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Endring i kassasystemforskriften – høringsuttalelse 

 

Vi viser til høringsbrev fra Skattedirektoratet 23. mars 2018 med forslag til endringer i 

kassasystemforskriften. Kassasystemregelverket trådte i kraft 1. januar 2017, og innebærer 

at leverandører av kassasystemer bare skal kunne tilby kassasystem som oppfyller bestemte 

krav. Vi forstår det slik at Skattedirektoratet har hatt en dialog med systemleverandørene, og 

at dette høringsnotatet er et resultat av avklaringer i denne dialogen. Forslaget er en 

presisering av gjeldende rett, og inneholder tekniske momenter som unntak fra kravet til 

kassaskuff, krav til innhold i salgskvittering, krav til nummerering og datering, levering av 

produkterklæring m.m. Nærings- og fiskeridepartementet har ikke merknader til disse 

presiseringene. 

 

Det følger av kassasystemforskriften § 2-6 fjerde ledd at det ikke skal være mulig å avslutte 

et salg uten at systemet skriver ut en salgskvittering. Disse bestemmelsene trer i kraft 1. 

januar 2019 og har sin bakgrunn i en utredning fra Skattedirektoratet 'Nytt regelverk for 

kassasystemer' som ble sendt på offentlig høring fra Finansdepartementet 15. februar 2012. 

I høringsbrevet fra 23. mars 2018 foreslår Skattedirektoratet et unntak fra denne plikten for 

ubetjente drivstoff-, parkerings- og billettautomater. Skattedirektoratets vurdering er at det vil 

være "uheldig om automatar må produsere kvitteringar som kunden ikkje vil ha, slik at desse 

blir liggande ved automatane", men foreslår ingen endring i det generelle påbudet om utskrift 

av salgskvittering. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet mener at denne regelendringen ikke bør gjennomføres på 

det foreliggende grunnlag. Endringen vil innebære at det ved alle kontantsalg må skrives ut 

en kvittering som skal fremlegges for kunden uavhengig av beløpsstørrelse eller om 

betalingen gjennomføres med kontanter eller betalingskort. Skattedirektoratet anfører at 

hensikten med kravet i kassasystemforskriften § 2-6 fjerde ledd er at det på kassasystemet 
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Side 2 
 

ikke skal være mulig å registrere et foreløpig salg, uten at salget blir fullstendig registrert. 

Kjøperen skal se at salget blir slått inn på kassen ved at det skrives ut en kvittering. Ifølge 

Revisorforeningen gjøres nå over 90 pst. av alle kontantsalg på en integrert 

betalingsterminal. Salgstransaksjonen må i disse tilfeller gjennomføres for at kunden skal få 

betalt med kort, og kjøperen vil kunne se beløpet etter at alt er slått inn på kassasystemet. 

Dette gjør at operatøren ikke kan manipulere innholdet.  

 

Avstanden i tid mellom høring og ikrafttredelse er 7 år. Det forvaltningsrettslige prinsippet om 

at enhver sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak fattes, tilsier etter vår vurdering 

at man i denne saken bør ta en ny vurdering. Vi kan ikke se at den gjeldende 

utredningsinstruksens krav om identifisering av alternative tiltak er fulgt. Det kan være grunn 

til å se nærmere på om kontrollbehovet kan ivaretas i tilstrekkelig grad uten krav til 

salgskvittering, bl.a. der salgsstedet har såkalt integrert terminal og kunden betaler med kort. 

En mulighet kan være å følge samme foreslåtte rutine som kassaskuff, hvor man 

produkterklærer med eller uten integrert betalingsterminal.  

 

Etter vårt syn vil en generell utskriftsplikt innebære en helt unødvendig miljøbelastning som i 

tillegg påfører de næringsdrivende ekstra kostnader. Vi ber derfor om at påbud om utskrift av 

salgskvittering tas opp til ny vurdering. 
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Trine S. Lindgren (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

Tor Arne Berge 

seniorrådgiver 
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