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Förslag till föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister, SKVFS 2013:X  

Bakgrunden till förslaget framgår av promemoria till SKVFS 2013:X. 

Föreslaget till föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister utgör ett alternativ till 

kontrollenhet till kassaregister. Förslaget SKVFS 2013:X innebär därmed att det inte 

uppkommer några nya skyldigheter för företagen.  

 

Förslag till föreskrifter om krav på kassaregister, SKVFS 2013:Y 

Bakgrunden till förslaget framgår av promemoria till SKVFS 2013:Y. 

Föreslaget till föreskrifter om krav på kassaregister innehåller bestämmelser om såväl 

kassaregister med kontrollenhet som kassaregister med kontrollsystem. I allt väsentligt 

innebär förslaget SKVFS 2013:Y att bestämmelser som idag finns i SKVFS 2009:1 förs 

över till SKVFS 2013:Y utan någon ändring i sak. I ett par avseenden har kraven i 

SKVFS 2013:Y dock utökats i förhållande till SKVFS 2009:1. Detta gäller krav på 

märkning av kassaregister (4 kap. 6 §) och krav på att ett kassaregister ska kunna 

registrera ändring av växelkassa (5 kap. 1 §). För att inte några negativa konsekvenser 

ska uppkomma för kassaregister som tillverkas före ikraftträdandet av SKVFS 2013:Y 

föreslås övergångsbestämmelser.   

 

Förslag till föreskrifter om användning av kassaregister, SKVFS 2013:Z 

Bakgrunden till förslaget framgår av promemoria till SKVFS 2013:Z. 

Föreslaget till föreskrifter om krav på kassaregister innehåller bestämmelser om såväl 

kassaregister med kontrollenhet som kassaregister med kontrollsystem. I allt väsentligt 

innebär förslaget SKVFS 2013:Z att bestämmelser som idag finns i SKVFS 2009:3 förs 

över till SKVFS 2013:Z utan någon ändring i sak. I ett par avseenden har kraven i 

SKVFS 2013:Z dock utökats jämfört med SKVFS 2009:3 och detta är kommenterat i 

promemorian till SKVFS 2013:Z. Skatteverkets bedömer att ökade kraven inte medför att 

det uppkommer några ökade kostnader eller någon ökad administrativ börda för företag 

som ska använda kassaregister. 


