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Förslag till föreskrifter om kassaregister – 
standardexport av data från journalminne m.m. 

IT&Telekomföretagen har tagit del av förslaget om standardexport av data från 

journalminne m.m. och vill framföra följande synpunkter och förslag.  

Bakgrund till IT&Telekomföretagens svar 

Under 2019–2020 har Kassarådet inom IT&Telekomföretagen varit inbjuden att delta i 

framtagande av specifikation för XML-baserad export av journalminne. Bakgrunden till 

förslaget är behovet av att standardisera journalen samt att möjliggöra enhetlig export av 

journaldata. Arbetsmetoden innebar att den framtagna lösningen blev förankrad och 

accepterad av båda parter. 

Remissens innehåll 

Remissen innehåller förslag till ny föreskrift avseende standardexport samt ett antal 

ändringar i befintliga föreskrifter. 

Definitionen av avstämningskod upphävs – 2 kap. 1 § (SKVFS 2014:9) 

Definitionen av avstämningskod har tagits bort då den inte längre används i föreskriften. 

Ändringen är en följd av att definitionen av löpande användning i 2 kap. 15 § föreslås 

ändras.  

Kassarådets kommentar 

Ändringen tillstyrkes 

Definitionen av betalningsmedel – 2 kap. 2 § (SKVFS 2014:9) 

Definitionen av betalningsmedel i 2 kap. 2 § ändras. Den nuvarande exemplifieringen av 

olika slag av betalningsmedel har skapat en viss oklarhet om vilka slag av betalningar 

som ska registreras i ett kassaregister. Nu klargörs att med betalningsmedel avses olika 

slag av betalningar oavsett om de är i fysisk form eller i elektronisk form.  

Kassarådets kommentar 

Ändringen tillstyrkes 

Definitionen av registrering upphävs – 2 kap. 17 § (SKVFS 2014:9) 

Föreskrifterna innehåller idag i 2 kap. 17 § en definition av begreppet registrering. Defini-

tionen innebär en inskränkning av lagstiftningens begrepp av registrering i 39 kap. 8 § 

SFL. Där sägs att ett kassaregister på ett tillförlitligt sätt ska visa alla registreringar som 

har gjorts. Bestämmelsen om registrering i 39 kap. 8 § SFL innebär också att uppgifterna 
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ska bevaras. Av 42 kap. 2 § SFL framgår att den löpande registreringen ska dokumenteras 

på kontroll-remsa eller i elektronisk form i ett journalminne. Att Skatteverket införde en 

definition av begreppet registrering i föreskrifterna var mot bakgrunden av hur olika 

kassaregister var konstruerade för ett drygt decennium tillbaka. En alltför stor andel av de 

kassaregister som då fanns på marknaden klarade inte av att spara alla registreringar som 

gjordes i ett journal-minne. Idag är situationen på kassaregistermarknaden helt 

annorlunda med mycket mer kompetenta elektroniska kassaregister med tillräcklig 

kapacitet för att lagra alla uppgifter som registreras i ett kassaregister. Av det skälet är det 

inte längre motiverat att ha ett undantag från lagkravet att ett kassaregister i ett 

journalminne ska visa alla registreringar som har gjorts. Därför föreslår Skatteverket att 

definitionen av registrering ska utgå från föreskrifterna. Ändringen innebär att 

kassaregister som inte är konstruerade eller programmerade på sådant sätt måste ändras. 

Det innebär också att tillverkarna av dessa kassaregister måste lämna in en ny 

tillverkardeklaration i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. 1-2 §§. Skatteverket 

bedömer att detta kan innebära vissa anpassningsproblem för tillverkare av kassaregister 

och därför föreslås en övergångsbestämmelse som innebär att den lydande bestämmelsen 

om registrering får tillämpas av tillverkare fram till och med den 31 december 2022.   

Kassarådets kommentar 

Ändringen tillstyrkes med tillägget att övergångsreglerna bör ske enligt följande: 

• Nu gällande bestämmelse får gälla fram till 30 juni 2022 

• Användning enligt nu gällande bestämmelse ska vara tillåten fram till 30 juni 2024 

Bestämmelsen om anmälan av kassaregister flyttas – 4 kap. 7 § (SKVFS 
2014:9) 

I 4 kap. 7 § är reglerat att varje registreringsenhet ska anmälas till Skatteverket som ett 

separat kassaregister. Bestämmelsen riktar sig till användaren av kassaregister. 

Bestämmelsen upphävs därför i dessa föreskrifter. Bestämmelsen flyttas till föreskrifterna 

om användning av kassaregister, SKVFS 2014:10.   

Kassarådets kommentar 

Ändringen tillstyrkes. 

Kontrollkod från en kontrollenhet – 4 kap. 9 § första stycket (SKVFS 
2014:9) 

Idag är det i 4 kap. 9 § första stycket reglerat att ett kassaregister måste få en kontrollkod 

från ansluten kontrollenhet för att kassaregistret ska kunna registrera ett 

försäljningsbelopp. En kontrollenhet till ett kassaregister tar enligt 7 kap. 1 § SKVFS 

2009:2 fram en kontrollkod för varje kassakvitto, returkvitto och kvittokopia som 

kassaregistret skickar kvittodata till kontrollenheten om. Bestämmelsen i 4 kap. 9 § första 

stycket ändras nu på sådant sätt att ett kassaregister måste få en kontrollkod från ansluten 

kontrollenhet för att kunna registrera en försäljning, registrera en retur eller ta fram en 

kvittokopia. Ändringen av bestämmelsen innebär att kassaregister som inte är 

konstruerade eller programmerade så måste ändras. Det innebär också att tillverkarna av 

dessa kassaregister måste lämna in en ny tillverkardeklaration i enlighet med 

bestämmelserna i 8 kap. 1-2 §§. Skatteverket bedömer att detta kan innebära vissa 

anpassningsproblem för tillverkare av kassaregister. Därför föreslås en övergångs-

bestämmelse som innebär att den nu gällande bestämmelsen får tillämpas fram till och 

med den 31 december 2022.  

Kassarådets kommentar 

Ändringen tillstyrkes med tillägget att övergångsregler bör ske enligt följande: 

• Nu gällande bestämmelse får gälla fram till 30 juni 2022 
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• Användning enligt nu gällande bestämmelse ska vara tillåten fram till 30 juni 2024 

Export av journalminnet enligt standardformat – 4 kap. 10 § andra stycket 

(SKVFS 2014:9) 

Idag är det i 4 kap. 10 § andra stycket reglerat att ett kassaregister ska registrera all den 

information som ska finnas på kvitto, Z-dagrapport och X-dagrapport. Bestämmelsen 

ändras nu på sådant sätt att kassaregister som registrerar uppgifter i ett journalminne ska 

kunna exportera dessa data till en fil i XML-format enligt förslaget till föreskrifter om 

standardexport av data i journalminne från kassaregister, SKVFS 2020:Y.  

Ändringen innebär att kassaregister som registrerar uppgifter i journalminne måste 

tillföras en funktion för att kunna exportera data från journalminne på sätt som anges i 

förslaget till föreskrifterna SKVFS 2020:Y. Det innebär anpassningsproblem för till-

verkare av kassaregister och därför behövs övergångsbestämmelser. Eftersom det enbart 

handlar om programvarufunktioner bedömer Skatteverket att övergångstiden för 

tillverkning av kassaregister kan vara fram till den 31 december 2022. 

Kassarådets kommentar 

Förslaget till ny föreskrift SKVFS 2020:Y tillstyrkes med tillägget att övergångsregler 

bör vara enligt följande: 

• Nu gällande bestämmelse får gälla fram till 30 juni 2022 

• Användning enligt nu gällande bestämmelse ska vara tillåten fram till 30 juni 2024 

Motivering 

De flesta system på marknaden kan uppdateras mjukvarumässigt. Därför förefaller att 

tillåta de icke uppdaterade att finnas kvar till 2027 onödigt väl tilltaget och föreslaget är 

att användning ska vara tillåten fram till 30 juni 2024 istället. De som inte går att 

uppdatera är troligtvis redan tämligen gamla så utbyte senast 30 juni 2024 inte kan anses 

orimligt. 

En icke oansenlig del av dessa äldre kassaregister har i övrigt brister som i en hel del fall 

kan rendera i böter för handlaren. Aktören som en gång sålde kassaregistret har i flera fall 

lämnat marknaden. Handlaren som använder systemet agerar i "god tro", eftersom han 

inte vet att kassaregistret har brister. Enda skälet att inga böter har utdelats är utebliven 

kontroll, och då är det bara dumt att dra ut på tiden för dessa kassaregister och öka risken 

för en kontroll och att "orättvisa" böter utdelas till godtrogna handlare. Det ligger i allas 

intresse att rensa bort dessa gamla kassaregister från marknaden så fort som möjligt. 

Avseende försäljning av icke uppdaterade system är det önskvärt att de ska fasas ut så fort 

som möjligt för att undvika att system utan stöd för de nya funktionerna säljs med tanke 

på att de då endast skulle få finns fram till 30 juni 2024. Därför blir förslaget till 

försäljningsstopp 30 juni 2022. 

Det är slutligen önskvärt att ha samma datumgränser för samtliga tre funktionella 

förändringar. Annars finns risk för att system säljs sent med endast något av funktionerna 

och således blir obsolet efter 30 juni 2024. 

 

Med vänlig hälsning 

IT&Telekomföretagen inom Almega 

 

Christina Ramm- Ericson   Nils Weidstam 

Näringspolitisk chef   Näringspolitisk expert 

 


