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

Härmed översändes följande förslag till föreskrifter för synpunkter. 

• Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) 
om krav på kassaregister, SKVFS 2020:X (dnr 8-634220) 

• Skatteverkets föreskrifter om standardexport av data i journalminne från 
kassaregister, SKVFS 2020:Y (dnr. 8-634526) 

• Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:10) 
om användning av kassaregister, SKVFS 2020:Z (dnr 8-634540) 

Bakgrunden till remissen är att det finns behov av att Skatteverket på ett standardiserat sätt 

kan ta del av uppgifter som har registrerats i ett kassaregister. Detta är också till fördel för 

företagen då skattekontrollen därmed kan ske mer strukturerat och tidseffektivt. Av det 

skälet föreslås det i föreskrifterna SKVFS 2014:9 att kassaregister som registrerar uppgifter i 

elektroniskt form (journalminne) ska kunna lämna uppgifterna på ett standardiserat sätt.  

Förslaget SKVFS 2020:X är ett omtryck av föreskrifterna SKVFS 2014:9 och innehåller alla 

bestämmelser om krav på kassaregister. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om 

standardexport av data i formatet XML. I remissen ingår även andra ändringar. Förslagen är 

kommenterade i bifogad promemoria, som omfattar alla tre föreskrifterna i remissen. 

Skatteverket har även tittat på möjligheten att föreskriva om att data kan föras över i något 

annat format, t.ex. JSON. Något förslag om detta lämnas inte nu, men Skatteverket kan 

senare komma med förslag om föreskrifter för ett sådant format för standardexport. 

Förslaget SKVFS 2020:Y innehåller bestämmelser om standardexport av data i journalminne 

från kassaregister. I remissen ingår ett dokument med termer och komponentdefinitioner 

och med uppgifter om källreferenser m.m. Bifogat finns även XML-schema bestående av 

fyra dokument. Bestämmelserna är kommenterade i ett bifogat utkast till meddelande SKV 

M 2020:Y. Skatteverket ser gärna att ni även lämnar synpunkter på utkastet till meddelande.  

Förslaget SKVFS 2020:Z är ett omtryck av föreskrifterna SKVFS 2014:10 och innehåller alla 

bestämmelser om användning av kassaregister. I remissen ingår även andra ändringar.  
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Förslagen till föreskrifter innehåller övergångsbestämmelser. Skatteverket önskar särskilt 
synpunkter på övergångsbestämmelserna. Promemorian innehåller också uppgifter till utkast 
till konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning. 
Skatteverket önskar också synpunkter på utkastet till konsekvensutredning.  
 
Skatteverket emotser synpunkter senast tisdagen den 16 februari 2021 till 
kassakontrollsystem@skatteverket.se. Remissen skickas till företag enligt remisslistan. I den 
ingår ett mindre antal tillverkare av kassaregister. Det är främst sådana företag som har 
deltagit i den dialog som Skatteverket har haft med branschen vid framtagandet av dessa 
förslag till föreskrifter. Via brevlådan kassakontrollsystem skickar Skatteverket också ut 
remisspaketet till ca 140 externa företag som har anmält intresse för föreskrifterna om kassa-
register. Skatteverket ser gärna att även dessa mottagare lämnar synpunkter på remissen.  
 
Efter remissen kommer Skatteverket att anmäla förslagen till Europeiska kommissionen 
enligt den ordning som gäller för anmälan av nya och ändrade tekniska föreskrifter enligt 
EU direktiv 2015/1535, se information på Kommerskollegiums webbplats 
https://www.kommerskollegium.se/eu-ratten/Myndigheter-och-kommuner/tekniska-
foreskrifter/.  
 
Frågor under remisstiden besvaras av Urban Bjergert (010-578 44 10) och Daniel Särnqvist 
(010-576 43 13). Tekniska frågor kan ställas till brevlådan kassakontrollsystem.  
 

Urban Bjergert  

Rättslig expert   

Skatteavdelningen  
 
 
 
Bilagor till denna remiss:  

• Remisskrivelse, 2020-12-18 (denna skrivelse) 

• Remisslista, 2020-12-18  

• Remisspromemoria 2020-12-18 

• Förslag till Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) 
om krav på kassaregister, SKVFS 2020:X (dnr 8-634220), 2020-12-18 

• Förslag till Skatteverkets föreskrifter om standardexport av data i journalminne från 
kassaregister, SKVFS 2020:Y (dnr. 8-634526), 2020-12-18 

• Förslag till Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 
2014:10) om användning av kassaregister, SKVFS 2020:Z (dnr 8-634540), 2020-12-18 

• Förslag till Skatteverkets meddelande, SKV M 2020:Y, 2020-12-18 

• Kassaregister - termer och komponentdefinitioner 2020-12-18.pdf 

• Schema Instansfil.pdf, 2020-12-18 

• Schema Komponentfil 1.pdf, 2020-12-18 

• Schema Komponentfil 2.pdf, 2020-12-18 

• Schema Komponentfil 3.pdf, 2020-12-18 
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