
 

 

Endringer i kassasystemforskrifta og bokføringsforskriften 
 
Skattedirektoratet foreslår å innføre et unntak fra plikten til å skrive salgskvittering. Unntaket 
skal gjelde når selger bruker betalingsløsninger som er integrert i kassasystemet, og kunden ikke 
betaler med kontanter. 
 
Vi støtter forslaget, idet det reduserer kostnadene for bedriftene. Nytten av de reglene som 
allerede er fastsatt, er vi uansett usikre på. 
 
Det høringsnotatet trekker frem i punkt 4.1 til 4.4 var i all hovedsak kjent da man forberedte 
dagens regler i 2012. Den største svakheten ved utredningene – nå og i 2012 – er at dette 
spørsmålet ikke er besvart: 
 
Hvilken effekt vil ordningen med å skrive ut og presentere salgskvittering til 
kundene ha? 
 
Vi støtter arbeidet med å forebygge og avdekke svart omsetning. Når man skal innføre ordninger 
som påfører bedriftene kostnader, må nytten imidlertid være dokumentert. 
 
I omtalen av historikken bak regelverket (punkt 3.1) skriver direktoratet at det i 2012 var "få 
høringskommentarer til disse forslagene om utskrift av kvittering" og "To hadde kommentarer til 
blant annet de miljømessige sidene av forslaget. To andre uttrykte eksplisitt støtte til forslaget." 
 
I vårt høringssvar – 16. mai 2012 – tok vi imidlertid nettopp opp spørsmålet om treffsikkerheten i 
ordningen med å skrive ut og forelegge salgskvittering ved hvert enkelt kontantsalg. 
(Skatterevisorene mente for øvrig at forslaget burde "tas ut av regelverket".)1 Forslaget var 
tilsynelatende begrunnet med at utskrift og overlevering var "viktig for å sikre at salget blir 
fullstendig registrert" (2012-høringsnotatet side 93). Vårt poeng var – og er – at det ikke er gitt 
noen forklaring på hvordan denne sikkerheten blir oppnådd. I Sterias analyse – som fulgte som 
vedlegg til høringsnotatet – het det i konsekvensanalysen at  
 

"Ved krav om obligatorisk utskrift av kundekvittering ved kontantsalg og plikt til å tilby 
kunden kvitteringen, vil publikum bli minnet om, gjennom informasjonskampanjer, den 
næringsdrivendes plikter og kvitteringens betydning for å bekjempe den svarte økonomien 
og spesielt problemer ved bruk av kassaapparater (manipulering eller klipping)". (analysen 
punkt 4.1.5). 
 

I høringsnotatet fremhever direktoratet nå (blant ulempene ved forslaget) at "utskriftskravet 
sikrer at beløpet blir endelig registrert på kassasystemet. Når kravet gjelder uavhengig av 

                                                      
1 Høringssvar fra Skatterevisorenes Forening, 15. mai 2012 
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betalingsform vil kundene kunne forvente å bli presentert en utskrift, og formodentlig vil 
enkeltaktører reagere dersom dette ikke skjer".  
 
Det ser altså ut til at man antar at kunder vil reagere på en eller annen måte hvis de ikke får 
kvittering – nær en form for privat håndhevelse. Formodningen er ikke begrunnet eller forklart. 
Kvitteringsplikten er ikke ny i Norge. Det ville derfor være rik anledning til å undersøke om 
plikten vil ha den effekt man legger til grunn. 
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