
 

Høringssvar - endring i forskrift  
Deres ref: 2018/117032 
Kopi: Finansdepartementet v/ statssekretær Jørgen Næsje 
 
Vi viser til Skatteetatens brev av 23/03-18 hvor etaten sender forslag til endringer i 
Skattesystemforskrifta på høring. IKT-Norge organiserer store deler av markedet knyttet til 
kasse- og butikkdata i et eget forum. Vi deler i hovedsak departementets syn på flere forhold 
som drøftes i utredningen. Vi er enige med Skattedirektoratet og departementet i at endring av 
regelverket kan bidra til å minske/hindre vekst i økonomisk kriminalitet i form av manipulasjon 
med kassasystemer eller annen unndragelse av skattbar inntekt. 

Kommentarer til endring i forslaget: 
Vi er åtte måneder unna at alle norske kasser skal være satt opp i henhold til lov og forskrift. 
Når etaten foretar relativt sett store materielle endringer så kort tid før loven trer i kraft, er det 
svært uheldig. Vår viktigste anliggende er at disse to endringene IKKE gjennomføres, men 
evalueres etter en viss tid etter at loven trer i kraft om det er behov for det;  
 
§ 2-8-6 siste punktum skal lyde: Foreløpige kvitteringar og treningskvitteringar skal daterast 
og nummererast fortløpande i eigne nummerseriar.  § 2-8-7 nytt siste punktum skal lyde: 
Utleveringskvitteringar skal daterast og nummererast fortløpande i eigen nummerserie.  
 
Endringene vil bety reprogrammering av systemløsninger for alle leverandører, og vil dermed 
bety tap av tid og til dels store kostnader. I lys av at markedet nå er i stor endring knyttet til at 
datoen for lovendring nærmer seg, er dette svært uheldig og unødvendig etter vår oppfatning.  
 
Ivaretatt gjennom SAF-T standarden 
Behovet for endringene i § 2-8-6 / § 2-8-7 mener vi er ivaretatt gjennom det store arbeidet vi i 
bransjen gjorde for å få på plass SAF-T standarden som jo var ment for å ivareta nettopp denne 
type behov. Vi i bransjen har løst dette i egen næring -  men det kan nå virke som at dette 
tilsynelatende IKKE er løst hos skattemyndighetene så pålegges det dobbeltarbeid for 
leverandørene i en allerede svært krevende tid.  



Kommentarer til andre endringer i forslaget 
 
2-3 
Forslag: <<2Kassasystemet skal ved det enkelte kassapunkt vere utstyrt med ein skrivar. 
Skrivaren skal kunne produsere dokumentasjon som nemnt i § 1-2 bokstavane d til i, l til n og r.”  
 
Vår kommentar:  Klargjør at hvert kassapunkt «skal ha tilgang til skriver i umiddelbar nærhet», 
slik at det ikke misforstås slik at hvert kassapunkt skal ha tilgang til hver sine unike skriver.  
 
2-4 
Det ønskes ikke at alle linjekorreksjoner kommer med på «Salgskvittering», da dette skaper 
mye forvirring og unødvendige spørsmål. Alle korreksjoner og data ligger søkbart i 
journalen/SAF-T filen og dette dekker da direktoratets behov. Det vil også kunne forårsake 
misforståelse og mye unødig “støy” ifm oppgjør både for kassabetjenter og kunder.  
 
Generelle kommentarer 
 
Man bør gjennomgående skrive «produsere kvitteringer» - ikke «skrive ut kvitteringer», da 
kunden selv kan velge om hun eller han vil ha kvitteringen i fysisk eller elektronisk format. 
«Pro-forma-kvitteringer» bør gjennomgående endres til «foreløpige kvitteringer».  
 
 
På vegne av Forum for Kasse- og butikkdata 
 
(sign) 
_________________________ 
Fredrik Syversen 
Direktør for næringsutvikling 
IKT-Norge 






