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Remissvar
Remiss - Skatteverkets förslag till föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar för frågor om
teknisk kontroll, inklusive ackreditering och frågor i övrigt om bedömning av
överensstämmelse samt för samordning av marknadskontroll, reglerad mätteknik
och ädelmetallkontroll. Swedac har beretts tillfälle att yttra sig över ovan nämnda
remiss.
SKVFS 2020:X
I 14 kap. 2 § samt i 15 kap. 2 § framgår att kassaregister som avses i 39 kap. 2 §
skatteförfarandelagen (SFL) ska certifieras enligt 39 kap. 8 § SFL. I 39 kap. 2 § SFL
finns en definition av vad ett kassaregister är. Där framgår inte att kontrollserverns
miljö är en del av kassaregistret och alltså något som ska certifieras. För att
tydliggöra för certifieringsorganen vad som ska certifieras föreslår Swedac att det i
SKVFS 2020:X införs en definition av vad som omfattas av ett kassaregister. Ett
alternativ skulle vara att i 14 kap. 2 § respektive 15 kap. 2 § skriva att ”ett
kontrollsystem/kontrollserverns miljö ska certifieras av ett ackrediterat
certifieringsorgan.”
I 14 kap. 3 § och 15 kap. 3 § hänvisas till 39 kap. 8 § andra stycket SFL samt 9 kap. 2 §
första stycket skatteförfarandeförordningen för bestämmelser om certifiering och
om ackreditering av organ som får utföra certifiering. Bestämmelserna om
certifiering och om ackreditering av organ som får utföra certifiering återfinns i
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 (förordning 765/2008) och lagen
(2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll (LATK). Hänvisningarna i
14 kap. 3 § och 15 kap 3 § blir därför missvisande. För att tydliggöra var reglerna
återfinns så föreslår Swedac att en hänvisning till förordning 765/2008 samt LATK
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görs direkt i 14 kap. 3 § och 15 kap. 3 §. Ett alternativ är att förtydliga genom
följande skrivning; Bestämmelser om certifiering och om ackreditering av organ som
får utföra certifiering av kontrollsystem/kontrollserverns miljö finns i 39 kap. 8 §
andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) respektive i 9 kap. 2 § första stycket
skatteförfarandeförordningen (2011:1261).
I 14 kap. 5 § i SKVFS 2009:2 (genom omtryck 2016:1) om kontrollenhet till
kassaregister finns en hänvisning till ett tolkningsdokument för krav på och
utvärdering av mjukvara, Welmec 7:2 Software Guide samt, i tillämpliga fall, Welmec
2:2 Guide for Testing Point of Sale (POS) Devices (Non-Automatic Weighing
Instruments). Swedac anser att en hänvisning till dessa båda dokument även bör
finnas i 14 kap. 5 § i SKVFS 2020:X då detta säkerställer utvärderingen av mjukvarans
överensstämmelse med kraven.
I 15 kap. 5 § anges att certifieringen ska omfatta tester av ledningssystem. Detta är
felaktigt. Ett certifieringsorgan bedömer ett ledningssystem och utför inga tester av
ledningssystem.
SKVFS 2020:Y

I de fall ett våginstrument är kopplat till ett kassaregister finns det krav på certifiering
av kassaregistret i Swedacs föreskrifter STAFS 2016:12 om icke-automatiska vågar. En
hänvisning till dessa föreskrifter vore lämpligt att införa i fjärde kapitlet i 2020:Y för
att underlätta för tillverkarna av kassaregister genom att tydliggöra att det finns
ytterligare krav på dessa kassaregister.
Förslag till skrivning:
I de fall ett kassaregister är sammankopplat med ett våginstrument meddelar
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter om krav på och kontroll av
icke-automatiska vågar och tillsatsutrustning samt utövar tillsyn över efterlevnaden
av sådana föreskrifter i enlighet med vad som följer av lagen (1992:1514) om
måttenheter, mätningar och mätdon.
Generella synpunkter
Utöver ovan nämnda synpunkter på 14 kap. och 15 kap. i SKVFS 2020:X har Swedac
noterat att Skatteverket i flera paragrafer hänvisar till andra föreskrifter och
regleringar istället för att till exempel skriva ut definitioner. Detta gör föreskrifterna
svåra att läsa och ta till sig för de som ska tillämpa dem eftersom det krävs flera
föreskrifter/regleringar för att kunna läsa ut vad som avses med en paragraf.
I övrigt har Swedac inga synpunkter på förslaget.
__________________________
Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Anette Arveståhl efter föredragning av
juristen Josefine Larsson. Utredaren Renée Hansson, utredaren Mikael Hulander och
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bedömningsledaren Mikael Calestam har deltagit vid den slutliga handläggningen av
ärendet.
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