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Høring – endringer i kassasystemforskrifta og bokføringsforskriften 

Vi viser til Skattedirektoratets høringsbrev av 21. juni 2018, med høringsnotat av samme dato 
om forslag til endringer i forskrift 18. desember 2015 nr. 1616 om krav til kassasystem 
(kassasystemforskrifta) og i forskrift 20. desember 2016 nr. 1752 om endring i forskrift om 
bokføring. 
  
I høringsnotatet foreslås det at kravet til at kassasystemet skal skrive ut salgskvittering til 
kunden kan utelates når det benyttes integrert betalingsterminal eller andre betalingsløsninger 
som er integrert i kassasystemet, og hvor betalingsmiddelet ikke er sedler og mynter. 
 
Norsk Øko-Forum (NØF) har i mange år påpekt viktigheten og nødvendigheten av å begrense 
kontantomsetningen og bruken av kontanter for å kunne motvirke den svarte økonomien. Vi 
har derfor støttet de nye reglene om kassasystem i kasssystemlova og i 
bokføringsbestemmelsene, hvor hensikten med dette regelverket er å gjøre det vanskeligere å 
manipulere kassasystemet og unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning. Grunnen til 
at det ble stilt krav om utskrift av kvittering og overlevering av denne til kunden var for å 
hindre at salget bare blir registrert foreløpig, uten at salget blir endelig registrert. NØF kan 
ikke akseptere at regelverket uthules ved at kassasystemet kan manipuleres slik at at det 
unndras kontantsalg fra skatte- og avgiftsbereging når det ikke skrives ut kvittering. Dette vil 
sette kampen mot den svarte økonomien og arbeidslivskriminalitet langt tilbake.  
 
Skattedirektoratet legger i høringsnotatet vekt på at bruk av integrerte betalingsløsninger 
innebærer en sikkerhet for at det aktuelle salget blir registrert i kassasystemet, og at utskrift av 
salgskvittering for disse transaksjonen derfor isolert sett er av mindre betydning. Dette er en 
vurdering vi kan slutte oss til. Etter en totalvurdering kan vi derfor i all hovedsak støtte 
Skattedirektoratets begrunnelser og forslaget til forskriftsendringer, selv om vi er noe betenkt 
mht at kundekontrollen svekkes når det blir en adgang til å kunne unnlate å gi kvittering til 
kunden. 
 
I høringsnotatet pkt. 4.5 gis det en definisjon på hva som er "integrerte betalingsløsninger", 
dvs. 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. Vi legger til grunn at Skattedirektoratet her ikke bare mener 
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"sedler og mynter", men alle kontante betalingsmidler for eksempel også bankremisser og 
sjekker. NØF er helt enig i at unntaket fra kvitteringsplikten ikke skal gjelde når det betales 
med kontanter, dvs. alle kontante betalingsmidler. I kassasystemlova § 2 bokstav b og c og i 
bokføringsforskriften § 5-3-1 bokstav b og c er det gitt definisjoner på hva som er 
betalingskort og hva som er kontanter. Kontanter er her definert som andre betalingsmidler 
enn betalingkort. Som vilkår for å kunne unnlate å skrive ut salgskvittering og i definisjonen 
på hva som er "integrerte betalingsløsninger" bør det brukes samme definisjon på kontanter 
som i kassasystemforskrifta og i bokføringsforskriften, dvs. andre betalingsmidler enn 
betalingskort. 
 
Definisjonen på hva som er "integrerte betalingsløsninger" bør også komme klart til uttrykk 
og inntas i forskriftsteksten i både kassasystemforskrifta § 2-6 fjerde ledd og i 
bokføringsforskriften § 5-3-5 første ledd. Det er viktig at det fremgår klart og direkte av 
forskriften hva som menes med "integrerte betalingsløsninger", og særlig at unntaket fra 
kvitteringsplikten ikke gjelder dersom det betales med kontanter (andre betalingsmidler enn 
betalingskort). 
 
Skattedirektoratet påpeker under punkt 5 at regelverket blant annet blir noe mindre 
forutsigbart ved ulike regelsett avhengig av betalingsform. NØF mener derfor at det kan være 
hensiktsmessig snarest å innføre et krav om at alle betalingsløsningene skal være integrerte, 
slik Skattedirektoratet påpekte i sitt høringsnotat fra 2012. Kravet til å skrive ut kvittering vil 
da i utgangspunktet ikke lenger være nødvendig, noe som antas å være både mer miljøvennlig 
og kostnadseffektivt i den daglige driften. NØF mener at regelverket med dette bli mer 
forutsigbart og enklere å praktisere for alle parter.   
 
Med hilsen 
for Norsk Øko-Forum  
Jan-Egil Kristiansen 
leder faglig utvalg


