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Nej till motioner om skatteförfarande och folkbokföring (SkU20)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015/16 om skatteförfarande
och folkbokföring.
Motionerna om skatteförfarande handlade om att göra skatter och avgifter mer synliga 
för medborgaren och om att arbetsgivare ska lämna kontrolluppgifter varje månad i 
stället för en gång om året. Andra förslag gällde F-skatt. En motion föreslog att 
utländska företag verksamma i Sverige ska ha anmälningsplikt hos Skatteverket, något
som enbart svenska företag har i dag, en annan ville försvåra för kriminella att få F-
skatt. Vidare handlade motionerna om att gymnasieelever som driver företag i 
utbildningssyfte, Ung Företagsamhet, ska kunna gå över till F-skattsedel, om höjda 
beloppsgränser vid deklarationsskyldighet, frågan om tyst godkännande av en 
deklaration samt att införa en möjlighet till frivillig extrainbetalning av skatt.
Motionerna om folkbokföring gällde felaktiga folkbokföringar, falska adressändringar 
och adressändring vid utlandsflytt, barn som tillbringar lika mycket tid på två adresser, 
könsneutrala personnummer samt skydd för våldsutsattas personnummer.
Utskottets förslag till beslut:
Avslag på motionerna.
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Certifierade kassaregister 
Utskottets förslag i korthet Riksdagen avslår motionsförslag om att 
kassaregisterlagen ska ses över särskilt med avseende på torg- och 
marknadshandeln, om kvittokravet och dispensreglerna, och om att 
omsättningsgränsen på 178 000 kronor bör tas bort för frisörföretag. Jämför 
reservation 6 (C). 

Bakgrund 
Certifierade kassaregister 
Den som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste sedan den 1 januari
2010 ha ett certifierat kassaregister. Till kontant betalning räknas även betalning 
med kontokort. Undantag gäller bl.a. för taxi, distans- och  hemförsäljning, 
försäljning av varor eller tjänster mot betalning i automat och automatspel. Vidare 
är lagen inte tillämplig för den som endast i obetydlig omfattning säljer varor eller 
tjänster mot kontant betalning. 
   Av lagens förarbeten (prop. 2006/07:105) framgår att obetydlig omfattning avser 
två olika situationer. Den första situationen rör de allra minsta företagen med låg 
omsättning. Att företag med låg omsättning är undantagna från regleringen 
motiverades främst med att det ansågs tveksamt om de kostnader som krav på ett 
certifierat kassaregister för med sig skulle stå i rimlig proportion till den 
samhälleliga vinsten i form av förbättrad skattekontroll i fråga om de allra minsta 
företagen. Den andra situationen rör företag där kontant försäljning endast 
förekommer i rena undantagsfall. 
   Ett förtydligande gjordes i skatteförfarandelagen (2011:1244) som innebär att det
sedan den 1 januari 2012 vid bedömningen av om det är fråga om försäljning i 
obetydlig omfattning särskilt ska beaktas om försäljningen normalt uppgår till eller
kan antas komma att uppgå till sammanlagt högst fyra prisbasbelopp under ett 
beskattningsår (prop. 2013/14:22, bet. 2013/14:SkU14). 
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   Skatteverket får göra oannonserade kontrollbesök och får ta ut en kontrollavgift 
på 10 000 kronor om kassaregister saknas, inte uppfyller föreskrifternas krav eller 
inte är anmält i tid eller om uppgifterna i kassaregistret inte sparas, belopp inte slås
in eller kunden inte får något kvitto. Om en ny överträdelse sker inom ett år är 
avgiften 20 000 kronor. Syftet med lagen är att skydda seriösa företagare inom 
kontanthandeln mot illojal konkurrens. 

Torg- och marknadshandel 
Det generella undantaget i skatteförfarandelagen från skyldigheten att använda 
kassaregister för torg- och marknadshandel slopades den 1 januari 2014 (prop. 
2012/13:129, bet. 2012/13:SkU32). Samtidigt fick Skatteverket större möjlighet att
i enskilda fall bevilja undantag från olika skyldigheter som gäller kassaregister. 
Undantaget från skyldigheter som gäller kassaregister utvidgades till att avse även 
andra orsaker än tekniska när en viss skyldighet kan anses vara oskälig. 
   I samband med utvidgningen till torg- och marknadshandel anförde regeringen 
att det underlag som Skatteverket presenterat tyder på att lagstiftningen om 
kassaregister har varit framgångsrik och att fler företag konkurrerar på lika villkor. 
Sedan lagstiftningen infördes har kritik riktats mot undantaget för torgoch 
marknadshandeln, vilket inkluderar undantag för s.k. tillfällig handel. 
Synpunkterna kan sammanfattas med att undantaget snedvrider konkurrensen och 
missgynnar den fasta handeln som omfattas av kravet på kassaregister. Kritiken 
avsåg även att de särskilda befogenheterna vid kontrollbesök (kundräkningar, 
kvittokontroller, kassainventeringar och provköp) endast gäller företag som 
omfattas eller som kan antas omfattas av lagstiftningen om kassaregister. Den 
tekniska utvecklingen medför att det inte längre är orimligt att även torg- och 
marknadshandlare omfattas av kravet på kassaregister. 

 Motionerna 
I motion 2015/16:895 av Penilla Gunther (KD) föreslås att omsättningsgränsen på 
178 000 kronor tas bort för frisörföretag för att företagen ska få likvärdiga villkor. 
Ett krav på kassaregister på frisörsalonger infördes 2010, men fortfarande saknar 
många företag tekniken eftersom de uppger att omsättningen ligger under 178 000 
kronor per år inklusive moms. 
   I motion 2015/16:1063 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) anförs 
att det självklart är viktigt att stoppa illojal konkurrens och svarta pengar men det 
krävs också uppföljning så att det är rätt åtgärder som genomförs. Torg- och 
marknadshandeln är en naturlig mötesplats och uppskattad del av stadsbilden, och 
det är viktigt att följa upp effekterna av de nya regleringar som har kommit på 
plats. 
   Enligt motion 2015/16:1127 av Sten Bergheden (M) yrkande 1 är det ett stort 
problem att funktionella kassaregister inte finns att köpa, dvs. register som 
fungerar utan nätåtkomst, tål hårda väderomslag och samtidigt uppfyller garanti- 
och försäkringsskydd. Kassaregisterlagen bör med detta som utgångspunkt 
skyndsamt ses över, föreslår motionären. Så länge översynen pågår bör man vara 
beredd att införa tillfälliga undantag för drabbade företag (yrkande 2). 
   Av samma skäl framförs i motion 2015/16:1142 av Annicka Engblom m.fl. (M) 
ett yrkande om att regeringen bör överväga att se över kassaregisterlagen för torg- 
och marknadshandel. Motionärerna anser inte att det är rimligt att en hel 
yrkesgrupp ska tvingas att utöva sin försäljning utan garanti eller försäkringsskydd.
Ett alternativ till kassaregister bör ses över. Enligt motionen bör det finnas en 
möjlighet till schablonbeskattning som ett frivilligt alternativ till kassaregister. 
   Även i motion 2015/16:2289 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkas en översyn av 



kassaregisterlagen så att den kan tillämpas även vid ambulerande torg- och 
marknadsförsäljning. I motionen sägs att två lagar står mot varandra: dels 
kassaregisterlagen som föreskriver att en elektronisk kassaapparat ska användas 
även vid försäljning av varor vid torg- och marknadsförsäljning i utomhusmiljö, 
dels Elsäkerhetsverkets förordning om elektronisk materiel som kräver att 
kassaapparaten bl.a. ska uppfylla IP-klassningen för utomhusbruk. För närvarande 
finns inte någon sådan elektronisk kassaapparat att tillgå för utomhusbruk. 
   Även i motion 2015/16:2468 av Gunilla Nordgren (M) yrkas att 
kassaregisterlagen ses över. Skatteverket har avvisat möjligheterna till undantag 
från kravet på kassaregister trots att godkända kassaregister för 
utomhusanvändning inte kunnat levereras. 
   I motion 2015/16:2566 av Finn Bengtsson m.fl. (M) föreslås att 
kassaregisterlagen ses över eftersom många kunder vid kontantköp eller kortköp 
inte efterfrågar vare sig papperskvitto eller digitalt kvitto. Det finns då en risk att 
detta i sig leder till skattefusk och snedvriden konkurrens. För torg- och 
marknadshandeln finns i dag ingen garanti för att någon certifierad kontrollenhet 
kan klara de väderförhållanden som råder. 
   I motion 2015/16:2974 av Penilla Gunther (KD) anförs att kravet i 
kassaregisterlagen om att kunden alltid ska få ett kvitto om kunden ber om det bör 
ses över. Både företagare och kunder upplever det som tidskrävande och slöseri 
med papper att behöva få kvitto på en sak för en mindre summa. 
   I motion 2015/16:3012 av Per Åsling m.fl. (C) framförs önskemål om ett 
förtydligande av dispensreglerna. I samband med att det generella undantaget från 
kassaregister för torghandel togs bort utvidgades möjligheten för Skatteverket att 
undanta verksamheter från kravet på kassaregister om kravet oavsett orsak är 
oskäligt. I flera fall har det upplevts som mycket svårt eller rent av omöjligt att få 
dispens. 

Utskottets ställningstagande 
Undantaget från kravet på kassaregister för torg- och marknadshandeln slopades 
efter kritik om att undantaget snedvred konkurrensen och missgynnade den fasta 
handeln som omfattades av kravet på kassaregister. Sedan krav på kassaregister 
infördes även för torg- och marknadshandeln har en debatt förts om bl.a. elsäkerhet
i samband med denna handel och att det påstås sakna kassaregister som kan 
användas utomhus. 
   Finansminister Magdalena Andersson hänvisar med anledning av interpellation 
2014/15:571 om möjligheten till undantag från reglerna om krav på kassaregister 
till att Skatteverket, Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket i en gemensam 
skrivelse den 18 maj 2015 redovisade en samsyn om hur frågor om elsäkerhet bör 
hanteras i samband med torg- och marknadshandel. Sammanfattningsvis anser 
myndigheterna att elektriska produkter som är avsedda för utomhusmiljö bör väljas
men att en inomhusapparat kan användas efter en riskbedömning, om användaren 
ser till att den inte utsätts för skadlig fukt eller annan påverkan. Utskottet tolkar 
finansministerns svar som att lagstiftningen kan hanteras även när det gäller torg- 
och marknadshandel, detta mot bakgrund av myndigheternas uttalande och 
eftersom Skatteverket har möjlighet att medge dispens från skyldigheter som gäller
kassaregister. Någon generell dispens för torg- och marknadshandel kan däremot 
inte komma i fråga. 
   Utskottet delar finansministerns bedömning. Utskottet utgår från att regeringen 
följer utvecklingen men är inte berett att föreslå att bestämmelserna om 
kassaregister ses över. Motionsförslagen med den inriktningen avstyrks.
   Undantaget från kravet på kassaregister för de allra minsta företagen med låg 



omsättning motiverades när lagstiftningen infördes främst med att det ansågs 
tveksamt om de kostnader som krav på ett certifierat kassaregister för med sig 
skulle stå i rimlig proportion till den samhälleliga vinsten i form av förbättrad 
skattekontroll. 
   Utskottet anser att dessa skäl alltjämt är giltiga och avstyrker förslaget i motion 
2015/16:895. Utskottet anser slutligen inte att det finns anledning att se över 
bestämmelsen om att ett kvitto framställt av kassaregistret ska tas fram och  
erbjudas kunden vid varje försäljning. Utskottet avstyrker motion 2015/16:2974. 
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