
2020-03-19 Konfidentiell 1(4)

Nedanstående gäller vår ursprungliga sammanställning av fakta med 
tillhörande bedömningar inför starten ang mikrobetalningar via ett 
mikrobetalkonto som vi har benämnt Mediakonto. Då avsågs donationer men 
de funktioner för tex artikelförsäljning som tillkommit under främst 2022 
bedömer vi inte ändrar på vår ursprungliga bedömning. 

Beskrivning av Net Medias betaltjänst inför starten dec 2020

Det planerade bolagets primära tjänst avser fördelning av mikrodonationer från allmänheten till ett 
begränsat antal mottagare som alla har ett affärsavtal med bolaget och alltså är Bolaget kunder. 
Med mikrodonationer menas donationer dvs frivilliga gåvor av oftast 1 kr till 10 kr per tillfälle.

Donationer utförs av donatorerna genom att först klicka på en ”Donationsknapp” på mottagarens 
webbsida och sedan med ytterligare ett klick i ett nytt fönster bekräfta donationen.  Idén är att göra 
det möjligt att på ett enkelt sätt belöna bloggare eller artikelförfattare direkt efter att man 
konsumerat innehållet i artikeln eller videon/podden samt att det ska ske så kostnadseffektivt som 
möjligt. En pekuniär ”Gilla”-knapp.

Endast mottagare med affärsavtal med Bolaget får tillgång till ”Donationsknapp”. Alla mottagare är
svenska bolag/organisationer eller privatpersoner, som bolaget kan skaffa sig god kundkännedom 
om. Endast svenska kronor hanteras.

Alla som vill donera eller belöna bra artiklar/bloggare måste via internet och med angivande av en 
fungerande e-postadress och användarnamn registrera sig hos Bolaget samt betala in (Förbetalning 
med Swish eller bankgiro från annat konto i svensk bank) 100 – 200 kr till Bolagets konto i bank 
(SEB). Kontanter hanteras inte och kan inte användas. Denna inbetalning registreras av Bolaget i ett
skuggkonto för varje donator och kan sedan i sin helhet användas för mikrodonationer till mottagare
med ”Donationsknapp”. 

Inbetalda pengar kan endast användas för donationer via systemet och kan inte återbetalas. 
Donationer kan inte ske på verklig kredit utan det krävs att skuggkontots behållning är större än 
donationen för att donationen ska genomföras av systemet. Intill dess ligger de vilande.

Vid klick på en ”Donationsknapp” och efter bekräftelse flyttar systemet donationsbeloppet från 
donatorns skuggkonto till ett motsvarande skuggkonto för den avsedda mottagaren (som äger den 
webbsida där knappen placerats).
  
På mottagarens skuggkonto ackumuleras donationer från alla donatorer. 

Alla transaktioner loggas och lagras i både donatorns konto och i mottagarens konto så att 
uppföljning kan ske. Alla transaktioner är tillgängliga för respektive donator och mottagare via 
internet.

Månadsvis kan mottagare begära (faktura) att få sina erhållna donationer utbetalda av Bolaget 
minus Bolagets provision. Utbetalning sker manuellt av Bolagets behörige person från Bolagets 
konto i banken till ett bankkonto hos mottagaren. Inga kontanter hanteras.

Omsättningen av donationer under första året bedöms bli väl under 10 miljoner kronor (<1 M euro) 
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Allmän Verksamhetsbeskrivning

Bolaget kommer att vara verksamt i Sverige med svenska mottagare av donationer. Endast 
donationer i svenska kronor kommer att hanteras. Bolaget beslutar inte själv om donationerna utan 
förmedlar bara små donationer till av Bolaget godkända kunder.  Bolagets syfte är att fylla det 
tomrum som idag finns vad gäller donationer till skribenter som idag är beroende av att deras läsare 
av bloggar vid sällsynta tillfällen donerar ett större belopp som är från 50 kr och uppåt. En av de 
största bloggtjänsterna Det Goda Samhället har identifierat ett behov att kunna få tillgång till en 
donationstjänst som möjliggör ner till 1 kr per läst artikel. 

Bland aktieägarna finns de som utvecklat ett färdigt av EU understött projekt för donationer och pay
per view vilket ger basen för ett moderniserat mobilt donationssystem med små belopp. 

Det Goda Samhället eller andra bloggare kan ansluta sig till det nya mikrodonationssystemet. Vid 
varje artikel finns en knapp (utöver den traditionella Doneraknappen för större belopp) som läsaren 
kan klicka på när denne vill donera ett belopp på 1, 5  eller 10 kr. För att kunna göra det behöver 
donatorn först överföra 100 kr - 200 kr till bolagets SEB-konto som mottagare av överföringen. 

Genom att alla donerade små belopp registreras så kan skribenten (och endast denne) läsa av alla 
delposter och totalbeloppet som gottskrivits den anslutne skribentens konto. Denne kan sedan välja 
utbetalningstidpunkt, vilket förutsätts bli när minst 1000 kr uppnåtts och månadsvis.
Bolaget behåller då 5-6 % av det tillgodoräknade beloppet innan utbetalning sker. 

DGS erhåller idag ca 25.000 kr per månad för alla sina artiklar. Målet är att med denna 
donationstjänst dubblera dessa intäkter. Förväntad volym av donationer som passerar systemet 
beräknas under första året bli mellan 1 och 2 Mkr. För bolaget blir det en omsättning på 50-150.000 
kr det första året. Beroende på hur framgångsrikt verksamheten utvecklas tas nya beslut om 
expansion  

- Allmän riskbedömning av verksamheten
Hela verksamheten är hårt inlåst till att betalning endast kan göras till kunder dvs till de 
skribenter/bloggare som är anslutna till systemet. Det belopp som kommer att finnas på Bolagets 
konto i SEB är skillnaden mellan de 100-200 kr som inbetalats per donator och det som ännu inte 
betalats ut till mottagarna dvs skribenterna. Vid 500 donatorer som är registrerade är maxbeloppet 
100.000 kr minus det som redan har utbetalats till skribenterna dvs kanske 50-70.000 kt som mest. 
Vid det dubbla antalet anslutna donatorer dubblas dessa belopp
Bolaget har en fast kostnad på ca 4000 kr per månad. Med tillgängliga medel på 100.000 kr från 
start så är det inte en verklig risk för verksamhetens drift. Övriga kostnader är för 
banktransaktioner.   

- Instruktioner och rutiner om åtgärder avseende penningtvätt och finansiering av terrorism
Vår bedömning är att denna mikrobetaltjänst inte på något sätt lämpar sig för frestelser med 
penningtvätt. Varje kund är känd till namn och har ett unikt avtal med Bolaget. Utbetalning kan 
endast göras till de som har fått rättighet att placera vår donationsknapp på en artikel som de själva 
har publicerat. All utbetalning sker manuellt genom överföring till kundens bankkonto.
Alla transaktioner loggas och kan följas upp i efterhand om misstänkt aktivitet upptäcks.

Slutsatser och referenser till lagtexter 

Det som är gulmarkerat nedan bör gälla Bolaget.
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Vår slutsats är att Bolaget varken är tillståndspliktigt eller måste registrera sig hos FI.
Möjligen måste Bolaget anmäla om omsättning efter 12 månade överstiger 1 M euro.

Först några definitioner tagna ur: SOU 1995:69 Betaltjänster : slutbetänkande  
https://lagen.nu/sou/1995:69 

Betaltjänst: Uppdrag som går ut på att åt en kund utföra en betalning eller liknande överföring av 
medel. 

Betalningsförmedling: Förmedling av en betalning mellan avsändare och mottagare. Förmedlingen 
utförs av minst en tredje part. Med tredje part avses varje part med egen rättskapacitet. I 
förmedlingen ingår att någon tredje part hanterar likviden. Andra aktörer i mellanledet kan ha 
administrativa uppgifter, såsom att förmedla eller sortera information. 

Betalningsförmedling innebär att en bank eller ett annat subjekt åtar sig att flytta pengar från en 
betalare till en betalningsmottagare. Betalningsförmedling förutsätter således en tredje part. Vid 
betalningsförmedling deltar ofta flera parter i likvidhanteringen eller i informationsbehandlingen. 
En eller flera aktörer i förmedlingskedjan hanterar likviden. Därutöver kan finnas andra aktörer som
endast förmedlar information om betalningstransaktionen, sorterar olika betalningar eller på annat 
sätt tar befattning med transaktionen i administrativt hänseende. 

Tillstånd skall inte krävas när verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhandahålla allmänheten 
betaltjänster drivs av näringsföretag eller företag som ingår i samma koncern som ett 
näringsföretag, om tjänsten kan användas endast för att betala varor och tjänster som framställs eller
säljs av näringsföretaget. 

Ur https://docplayer.se/1220954-E-betaltjanster-delrapport.html#show_full_text

Mikrobetalningar: Betaltjänster som hanterar små belopp är t.ex. elektroniska plånböcker innebär 
att kunden fyller på med pengar i en e-plånbok hos ett företag som tillhandahåller en sådan 
betaltjänst. När kunden vill betala för en tjänst eller produkt, dras beloppet från e-plånboken. 
Mikrobetalningar är idag vanliga i mobilnäten. De utförs dock inte med hjälp av e-plånböcker, 

Lag (2010:751) om betaltjänster
Nedanstående utdrag ur lagtexten anser vi är relevanta för Bolaget.

§ 6a Denna lag, med undantag för bestämmelserna om obehöriga transaktioner i 5 kap. 55 och 56 
§§ och 5 a kap. 1-4 och 6-8 §§, gäller inte tjänster som
   1. baseras på betalningsinstrument som enbart kan utnyttjas inom ett begränsat nätverk av 
leverantörer, hos en leverantör i dennes affärsställe eller i fråga om ett mycket begränsat varu- eller 
tjänsteutbud, eller 
   2. baseras på betalningsinstrument som 
      a) endast är giltiga i Sverige, 
      b) tillhandahålls på begäran av ett företag eller ett offentligt organ för inköp av en viss vara eller
tjänst från en leverantör som har ingått ett avtal om detta med utgivaren av instrumentet, 
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Undantag för vissa betalningstransaktioner

7 §   Denna lag gäller inte betalningstransaktioner som

 8. genomförs via en leverantör av elektroniska kommunikationsnät eller elektroniska 
kommunikationstjänster vilken fungerar som mellanhand, om betalningstransaktionerna faktureras 
på leverantörens faktura och
      a) avser inköp av digitalt innehåll och röstbaserade tjänster, eller
      b) genomförs från eller via elektronisk utrustning för välgörenhetsändamål eller för inköp av 
biljetter. 

En förutsättning för undantag enligt första stycket 8 är att värdet på de enskilda 
betalningstransaktionerna inte överstiger ett belopp motsvarande 50 euro och 
betalningstransaktionernas sammanlagda värde för en abonnent inte överstiger ett belopp 
motsvarande 300 euro per månad.

3 §   En fysisk eller juridisk person får ansöka hos Finansinspektionen om att undantas från 
tillståndsplikt enligt 1 §. Inspektionen ska besluta om ett sådant undantag om
   1. genomsnittet av de totala betalningstransaktionerna under de senaste 12 månaderna inte 
överstiger ett belopp motsvarande 3 miljoner euro per månad, 

Anmälningsskyldighet

9 §   Den som driver sådan verksamhet som avses i 6 a § 1 ska anmäla detta till Finansinspektionen 
om det sammanlagda värdet av de betalningstransaktioner som genomförts under de senaste tolv 
månaderna överstiger ett belopp motsvarande en miljon euro.

Den som driver sådan verksamhet som avses i 7 § första stycket 8 ska anmäla detta till 
Finansinspektionen.
Lag (2018:175).

Registrering

10 §   Finansinspektionen ska registrera den som har gjort en anmälan enligt 9 § om 
förutsättningarna för undantag är uppfyllda.

Bestämmelser om register finns i 8 kap. 5 §.
Lag (2018:175).

Version 2022-11-16 (ursprunglig text hösten 2020 inför dialog med bank)


