
Senast uppdaterad: 1 augusti 2022

Du kan hitta information om ändringar av våra priser och avgifter och när de börjar gälla på sidan "Policyuppdateringar". Du kan också se ändringarna genom att
klicka på "Användaravtal" längst ner på valfri webbsida och sedan välja "Policyuppdateringar".  

Inhemsk: En transaktion som sker när både avsändaren och mottagaren är registrerade hos eller identifierade av PayPal som bosatta inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES). 

Internationell: En transaktion som sker när avsändaren och mottagaren är registrerade hos eller identifierade av PayPal som bosatta på olika marknader. Vissa
marknader grupperas tillsammans vid beräkningen av internationella transaktionsavgifter. Se våra grupperingar i grupperingstabell per marknad/region.  

Tabell över marknadskoder: På våra avgiftssidor kan vi hänvisa till marknadskoder som består av två bokstäver. En fullständig lista över PayPals marknadskoder
hittar du i vår tabell över marknadskoder.

Relevant marknad/region

Avgifterna nedan gäller PayPal-konton för personer som är bosatta i följande marknader/regioner:

Lista över marknader/regioner

Sverige (SE)

Avgifter för kommersiella transaktioner

När du köper eller säljer varor eller tjänster, tar emot betalningar via QR-koder, genomför någon annan typ av kommersiell transaktion, skickar eller tar emot en
donation eller tar emot en betalning när du "ber om pengar" med hjälp av PayPal, kallar vi det för en "kommersiell transaktion".

Standardtaxa för att ta emot inhemska transaktioner

Transaktionstyp Avgift

Alternativ betalningsmetod (APM)
Transaktionsavgifter för alternativ betalningsmetod,  
APM, tillämpas

Kortfinansierad betalning från en användare av våra  
Villkor för betalningar utan ett PayPal-konto

1,90 % + fast avgift

Transaktioner för QR-kod – 10,01 EUR och uppåt 0,90 % + fast avgift

Transaktioner med QR-kod – 10,00 EUR och lägre 1,40 % + fast avgift

Alla andra kommersiella transaktioner 3,40 % + fast avgift

https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/upcoming-policies-full?locale.x=sv_SE
https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacywax-full?locale.x=sv_SE


Ta emot internationella transaktioner

Avgiften för att ta emot inhemska transaktioner och transaktioner med QR-kod gäller, plus den extra procentbaserade avgiften för internationella
kommersiella transaktioner.

Extra procentbaserad avgift för internationella kommersiella transaktioner

Plats för avsändarens marknad/region Avgift

EES Ingen avgift

Storbritannien 1,29 %

Alla andra marknader 1,99 %

Ytterligare serviceavgift för mottagare av internationella, kommersiella transaktioner
med bas i Storbritannien

Den här avgiften tillämpas endast för handlare som har separata avtal med PayPal. En ytterligare serviceavgift, enligt en ändring i tillämpliga lagar,
förordningar eller kortsystemsregler som rör sändningen eller mottagandet av kommersiella transaktioner, kan tillämpas på beloppet för en kommersiell
transaktion som tas emot av handlare med ett PayPal-konto som registrerats i en EES-marknad/-region från en avsändare vars konto är registrerat hos
eller identifierat av PayPal som beläget på/i den brittiska marknaden/regionen.

Betalningstyp Avgift

Kommersiella transaktioner där mottagarens marknad/region är registrerad eller identifierad av PayPal som EES 1,29 %

Fast avgift för kommersiella transaktioner (baserad på mottagen valuta)

Valuta Avgift

Australiensisk dollar 0,30 AUD

Brasiliansk real 0,60 BRL

Kanadensisk dollar 0,30 CAD

Tjeckisk koruna 10,00 CZK

Dansk krona 2,60 DKK

Euro 0,35 EUR

Hongkongdollar 2,35 HKD

Ungersk forint 90 HUF



Valuta Avgift

Israelisk shekel 1,20 ILS

Japansk yen 40 JPY

Malaysisk ringgit 2,00 MYR

Mexikansk peso 4,00 MXN

Valuta Avgift

Taiwanesisk dollar 10 TWD

Nyzeeländsk dollar 0,45 NZD

Norsk krona 2,80 NOK

Filippinsk peso 15,00 PHP

Polsk zloty 1,35 PLN

Rysk rubel 10,00 RUB

Singaporiansk dollar 0,50 SGD

Svensk krona 3,25 SEK

Schweizerfranc 0,55 CHF

Thailändsk baht 11,00 THB

Brittiskt pund 0,20 GBP

Amerikanska dollar 0,30 USD

Fast avgift för QR-koder 10,01 EUR och högre (baserat på mottagen valuta)

Valuta Avgift

Australiensisk dollar 0,10 AUD

Brasiliansk real 0,20 BRL

Kanadensisk dollar 0,10 CAD

Tjeckisk koruna 3,00 CZK

Dansk krona 0,70 DKK



Valuta Avgift

Euro 0,10 EUR

Hongkongdollar 0,80 HKD

Ungersk forint 30 HUF

Israelisk shekel 0,40 ILS

Japansk yen 12 JPY

Malaysisk ringgit 0,70 MYR

Mexikansk peso 2,00 MXN

Valuta Avgift

Taiwanesisk dollar 3 TWD

Nyzeeländsk dollar 0,15 NZD

Norsk krona 1,00 NOK

Filippinsk peso 5,00 PHP

Polsk zloty 0,50 PLN

Rysk rubel 3,00 RUB

Singaporiansk dollar 0,20 SGD

Svensk krona 1,00 SEK

Schweizerfranc 0,10 CHF

Thailändsk baht 4,00 THB

Brittiskt pund 0,10 GBP

Amerikanska dollar 0,10 USD

Fast avgift för QR-koder 10,00 EUR och lägre (baserat på mottagen valuta)

Valuta Avgift

Australiensisk dollar 0,05 AUD

Brasiliansk real 0,10 BRL

Kanadensisk dollar 0,05 CAD



Valuta Avgift

Tjeckisk koruna 1,50 CZK

Dansk krona 0,35 DKK

Euro 0,05 EUR

Hongkongdollar 0,39 HKD

Ungersk forint 15 HUF

Israelisk shekel 0,20 ILS

Japansk yen 6 JPY

Malaysisk ringgit 0,20 MYR

Mexikansk peso 0,55 MXN

Valuta Avgift

Taiwanesisk dollar 2 TWD

Nyzeeländsk dollar 0,08 NZD

Norsk krona 0,47 NOK

Filippinsk peso 2,50 PHP

Polsk zloty 0,23 PLN

Rysk rubel 1,50 RUB

Singaporiansk dollar 0,08 SGD

Svensk krona 0,50 SEK

Schweizerfranc 0,05 CHF

Thailändsk baht 1,80 THB

Brittiskt pund 0,05 GBP

Amerikanska dollar 0,05 USD

Avgifter för transaktioner till donationer

När du skickar eller tar emot donationer, till exempel via Generosity Network-insamlingar eller på annat sätt, kallar vi den här typen av kommersiell transaktion för
en "donation".

Standardtaxa för att ta emot inhemska donationer



Transaktionstyp Avgift

Donation 3,40 % + fast avgift

Transaktioner med QR-kod – 10,01 EUR och uppåt Avgifterna för kommersiella transaktioner gäller

Transaktioner med QR-kod – 10,00 EUR och lägre Avgifterna för kommersiella transaktioner gäller

Ta emot internationella donationer

Avgiften för att ta emot inhemska donationer samt den extra procentbaserade avgiften för internationella donationer gäller.

Ytterligare procentbaserad avgift för internationella donationer

Plats för avsändarens marknad/region Avgift

EES Ingen avgift

Storbritannien 1,29 %

Alla andra marknader 1,99 %

Fast avgift för donationer (baserad på mottagen valuta)

Valuta Avgift

Australiensisk dollar 0,30 AUD

Brasiliansk real 0,60 BRL

Kanadensisk dollar 0,30 CAD

Tjeckisk koruna 10,00 CZK

Dansk krona 2,60 DKK

Euro 0,35 EUR

Hongkongdollar 2,35 HKD

Ungersk forint 90,00 HUF

Israelisk shekel 1,20 ILS

Japansk yen 40,00 JPY

Malaysisk ringgit 2,00 MYR



Valuta Avgift

Mexikansk peso 4,00 MXN

Valuta Avgift

Taiwanesisk dollar 10,00 TWD

Nyzeeländsk dollar 0,45 NZD

Norsk krona 2,80 NOK

Filippinsk peso 15,00 PHP

Polsk zloty 1,35 PLN

Rysk rubel 10,00 RUB

Singaporiansk dollar 0,50 SGD

Svensk krona 3,25 SEK

Schweizerfranc 0,55 CHF

Thailändsk baht 11,00 THB

Brittiskt pund 0,20 GBP

Amerikanska dollar 0,30 USD

Avgifter för transaktioner till välgörenhetsorganisationer

Avgifter för transaktioner till välgörenhetsorganisationer kräver ansökan och förhandsgodkännande av PayPal. När de här avgifterna har godkänts av PayPal gäller de
för alla betalningar för kommersiella transaktioner och donationer som tas emot på ditt PayPal-konto. Eventuella hänvisningar till "fast avgift" avser den fasta
avgiften för transaktioner till välgörenhetsorganisationer.

Ta emot inhemska transaktioner till välgörenhetsorganisationer

Transaktion Avgift

Sverige (SE) 1,90 % + fast avgift

Ta emot internationella transaktioner till välgörenhetsorganisationer



Avgiften för att ta emot inhemska transaktioner till välgörenhetsorganisationer gäller, plus den extra procentbaserade avgiften för internationella
kommersiella transaktioner.

Fast avgift för transaktioner till välgörenhetsorganisationer (baserad på mottagen
valuta)

Valuta Avgift

Australiensisk dollar 0,30 AUD

Brasiliansk real 0,60 BRL

Kanadensisk dollar 0,30 CAD

Tjeckisk koruna 10,00 CZK

Dansk krona 2,60 DKK

Euro 0,35 EUR

Hongkongdollar 2,35 HKD

Ungersk forint 90 HUF

Israelisk shekel 1,20 ILS

Japansk yen 40 JPY

Malaysisk ringgit 2,00 MYR

Mexikansk peso 4,00 MXN

Valuta Avgift

Taiwanesisk dollar 10 TWD

Nyzeeländsk dollar 0,45 NZD

Norsk krona 2,80 NOK

Filippinsk peso 15,00 PHP

Polsk zloty 1,35 PLN

Rysk rubel 10,00 RUB

Singaporiansk dollar 0,50 SGD

Svensk krona 3,25 SEK

Schweizerfranc 0,55 CHF



Valuta Avgift

Thailändsk baht 11,00 THB

Brittiskt pund 0,20 GBP

Amerikanska dollar 0,30 USD

Avgifter för alternativa betalningsmetoder

Vi kan låta dina kunder välja någon av de alternativa betalningsmetoderna (APM) som anges i vårt APM-avtal i kassan för att betala dig för köp. 

En fullständig lista över alternativa betalningsmetoder som vi stöder finns i bilaga 1 i APM-avtalet för din marknad. Du måste godkänna villkoren i APM-avtalet för
din marknad innan du tar emot sådana betalningar.

Ta emot inhemska transaktioner

Betalningstyp Avgift

Alternativ betalningsmetod (APM) 1,90 % + fast avgift

Ta emot internationella transaktioner

Den extra procentbaserade avgiften för att ta emot internationella transaktioner tillämpas inte när du tar emot APM-betalningar.

Fast avgift för APM-transaktioner (baserad på mottagen valuta)

Valuta Avgift

Australiensisk dollar 0,30 AUD

Brasiliansk real 0,60 BRL

Kanadensisk dollar 0,30 CAD

Tjeckisk koruna 10,00 CZK

Dansk krona 2,60 DKK

Euro 0,35 EUR

Hongkongdollar 2,35 HKD

Ungersk forint 90 HUF

Israelisk shekel 1,20 ILS

https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/apm-tnc?locale.x=sv_SE#annex1
https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/apm-tnc?locale.x=sv_SE


Valuta Avgift

Japansk yen 40 JPY

Malaysisk ringgit 2,00 MYR

Mexikansk peso 4,00 MXN

Valuta Avgift

Taiwanesisk dollar 10 TWD

Nyzeeländsk dollar 0,45 NZD

Norsk krona 2,80 NOK

Filippinsk peso 15,00 PHP

Polsk zloty 1,35 PLN

Rysk rubel 10,00 RUB

Singaporiansk dollar 0,50 SGD

Svensk krona 3,25 SEK

Schweizerfranc 0,55 CHF

Thailändsk baht 11,00 THB

Brittiskt pund 0,20 GBP

Amerikanska dollar 0,30 USD

PayPals kortbetalningstjänster på nätet

Användning av tillämpliga tjänster förutsätter behörighet, ansökan och godkännande av PayPal och ditt godkännande av villkoren i Avtal för PayPals
kortbetalningstjänster på nätet. De här avgifterna kommer att tillämpas för alla betalningar av kommersiella transaktioner som tas emot med PayPals
kortbetalningstjänster på nätet. 

Termer med stor bokstav i det här avsnittet definieras i Avtal för PayPals kortbetalningstjänster på nätet.

Ta emot inhemska transaktioner med PayPals kortbetalningstjänster på nätet

Betalningstyp Avgift

Avancerade betalningar med betalkort –  
avgiftsstruktur vid blandad prissättning:

Korttyperna Visa och Mastercard
1,90 % + fast avgift

https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/pocpsa-full?locale.x=sv_SE
https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/pocpsa-full?locale.x=sv_SE


Betalningstyp Avgift

Avancerade betalningar med betalkort –  
avgiftsstruktur Interchange Plus:

Korttyperna Visa och Mastercard
Förmedlingsavgift + 1,90 % + fast avgift

Avancerade betalningar med betalkort

American Express-korttyp
3,50 %

Övriga betalningar Avgifterna för kommersiella transaktioner gäller

Förmedlingsavgifter: Sträcker sig uppskattningsvis från 0,2 % till 2,0 %. Se PayPals avtal för kortbetalningstjänster på nätet för information
om avgiftsstrukturen för Interchange Plus och avgiftsstrukturen för blandad prissättning samt dina val.

Ta emot internationella transaktioner med PayPals kortbetalningstjänster på nätet

Avgiften för att ta emot inhemska transaktioner med hjälp av PayPals kortbetalningstjänster på nätet tillämpas vid sidan om den extra procentbaserade
avgiften för internationella transaktioner. Den extra avgiften tillämpas inte vid förmedlingsbaserade avgifter enligt avgiftsstrukturen Interchange Plus,
transaktioner av American Express-korttyp eller APM (i förekommande fall).

Förmedlingsavgifter: Sträcker sig uppskattningsvis från 0,2 % till 2,0 %. Se PayPals avtal för kortbetalningstjänster på nätet för information
om avgiftsstrukturen för Interchange Plus och avgiftsstrukturen för blandad prissättning samt dina val.

Fast avgift för transaktioner med PayPals kortbetalningstjänster på nätet (baserat på
mottagen valuta)

Valuta Avgift

Australiensisk dollar 0,30 AUD

Brasiliansk real 0,60 BRL

Kanadensisk dollar 0,30 CAD

Tjeckisk koruna 10,00 CZK

Dansk krona 2,60 DKK

Euro 0,35 EUR

Hongkongdollar 2,35 HKD

Ungersk forint 90 HUF

Israelisk shekel 1,20 ILS

Japansk yen 40 JPY

Malaysisk ringgit 2,00 MYR

https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/pocpsa-full?locale.x=sv_SE
https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/pocpsa-full?locale.x=sv_SE


Valuta Avgift

Mexikansk peso 4,00 MXN

Valuta Avgift

Taiwanesisk dollar 10 TWD

Nyzeeländsk dollar 0,45 NZD

Norsk krona 2,80 NOK

Filippinsk peso 15,00 PHP

Polsk zloty 1,35 PLN

Rysk rubel 10,00 RUB

Singaporiansk dollar 0,50 SGD

Svensk krona 3,25 SEK

Schweizerfranc 0,55 CHF

Thailändsk baht 11,00 THB

Brittiskt pund 0,20 GBP

Amerikanska dollar 0,30 USD

PayPal-utbetalningar

PayPal-utbetalningar (vilket inkluderar tjänsten som tidigare kallades massbetalning) gör att du enkelt kan skicka betalningar till flera mottagare samtidigt. Vi
debiterar en avgift för varje betalning som du skickar med PayPal-utbetalningar. Avgiften baseras på vilken betalningstyp och vilken valuta den är skickad till.

Skicka PayPal-utbetalningar

Transaktion Avgift

Inhemska PayPal-utbetalningar
2 % av det totala transaktionsbeloppet (får inte överstiga den högsta avgiftsgränsen för inhemska
massbetalningar nedan)

Andra internationella PayPal-
utbetalningar

2 % av det totala transaktionsbeloppet (får inte överskrida den högsta avgiftsgränsen för internationella
massbetalningar nedan)

Högsta avgiftsgräns för PayPal-utbetalningar

Baserad på betalningsvaluta:



Valuta
Högsta avgiftsgräns för 
inhemska massbetalningar

Högsta avgiftsgräns för 
internationella massbetalningar

Australiensisk dollar 16,00 AUD 100,00 AUD

Brasiliansk real 24,00 BRL 150,00 BRL

Kanadensisk dollar 14,00 CAD 90,00 CAD

Tjeckisk koruna 280,00 CZK 1 700,00 CZK

Dansk krona 84,00 DKK 500,00 DKK

Euro 12,00 EUR 70,00 EUR

Hongkongdollar 110,00 HKD 660,00 HKD

Ungersk forint 3 080,00 HUF 18 500,00 HUF

Israelisk shekel 50,00 ILS 320,00 ILS

Japansk yen 1 200,00 JPY 8 000,00 JPY

Malaysisk ringgit 50,00 MYR 300,00 MYR

Mexikansk peso 170,00 MXN 1 080,00 MXN

Taiwanesisk dollar 440 TWD 2 700,00 TWD

Nyzeeländsk dollar 20,00 NZD 120,00 NZD

Norsk krona 90,00 NOK 540,00 NOK

Filippinsk peso 640,00 PHP 3800,00 PHP

Polsk zloty 46,00 PLN 280,00 PLN

Rysk rubel 480,00 RUB 2 800,00 RUB

Singaporiansk dollar 20,00 SGD 120,00 SGD

Svensk krona 100,00 SEK 640,00 SEK

Schweizerfranc 16,00 CHF 100,00 CHF

Thailändsk baht 460,00 THB 2 800,00 THB

Brittiskt pund 10,00 GBP 60,00 GBP

Amerikanska dollar 14,00 USD 90,00 USD

Mikrobetalningar

Med förbehåll för ansökan och förhandsgodkännande av PayPal kan du uppgradera ett befintligt konto för att få mikrobetalningsavgiften. Mikrobetalningsavgifter
kan vara idealiska som ett alternativ till standardtransaktionsavgiften för företag som behandlar betalningar under 5,00 SEK. Om du uppgraderar till



mikrobetalningsavgiften kommer denna avgift att gälla för alla betalningar för kommersiella transaktioner som tas emot på ditt PayPal-konto. Kontakta oss om du vill
ansöka om mikrobetalningsavgiften.

Ta emot mikrobetalningar

Transaktion Avgift

Inhemska mikrobetalningar 5,0 % + fast avgift för mikrobetalningar

Övriga internationella mikrobetalningar 6,0 % + fast avgift för mikrobetalningar

Fast avgift för mikrobetalningar

Baserad på betalningsvaluta:

Valuta Avgift

Australiensisk dollar 0,05 AUD

Brasiliansk real 0,10 BRL

Kanadensisk dollar 0,05 CAD

Tjeckisk koruna 1,67 CZK

Dansk krona 0,43 DKK

Euro 0,05 EUR

Hongkongdollar 0,39 HKD

Ungersk forint 15 HUF

Israelisk shekel 0,20 ILS

Japansk yen 7 JPY

Malaysisk ringgit 0,20 MYR

Mexikansk peso 0,55 MXN

Valuta Avgift

Taiwanesisk dollar 2 TWD

Nyzeeländsk dollar 0,08 NZD

Norsk krona 0,47 NOK

https://www.paypal.com/se/smarthelp/home


Valuta Avgift

Filippinsk peso 2,50 PHP

Polsk zloty 0,23 PLN

Rysk rubel 2,00 RUB

Singaporiansk dollar 0,08 SGD

Svensk krona 0,54 SEK

Schweizerfranc 0,09 CHF

Thailändsk baht 1,80 THB

Brittiskt pund 0,05 GBP

Amerikanska dollar 0,05 USD

Chargeback-avgifter

För transaktioner som inte behandlas via antingen en köpares PayPal-konto eller via en gästbetalning fastställer vi en avräkningsavgift till säljare för chargebacks från
kredit- och betalkortstransaktioner (en chargeback kan tillkomma när en köpare avvisar eller återbetalar en debitering på sitt kort via kortutfärdaren). 

Chargeback-avgiften baseras på den mottagna valutan enligt följande:

Chargeback-avgifter

Valuta Avgift

Australiensisk dollar 22,00 AUD

Brasiliansk real 35,00 BRL

Kanadensisk dollar 20,00 CAD

Tjeckisk koruna 400,00 CZK

Dansk krona 120,00 DKK

Euro 16,00 EUR

Hongkongdollar 155,00 HKD

Ungersk forint 4 325,00 HUF

Israelisk shekel 75,00 ILS

Japansk yen 1 875,00 JPY

Malaysisk ringgit 65,00 MYR



Valuta Avgift

Mexikansk peso 250,00 MXN

Valuta Avgift

Taiwanesisk dollar 625 TWD

Nyzeeländsk dollar 28,00 NZD

Norsk krona 125,00 NOK

Filippinsk peso 900,00 PHP

Polsk zloty 65,00 PLN

Rysk rubel 640,00 RUB

Singaporiansk dollar 28,00 SGD

Svensk krona 150,00 SEK

Schweizerfranc 22,00 CHF

Thailändsk baht 650,00 THB

Brittiskt pund 14,00 GBP

Amerikanska dollar 20,00 USD

Tvistavgifter

Vi kan ta ut en tvistavgift när en köpare inleder en tvist, ett krav eller ansöker om en chargeback för en transaktion som har behandlats via köparens PayPal-konto
eller en PayPal Checkout-lösning. Se Användaravtalet för mer information om tvistavgifter för normal och hög volym. 

Tvistavgifterna tillämpas i samma valuta som den ursprungliga transaktionen.

Standardavgifter för tvister

Valuta Avgift

Australiensisk dollar 25,00 AUD

Brasiliansk real 65,00 BRL

Kanadensisk dollar 20,00 CAD

Tjeckisk koruna 350,00 CZK

https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=sv_SE


Valuta Avgift

Dansk krona 100,00 DKK

Euro 14,00 EUR

Hongkongdollar 115,00 HKD

Ungersk forint 4 585,00 HUF

Indisk rupie 1 080,00 INR

Israelisk shekel 55,00 ILS

Japansk yen 1 630,00 JPY

Malaysisk ringgit 65,00 MYR

Mexikansk peso 300,00 MXN

Valuta Avgift

Taiwanesisk dollar 455 TWD

Nyzeeländsk dollar 25,00 NZD

Norsk krona 140,00 NOK

Filippinsk peso 760,00 PHP

Polsk zloty 60,00 PLN

Rysk rubel 1 125,00 RUB

Singaporiansk dollar 20,00 SGD

Svensk krona 145,00 SEK

Schweizerfranc 15,00 CHF

Thailändsk baht 465,00 THB

Brittiskt pund 12,00 GBP

Amerikanska dollar 15,00 USD

   

Tvistavgifter för hög volym



Valuta AvgiftValuta Avgift

Australiensisk dollar 50,00 AUD

Brasiliansk real 130,00 BRL

Kanadensisk dollar 40,00 CAD

Tjeckisk koruna 700,00 CZK

Dansk krona 200,00 DKK

Euro 28,00 EUR

Hongkongdollar 230,00 HKD

Ungersk forint 9 170,00 HUF

Indisk rupie 2 160,00 INR

Israelisk shekel 110,00 ILS

Japansk yen 3 260,00 JPY

Malaysisk ringgit 130,00 MYR

Mexikansk peso 600,00 MXN

Valuta Avgift

Taiwanesisk dollar 910 TWD

Nyzeeländsk dollar 50,00 NZD

Norsk krona 280,00 NOK

Filippinsk peso 1 520,00 PHP

Polsk zloty 120,00 PLN

Rysk rubel 2 250,00 RUB

Singaporiansk dollar 40,00 SGD

Svensk krona 290,00 SEK

Schweizerfranc 30,00 CHF

Thailändsk baht 930,00 THB

Brittiskt pund 24,00 GBP

Amerikanska dollar 30,00 USD

   



Valutaomvandlingar

Mer information om hur vi omvandlar valuta finns i användaravtalet. 

Gå till Valutaomvandlarverktyget nedan för att ange den tillämpliga växelkursen som kan gälla för din transaktion. Eventuella avgifter kan komma att ändras baserat
på tid och datum för den slutförda transaktionen. 

Valutaomvandlarverktyg

Omvandling av saldo för ett företagskonto och transaktioner där en mottagare har
samtyckt till att betala för valutaomvandlingen

Avgift

3,0 % över basväxelkursen

Avgifter för e-checkar

Ibland kan avsändaren av en betalning som du tar emot använda en e-check som ett sätt att finansiera betalningen från sitt bankkonto och skicka den från sitt PayPal-
konto. Se användaravtalet för mer information om e-checkar. När du tar emot en betalning finansierad med en e-check tillämpar vi den avgift som du samtyckte till
att betala för att ta emot betalningen, upp till en monetär gräns som anges nedan (baserad på den mottagna valutan):

Avgifter för att ta emot e-checkar

Betalningstyp Avgift

Per varje betalningstransaktion Avgifter för kommersiella transaktioner

Högsta avgiftsgräns för e-checkar

Valuta Högsta avgiftsgräns

Australiensisk dollar 50,00 AUD

Brasiliansk real 75,00 BRL

Kanadensisk dollar 45,00 CAD

https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=sv_SE#currency-conversion1
https://www.paypal.com/se/smarthelp/article/faq1976
https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=sv_SE


Valuta Högsta avgiftsgräns

Tjeckisk koruna 50,00 CZK

Dansk krona 250,00 DKK

Euro 35,00 EUR

Hongkongdollar 330,00 HKD

Ungersk forint 9 250,00 HUF

Israelisk shekel 50,00 ILS

Japansk yen 4 000,00 JPY

Malaysisk ringgit 150,00 MYR

Mexikansk peso 540,00 MXN

Taiwanesisk dollar 1 350,00 TWD

Nyzeeländsk dollar 60,00 NZD

Norsk krona 540,00 NOK

Filippinsk peso 100,00 PHP

Polsk zloty 140,00 PLN

Rysk rubel 1 400,00 RUB

Singaporiansk dollar 60,00 SGD

Svensk krona 320,00 SEK

Schweizerfranc 50,00 CHF

Thailändsk baht 1 400,00 THB

Brittiskt pund 30,00 GBP

Amerikanska dollar 45,00 USD

Överföringar från PayPal

Du kan vanligtvis överföra pengar från PayPal via standardöverföringar till ditt kopplade bankkonto eller till betalkort som uppfyller villkoren. En valutaomvandling
(och avgifter för valutaomvandling) kan också tillämpas.

Överföra saldo från ett PayPal-företagskonto

Överföring till Typ av överföring Avgift



Överföring till Typ av överföring Avgift

Lokalt bankkonto Standard Ingen avgift (om ingen valutaomvandling krävs)

Amerikanska bankkonton Standard 3,00 % (om ingen valutaomvandling krävs)

Andra avgifter för handlare

Inkluderat nedan är avgifter som är kopplade till händelser, förfrågningar eller åtgärder som kan uppstå när du använder ditt konto.

Andra avgifter

Aktivitet Beskrivning Avgift

Bankretur vid
överföring från
PayPal

Den här avgiften debiteras när en användare försöker överföra
pengar från PayPal men misslyckas på grund av att felaktig
bankkonto- eller leveransinformation har lämnats.

28,00 SEK

Återbetalningar
för
kommersiella
transaktioner

Fullständig återbetalning

Om du återbetalar en betalning för en
kommersiell transaktion debiteras det inga
avgifter för att genomföra återbetalningen, men
avgifterna som du ursprungligen betalade för att
ta emot betalningen returneras inte till dig.

Delåterbetalning

Om du återbetalar en betalning för en
kommersiell transaktion debiteras det inga
avgifter för att genomföra återbetalningen, men
avgifterna som du ursprungligen betalade för att
ta emot betalningen returneras inte till dig.

Bekräftelse av
betalkort

Vissa användare, som vill höja överföringsgränsen eller som
PayPal fastställer, kan debiteras en avgift för att koppla och
bekräfta betalkort. Detta belopp kommer att återbetalas när du har
slutfört verifieringsprocessen för betalkortet.

Se tabellen för koppling och bekräftelse av betalkort
nedan.

Inaktivt
PayPal-konto

Inaktivitetsavgiften blir den lägsta av avgifterna som anges nedan,
eller det återstående saldot på ditt konto.

Se tabellen för inaktivitetsavgifter för PayPal-konto.

Begäran om
uppgifter

Denna avgift ska gälla för ansökningar om information relaterad
till varför vi hade rimliga skäl att neka din betalningsorder. Vi
debiterar ingen avgift för dokumentation som efterfrågas i
samband med att du i god tro hävdar att det förekommer ett fel på
ditt PayPal-konto.

12,00 EUR (per vara)

Tabell för koppling och bekräftelse av betalkort



Valuta AvgiftValuta Avgift

Australiensisk dollar 2,00 AUD

Brasiliansk real 4,00 BRL

Kanadensisk dollar 2,45 CAD

Tjeckisk koruna 50,00 CZK

Dansk krona 12,50 DKK

Euro 1,50 EUR

Hongkongdollar 15,00 HKD

Ungersk forint 400 HUF

Israelisk shekel 8,00 ILS

Japansk yen 200 JPY

Malaysisk ringgit Inte tillämpligt

Mexikansk peso 20,00 MXN

Valuta Avgift

Taiwanesisk dollar 70 TWD

Nyzeeländsk dollar 3,00 NZD

Norsk krona 15,00 NOK

Filippinsk peso 100,00 PHP

Polsk zloty 6,50 PLN

Rysk rubel 60,00 RUB

Singaporiansk dollar 3,00 SGD

Svensk krona 15,00 SEK

Schweizerfranc 3,00 CHF

Thailändsk baht 70,00 THB

Brittiskt pund 1,00 GBP

Amerikanska dollar 1,95 USD

Tabell för inaktiva PayPal-konton



Valuta Avgift

Tjeckisk koruna 270,00 CZK

Dansk krona 75,00 DKK

Euro 10,00 EUR

Ungersk forint 3 600,00 HUF

Norsk krona 105,00 NOK

Polsk zloty 45,00 PLN

Svensk krona 100,00 SEK

Schweizerfranc 10,00 CHF

Brittiskt pund 9,00 GBP


