ANMÄLAN
Uppgifter om kassaregister

Den som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste från och med den 1 januari 2010 ha ett
certifierat kassaregister. Till kontant betalning räknas även betalning med kontokort. Den som bedriver
verksamhet i obetydlig omfattning eller är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen för
inkomster från försäljning av varor eller tjänster omfattas inte av lagen. Information om detta samt om
en del andra undantag finns på Skatteverkets hemsida,
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/startadrivaavslutaforetag/kassaregister.
4.121b82f011a74172e5880005263.html. De kassaregister som har en tillverkardeklaration och som är
anslutna till en certifierad kontrollenhet uppfyller de krav som ställs på kassaregister enligt nu gällande
lagstiftning. Kunden måste alltid erbjudas kvitto. Den som inte följer lagstiftningen om certifierade
kassaregister kan drabbas av kontrollavgift efter beslut av skatteverket. Dessutom kan
serveringstillståndet ifrågasättas på grund av bristande lämplighet.
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Om det på serveringsstället finns fler än 3 kassor vänligen bifoga redovisning på separat papper.
Enligt SKVFS 2009:01 ska ett kassakvitto eller returkvitto minst innehålla uppgifter om Företagets
namn och organisationsnummer eller personnummer
Den adress där försäljningen sker
Datum och klockslag för försäljningen
Löpnummer för kassakvitto ur en obruten, stigande nummerserie
Kassabeteckning
Artikelnamn och antal varor som sålts
Antal tjänster som sålts
Försäljningsbelopp
Den mervärdeskatt som belöper på försäljningsbeloppet
Mervärdeskattens fördelning på olika skattesatser
Betalningsmedel
Kontrollenhetens tillverkningsnummer
Kontrollkod enligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:02) om kontrollenhet till kassaregister
Från varje kassa ska även kunna tas ut:
X-dagrapport och Z-dagrapport som uppfyller de krav som ställs i SKVFS 2009:01 (se bilaga)
Underskrift

Namnförtydligande

Datum

Underskrift

Krav på kassarapporter enligt Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2009/01
En X-dagrapport ska minst innehålla uppgifter om
a. företagets namn och organisationsnummer eller personnummer
b. datum och klockslag
c. uppgift att det är en X-dagrapport
d. kassabeteckning
e. total försäljningssumma (summerade försäljningsbelopp)
f. total försäljningssumma för olika huvudgrupper om huvudgrupper används
g. mervärdeskatten fördelad på olika mervärdesskattesatser
h. ingående växelkassa
i. antal sålda varor
j. antal sålda tjänster
k. antal kassakvitton
l. antal lådöppningar
m. antal kvittokopior och belopp
n. antal registreringar i övnings läge och belopp
o. försäljningssumman fördelad på olika betalningsmedel
p. antal returer och belopp
q. rabatter
Postadress

Besöksadress

E-post

Telefon

Telefax

984 85 Pajala

Medborgarvägen 4

alkoholhandlaggning@pajala.se

0978-120 00 vxl

0978-120 60
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r.
s.
t.
u.
v.

övriga registreringar som minskat dagens försäljning och till vilket belopp
antal oavslutade affärer
grand total försäljning
grand total retur
grand total netto

En Z-dagrapport ska minst innehålla uppgifter om
a. företagets namn och organisationsnummer eller personnummer
b. datum och klockslag
c. löpnummer ur en obruten stigande nummerserie
d. uppgift att det är en Z-dagrapport
e. kassabeteckning
f. total försäljningssumma (summerade försäljningsbelopp)
g. total försäljningssumma för olika huvudgrupper om huvudgrupper används
h. mervärdeskatten fördelade på olika mervärdesskattesatser
i. ingående växelkassa
j. antal sålda varor
k. antal sålda tjänster
l. antal kassakvitton
m. antal lådöppningar
n. antal kvittokopior och belopp
o. antal registreringar i övnings läge och belopp
p. försäljningssumman fördelad på olika betalmedel
q. antal returer och belopp
r. rabatter
s. övriga transaktioner som minskat dagens försäljningsbelopp och till vilket beloppt. antal oavslutade

affärer
u. grand total försäljning
v. grand total retur
w. grand total netto

Postadress

Besöksadress

E-post

Telefon

Telefax

984 85 Pajala

Medborgarvägen 4

alkoholhandlaggning@pajala.se

0978-120 00 vxl

0978-120 60

