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Post- och telestyrelsens föreskrifter om statligt 

stöd till tillhandahållare av grundläggande 

betaltjänster; 

PTSFS 2015:1 

Utkom från trycket 

den 27 april 2015   

beslutade den 16 april 2015. 

 Med stöd av 17 § förordningen (2014:139) om statligt stöd till 

tillhandahållare av grundläggande betaltjänster föreskriver Post- och 

telestyrelsen följande. 

Tillämpningsområde och definitioner 

1 §   Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur statligt stöd till 

tillhandahållare av grundläggande betaltjänster ska beräknas och om kontroll 

av överkompensation. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om 

verkställighet av förordningen (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare 

av grundläggande betaltjänster. 

2 §  I denna författning avses med 

     Tillhandahållare: aktör som tillhandahåller grundläggande betaltjänster 

till personer, företag och föreningar som använder tjänsterna.  

Ansökan om stöd 

3 § Den som ansöker om stöd ska lämna åtminstone följande uppgifter i 

samband med ansökan. 

- Tillhandahållarens identitet, 

- på vilken geografisk plats verksamheten ska bedrivas, 

- ändamålet med det sökta stödet, 

- verksamhetens öppettider, om de grundläggande betaltjänsterna är av 

sådant slag att den uppgiften är relevant, 

- tillhandahållarens senast fastställda årsredovisning, 

- en uppskattning av sådana kostnader som anges i 5 § andra stycket 

    dessa föreskrifter, samt 

- en uppskattning av sådana intäkter som anges i 5 § tredje stycket dessa 

               föreskrifter. 
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Beslut om stöd 

4 §  Länsstyrelsens beslut om att bevilja stöd ska åtminstone innehålla 

följande uppgifter. 

- Vilken sökande beslutet gäller, 

- på vilken geografisk plats verksamheten ska bedrivas, 

- de villkor som ställs för beviljandet av stödet, 

- hur ofta stödet ska betalas ut till tillhandahållaren, 

- det preliminära belopp som stödet uppgår till och maximalt 

stödbelopp under beslutets giltighetstid, samt 

- hur länge beslutet gäller. 

Beräkning av stödets storlek 

5 § Det beviljade stödet ska motsvara tillhandahållarens redovisade 

nettokostnader för att tillhandahålla grundläggande betaltjänster. 

Nettokostnaderna ska beräknas i enlighet med allmänt erkända 

redovisningsprinciper. Nettokostnaderna beräknas som skillnaden mellan 

kostnader enligt andra stycket och intäkter enligt tredje stycket. 

Vid beräkning av nettokostnader enligt första stycket ska samtliga 

kostnader som är direkt hänförliga till tillhandahållandet av grundläggande 

betaltjänster beaktas. Kostnader som är gemensamma för tillhandahållandet 

av de grundläggande betaltjänsterna och eventuell annan verksamhet ska 

beaktas om kostnaderna tillkommer för att tillhandhålla grundläggande 

betaltjänster. Kostnader för investeringar ska ingå i beräkningen av 

nettokostnader om investeringen är nödvändig för tillhandahållandet av 

grundläggande betaltjänster. 

Vid beräkning av nettokostnader enligt första stycket ska samtliga intäkter 

som är direkt hänförliga till tillhandahållandet av grundläggande betaltjänster 

beaktas.  

Utbetalning av stöd och kontroll av överkompensation 

6 § Länsstyrelsen ska betala ut beviljat stöd till tillhandahållaren 

regelbundet, under förutsättning att underlag som avses i 7 § har lämnats in.   

Länsstyrelsen ska ha en fastställd rutin för hur utbetalningen av stöd 

enligt första stycket ska ske.  

7 §  Inför varje utbetalning av stöd ska tillhandahållaren lämna in underlag 

till länsstyrelsen för att verifiera sådana kostnader och intäkter som avses i  

5 § för den relevanta perioden.  

8 § Om tillhandahållaren även bedriver annan verksamhet än att 

tillhandahålla grundläggande betaltjänster ska det klart framgå av 

tillhandahållarens interna redovisning vilka kostnader och intäkter som är 

hänförliga till grundläggande betaltjänster.  

9 § Länsstyrelsen ska regelbundet kontrollera att utbetalat stöd inte 
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överstiger nettokostnaderna enligt 5 §. Vid dessa kontroller ska det utbetalade 

stödet jämföras med tillhandahållarens redovisade intäkter och kostnader för 

att tillhandahålla grundläggande betaltjänster under den aktuella perioden. 

Kontrollerna ska utföras åtminstone vart tredje år.  

Om det vid en kontroll framkommer att en tillhandahållare har fått stöd 

som överstiger nettokostnaderna enligt 5 §, får motsvarande belopp räknas av 

från det stöd som ska utges vid nästa utbetalningstillfälle. Detta gäller under 

förutsättning att det överstigande beloppet inte överstiger 10 procent av det 

beviljade stödet under ett år.  

När stödet upphör ska länsstyrelsen göra en slutlig kontroll av att 

tillhandahållaren inte har fått stöd som överstiger nettokostnaderna enligt 5 §. 

Rapportering till länsstyrelsen i Dalarna 

10 § Länsstyrelsen ska senast den 15 januari varje år lämna uppgifter till 

länsstyrelsen i Dalarnas län enligt 12 § förordningen (2014:139) om statligt 

stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster. 

 

_________________ 

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2015. 

På Post- och telestyrelsens vägnar 

 

GÖRAN MARBY  

   Karolina Asp 

  

 

 


