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Er kassasystemet ditt
godkjent?
Driver din virksomhet kontantsalg (salg over internett og
oppkravssalg regnes ikke som kontantsalg), er det fra 1.
januar 2019 kun tillatt å benytte et kassasystem som
tilfredsstiller lovkravene, og som er utstyrt med en
produkterklæring fra leverandøren. Det kreves også at en
systembeskrivelse oppbevares sammen med
kassasystemet.Hvis du ikke allerede har gjort det, bør du
snarest mulig kontakte systemleverandøren og forhøre
deg om ditt eksisterende kassasystem kan eller skal
oppgraderes i 2018. Hvis det ikke er mulig, må bedriften
kjøpe eller leie et nytt system til å registrere og
dokumentere kontantsalg. På Skatteetaten.no ﬁnner du
en oppdatert liste over de kassasystemene som er
bekreftet å være i samsvar med regelverket. Manglende
produkterklæring eller manglende systembeskrivelse
sammen med kassaystemet kan medføre et
overtredelsesgebyr på 10 rettsgebyr (kr 11 300).

Noen av kravene i den nye lovgivningen
Salgskvittering
Det er ikke krav om utskrift av salgskvittering
(papirkvittering) dersom det benyttes en integrert
betalingsløsning i forbindelse med salget, og kunden ikke
ønsker kvittering. Hvis det betales med kontanter, skal det
skrives ut kvittering. Systemet skal ikke kunne skrive ut
mer enn én kopikvittering. I de tilfeller det brukes en
betalingsterminal som ikke er integrert med
kassasystemet, skal kvitteringen fra betalingsterminalen
være tydelig merket med ordene «Ikke kvittering for kjøp»
(fonten skal være minst 50 % større enn den øvrige
teksten på kvitteringen).

Krav til innhold til X- og Z-rapporter
En Z-rapport er en daglig rapport over alle registreringer i
bedriftens kassasystem fra åpning til stenging, og denne
nullstiller totalene. Denne rapporten må produseres ferdig
hver dag, og det er ikke tilstrekkelig å kunne generere

dem ved en eventuell kontroll. Hver Z-rapport skal være
datert og signert, og det skal oppgis klokkeslett for kjøring
av rapporten.
X-rapporten viser nye registreringer i kassasystemet
siden forrige z-rapport, og denne nuller ikke totaler.
Denne rapporten kan genereres når som helst i løpet av
dagen og gir et øyeblikksbilde av salg og andre
registreringer som er foretatt på kassa-apparatet siden
gårsdagens Z-rapport.
Det skal ikke være mulig å merke særskilte varer eller
tjenester i kassasystemet slik at de ikke blir tatt med på Xog Z-rapporter.
Kassasystemforskriften §§ 2-8-2 og 2-8-3 angir detaljerte
krav til innhold i rapportene.

Elektronisk journal
All kontinuerlig bruk skal lagres fortløpende i en
elektronisk journal som skal være sikret mot endring og
sletting og som skal oppbevares i Norge. Kontinuerlig
bruk omfatter all bruk av kassasystemet, bl.a. registrering
av salg, utskrift av kvitteringer, endring av priser,
korreksjoner, åpning av kassaskuff (nullinnslag), utskrift
av rapporter o.l., samt endringer av programvare og
foreløpig tilkobling til ekstern programvare. Systemet skal
kunne produsere en ﬁl direkte fra elektronisk journal eller
annet elektronisk medium i det standardformatet som
Skattedirektoratet har bestemt (SAF-T; XML).

Skattefri dagdiett og
overtidsmat – foreslåtte
endringer fra 2019
Vi viser til artikkel i vårt nyhetsbrev i juni 2018 hvor vi
redegjorde for regelverket knyttet til diett og kost etter
regning. I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å
redusere satsene for skattefrie dagdietter til henholdsvis
kr 200 og kr 400.

Bakgrunnen for forslaget er at det kun er merutgifter ved
slike reiser om skal dekkes skattefritt. Etter

Finansdepartementets vurdering er kostsatsene i
reiseregulativet gjennomgående høyere enn det som kan
anses som rimelige merutgifter.
Ordningen med skattemessig behandling av overtidsmat
ble endret i sommer, men får virkning først fra 2019.
Endringen innebærer at det blir skattefritak for et måltid
for ansatte som arbeider minst 10 timer
sammenhengende. Beløpsgrensen er foreslått satt til kr
200. Det nye regelverket vil gjelde uavhengig av om
arbeidsgiver (naturalytelse) eller den ansatte (refusjon av
utlegg) kjøper måltidet.
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