transaktionen till dess han sänder begäran betalning.en om

Flera internationella IT-företag samarbetar kring SET-standarden, som
beräknas betydande spridning. pilotprojektEtt i Sverige syftar till atten
använda SET-standarden för Intemetbetalningar. projektetI ingår Förenings-
Sparbanken, S-E-Banken, Handelsbanken, PostGirot Bank 35samt ut-
ländska banker. Visa International har huvudnyckeln och varje bank erhåller
sin bankspecifika certifikatnyckel. Bankema själva distribuerar de privata
kund- respektive säljarnycklama.
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En skiss till näringsrättslig reglering
elektroniskaav pengar

Inledande bestämmelser

Regleringen elektroniska inledas följande definitioner:bör medav pengar

digitala värdeenheter används allmän-elektroniska som sompengar
betalningsinstrumentna

elektroniska registreringar medel kandigitala värdeenhetera av som
användas för betalningar finnas påutan att ett
individualiserat konto
den brukar elektroniska för betal-användarea som pengar
ning,
den elektroniskautgivare uta som ger pengar

Digitala värdeenheter inte allmärma betalningsinstrumentär att anse som
deom

för användning endast på viss begränsad plats,utges en
giltiga endast under kort tidsperiod, ellerär en
tillgängliga för betalning endast och tjänster framställsär av varor som

eller säljs utgivaren eller företag ingår iett annatav av som samma
koncern eller i företagsgmpp med ekonomisk samhörig-närasamma
het.

System för elektroniska pengar

Riktlinjer för för elektroniska bör slås fast desystem attpengar genom
skall uppfylla grundläggande krav på stabilitet, säkerhet och revider-
barhet.
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tillståndUtgivning och m.m.

Elektroniska f°ar banker och kreditmarknadsföretag.utpengar ges av
Andra institut får elektroniska endast efter tillståndutge pengar av
Finansinspektionen.

Tillstånd behövs inte verksamheten bedrivs Sveriges riksbank ellerom av
utländskt företag har inom ochEES EU-anpassning.ett säteav som

ansökanEn tillstånd skall innehålla beskrivning det tilltänktaom en av
för elektroniska och berörda verksamheter.systemet pengar av

Finansinspektionen får meddela tillstånd det kan antas attom
uppfyller kraven på stabilitet, säkerhet och reviderbarhet,systemet

utgivarens finansiering och betalningsberedskap tillfredsställande,är
och

kvalificerat företagetinnehav i och företagets styrelse ochägare ettav
verkställande direktör och dennes ställföreträdare uppfyller mot-
svarande krav och företrädare enligt 2 kap. första1 §ägaresom
stycket och3 4 och andra stycket kap. och b5 11-15, 15 15samt a
lagen 1996:1610 ñnansieringsverksamhet.om

Tillståndet får förenas med föreskrifter hur verksamheten skallom
bedrivas och skyldighet anmäla ändringar förhållandenattom av som
skulle ha varit betydelse för beslutet tillstånd.attav ge

har tillstånd enligtDen denna lag får inte driva verksamhet änsom arman
utgivning och administration betalningsmedel. Finansinspektionen fårav
dock utgivare tillstånd driva verksamhet denna inteattge en annan om
kan utgivarens finansiering eller betalningsberedskap.antas äventyra

Tillsyn

Den har tillstånd elektroniska står under Finans-att utsom ge pengar
inspektionens tillsyn.
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Återkallelse tillståndsaknardeningripandeoch mot som

inte driverutgivarenFinansinspektionenåterkallastillstånd kanEtt omav
tillståndförförutsättningarellerlagmed dennaenlighetrörelse isin om

föreligger.längreinteannars

föreläggaiställetFinansinspektionenfårtillräckligtbedömsdetOm om
vaming.meddelaellerrättelse

berättigadverksamhettillståndspliktigbedriver attnågon utanOm vara
medupphörahonomföreläggaFinansinspektionenskalltill det, att

verksamhetenawecklingenbesluta hurfårInspektionenverksamheten. av
skall ske.

får inspektionentillståndspliktig,verksamhetenosäkertOm det ärär om
upplysningarlämna deverksamhetendriverförelägga den att somsom

fallet.bedöma såskallinspektionen kunnaförbehövs äratt om

vite.medfår det förenasföreläggande,meddelarinspektionenOm

medelGaranti För mottagna

skyddbestämmelserfinnsinsättningsgaranti1995:1571lagenI omom
elektroniskaför pengar.

tillståndfårvärdeenheterdigitalatillhandahåller ut utanDen gessomsom
skyltning ochannonsering,vidskall,Finansinspektionen annanav

intebetalningsmedleninformeramarknadsföring tjänsten, attomav
insättningsgaranti.enligt lagen 1995:1571garantiomfattas omav

Övriga frågor

intetillämpasbankrörelselagen 1987:617kap. 3Bestämmelserna i 2 §a
elektroniskaförpå system pengar.

årliga avgifter.medverksamhet bör bekostasFinansinspektionens

förvaltningsdomstol.allmänöverklagas hosbeslut fårFinansinspektionens
till kammarrätten.överklagandebehövs vidPrövningstillstånd
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Normgivningsbemyndiganden

Lagama på det finansiella området innehåller mängd normgivnings-en
bemyndiganden. Min skiss har inte tagit sikte sådanapå frågor detmen
behöver huruvida bestämmelserövervägas delegation behövs lag elleriom

för regeringen meddelarätt föreskrifter och delegeraatt före-om en att
skriñsrätt följer redan regeringsfonnen RF. Avgörande för dennaav
bedömning vilken 128reglerär typ av som avses.

Vad främst aktualiseras i anknytning till min skiss rörande regler isom
lag kompletterande föreskrifterär näringsverksamhetom see-pengar om
8 kap. och3 7 RF. Det emellertid oklart hur omfattandeär lag-en
reglering kan komma bli och i vilken mån regeringenatt ochav e-pengar -
Finansinspektionen bör normgivningskompetens längregårges en änsom-
vad följer 8 kap. 13 § RF. Jag begränsar mig därför till erinrasom av att om
behovet genomlysa dessa frågor regleringatt närav närmareen av e-pengar
utfonnas.

128 Privaträttsliga regler hör till det obligatoriska Iagområdet. Riksdagen får alltså inte
delegera sådan normgivningsmakt 8 kap. 2 § RF. Däremot får regeringen på
området för s.k. betungande otfentligrättsliga näringsrättsliga föreskrifter se- -kap.8 §3 RF, efter bemyndigande i lag förordning, meddela föreskriftergenom

skatt, i deänannat iämnen 8 kap, §om 7 RF se vidaresom anges prop.
1994/95:50 ñi.283 Därvid får också s.k. subdelegation ske; dvs. riksdagenatt
får medge regeringen överlåter förvaltningsmyndighetatt eller kommunen en

meddela föreskrifter iatt 8 kap. §ämnet 11 RF. Detsamma gäller enligt kap.8
9§ för sådanaRF föreskrifter avgifter, grund 3 § kapitelom som av samma

skall meddelas riksdagen.annars av
Slutligen följer direkt RF för regeringenrätt meddela verkställighets-av atten

föreskrifter och föreskrifter inom för den s.k. restkompetensen; dvs.ramen
föreskriñer inte enligt grundlag skall meddelas riksdagensom 8 kap. 13 §.av
Regeringen tår delegera denna foreskriñsrâtt. Trots alltsådet följer grundlagatt av

den normgivningskompetensatt i 8 kap. §13 RF tillkommer regeringen,som avses
förekommer det bestämmelser i vanlig lag delegation sådan kompetens tillom av
regeringen; s.k. kvasidelegation.
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Sakregister

aktivt kort, 41 debetkort, 42
anonymitet, 38; 47; 49; 59; 116; digital, 21

118; 120 digitala dokument, 20; 31; 45; 50;
asymmetrisk kryptering, 33 52
autenticitet. Se äkthet digitala värdeenheter. Se
avveckling, 40 värdeenhet
betalkort, 43 dubbelspendering, 31; 38; 53
betalkrafi, 20; 22; 51 e-cash, 48
betalning, 19 elektronisk, 21. Se digital
betalningsfönnedlare, 21 elektroniskt arkiv, 30
betalningsförmedling, 21 elektroniskt förvar, 36
betalningsinstrument, 20; 22; 52 20; 50;45; 52; 5955;e-pengar,
betalningsmedel, 19; 20; 22; 36; kort, 44externa

51 fasta valörer, 37; 52
betalningsväsendet, 19 First Virtual, 121
betalsystem, 19 float, 41; 11971;
bitmönster, 32 fordring, 19
blinda signaturer, fordringsbevis,115 25
bokbetalning, 20 fysiska objekt, 29
bokpengar, 20 fysiska skydd, 30
byteshandel, 23 förbetalda kort, 43
Cash, 117 förskottsbetalning, 65
chip, 26; 41 förskottsbetalningar, 58
CyberBucks, 116 hybridsystem, 37
CyberCash, 122 information, 21
data, 21; 31; 52; 54 instrument, 22; 27; 60
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off-line, 48; 49insättningsbevis, 25
on-line, 47interna kort, 44
originalexemplar, 30föremål,konkret 31
originalinnehâll, 30kontanter, 19; 59; 61

kontantkort, 2227; 43 pengar,
plastkort, 26; 41konto, 20; 29; 31; 42; 60; 64

individualiserat konto, räkneenhet, 2220; 37
modeller,kontoföring, 36 rättsliga 50

saldo,samlingskonto, 36; 5266
skuggkonto, 36; 52; seigniorage, 7120; 39; 49;

signering,59; 61; 119 33
single-loop,kontobaserade tillämpningar, 50 40
single-purpose,kontokort, 26; 42 40
självständigt värde, 26; 61kortpengar, 49

kreditivsedel, slutna 3925 system,
kreditkort, symboler,26; 43 51

symmetrisk kryptering,kreditmynt, 3326
transfererbarhet, 48; 49; 120kryptering, 40;33

kryptograñ, urkund,21; 32 27
kundmedel, uttagskort,65 43
kvasimatenell, valorism, 2432; 53
legitimationsfunktion, valuta, 1944
logiska skydd, 30; valutor, 4132

värdeenhet, 53; 59magnetrand, 26 20; 37; 44; 52;
metallism, värdemärke,24 27
Millicent, värdemätare, 2248
Mondex, återbetalbar, 119120 41;
multi-loop, äkthet,40 45

multi-purpose, äkthetstecken, 2840
nominalism, 3924; 51 öppna system,

45; 47nätpengar,



utredningar 1998offentligaStatens

förteckningKronologisk

beskattning.Fi.Omstruktureringaroch. Tänderhelalivet
vuxentandvård.ersättningssystemförnytt-

Välfärdensgenusansikte.A.b. organisationsspeciñkaalltid Nivå- ochMänpassar. frånhandeln.medexempel A.processer
ochKärlek,ekonomiskaVårt liv kön. resursersom. maktdiskurser.A.

detrationellamakten din MytenTy är om. arbetslivetochdetjämställdaSverige.A.
Översyn för kollektivatillsynsreglerrörelse-ochav. försäkringar.Fi

alkoholdryckerAlkoholreklam.Marknadsföringav. produkturval.ochSystembolagets
Fi.Integritet Effektivitet- Skattebrott.-. för konst.Campus U.. Friståendeutbildningarmedstatligtillsyn. olika områden.inom U.

Självdeklarationochkontrolluppgifter. förenkladeförfaranden.Fi.-
kemikaliehantering.Säkrare Fö. näringsrâttsligafrågor.Fi.14 E-pengar-.



Statens offentliga utredningar 1998

Systematisk förteckning

Försvarsdepartementet
Säkrarekemikaliehantering.13

Socialdepartementet
Tänderhelalivet

ersättningssystemför vuxentandvård.2nytt-
Alkoholreklam.Marknadsföring alkoholdryckerochav
Systembolagetsprodukturval.8

Finansdepartementet
Omstruktureringarochbeskattning.l
Översyn rörelse-ochtillsynsreglerför kollektivaav
försäkringar.7
Integritet Effektivitet- skattebrott.9-
Självdeklarationoch kontrolluppgifier

förenkladeförfaranden.12—
E-pengar näringsrättsligafrågor.14-
Utbildningsdepartementet
Campusför konst10
Friståendeutbildningarmedstatligtillsyn
inomolika områden.1 l

Arbetsmarknadsdepartementet
Välfärdensgenusansikte.3

alltidMan Nivä- ochorganisationsspecifikapassar
medexempelfrånhandeln.4processer

Vårt liv kön.Kärlek,ekonomiska ochsom resurser
maktdiskurser.5

makten dinTy Myten detrationellaär om
arbetslivetochdetjämställdaSverige.6









FRITZES
Posmnmzssz STOCKHOLM10647

TELEFON:FAX:08-690 08-690919a, 9-190


	Innehåll



