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Skatteverkets föreskrifter
om ändring av Skatteverkets föreskrifter
(SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till
kassaregister;

SKVFS 2012:x
Kassaregister
Utkom från trycket
den 2012

beslutade den xx månad 2012.
Skatteverket föreskriver med stöd av 9 kap. 3 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) i fråga om Skatteverkets föreskrifter (SKVFS
2009:2) om kontrollenhet till kassaregister 12
dels att 14 kap. 3 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 2, 7, och 11 §§, 11 kap. 1 §, 14 kap. 1,
3 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 3 kap. 7 §,
samt närmast före 3 kap. 7 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

Föreskrifternas tillämpningsområde

1 § I Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister finns allmänna bestämmelser om krav på sådana kassaregister
som avses i 39 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Av 1 §
SKVFS 2009:1 framgår att till kassaregistret ska alltid vara kopplat en
kontrollenhet som en del i systemet. I dessa föreskrifter finns särskilda
bestämmelser om kontrollenheten.

2 kap.

Definitioner

1 § Med företag avses i dessa föreskrifter den som omfattas av skyldigheter enligt 39 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
Med registrering avses i dessa föreskrifter att uppgifter om försäljning och annan löpande användning har behandlats av ett kassaregister
så att uppgifterna ska kunna ingå i en Z-dagrapport.
2 § Med kontrollremsa och journalminne avses i dessa föreskrifter
detsamma som sägs i 42 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
7 § Med kvittotyp normal avses i dessa föreskrifter dels ett sådant
kvitto (kassakvitto) som enligt 39 kap. 7 § skatteförfarandelagen
1
2

Författningen omtryckt SKVFS 2009:12.
Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG
av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska
standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s.37, Celex 31998L0034, ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217,
5.8.1998, s.18, Celex 31998L0048).
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(2011:1244) ska tas fram och erbjudas kunden och dels returkvitto
enligt 2 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på
kassaregister.
11 § Med tillverkningsnummer avses i dessa föreskrifter ett unikt
nummer på 17 alfanumeriska tecken som identifierar en kontrollenhet
och tillverkaren. De fem första tecknen ska vara en unik identitet för
tillverkaren. Dessa ska efterföljas av tolv tecken som ska vara en unik
identitet för en kontrollenhet.
Tecken för tillverkningsnummer enligt första stycket får endast utgöras av a-z, A-Z, mellanslag och bindestreck.

3 kap.

Allmänna krav på en kontrollenhet

Skatteverkets huvudnyckel
7 § Av 11 kap. 1 § första stycket framgår att en giltig huvudnyckel
utfärdad av Skatteverket ska användas vid generering av individuella
krypteringsnycklar till varje kontrollenhet. På ansökan av den som vill
tillverka kontrollenheter ska Skatteverket skyndsamt utfärda en huvudnyckel om sökanden kan uppvisa certifikat att aktuell kontrollenhetsmodell är certifierad i enlighet med dessa föreskrifter. Skatteverkets
huvudnyckel utfärdas endast för en viss tid eller för tillverkning av ett
visst antal kontrollenheter. I 14 kap. 29-33 §§ finns bestämmelser om
hur tillverkaren ska hantera Skatteverkets huvudnyckel i sin produktionsmiljö.
Skatteverkets huvudnyckel får inte användas för tillverkning av
kontrollenheter om sådana övervakande åtgärder som ett certifieringsorgan ska utföra enligt 14 kap. 17 och 18 §§ inte utförs. Om sådana
åtgärder inte kan utföras beroende på att certifieringsorganets ackreditering upphört att gälla utgör detta inte hinder mot att Skatteverkets
huvudnyckel får användas för tillverkning av kontrollenheter under
högst sex månader efter det att certifieringsorganets ackreditering återkallades.

11 kap.

Kryptering

1 § En giltig huvudnyckel utfärdad av Skatteverket ska användas vid
generering av individuella krypteringsnycklar till varje kontrollenhet. I
3 kap. 7 § finns bestämmelser om utfärdande av Skatteverkets huvudnyckel. I 14 kap. 29-33 §§ finns bestämmelser om hur tillverkaren ska
hantera Skatteverkets huvudnyckel i sin produktionsmiljö.
Skatteverkets huvudnyckel får inte användas för annat ändamål än
vad som anges i första stycket.

14 kap.

Certifiering av kontrollenhet

1 § Varje modell av en kontrollenhet ska certifieras. Av 9 kap. 2 §
första stycket skatteförfarandeförordningen (2011:1261) framgår att
certifieringen ska utföras av ett organ som är ackrediterat för uppgiften
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enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av
den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i
samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning
(EEG) nr 339/93 3 och i enlighet med lagen (2011:791) om
ackreditering och teknisk kontroll. Ett certifieringsorgan ska uppfylla
kraven i SWEDAC:s föreskrifter om organ som certifierar produkter.

SKVFS 2012:x

6 § Av 9 kap. 2 § andra stycket skatteförfarandeförordningen framgår att certifiering även får utföras av ett organ från ett annat land
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller från ett
land utanför EES som Europeiska unionen har träffat avtal med om
ömsesidigt erkännande. Certifieringsorganet ska i sådant fall uppfylla
kraven i standarden SS-EN 45011:1998 — Certifieringsorgan —
Allmänna krav vid certifiering av produkter (ISO/IEC Guide 65:1996)
och ha ackrediterats för uppgiften av ett ackrediteringsorgan som uppfyller kraven i standarden SS-EN ISO/IEC 17011:2005.
___________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 månad 2012.
På Skatteverkets vägnar
NN
nn
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EUT L 218, 13,8 2008, s 30 (Celex 32008R0765).
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