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1 Innledning  
Kassasystemlova og kassasystemforskrifta trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2017.   

Den 23. mars 2018 sendte Skattedirektoratet på høring forslag om "Endringar i 

kassasystemforskrifta", med høringsfrist 14. mai 2018. I dette høringsnotatet foreslo 

Skattedirektoratet blant annet et unntak fra kravet til at kassasystemet alltid skal skrive ut kvittering. 

Forslaget var begrenset til ubetjente automater, og innebærer at systemet kan ha en funksjon som 

gjør det frivillig for kunden å ta ut salgskvittering.  

Den 2. mai 2018 sendte Finansdepartementet på høring Skattedirektoratets høringsnotat om 

endringer i bokføringsforskriften, med høringsfrist 2. august 2018.  I høringsnotatet foreslås det blant 

annet korresponderende endringer i brukerkravet for den bokføringspliktiges plikt til å skrive ut en 

salgskvittering fra kassasystemet. Endringsforslaget innebærer at kravet til «automatisk» utskrift av 

kvittering ikke gjelder ved salg fra automater som nevnt. Isteden kan kunden selv avgjøre om han vil 

ta utskrift.  

I dette høringsnotatet foreslår Skattedirektoratet ytterligere unntak fra kravet til at kassasystemet 

alltid skal skrive ut kvittering ved avslutning av salget. Unntaket gjelder salg hvor betalingen skjer ved 

bruk av integrert betalingsterminal eller andre betalingsløsninger som er integrert i kassasystemet og 

hvor betalingsmiddelet ikke er sedler og mynter.  

2 Gjeldende rett 

 Kassasystemforskrifta 
Kassasystemforskrifta § 2-6 fjerde ledd først punktum lyder slik:  

Det skal ikkje vere mogeleg å avslutte sal utan at systemet skriv ut ei salskvittering.  

I høringsnotat 23. mars 2018 ble det foreslått et nytt annet punktum i annet ledd:  

For drivstoff- parkerings- og billettautomatar, samt andre ubetjente automatar som har 

funksjon til å skrive salskvittering, kan systemet ha ein funksjon som gjer det frivillig for kunden 

å ta ut salskvittering.  

 Bokføringsforskriften 
Bokføringsforskriften § 5-3-2a første ledd lyder slik:  

Kassaapparatet skal kunne skrive salgsdokument (kvittering) til kunden for hvert salg. 

Kvittering skal alltid skrives ut når beløpet som registreres på kassaapparatet ikke er lett 

synlig, jf. § 5-3-2 annet punktum 

Fra 1. januar 2019 lyder denne bestemmelsen slik, jf. ny § 5-3-12 første ledd:  

Kassasystemet skal skrive salgsdokument (salgskvittering) til kunden for hvert salg og beløpet 

som registreres på kassasystem med display skal være lett synlig for kunden med mindre det 

er vanskelig gjennomførbart. 

For øvrig er følgende bestemmelser vedtatt med virkning fra 1. januar 2019:  
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§ 5-3-5 Utskrift av salgskvittering  

Ved hvert salg skal det skrives ut en salgskvittering fra kassasystemet som skal fremlegges for 

kunden. Dersom kassasystemet også brukes til å registrere kredittsalg som blir fakturert på et 

senere tidspunkt, skal det skrives ut en utleveringskvittering. 

Salgskvittering og utleveringskvittering kan sendes kunden elektronisk. 

§ 5-4-3 Salg fra automater1  

Salg fra automater kan dokumenteres med avstemming mellom opptelte kontanter og 

registrerte salg etter automatens telleverk, eller beregnet salg ut fra andre registrerte 

opplysninger i automaten. Dersom automaten ikke registrerer slike opplysninger kan salget 

dokumenteres med lister som viser beregnet salg ut fra endring i varebeholdning. 

Unntaket i første ledd gjelder ikke drivstoff-, parkerings- og billettautomater. Unntaket 

gjelder heller ikke andre automater med funksjonalitet til å skrive salgskvittering. Kravet til 

utskrift av salgskvittering i § 5-3-5 gjelder likevel ikke dersom automaten har en funksjon som 

gjør det frivillig for kunden å ta ut salgskvittering, jf. kassasystemforskrifta § 2-6 fjerde ledd. 

For dagsoppgjør gjelder bestemmelsen i § 5-4-5. 

3 Nærmere om bakgrunn for endringsforslaget 

 Kassasystemregelverket – historikk 
Den 15. februar 2012 sendte Finansdepartementet på høring forslag til   "Nytt regelverk for 

kassasystemer. Utredning om endringer i bokføringsregelverket".  

 I utkast til forskrift om kassasystem var det foreslått at kassasystemet skal være slik at det ikke skal 

være mulig å registrere salg uten at det skrives ut en salgskvittering. Tilsvarende var det i forslag til 

endringer i bokføringsforskriften foreslått at det ved hvert salg skal skrives ut en salgskvittering fra 

kassasystemet som skal fremlegges for kunden. I forslaget til bokføringsforskrift var det også en 

bestemmelse om at salgskvitteringen kan overleveres kunden elektronisk. I høringsforslaget var det 

imidlertid foreslått at det også i slike tilfeller skal skrives ut en salgskvittering på papir som skal 

fremlegges for kunden. 

De bakenforliggende vurderingene rundt kvitteringsplikten er omtalt i høringsnotatet kapittel 7, hvor 

det også er gjort en analyse av unndragelsesmetoder med etterfølgende løsningsforslag. Det fremgår 

her at kravet om utskrift av kvittering og overlevering av denne til kunden er viktig for å sikre at 

salget blir fullstendig registrert. Dette skal hindre at salget bare blir registrert foreløpig, uten at salget 

blir endelig registrert.  

Det var få høringskommentarer til disse forslagene om utskrift av kvittering. To hadde kommentarer 

til blant annet de miljømessige sidene av forslaget. To andre uttrykte eksplisitt støtte til forslaget. 

                                                           
1 Første ledd gjelder også i dag. Annet ledd trer i kraft fra 1. januar 2019.  Annet ledd, tredje punktum er 
foreslått i høringsnotat 2. mai 2019. 
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På denne bakgrunn ble bestemmelsen i kassasystemforskrifta fastsatt slik den var foreslått i 

høringsnotatet.2 I bokføringsforskriften ble kravet til utskrift på papir når salgskvitteringen også 

sendes elektronisk til kunden, ikke fastsatt. Dette innebærer at kassasystemet kan ha funksjonalitet 

for å avslutte salg ved at det enten skrives ut en papirkvittering eller ved at kvitteringen sendes 

elektronisk til kunden. 

 Høringskommentarer til høring 23. mars 2018 mv. 
I høringen 23. mars 2018 foreslo Skattedirektoratet å lempe på utskriftskravet dersom salget skjer fra 

automat. I slike tilfeller vil det ikke være en operatør tilstede som kan håndtere eventuelle 

kvitteringer som kunden ikke tar med seg. I høringsnotatet ble forslaget begrunnet slik:  

Hensikta med kravet i kassasystemforskrifta § 2-6 fjerde ledd er at det på kassasystemet ikkje 

skal vere mogeleg å registrere eit sal foreløpig, utan at salet blir fullstendig registrert. Dette 

omsynet gjeld ikkje når salet skjer frå ein ubetent automat. Det vil også vere uheldig om 

automatar må produsere kvitteringar som kunden ikkje vil ha, slik at desse blir liggande ved 

automatane. Etter Skattedirektoratet si oppfatning er det derfor for ubetente automatar 

tilstrekkeleg at kunden kan velje utskrift ved behov. Skattedirektoratet foreslår at 

kassasystemforskrifta § 2-6 fjerde ledd endrast i samsvar med dette. 

Ingen høringskommentarer hadde særskilte merknader til det foreslåtte unntaket for salg fra 

automater. Derimot var det fem høringsinstanser som hadde merknader til kravet til utskrift som ble 

fastsatt i 2015 (kassasystemforskrifta).  

Etter at Skattedirektoratet sendte forslaget om endringer i kassasystemforskrifta på høring, har det 

vært ulike presseoppslag om kravet til utskrift av papirkvittering. 

Både i et par av de nevnte høringskommentarene og i presseoppslag for øvrig er det tatt til orde for 

at kravet til utskrift av kvittering ikke er nødvendig dersom betalingen skjer ved bruk av sporbare 

betalingsløsninger.  En høringsinstans (systemleverandør) foreslår konkret at kravet til utskrift bare 

bør gjelde der kjøperen ikke gjennomfører transaksjonen med en godkjent elektronisk 

betalingsløsning som er integrert med kassasystemet. 

Skattedirektoratet har på denne bakgrunn funnet det hensiktsmessig å ta opp kravet til utskrift av 

salgskvittering til ny vurdering. 

4 Skattedirektoratets vurderinger og forslag 

 Bruk av kort, sedler og mynter mv. som betalingsmiddel 
Kassasystemregelverket ble sendt på høring i 2012. Kortbruk var også på dette tidspunktet utbredt, 

men bruken har økt frem til 2018. Det er likevel slik at verdien av norske sedler og mynter i omløp i 

perioden 2006-2016 har vært ganske konstant, pluss/minus 49 mrd kroner. 3 

I høringsnotatet er bruk av frittstående betalingsterminaler trukket frem som en mulig 

unndragelsesmetode. Det vises til at det er eksempler på at en eller flere av betalingsterminalene 

                                                           
2 Forskrift 18.12.2015 nr. 1616 om krav til kassasystem (kassasystemforskrifta) 
3 Kilde Norges Bank, statistikk gjengitt i Forbrukerrådets posisjonsnotat 6. februar 2018 "Kort og kontant".  
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virksomheten bruker er tilknyttet en annen bankkonto enn den virksomheten benytter. Det er 

også tilfeller hvor samme betalingsterminal er benyttet eksempelvis i en restaurant om kvelden 

og i en drosjebil om dagen.  

Det er heller ikke slik at enhver betaling med f.eks. bankterminal, mobiltelefon eller lignende 

nødvendigvis medfører at beløpet blir registrert som salg, eller at transaksjonene er lett 

sporbare.   

I høringsnotatet er det påpekt at den mest hensiktsmessige løsningen er å stille krav om at 

betalingsterminalene må være knyttet opp mot kassaapparatet, altså integrert og ikke 

frittstående. Integrerte løsninger innebærer at betalingen registreres automatisk i kassasystemet 

når kort trekkes, og at informasjon om salget, beløp mv. sendes fra kassasystemet til terminalen.  

I høringsnotatet er det imidlertid påpekt at krav om integrert terminal ville påføre mange 

bokføringspliktige en ekstra kostnad, som kommer i tillegg til eventuell oppgradering eller 

nyanskaffelse av kassasystem. Det ble derfor "i denne omgang" kun foreslått å stille krav om at 

det i kassasystemet må angis hvilket betalingsmiddel som er benyttet. 

Når betalingen skjer ved bruk av integrert betalingsterminal skal opplysninger om transaksjonsID 

fremgå av salgskvitteringen, og vil dermed være en del av de opplysningene som lagres i elektronisk 

journal. 

 Utskrift av kvittering - praksis 

4.2.1 Bransjer 

I mange bransjer er det vanlig å skrive ut kvittering uten at det stilles spørsmål til kunden om dette. 

Dette kan f.eks. være ved salg av klær, elektriske artikler og større kapitalgjenstander. Årsaken til det 

kan være sedvane, og partenes behov for dokumentasjon i forhold til reklamasjon, garanti mv.  

I andre bransjer er det vanlig at kunden blir forespurt om hun ønsker kvittering, og at kvitteringen 

skrives ut kun hvis kunden ønsker det. Denne løsningen benyttes bl.a. i dagligvarebransjen.  

I enkelte bransjer eller virksomheter er det heller ikke uvanlig at det overhode ikke stilles spørsmål til 

kunden om hun ønsker kvittering. Det blir da opp til kunden selv å ta initiativ for å få kvittering.  

4.2.2 Papirkvittering eller elektronisk kvittering 

Det har gjennom uttalelser i media, høringsuttalelser, henvendelser til Skattedirektoratet mv. blitt 

hevdet at kravet til utskrift ikke følger den digitale utviklingen i samfunnet.  I dette kan det ligge en 

forutsetning om at kravet til utskrift innebærer at utskriften må skje på papir. 

Skattedirektoratet vil bemerke at gjeldende regelverk ikke krever at utskriften skal være på papir. 

Kvitteringen kan sendes til kunden elektronisk, for eksempel til kundens e-post eller telefon.  

Den digitale utviklingen som det vises til, kan derfor like gjerne fremheves som en mulighet for 

løsninger hvor kvitteringen ikke må tas ut på papir. I merknadene til kassasystemforskrifta er blant 

annet Digipost nevnt som et alternativ som er i bruk. Det finnes også kassasystem som tilrettelegger 

for at kvittering sendes til kundens e-post eller mobiltelefon.  
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Mange større aktører/kjeder registrerer transaksjoner med medlemmer kun ved at kunden 

registrerer medlemsnummeret, enten ved bruk av telefon eller betalingskort. Dette kan også 

innebære muligheter for at kundene kan motta kvitteringene elektronisk. Det er også kjent at det 

finnes løsninger hvor transaksjoner gjennomføres ved bruk av «apper», f.eks. NSB-appen, hvor 

kunden kan hente frem sine kvitteringer på f.eks. telefon. Slike transaksjoner er ikke nødvendigvis 

kontantsalg etter kassasystemlova4, men nevnes her likevel som eksempel på elektroniske 

kvitteringer som er i bruk. 

Pr. i dag er det likevel mest vanlig at kvitteringene skrives på papir. 

 Hva taler for å lempe på kravet til utskrift? 
Et argument mot kravet til utskrift av kvittering er hensynet til miljøet. Det vises til at utskrift av 

kvitteringer på papir som «ingen vil ha» genererer store mengder papir og bidrar til forsøpling. Det 

hevdes dessuten at det papiret som benyttes i printere i Norge ikke kan resirkuleres og derfor går 

som restavfall.  Kravet til utskrift virker dermed negativt for miljøet og det påfører dessuten 

virksomhetene kostnader.5 For virksomheter med stort transaksjonsvolum, f.eks. dagligvarebransjen, 

kan dette utgjøre betydelige beløp.  

I ett av høringsinnspillene til høringsnotat av 23. mars 2018 er det vist til at for en større navngitt 

festival vil papirbruken utgjøre 34 km / 850 ruller /200 kg papir pr. festival.  

Denne festivalen, i likhet med mange store kjeder og andre, benytter integrerte betalingsløsninger. 

Det hensynet som utskriftskravet skal ivareta oppfattes dermed ikke å være til stede, siden 

betalingen i seg selv vil være sporbar i kassasystemet. 

Ved enkelte typer transaksjoner vil mange kunder mene at de ikke har behov for kvittering. Dette 

antas særlig å gjelde ved kjøp av enkeltstående varer og tjenester, hvor beløpene er «ubetydelige», 

f.eks. kjøp av en brusflaske i en kiosk eller en kopp kaffe på et serveringssted.   

 Hva taler mot å lempe på kravet til utskrift? 
Kassasystemregelverket skal gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem og unndra kontantsalg 

fra skatte- og avgiftsberegning. Målet er å bekjempe svart økonomi og sikre mer rettferdig 

beskatning i kontantsalgbransjer. Det er mange elementer i regelverket som til sammen innebærer 

økt grad av sikkerhet for at salg blir registrert på kassasystemet. Endringer i et eller flere av disse 

elementene vil kunne ha negative konsekvenser. 

Kravet til utskrift av salgskvittering er altså ett av flere tiltak som skal forhindre at salg unndras fra 

skatte- og avgiftsberegning. Utskriftskravet sikrer at beløpet blir endelig registrert på kassasystemet. 

Når kravet gjelder uavhengig av betalingsform vil kundene kunne forvente å bli presentert en utskrift, 

og formodentlig vil enkeltaktører reagere dersom dette ikke skjer. Dette vil igjen bidra til å sikre at 

salg blir registrert i kassasystemet.  

Hvis salg blir betalt via en betalingsløsning som er integrert med kassasystemet, innebærer 

betalingsformen i seg selv en sikkerhet for at salget blir registrert i kassasystemet. Sett fra et 

kundeperspektiv vil det imidlertid ikke fremstå som klart hvorfor det ikke skrives utskrift i slike 

                                                           
4 Se Skattedirektoratets prinsipputtalelse: internettsalg-etter-kassasystemlova-og-bokforingsforskriften/ 
5 EU har forbudt bruk av stoffet Bisfenol A i kassakvitteringer fra 2020.  

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/internettsalg-etter-kassasystemlova-og-bokforingsforskriften/
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tilfeller, mens det ved bruk av frittstående terminaler, ved betaling med sedler og mynter mv., blir 

skrevet utskrift. Skatteetaten har som nevnt sett at det er stor risiko knyttet til bruk av frittstående 

terminaler – kanskje særlig når kunden ikke forventer en utskrift/kvittering fra kassasystemet.  

I forbindelse med høringen av kassasystemregelverket uttalte Barne- likestillings og 

inkluderingsdepartementet at de støttet plikten til å skrive kvittering til kunden, «hensett til praksis 

f.eks. i mange dagligvareforretninger, hvor man ikke får kvittering, uten å ha svart ja på et evt. 

spørsmål fra ekspeditøren».  Skattedirektoratet bemerker at en lemping i kravet til utskrift av 

kvittering, kan medføre at kunder ikke får kvittering enten de ønsker det eller ikke, og dermed har 

liten mulighet til å kontrollere at de har betalt riktig beløp, og stiller i tillegg svakere ved en eventuell 

reklamasjon. 

 Skattedirektoratets forslag 
I punkt 4.3 og 4.4 er det pekt på hensyn som taler henholdsvis for og i mot å lempe på kravet til 

utskrift av salgskvittering. Skattedirektoratet har foretatt en avveining av samlet risiko og øvrige 

hensyn og har kommet til at når det benyttes integrerte betalingsløsninger bør hensynet til miljøet 

og kostnader for næringslivet veie tyngre enn de hensyn som ligger bak kravet til utskrift av 

kvittering. Skattedirektoratet foreslår at utskriftskravet likevel skal gjelde dersom beløpene som 

registreres på kassasystemet ikke er lett synlig for kunden, dvs. som dagens bestemmelse i 

bokføringsforskriften § 5-3-2a første ledd. Når beløp som registreres på kassasystemet er lett synlig 

for kunden, vil kunden følge med på om antall og priser som blir registrert på kassasystemet er 

korrekt. 

Skattedirektoratet legger vekt på at bruk av integrerte betalingsløsninger innebærer en sikkerhet for 

at det aktuelle salget blir registrert i kassasystemet. Utskrift av salgskvittering for disse 

transaksjonene er derfor isolert sett av mindre betydning. Det foreslås følgelig at 

kassasystemforskrifta og bokføringsforskriften endres slik at det ikke er krav om utskrift i slike 

tilfeller. Dette forutsetter at kunden selv ikke ønsker utskrift. Kunden må derfor bli forespurt om hun 

ønsker kvittering. Kassapunktet må følgelig fortsatt være tilkoblet en skriver, også på kassapunkt der 

det benyttes integrerte betalingsløsninger og hvor det ikke er mulig å betale med sedler og mynter.  

Skattedirektoratet har også vurdert om kravet til utskrift bør begrenses til enkelte bransjer og/eller 

beløpsstørrelser. Skattedirektoratet vurderer det slik at dette vil kunne skape vanskelige 

avgrensninger og et mindre tilgjengelig regelverk, og foreslår derfor ingen slike avgrensninger. 

Med integrerte betalingsløsninger menes løsninger hvor informasjon om salget, beløp mv. sendes fra 

kassasystemet til betalingsløsningen, betalingen registreres automatisk i kassasystemet og 

betalingsmiddelet er annet enn sedler og mynter. Kravet til integrert betalingsløsning vil være oppfylt 

når det benyttes integrerte bankterminaler, hvor betalingen registreres automatisk i kassasystemet 

når kortet trekkes, og hvor terminalen får informasjon om beløp mv. direkte fra kassasystemet.  

Slik bestemmelsen foreslås utformet, jf. kassasystemforskrifta § 2-6 fjerde ledd, er den 

teknologinøytral, og er dermed ikke begrenset til bruk av integrerte bankterminaler. Det avgjørende 

vil være at betalingsløsningen anses som integrert slik beskrevet ovenfor. Det foreslås derfor også en 

endring i kassasystemforskrifta § 2-8-4 Salgskvittering, slik at det fremgår at kvitteringen alltid skal 

vise transaksjonsID ved bruk av integrerte betalingsløsninger. 
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Ved andre betalingsløsninger, som frittstående betalingsterminal eller andre elektroniske løsninger 

som ikke er integrert med kassasystemet, enhver betaling med sedler og mynter mv., foreslås det 

ingen endringer i kravet til utskrift. 

Det foreslås videre et tillegg i kassasystemforskrifta § 2-6 fjerde ledd som presiserer at kassasystemet 

må fullføre salget selv om salgskvitteringen ikke skrives ut til kunden. Det må i slike tilfeller fremgå av 

elektronisk journal at salget er fullført uten utskrift av kvittering. Det vises også til at opplysningene i 

salgskvitteringen skal lagres i elektronisk journal, jf. kassasystemforskrifta § 2-7 første ledd. 

Skattedirektoratet foreslår korresponderende endringer i bokføringsforskriften § 5-3-5 og § 5-3-12. 

Kravene som gjelder utskrift til kunden reguleres i § 5-3-5. I § 5-3-12 endres ordlyden slik at det 

fremkommer at det ikke er et absolutt krav at kassasystemet skal skrive ut salgskvittering. 

Skattedirektoratet har også vurdert om det bør gjøres endringer i § 5-3-14 annet ledd slik at kravet 

om at skal utarbeides rapporter ved dagsoppgjøret som viser hvilke betalinger og uttak som er 

registrert, ikke bare gjelder ved bruk av betalingsterminaler. Skattedirektoratet foreslår ingen 

endringer i denne bestemmelsen nå, men vil foreta en vurdering av et slikt krav opp mot aktuelle 

betalingsløsninger på et senere tidspunkt.  

5 Økonomiske og administrative konsekvenser  
Siden det i dag i stor grad benyttes papirkvitteringer, og disse trolig helt eller delvis skrives på et 

papir som ikke er resirkulerbart, vil begrensinger i kravet til utskrift av kvitteringer medføre mindre 

papiravfall. Begrensinger i utskriftskravet innebærer også reduserte kostnader for næringslivet, i 

form av mindre forbruk av papir. Forslaget innebærer at utskriftskravet blir forskjellig avhengig av om 

en bokføringspliktig benytter frittstående eller integrert betalingsterminal, som igjen vil gi incentiver 

og økte kostnader for å ta i bruk integrerte løsninger.  

Det er i dag mange kassasystem på markedet som er produkterklært, og dermed tilfredsstiller kravet 

om «obligatorisk utskrift» av salgskvittering, jf. kassasystemforskrifta § 2-6 fjerde ledd. Det er ikke 

krav om at denne funksjonaliteten skal endres. Dersom funksjonaliteten i det enkelte kassasystemet 

endres i tråd med forslaget innebærer dette at det må gjøres systemmessige endringer og eventuelt 

foretas oppdatering av de systemene som allerede er solgt. Dette kan medføre kostnader. I 

Skattedirektoratets møte med systemleverandørene den 6. juni 2018 stilte Skattedirektoratet 

spørsmålet om dette ville ha uheldige konsekvenser sett fra systemleverandørenes side. Det kom 

ikke frem synspunkter som tilsier at dette vil være en utfordring for leverandørene. I en 

høringsuttalelse fra en systemleverandør 6ble det uttalt at denne tekniske løsningen vil medføre 

minimale utviklingskostnader for kassasystemleverandørene.   

For Skatteetaten har forslaget en negativ konsekvens ved at de hensynene som ligger bak dagens 

regler blir noe reduserte, jf. punkt 4.4. Regelverket blir dessuten noe mindre forutsigbart, siden det 

blir ulike regler avhengig av betalingsform. På den andre siden kan utskriftskravet føre til at flere 

benytter integrerte betalingsløsninger, noe som gir økt sikkerhet for at salg blir endelig registrert i 

kassasystemet.  

                                                           
6 Høring 23. mars 2018 
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6 Merknader til kassasystemforskrifta 
 

Til § 2-6 fjerde ledd: 

Kravet i fjerde ledd om at kassasystemet skal fullføre salet og skrive ut kvittering er viktig for å sikre 

at salet blir fullstendig registrert. Opplysningane i salskvitteringa skal lagrast i elektronisk journal. Det 

skal takast utskrift sjølv om kunden ikkje ynskjer å ta utskrifta med seg. Kassasystemet må kunne 

skrive ut kvitteringa på papir, men kan også ha mogelegheit for elektronisk utskrift. Elektronisk 

utskrift er gjennomført når kvitteringa er sendt frå kassasystemet på ein slik måte at kunden kan ta i 

mot kvitteringa i elektronisk form, f.eks. på ein smarttelefon eller på Digipost. Dersom 

kassakvitteringa blir sendt til kunden elektronisk, og det også blir teke ei utskrift på papir, skal ei av 

kvitteringane merkast "KOPI", jf. § 2-8-6. 

Det er ikkje krav  til at kassasystemet skal generere utskrift automatisk dersom det i samband med 

salet nyttast ei betalingsløysing som er integrert i kassasystemet. I slike tilfelle kan kassasystemet ha 

ein funksjon som gjer at utskrifta berre blir skriven ut dersom operatøren vel å ta utskrift etter ynskje 

frå kunden.  Ei integrert løysing inneber at informasjon om salet, beløp mv. blir sendt frå 

kassasystemet til betalingsløysinga , og betalinga blir registrert automatisk i kassasystemet. Dette 

kravet vil vere oppfylt når det nyttast integrert bankterminal, men er ikkje avgrensa til denne 

betalingsløysinga . 

Forbodet mot utskriftsmogelegheit av meir enn éin kopi av salskvitteringa skal hindre gjenbruk av 

kvitteringar ved standardiserte sal, eksempelvis ein halvliter øl eller dagens rett. 

Unntaket for STEB-kvitteringar er innført slik at kassasystemforskrifta ikkje skal hindre oppfyllinga av 

"forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv." og EU-forordning 2015/1998.7 

7 Utkast til forskrift  

 Forskrift om endring i forskrift 18. desember 2015 nr. 1616 om krav til 

kassasystem 
 

I forskrift 18. desember 2016 nr. 1558 om krav til kassasystem gjøres følgende endringer: 

§ 2-6 fjerde ledd skal lyde: 

Det skal ikkje vere mogeleg å avslutte sal utan at systemet fullfører salet og skriv ut ei salskvittering. 

Kravet til at kassasystemet  skal generere utskrift automatisk gjeld ikkje dersom det i samband med 

salet nyttast ei betalingsløysing som er integrert i kassasystemet. For drivstoff- parkerings- og 

billettautomatar, samt andre ubetjente automatar som har funksjon til å skrive salskvittering, kan 

systemet ha ein funksjon som gjer det frivillig for kunden å ta ut salskvittering. Systemet skal ikkje 

                                                           
7 Siste del av merknaden er foreslått i høring 23. mars 2018.  
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kunne skrive ut meir enn éi kopikvittering. Dette er ikkje til hinder for at taxfree butikkar i lufthavner 

har system som kan skrive ut fleire STEB-kvitteringar.8 

§ 2-8-4 Salskvittering skal lyde: 

Ei salskvittering skal minst innehalde opplysningar som nemnt i forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 

om bokføring § 5-3-2a samt opplysningar om type betalingsmiddel og ID-nummeret til kassapunktet. 

Ordet «Salskvittering» skal visast øvst på kvitteringa. Dersom salskvitteringa er framstilt i elektronisk 

form skal orda «Elektronisk salskvittering» visast. Dersom betalingsløysinga er integrert med 

kassasystemet, skal salskvitteringa også innehalde transaksjons-ID. 

 

II 

Endringane under I trer i kraft straks.  

 

 Forskrift om endring i forskrift 20. desember 2016 nr. 1752 om 

endring i forskrift om bokføring 
I 

I forskrift 20. desember 2016 nr. 1752 om endring i forskrift om bokføring gjøres følgende endringer:  

§ 5-3-5 første ledd skal lyde:  

 

Ved hvert salg skal det skrives ut en salgskvittering fra kassasystemet som skal fremlegges for 

kunden. Dette gjelder likevel ikke dersom det benyttes en integrert betalingsløsning i forbindelse med 

salget, forutsatt at beløp som registreres på kassasystemet er lett synlig for kunden og kunden ikke 

ønsker kvittering. Dersom kassasystemet også brukes til å registrere kredittsalg som blir fakturert på 

et senere tidspunkt, skal det skrives ut en utleveringskvittering. 

 

§ 5-3-12 første ledd skal lyde: 

Kassasystemet skal kunne skrive salgsdokument (salgskvittering) for hvert salg og beløpet som 

registreres på kassasystem med display skal være lett synlig for kunden med mindre det er vanskelig 

gjennomførbart. 

II 

Endringene under I trer i kraft straks.  

 

                                                           
8 Tredje og femte punktum er foreslått som nye bestemmelser i høring 23. mars 2018. Bestemmelsene er ikke 
vedtatt pr. 15. juni 2018. 


