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OCH TIPS!

Dina kassaregister måste anmälas till Skatteverket!

Var god vänd!

Från och med 1 januari 2010 måste företag som säljer varor 
eller tjänster mot kontant betalning anmäla innehav av 
kassaregister som finns i verksamheten. Läs om undantag 
på sidan två. Inom en vecka från det att du som närings-
idkare köpt in och mottagit ett kassaregister med kontroll-
enhet ska du anmäla det till Skatteverket. Anmälningsskyl-
digheten gäller alla kassaregister som finns i verksamheten 
och gäller även sådana som hyrs. Anmälningsskyldigheten 
gäller från det att kassaregisterlagen träder i kraft fullt ut 
den 1 januari 2010, men Skatteverket ser gärna att anmäl-
ningar görs så snart som möjligt via vår e-tjänst.

Anmälan

Anmälan av kassaregister görs via en e-tjänst på Skatte-
verkets webbplats. Inloggning krävs med e-legitimation, 
dock krävs ingen signering. Den som är behörig ställföre-
trädare för en juridisk person, som till exempel för ett aktie-
bolag eller ett handelsbolag, kan också anmäla bolagets 
innehav av kassaregister/kontrollenheter via e-tjänster.

Anmälan via ombud

Med fullmakt är det möjligt att vara ombud och anmäla 
kassaregister åt andra företag. Via e-tjänsten kan t.ex. leve-
rantörer av kassaregister, bok-föringshjälp m.fl., hjälpa 
näringsidkare med anmälningar av kassaregister/kontroll-
enheter. Fullmakten ska inte skickas in till Skatteverket, 
men finnas tillgänglig vid eventuell kontroll.

Hur hittar man e-tjänsten? 

På Skatteverkets webbplats, under E-tjänster/Aktuella 
e-tjänster, finns kassaregister som en rubrik. Där gör du an-
mälan.

Presentation av e-tjänst Kassaregister

På webbplatsen finns även en presentation som visar hur du 
enkelt hanterar e-tjänsten Kassaregister.

E-tjänsten möjliggör anmälan på tider som passar dig!
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Företag som säljer varor och tjänster kontant 
ska ha certifierade kassaregister 

Från och med 1 januari 2010 måste företag som säljer varor 
eller tjänster mot kontant betalning eller kontokortsbetal-
ning ha certifierade kassaregister och erbjuda kunden 
kvitto. Det har riksdagen beslutat i en lag (2007:592). Syftet 
är att skydda seriösa företagare mot illojal konkurrens.

Vilka behöver inte ha certifierade kassaregister?

Följande verksamheter behöver inte ha certifierade 
kassaregister:

•  verksamhet med obetydlig omfattning (försäljning inklu- 
 sive moms för mindre än fyra prisbasbelopp per år, dvs.  
 169 600 kronor för 2010); läs mer om obetydlig omfatt- 
 ning på www.skatteverket.se/kassaregister

•  försäljning av varor och tjänster för vilka säljaren är   
 skattebefriad enligt inkomstskattelagen 

•  taxiverksamhet enligt yrkestrafiklagen

•  distans- och hemförsäljning

•  försäljning av varor och tjänster i automat eller auto-  
 matiserad försäljning

•  automatspel enligt lotterilagen

•  torg- och marknadshandel

•  obemannad försäljning enligt Skatteverkets föreskrifter  
 SKVFS 2009:20.

Ingen undantagsansökan krävs för dessa verksamheter.

Vem kan söka och få undantag från skyldigheten 
att ha certifierade kassaregister?

Företag kan få undantag från skyldigheten att ha certi-
fierade kassaregister om de kan visa Skatteverket ett tillför-
litligt underlag för skattekontroll på något annat sätt. Det är 
främst större företag med god intern kontroll som kan få 
undantag.

Kassaregister måste vara certifierade

Kassaregister måste enligt lagen vara certifierade. De 
kassaregister som har en tillverkardeklaration och som är 
anslutna till en certifierad kontrollenhet uppfyller lagens 
krav.

Läs mer om vilka kassaregister som är tillverkardeklarerade 
och vilka kontrollenheter som är certifierade på 
www.skatteverket.se/kassaregister.

Läs mer

Om du vill läsa mer kan du besöka Skatteverkets webbplats 
www.skatteverket.se/kassaregister, ställa frågor på 
kassaregister@skatteverket.se eller ringa Skatteupplysningen 
på telefon 0771-567 567. 

Du kan ladda ner bilagan från www.skatteverket.se/skatter/skattedeklaration


