Kort fakta om nya Kassaregisterlagen
Varför finns lagen?
• Lagen har tillkommit för att skydda seriösa företagare inom kontant handeln mot
illojal konkurrens
• För att förbättra intäktskontrollen
• För att öka medborgarnas förtroende för skattesystemet och därmed viljan att göra rätt
för sig
Vilka omfattas av lagen?
• Företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning och kortbetalning
Vad innebär Kassaregisterlagen?
• From den 1 januari 2010 måste de flesta företag som säljer varor eller tjänster mot
kontant betalning ha ett certifierat kassaregister
• Alla kunder ska erbjudas ett kvitto, de ska aldrig behöva be om ett kassakvitto
• Ansvaret ligger på näringsidkaren att man har registrerat ett kassaregister hos
Skatteverket senast den 1 januari 2010
Vilka omfattas INTE av Kassaregisterlagen?
• Verksamheter med obetydlig kontant försäljning (4 prisbasbelopp ca 169 tkr)
• Verksamheter som är befriade från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (detta
gäller de allra flesta allmännyttiga ideella föreningar).
• Taxi (har taxameter)
• Distans- eller hemförsäljning
• Försäljning av varor eller tjänster mot betalning i automat
• Vissa automatspel
• Torg- och marknadshandel.
Dessa verksamheter ska inte ansöka om undantag!
Vad gäller för att få undantag från Kassaregisterlagen?
• Att behovet av tillförlitligt underlag för skattekontroll kan tillgodoses på annat sätt
• Eller att det är oskäligt av tekniska orsaker att ha kassaregister
Dessa verksamheter måste ansöka om undantag!
Vad gäller för dig som inte omfattas av kassaregisterkravet?
Samma regler som gällt hittills;
• Inget krav på kassaregister
• Bokföringslagen ställer krav på underlag vid försäljning
• Mervärdesskattelagen ställer stora krav på hur ett kvitto/faktura formellt sett ska se ut
vid försäljning till företag
Vill du veta mer???
Vänligen gå in på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se och klicka dig vidare på
Kassaregister. Där får du svar på de flesta frågor samt finner även leverantörer av
certifierade kassaregistersystem.
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