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Utkom från trycket 
den x månad 202X 

  

2020-05-08             Dnr. 8-233348 

Skatteverkets föreskrifter  
om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 
2014:9) om krav på kassaregister; 

beslutade den x månad 2020.  

Skatteverket föreskriver1 med stöd av 9 kap. 3 § skatteförfarande-

förordningen (2011:1261) i fråga om Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 

2014:9) om krav på kassaregister  

dels att 2 kap. 21 § ska upphöra att gälla, 

dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 13 och 23 §§, 4 kap. 9 § och 5 kap.  

6–7 §§ ska ha följande lydelse. 

 

1 kap.  Föreskrifternas tillämpningsområde 

1 §  I dessa föreskrifter finns bestämmelser om sådana kassaregister 

som avses i 39 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).  

Av 39 kap. 2 § skatteförfarandelagen framgår att med kassaregister 

avses kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur 

för registrering av försäljning av varor eller tjänster mot kontant 

betalning eller mot betalning med kontokort. 

Som en del i ett kassaregistersystem ska alltid ingå en kontrollenhet 

eller ett kontrollsystem. Särskilda bestämmelser om kontrollenheten 

finns i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till 

kassaregister. Särskilda bestämmelser om kontrollsystemet finns i 

Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:X) om kontrollsystem till 

kassaregister. Särskilda bestämmelser om användning av kassaregister 

finns i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:10) om användning av 

kassaregister. 

Innehållet i föreskrifterna är uppdelat enligt följande. 

1 kap. Föreskrifternas tillämpningsområde 

2 kap. Definitioner 

3 kap. Undantag från krav på certifiering 

4 kap. Allmänna krav på kassaregister 

5 kap. Funktioner som ska finnas 

6 kap. Funktioner som inte är tillåtna 

7 kap. Uppgifter på kvitton och rapporter 

8 kap. Tillverkardeklaration 

 

 
1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 

om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets tjänster.  
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2 kap.  Definitioner  

1 §   Med avstämningskod avses i dessa föreskrifter detsamma som i 

8 kap. 34 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:X) om kontroll-

system till kassaregister. 

 

13 §  Med kontrollsystem avses i dessa föreskrifter ett kontrollsystem 

enligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:X) om kontrollsystem 

till kassaregister. I ett kontrollsystem ingår alltid en signeringsmodul, 

ett kontrollprogram och en kontrollserver.  

 

23 §2 Med tillverkningsnummer avses i dessa föreskrifter ett unikt 

nummer av alfanumeriska tecken som identifierar ett kassaregister och 

tillverkaren. Tecken för tillverkningsnumret får endast utgöras av a-z, 

A-Z, 0-9, mellanslag och bindestreck. Ett tillverkningsnummer får inte 

börja eller sluta med mellanslag och det får inte vara två eller flera 

mellanslag i följd. 

Ett kassaregister som är avsett att användas tillsammans med en 

kontrollenhet enligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om 

kontrollenhet till kassaregister får ha ett tillverkningsnummer som är 

högst 48 tecken långt. Ett kassaregister som är avsett att användas 

tillsammans med ett kontrollsystem enligt Skatteverkets föreskrifter 

(SKVFS 2020:X) om kontrollsystem till kassaregister får ha ett tillverk-

ningsnummer som är högst 17 tecken långt. 

 

4 kap.  Allmänna krav på kassaregister   

9 §   Ett kassaregister med kontrollenhet ska enbart kunna registrera ett 

försäljningsbelopp eller ett returkvitto om ansluten kontrollenhet är i 

funktion och genererar en kontrollkod som kassaregistret tar emot.  

Ett kassaregister med kontrollsystem ska enbart kunna registrera ett 

försäljningsbelopp eller ett returkvitto om kassaregistret är samman-

kopplat med kontrollsystemet och har fått ett meddelande från kontroll-

systemets kontrollprogram att registrering får göras.   

De uppgifter som ett kassaregister skickar till eller tar emot från en 

kontrollenhet eller ett kontrollprogram ska registreras i kassaregistret. 

 

5 kap.  Funktioner som ska finnas  

6 §  Ett kassaregister som är avsett att användas med ett kontrollsystem 

ska kunna ta emot och skicka information som kontrollsystemets kon-

trollprogram skickar eller begär att få från kassaregistret.  

 

 
2 Senaste lydelse SKVFS 2014:15.  
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7 §   Ett kassaregister ska skicka kassakvitto, returkvitto, kvittokopia, 

övningskvitto och pro forma kvitto till sin kontrollenhet eller sitt kon-

trollsystem.  

Kvittodatabelopp ska vara i svenska kronor eller ören. 

___________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den xx månad 202X  

 

På Skatteverkets vägnar 

 

UNDERSKRIFT 

 Kontrasignatur 

 (Avdelning/kontrasignatör) 

 

 

 


