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Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva hur två revisorer inom 
Skatteverket och två frisörsalonger upplever förändringarna och 
konsekvenserna som kassaregisterlagen har medfört.  

Problemformulering: Hur uppfattar småföretagen i frisörbranschen att införandet av 
kassaregisterlagen kommer att påverka deras verksamhet? 

Hur bedömer revisorer på Skatteverket att deras roll har påverkats 
av kassaregisterlagen?  

Metod: Studien har en explorativ ansats. Studien grundas främst på 
primärdata som samlas in via intervjuer med Skatteverkets 
revisorer och utvalda respondenter inom frisörbranschen. 
Väsentlig information från respondenterna har sedan presenterats 
och legat till grund för analys. Sekundärdata består av litteratur 
och tidigare forskning. 

Resultat: Denna studies resultat visar att revisorerna inom Skatteverket tror 
att verksamheternas omsättning kommer att påverkas av 
kassaregisterlagen. Svart ekonomi kommer att minskas i 
kontantbranschen vilket medför en ökning av ”vita pengar”. Det 
kommer att bli svårare att fuska eftersom alla registreringarna i 
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Purpose: The aim of this study is to describe how two auditors at 
Skatteverket and two hairdressing salons feel they have been 
affected by the cash register law. I also want to analyze how 
respondents perceive the changes and consequences which cash 
registers law has brought with it.  

Method: Then study is mainly based on primary data. Collected through 
interviews with the two auditors at Skatteverket and selected 
respondents in the hairdressing businesses. Information from 
respondents has formed the basis for analysis. Secondary data 
consists of literature and previous research.  

Conclusion:   This study results show that auditors at Skatteverket believe that 
the activities turnover will be affected by the cash register law. 
Black economy will be reduced in the cash sector with a resultant 
increase in white money. It will be harder to cheat because all 
registrations in the cash register are saved in the controller. Small 
businesses do not think the cash register law contributes to a major 
change in the cash trading business in addition to increased 
overhead. 
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1 Inledning 
I följande kapitel presenteras en bakgrund till införandet av kassaregisterlagen. Sedan följer 
en diskussion som leder till arbetets problemformulering. 
 
När benämningen kassaregisterlagen används menas Lag (2007:592) om kassaregister m.m. 
om inget annat anges.  

1.1  Bakgrund 
Olika försök att beräkna storleken på den svarta sektorn har gjorts men eftersom det är frågan 
om verksamheter och transaktioner som inte redovisas öppet är det svårt att beräkna dess 
storlek. Skattefelet under 2004 beräknades uppgå till cirka fyra procent av 
bruttonationalprodukten (BNP) eller ungefär åtta procent av de totala skatteintäkterna. Två 
tredjedelar av dessa kan kopplas till den svarta sektorn där skattefelet utgörs av svart 
arbetskraft och oredovisade företagsinkomster. Detta innebär enligt beräkning om BNP från 
Statistiska centralbyrån för år 2004 att den svarta sektorn beräknas uppgå till cirka 70 
miljarder kronor. Detta visar att varje hushåll betalar 6000 kronor mer i skatt än vad de annars 
hade behövt. (Proposition 2006/07:105, s. 16) 

Det har visat sig att det finns en stark anknytning mellan skattefusk och ekonomisk 
brottslighet. Ekonomisk brottslighet avser företag som använder svart arbetskraft samt fuskar 
med skatter och avgifter. Förutom att den skattskyldige inte redovisar intäkter medför fusket 
att skattebördan vältras över på andra seriösa näringsidkare. De oseriösa företagarna skaffar 
en konkurrensfördel och de seriösa näringsidkarna riskerar att slås ut av skattefuskande 
konkurrenter. Tilliten till rättsväsendet rubbas om det bara är vissa skattskyldiga som väljer 
att följa lagen. (Proposition 2006/07:105, s. 16) 

Efter ett flertal försök att bekämpa skatteundandragandet har Sveriges regering kommit fram 
till kassaregisterlagen. I januari 2010 infördes kassaregisterlagen och syftet med den är att alla 
ska kunna konkurrera på lika villkor, öka förtroende för skattesystemet samt minska fusket 
inom kontantbranschen (Proposition 2006/07:105, s.1). För att kassaregisterlagens syfte ska 
uppfyllas krävs det att alla verksamheter inom kontantbranschen ska ha ett certifierat 
kassaregister. Detta innebär att företag som säljer varor mot kontantbetalning, omfattar även 
kontokort, måste ha en kassaapparat, kassaterminal och kassasystem. (Kassaregisterlagen, 5§) 
Kassaregistret ska registrera all försäljning och det ska inte gå att manipulera (Proposition 
2006/07:105, s. 28).  

För att se om det är möjligt att införa regler samt lagkrav på näringsidkare som säljer varor 
och tjänster mot kontantbetalning, tillsattes år 2004 en utredning för att undersöka problemet. 
En lösning är att om Skatteverket ska kunna göra säkra efterhandskontroller av företagets 
omsättning, behöver varje företag använda ett kassasystem som uppfyller Skatteverktes 
föreskrifter. (Proposition 2006/07:105, s. 15). Det innebär att kassaregistren ska visa att alla 
registreringar som görs ska visas på ett trovärdigt sätt samt att programmeringar och 
inställningar som utgör behandlingshistorik ska uppfylla bokföringslagens krav. 
(Kassaregisterlagen, 10§) 
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Skatteverket använder sig av olika kontroller för att hindra skattefusk och 
skatteundandragande. En av dessa kontroller är skatterevision. Syftet med skatterevision är att 
kontrollera företagens redovisning och verksamhet samt om det överensstämmer med de 
uppgifter som lämnats i deklarationen. Skatterevisorers och företagsrevisorers uppgift är att 
granska företagets redovisning och verksamhet. Skillnaden mellan dem är att skatterevisorer 
granskar de uppgifter som lämnas in i deklaration medan företagsrevisorers arbete är att 
undersöka hela företaget.  (SKV 622, s. 21-22) 

1.2  Problemdiskussion 
Svenska staten har länge velat komma åt den svarta ekonomin men utan några positiva 
resultat (Alvesalo & Tombs, 2001). Den svarta ekonomin är vanligast inom branscher där de 
hanterar mycket kontanter, framförallt restaurang-, taxi- och frisörbranschen (BRÅ, 2010) 
vilket leder till att staten går miste om mycket stora summor då intäkter inte redovisas som det 
ska (Williams & Windebank, 2005). Dessa branscher är svårkontrollerade och Skatteverket 
saknar tillräckliga resurser för att kontrollera alla näringsidkares intäktsredovisning. Därför 
finns det företag som väljer att dölja en viss del av sina intäkter. Detta är på grund av att det 
inte finns tillräckligt med resurser för att kontrollera dessa verksamheter och risken är då liten 
att bli upptäckt. (SOU 2005:35, ss. 15-16). 

Ett flertal utredningar inom kontantbranschhandeln har gjorts där det har framkommit att 
oredovisade intäkter och skattefusk är ett stort problem för Skatteverket. Skattefusk och 
skatteundandragande avser medvetna handlingar i avsikt att undgå rätt beskattning, 
exempelvis att redovisa en inkomst för lågt. Under 2004 gjordes en skattekontrollutredning 
som visade att majoriteten av enskilda näringsidkare inom kontanthandelsbranscher redovisat 
en årsinkomst som är lägre än en normal årslön i jämförelse med en anställd inom samma 
bransch. (Prop. 2006/07:105, s. 25)  

Skattefel är ett begrepp som också används ofta inom Skatteverket. Begreppet betyder att det 
fel den skatteskyldige gör är omedvetet, eftersom det inte går att förklara varför den 
skattskyldige har gjort fel (SKV 152, s. 222). Det finns många negativa effekter av 
skatteundandragande som till exempel att skattebördan skjuts över på andra skattskyldiga som 
beskattar korrekt samt följer lagen. (Proposition 2006/07:105, s. 16 ) 

Organisationen Företagarna anser inte att införandet av kassaregisterlagen är lämpligt på 
grund av brist på analys av konsekvenserna för företagen och att det kommer att slå hårt på 
många redan pressade småföretag. De anser att lägre överskott innebär att en investering i 
kassaregister kommer att kräva kraftigt ökad försäljning för att verksamhetens vinst inte ska 
minska. (Företagarna, 2009) Ett exempel är att en frisör behöver klippa ytterligare 800 kunder 
för att ha råd att köpa ett kassaregister som kostar cirka 20 000 kronor (Svensk Handel vill 
skjuta upp nya kassalagen, 2009). 

Ovanstående bakgrundsbeskrivning och problemdiskussion har lett mig in på funderingar hur 
småföretagen uppfattar kassaregisterlagen.  Eftersom kravet på certifierat kassaregister 
kommer att leda till en ökad omkostnad för dem. En annan fundering var om revisorers inom 
Skatteverket uppgifter påverkas eller förändras då särskilda kontrollåtgärder numera är 
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kopplade till kassaregisterlagen. Kassaregisterlagen är relativt ny för i år och informationen 
kring den har inte riktigt nått fram till alla näringsidkare och enskilda konsumenter. Uppsatsen 
kan bidra till en ökad förståelse kring kassaregisterlagen för näringsidkare. Uppsatsen kan 
även bidra till att sprida kännedom om att varje konsument alltid måste bli erbjuden ett kvitto 
vid avslutat köp.  

1.3  Problemformulering 
Ovan formulerad problembakgrund har lett mig fram till följande frågeställningar: 

- Hur uppfattar småföretagen i frisörbranschen att införandet av 
kassaregisterlagen kommer att påverka deras verksamhet? 

- Hur bedömer revisorer på Skatteverket att deras roll har påverkats av 
kassaregisterlagen?  

1.4  Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur två revisorer inom Skatteverket och två 
frisörsalonger upplever förändringarna och konsekvenserna som kassaregisterlagen har 
medfört.   

1.5  Avgränsning 
Kassaregisterlagen inkluderar inte de företag som i obetydlig omfattning säljer varor och 
tjänster mot kontantbetalning, taxiverksamhet, försäljning inom distans och hemförsäljning, 
försäljning med hjälp av en varuautomat, automatspel och torg- och marknadshandel. 
Uppsatsen avgränsas till revisorer inom Skatteverket i Mälardalens region och de berörda 
frisörerna i Eskilstuna, då det skulle vara tids- och resurskrävande att undersöka flera städer. 
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2 Metod 
Tillvägagångssättet av denna undersökning grundar sig framförallt på en explorativ studie i 
form av kvalitativa intervjuer för att uppnå uppsatsen ändamål. Detta innebär att intervjuaren 
ställer frågor som möjliggör utrymme för respondenten att svara med egna ord (Patel & 
Davidsson, 2003, s. 78), vilket anses vara en fördel för att uppfylla syftet samt besvara på 
problemfrågeställningarna.   Explorativ studie handlar om att samla in kunskap samt utreda 
och förstå ett bestämt problemområde. Vid explorativ undersökning används ofta olika 
datainsamlingsmetoder för att samla information. (Ibid., ss. 12-13) Metoden valdes eftersom 
arbetet grundas på intervjuer med revisorer inom Skatteverket och två berörda frisörsalonger, 
samt litteraturer och vetenskapliga artiklar.  

2.1 Val av undersökningsmetod  
En kvalitativ ansats är inte hypotestestande utan oftare teoribyggande. Kvalitativa metoder går 
på djupet och utforskar det enskilda snarare än att gå på bredden och utforska helheten. 
Metoden kan vara att genomföra en intervju med ett mindre urval av befolkning för att få 
fram detaljerad och nyanserad information om ämnet som ska undersökas (Johannessen & 
Tufte, 2007, s. 21). Kvalitativa ansatser har mer flexibilitet eftersom forskaren kan låta 
respondenten styra informationen (Ibid., ss. 70-71).  

Arbetet baseras på en kvalitativ metod genom att ha öppna individuella intervjuer som sedan 
används för att studera det valda problemområdet djupare. Under arbetes gång kan det dyka 
upp nya problem och frågeställningar. På så sätt kan det påverka uppläggningen av 
efterföljande intervjuer. Med hjälp av denna metod finns det möjlighet för författaren att be 
om en tilläggsintervju eftersom nya frågeställningar dyker upp efter hand. En del av metodens 
flexibilitet är att faserna i denna process kan bli parallella. Ett exempel är att 
problemformuleringen sker samtidigt som datainsamlingen och på samma gång påbörjas 
analysen. (Repstad, 1999, ss. 11-12) 

2.2 Tillvägagångssätt 
Enligt Johannessen & Tufte (2007, s. 35) integrerar induktiv ansats sambandet mellan teori 
och empiri. Ansatsen har avsikten att hitta generella mönster som kan göras till teorier eller 
begrepp genom insamling av data. Den andra ansatsen kallas för deduktiv, det innebär att den 
generella teorin testas med teorier i verkligheten. (Johannessen & Tufte, 2007, s. 35) Arbetet 
utgår från både induktion och deduktion vilket innebär att den utgår från empiri för att hitta 
nya teorier och den allmänna teorin jämfördes med verklighetens teorier. Metoden var lämplig 
eftersom det finns få skrivna teorier som är relevanta för studiens syfte. Vid insamling av 
empirin var författaren påläst inom området för att kunna genomföra bra intervjuer, men inte 
till stor del skapades några egna teorier. I analysavsnittet har författaren jämfört svaren från 
intervjun med revisorerna med informationen som finns i referensramen. Frisörernas svar har 
även jämförts med varandra. Metoden hjälpte författaren att få djupare inblick och kunskap 
för att därefter kunna göra en slutgiltig analys utifrån syften och frågeställningarna.  
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2.3 Datainsamling 
Det finns två olika kategorier av data, nämligen primärdata och sekundärdata (Halvorsen, 
1992, s. 72). Vilken typ av data som ska samlas in beror på frågeställningen i 
forskningsprocessen (Ibid., s. 78).  

2.3.1 Primärdata 

Primärdata, förstahandskälla, är när forskaren själv samlar in informationen och utnyttjar 
olika datainsamlingskällor (Halvorsen, 1992, s. 72). Det kan även ske genom en intervju som 
sedan ska analyseras (Ibid., s. 80).  

Studien grundas främst på primärdata som samlades in via intervjuer med Skatteverket och 
utvalda respondenter inom frisörbranschen. Fördelen med en kvalitativ intervju är att det kan 
bli aktuellt att be om en extra intervju om det skulle behövas eftersom nya frågeställningar 
dyker upp efter hand (Repstad, 1999, ss. 11-12). En annan fördel med personlig närvaro är att 
förståelse av vissa frågor kan underlättas, missförstånd kan utredas på plats och svaren kan 
fördjupas (Halvorsen, 1992, s. 89).  

För att se det ur två olika synvinklar utfördes personliga intervjuer med två revisorer inom 
Skatteverket och två frisörsalonger. Uppsatsen avgränsas till Skattekontor i 
Mälardalensregion. Ett krav på respondenterna från Skatteverket är att de ska ha goda 
kunskaper om kassaregisterlagen. Revisorerna kontaktades via skatteupplysningen. Eftersom 
en av frågeställningarna handlar om hur kassaregisterlagen påverkar de berörda aktörerna 
gjordes även personliga intervjuer med utvalda frisörer. Intervjuerna med båda parterna gav 
flera synpunkter än om enbart ena parten intervjuats.  

I löpande text, i kapitel 4, kommer revisorerna att anges som X respektive Y och 
frisörsalongerna att anges som Salong A och Salong B. Det är på grund av att både 
revisorerna och frisörerna vill vara anonyma. Författaren ansåg att fördelen med anonyma 
respondenter kunde vara att de vid intervjuerna vågade ge sina personliga åsikter, både 
positiva och negativa. Intervjuerna med frisörerna har varit observanta. Författaren har tagit 
hänsyn till att frisörernas åsikter är subjektiva och alla svar säkerligen inte är ärliga utan att de 
gav de svar som författaren ville ha.  

Det finns olika typer av revisorer ett exempel är företagsrevisor. En av deras uppgifter är att 
granska bolagets årsredovisning. Inom Skatteverket finns det också olika typer av revisorer 
exempelvis skatterevisor, se vidare i avsnitt 3.4.3 Skatterevision och hur det går till. När 
benämningen revisor används menas de två intervjuade revisorerna inom Skatteverket. 

2.3.1.1 Besöksintervjuer 

Inför intervjutillfället skickades intervjufrågor via e-post till Skatteverkets respondenter för att 
de skulle få en kort inblick i vad uppsatsen handlar om och även kunna förbereda sig inför 
intervjun. De kvalitativa intervjuerna var semistrukturerade för att inte gå miste om 
information. Intervjufrågorna anpassades efter respondenterna och frågorna ställdes efter vad 
som är lämpligt för situationen (Befring, 1992, ss.70). Syftet var att skapa en så vardaglig och 
förtroendeingivande situation som möjligt mellan intervjuaren och respondenterna (Ibid., 
1992, ss. 70-71). Intervjufrågorna ställdes på ett sätt så att respondenterna kunde svara så fritt 
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som möjligt, se bilagorna 1 och 2. Det blev en gruppintervju på Skatteverket med två 
revisorer. X började sin anställning hos Skatteverket år 2004 och Y började år 1999. 
Gruppintervju kan i vissa fall vara positiva, för respondenterna kan känna sig tryggare än i 
individuella intervjuer vilket leder till att samtalet blir mer av en diskussion (Repstad, 1999, s. 
83). Samtidigt kan deras uppfattningar och åsikter komma fram och de kan även ta del av 
andras synpunkter. Det negativa med gruppintervjuer är att respondenterna kan låta sig 
påverkas av andras åsikter och attityder. (Repstad, 1999, ss. 83-84) Reliabiliteten anses inte 
påverkas av gruppintervjun eftersom respondenterna inte alltid delade samma tyckanden samt 
var tydliga med att betona det  

Första intervjun skedde 16 november 2010 på Skatteverket. För att få en tydligare uppfattning 
om vilka dessa respondenter som skulles intervjuas var och hur deras arbetsuppgifter på 
Skatteverket såg ut, började intervjun med grundläggande information, se bilaga 1. Intervjun 
fortsatte med ämnesinriktade, direkta frågor samt nya frågeställningar som dök upp under 
intervjuns gång. Intervjuer med båda frisörsalonger skedde 18 november 2010. Hos den första 
frisörsalongen blev det en gruppintervju med tre olika frisörer. Detta var på grund av tidsbrist 
hos frisörerna därför genomfördes intervjun innan öppning. 

Alla intervjuer spelades in, detta är för att få en högre tillförlitlighet på resultatet då det finns 
möjlighet att kunna gå tillbaka och lyssna flera gånger på vad som har sagts. Det negativa 
med inspelade intervjuer är brist på tid. Det är svårt att få med egna reflektioner, utläsa 
respondenternas mimik och gester utan det går endast att höra deras tonfall och ordval. 
(Repstad, 1999, s. 85). Då uppsatsen har endast en författare gynnar inspelade intervjuer 
arbetet för författaren behöver inte vara rädd för att missa någon viktig detalj utan kan vara 
säker på att få med det väsentligaste.  

2.3.2 Sekundärdata 

Sekundärdata kallas även för andrahandskälla (Repstad, 1999, s. 90). Det är data som 
ursprungligen samlats in av någon annan (Ibid., 1999, s. 143) för andra ändamål än den 
pågående granskningen (Befring, 1992, s. 65).  

Sekundärdata som använts är vetenskapliga artiklar och litteratur. För att få en vetenskaplig 
grund i arbetet användes främst Mälardalens högskolebiblioteks katalog och databaser, 
ABI/INFORM Global (ProQuest), Google Scholar och FAR Komplett för att hitta litteraturer 
och vetenskapliga artiklar. De sökord som användes var kassaregister, skatterevision, 
revision, skattefusk, cash register, tax evasion, tax audit, crime och fraud.   Eftersom 
kassaregisterlagen är relativt ny har det varit problematiskt att ta del av vetenskapliga artiklar.  
Enligt Repstad (1999, s. 90-91) är det viktigt att vara kritisk till urvalet av källor och 
vem/vilka som har samlat in informationen. Det är för att den insamlade informationen ofta 
har en annan avsikt än vad den egna granskningen går ut på. Uppsatsen grundas på 
vetenskapliga artiklar, förarbeten, propositioner, lagar och material från Skatteverkets egen 
hemsida. Den fullständige kassaregisterlagen återges i bilaga 3. Även tidigare uppsatser och 
forskningsrapporter användes för att få tips i författarens informationssökande. Material som 
hämtats från Skatteverkets hemsida har benämningen SKV i både referenslistan och 
hänvisningar i löpande text.  
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3 Referensram  
Följande avsnitt inleds med en beskrivning om grunden till kassaregister. Därefter behandlas 
kontantbranschen, Skatteverkets kontrollverksamheter och kassaregisterlagen. 

3.1 Bakgrund till behovet av kassaregister 
Det är via revisorer som Skatteverket får erfarenheter när det gäller manipulation av 
kassaregister i kontanthandelsbranschen. Det handlar om att undanhålla intäkter från 
redovisningen och kan göras genom att inte registrera transaktionen i kassregistret vilket 
innebär att i många fall får köparen inte något kvitto.  Det går även att sätta kassaregistren på 
en träningsfunktion vilket innebär, även om transaktionen slås in och ett kvitto skrivs ut så har 
inte transaktionen registreras på kassaregistrets kontrollremsa eller journalminne. (Prop. 
2006/07:105, s. 23-24) Kontrollremsa avser dokumentation av företagets försäljning i 
kassaregistret i pappersform. Journalminne är precis som kontrollremsa, samma 
dokumentation fast i elektronisk form. (Kassaregisterlagen, 7§) Funktionen används mest för 
de nyanställda då de ska träna på att använda kassaregistret men oftast utnyttjas användningen 
för att inte redovisa intäkterna. Innan kassaregisterlagen infördes kunde ett vanligt 
kassaregister skriva ut en kvittokopia som avser för den senaste transaktionen vilket innebär 
att det som knappas in i kassan inte registreras i systemet. Funktionen öppnade en möjlig 
utväg för oseriösa näringsrikare. Om ett kassaregister inte är manipulerad vid ovanstående 
inträffande visar kvittotexten ”träning”, ”kvittokopia” eller liknande. Skatteverket har kommit 
fram till att det är lätt att undanhålla intäkter från beskattningen och de är i stort sett 
obegränsade, eftersom det är enkelt att manipulera kassaregister och det kräver inte heller 
några färdigheter i programmeringen eller annat tekniskt kunnande. Det är genom att de vet 
att det finns olika slags programmeringar som ger oseriösa företagarna möjlighet att 
manipulera ett kassaregister. Dessa inträffanden har påträffats vid Skatteverkets revisioner 
och Ekobrottsmyndighetens husrannsakningar. Manipulation av kassaregister sker oftast i 
restaurangbranschen men Skatteverket konstaterar att det är spritt även inom andra branscher. 
Regeringen har därmed kommit fram till att det finns skäl till att införa kassaregisterlagen 
eftersom oseriösa näringsidkare använder sig av ofullständiga kontrollremsor och 
dokumentation i syftet att inte visa egentliga intäkter.  (Prop. 2006/07:105, s. 24-25) 

3.2 Kontantbranschen 
Efter flertalet utredningar kan det nu fastställas, att inom kontanthandelsbranschen finns det 
ett ökat intresse att undanhålla intäkter. Orsaken till oredovisade kontantintäkter är att 
enskilda konsumenter ofta saknar behov av kvitto. Det sker mest inom småföretag eftersom 
företagaren kontrollerar betalningsflödet, på så sätt saknar de intresse av intern kontroll. 
Branschsaneringsutredningen konstaterade att en sådan struktur kan vara en av orsakerna till 
skatteundandragande. Om det är stor konkurrens i samma bransch ökar intresset av att inte 
redovisa alla intäkter. De branscher där det sker mest ekonomiskt brottslighet är taxi-, 
restaurang- och frisörsbranscher. (Proposition 2006/07:105, s. 17)  

3.2.1 Revision i kontantbranschen 

Denna granskning ligger även till grund till skatterevision. Granskning gäller även för 
revisorer inom Skatteverket.  
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För att kunna granska redovisade intäkter i ett företag behöver revisorn ha underlag, som 
företagets öppettider, hur många kassaapparater de har, personalschema etcetera. Även 
tillfälliga kassaapparater som används några gånger under året måste kartläggas. Från ett 
kassaregister kan revisorn få fram olika uppgifter som används som underlag för bokföringen 
exempelvis dagens försäljningssumma, momsbelopp etcetera. Det är inte lätt att förstå de 
uppgifter som ett kassaregister tar fram, därför är det viktig att veta hur kassaregistret har 
hanterat registrerade enskilda poster. Enligt bokföringslagen (BFL) ska ett kassaregister på ett 
tillförlitligt sätt visa programmeringar och inställningar som utgör behandlingshistorik. Det 
innebär att företaget ska kunna bevisa hur kassaregistret varit programmerat och inställt vid 
olika tidpunkter. Vid ändringar av programmet ska företaget notera vilka inställningar som 
gjorts samt när de gjorts. (FAR, 2007, s. 17-18)  

Ofta är det svårt för revisorn att upptäcka fel och oegentligheter. Ett typiskt exempel är att 
vissa transaktioner inte är medräknande i redovisningen. (FAR, 2005, s. 56) Enligt Öhman et 
al (2006) beror det på att revisorer lägger mer tid på att granska poster som kan verifieras än 
övriga poster. Då revisorn bara fokuserar på utvalda poster kan de missa småfel som borde 
upptäckas (Koh & Woo, 1998). 

3.2.2 Granskning av kassaregistersystem och checklista 

FAR (2007) har utvecklat en checklista för granskning av kassaregister som revisorer 
rekommenderas att använda vid granskning av företag som äger ett kassaregister. Checklistan 
börjar med granskning av näringsidkaren genom grundläggande frågor, exempelvis antal 
kassaregister, kassaregistersystem och kassarutiner.  Sedan kommer frågor som rör 
granskning av kassaregistren så som tömningskvitto, kontrollremsor, kassakvitton och dess 
utseende vid testköp och jämförelser med redovisningen. (FAR, 2007, s. 19, 26-27) 

FAR (2007) anser inte att tömningskvitton som bifogas i bokföringen kan ha ett större 
bevisvärde än systemets tillförlitlighet. Revisorn måste kontrollera att de registrerade 
försäljningar bokförs på ett riktigt sätt i bokföringen. Det är fem kriterier som revisorn måste 
genomföra: 

1. Stickprovsvis stämma av z-kvitton mot respektive dags försäljning enligt 

kontrollremsan, 

2. Kontrollera att z-nummerserier är obrutna, 

3. Följa upp om det finns stora antal lådöppningar där transaktionerna inte har 

bokförts, 

4. Följa upp förekomst och frekvens avseende felslag och returer samt granska rutiner 

för felslag och returer, och  

5. Kontrollinventera kassan vid något eller några tillfällen under året. (FAR, 2007, s.19) 

3.3 Frisörbranschen 
Skatteundandragande är ett stort problem inom frisörsbranschen. En avtalsenlig lön för en 
anställd frisör är mer än dubbelt så hög som 100 000 kronor men under år 2001 hade varannan 
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frisörsföretagare en taxerad inkomst som understiger 100 000 kronor. Enligt SOU 2005:35 
hade cirka 80 procent av frisörföretagare en taxerad inkomst som var lägre än 150 000 kronor. 
Detta innebär att den undanhållna omsättningen från avgifter och skatter uppgår till cirka 2,5 
miljarder kronor per år. (SOU 2005:35, s. 100) 

3.4 Skatteverkets kontrollverksamhet 
Enligt Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher och kassaregisterlagen får 
skatteverket göra oförbredda kontrollbesök. Förutom det har Skatteverket tre kontrollformer 
till sitt förfogande; skrivbordskontroll, besök och revision (Ds 2009:43, s. 38). Vad som ligger 
till grund för beskattningen är uppgifter som finns i deklarationen som den skattskyldige är 
skyldig att lämna in till Skatteverket (SOU 2005:35, s. 147). Valet av kontrollform bestäms 
utifrån ett innehållsrikt beslutsunderlag samt tillräcklig information om verksamheten, som 
kontrollen ska göras hos (SKV 622, s. 25-26).   

3.4.1 Skrivbordskontroll 

Skrivbordskontrollen är den vanligaste kontrollformen Skatteverket använder sig av. Det 
innebär att den skattskyldige kontaktas av en handläggare genom en skriftlig förfrågning eller 
via telefon (SKV 622, s.18-19). Skatteverket har rätt att begära kompletterande upplysningar 
som den skattskyldige har lämnat i deklarationen för att kontrollera om de uppgifter stämmer 
överens med underlaget som ligger till grund för skatteberäkning. (SOU 2005:35, s. 147) 

3.4.2 Besök 

Skatteverket kan genomföra ett kontrollbesök enligt överenskommelse med den 
skatteskyldige. Besökets syfte är att kontrollera företagets räkenskaper, anteckningar och 
andra handlingar men innefattar även besiktning av fastigheter, lager och andra delar av 
verksamheten som är betydande för skattekontrollen. Besöket måste grunda sig på frågor som 
enbart omfattas av de frågetecken som har med den skattskyldiges deklaration att göra samt 
aktuella uppgifter som har betydelse för beskattningen. (SKV 622, s. 19-20) Besöket är 
frivilligt för den skattskyldige även om de nämnda förutsättningarna är uppfyllda. 
Skatteverket får med andra ord inte kontrollera något som företaget inte tillåter såsom 
räkenskaper och liknande handlingar. Skatteverket måste välja en annan kontrollform om de 
anser att den information som den skattskyldige visar upp inte räcker för kontrollen. (Ibid., s. 
20) De kan i sådana fall utföra ett oanmält besök. Sådana besök sker främst inom restaurang- 
och frisörsbranscher för kontroll av kassaregister (Ibid., s.21). 

3.4.3 Skatterevision och hur det går till 

Skatterevision är den sista kontrollformen. Kontrollen är väldigt resurskrävande och 
omfattande för både Skatteverket och den skattskyldige. Denna kontroll används endast när 
det uppstår frågetecken som inte har kunnat utredas på något annat sätt. Ett exempel är att 
kontrollera företagets transaktioner, om de stämmer överens med företagets redovisning som 
legat till grund för beskattningen. Skatterevision får endast ske hos dem som är 
bokföringsskyldiga, juridisk person samt hos den som är registrerad för mervärdesskatt, F-
skatt och arbetsavgifter. Innan Skatteverket tar kontakt med företaget måste en skatterevision 
beslutas. (SKV 622, s. 21-22) Vid varje skatterevision måste en ansvarig skatterevisor utses 
och det ska framgå vem det är. Detta görs för att garantera kvaliteten i revisionsarbetet och 
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den ansvarige skatterevisorn ska alltid underteckna revisionspromemorian. (Handledning för 
skatterevision, s. 293) 

Handledning för skatterevision, SKV 622, är Skatteverkets föreskift som deras revisorer ska 
agera utifrån medan företagsrevisorer agerar utifrån FAR SRS Revisionsstandard (RS). De 
som utför revision hos Skatteverket kallas för revisorer. En revisor vid Skatteverket har till 
uppgift som en företagsrevisor att kvalitetssäkra information genom att vara en granskande 
part. Företagsrevisorns uppgift är att granska bolagets årsredovisning, bokföring samt 
företagsledningens förvaltning. En revisor vid Skatteverket kontrollerar företagets resultat, 
uppgifterna som deklarationen grundar eller ska grundas på. De kan även kontrollera 
uppgifter om företagets anställda. Om en skatterevisor både misstänker och upptäcker att 
näringsidkare har begått exempelvis brott mot bokföringslagen, har revisorn anmälningsplikt. 
(SKV 622, s. 22-23) Detta innebär att näringsidkare som bedriver verksamhet inom 
restaurang- eller frisörbranschen måste anteckna i ett dokument vilka som arbetar i lokalen 
(Personalliggare restaurangägare och frisörer).   

Om en revision ska genomföras ska en revisionsplan upprättas. I revisionsplanen ska det 
framgå revisionsplanens syfte, tidsplanering, åtgärder, tidsperioder, arbetsfördelning, 
förankring och uppföljning. (SKV 622, s. 45-47) Innan en granskning påbörjas måste den 
skattskyldige ha mottagit ett revisionsbeslut och revisionsbroschyr. I broschyren finns det 
information om vad revisionen innebär och vilka rättigheter och skyldigheter den reviderade 
har. (SKV 622, s. 57) 

Revisionsbeslutet kan överlämnas vid revisionstidpunkt men det får endast lämnas av en 
granskningsledare enligt tvångsåtgärdslagen (1994:466). Denna möjlighet måste grunda sig 
på sakliga skäl exempelvis förutsätter att revisionen inte kommer att ske i samverkan med den 
skattskyldige eller misstänker risk för förstörelser. (SKV 622, s. 57-58) För att försäkra att 
revisionen genomförs på ett effektivt sätt samt med hög kvalitet måste uppföljningen ske 
löpande utifrån en upprättad revisionsplan (Ibid., s. 49).  

Utifrån revisionens syfte kan vissa återgärder bli aktuella vid granskning. Exempelvis kontroll 
av intäktsredovisning som innebär att skatterevisionen granskar företagets intäktsredovisning. 
Det är inte bara varuförsäljningens intäkter som kontrollen omfattar utan även andra typer av 
intäkter som ersättning för utförda tjänster och bonusar. (SKV 622, s. 73) Ett annat exempel 
är kassaregister. Revisorn kontrollerar att kassaregistren inte går att manipulera, det vill säga 
sätta kassaregistren på träningsfunktion. Vid en kassainventering bör två revisorer närvara. 
Det ska ske genom att fysiskt kontrollera den faktiska kassabehållningen som sedan stäms av 
med bokföringen. Besöket får ske i samma tidpunkt som beslutet överlämnas till den 
skattskyldige. (Ibid., s. 78) 

Resultatet av revisionen ska redovisas i en revisionspromemoria som innehåller de återgärder 
som Skatteverket har kommit fram till. Den reviderade ska få möjlighet att ta del av och 
kommentera promemorian. Revisionsdokumentationen ska arkiveras efter att revisionen har 
avslutas, då får inga uppgifter eller handlingar tas bort eller läggas till. (Ibid., s. 101-102) 
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3.4 Kassaregisterlagen 
I Williams och Windebanks (2005) artikel står det att det krävs nya metoder för att komma åt 
den svarta sektorn. Enligt SOU 2005:35 är syftet med kraven på certifierade kassaregister att 
minska skatteundandragande och skydda seriösa näringsidkare mot illojal konkurrens från 
oseriösa näringsidkare. Med hjälp av det nya systemet kommer det att bli svårare att undandra 
skatt och det ska förbättra Skatteverkets kontrollmöjligheter, vilket kan leda till att 
skatteintäkterna förväntas att öka.  (SOU 2005:35, s. 311) 

Huvudregeln för tillämpningen av kassaregisterlagen är att alla näringsidkare som bedriver en 
näringsverksamhet, där det sker kontantbetalning samt kortbetalning ska ha ett certifierat 
kassaregister och kontrollenhet, svarta boxen. (Proposition 2006/07:105, s. 89). Kassaregister 
är en kassaapparat, kassaterminal, kassasystem, taxameter och liknande system. Certifiering 
innebär att det ska gå att kontrollera alla registreringar i kassaregistret (SOU 2005:35, s. 111). 

Kassaregisterlagen inkluderar inte de företag som i obetydlig omfattning säljer varor och 
tjänster mot kontantbetalning, taxiverksamhet, försäljning inom distans och hemförsäljning, 
försäljning med hjälp av en varuautomat, automatspel och torg- och marknadshandel. 
(Proposition 2006/07:105, s. 34) Innebörden av obetydlig omfattning avser två olika 
situationer. Det första är kontant försäljning som understiger fyra basbelopp, 169 600 kronor, 
(Svar på vanliga frågor: Hur stort är prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet, 2010) under ett 
räkenskapsår om tolv månader och det andra är om kontant betalningen endast uppgår till 
någon procent av verksamhetens omsättning. (SKV M 2009:02, sid. 7) Om en enstaka kund 
vid något tillfälle betalar kontant ska näringsidkaren inte vara skyldig att ha certifierat 
kassaregister. Det är inte kontantbetalningens storlek som avgör om näringsidkaren ska ha ett 
kassaregister eller inte utan kontantbetalningen sätts i relation till den totala omsättningen. 
Kontantförsäljningen kan vara obetydlig för både stora och små företag. (Prop. 2006/07:105, 
s. 38) 

1 januari 2010 ska de företag som omfattas av kassaregisterlagen ha certifierade kassaregister 
men införandet blir en mjuk start. Detta innebär att vid kontroll att Skatteverket ska företag 
som har beställt certifierat kassaregister bevisa att det finns en beställning på det. Den mjuka 
linjen upphör 1 juli 2010. Detta betyder att kassaregistret ska finnas i verksamheten samt vara 
installerad. (Företag måste ha nya kassaapparater på plats den 1 juli, 2010) 

Inom en vecka från den dagen då anmälningsskyldigheten har inträtt är verksamheten skyldig 
att anmäla till Skatteverket vilka kassaregister tillsammans med kontrollenheten, svarta 
boxen, som används i företaget. Vid anmälan ska näringsidkaren meddela vad kassaregistret 
har för identifikationsbeteckning, en unik beteckning, eftersom det är ett väsentligt underlag 
för tillsynen. (SOU 2005:35, s. 156) För att företagen ska kunna anmäla kassaregister på 
Skatteverkets webbplats krävs det inloggning med e-legitimation. När anmälan kommit till 
Skatteverket och uppgifterna som företagen registrerade stämmer, skickar Skatteverket ut två 
olika skyltar som ska klistras på kassaregistren och kontrollenheten. Verksamheten är skyldig 
att anmäla till Skatteverket om de till exempel köper nytt kassaregister och/eller kontrollenhet. 
Företagen är även skyldiga att anmäla vid fel och om det skulle ske ägarbyte. (Anmälan till 
Skatteverket – kassaregister) 
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Enligt kassaregisterlagen har Skatteverket rätt att göra oannonserat besök det vill säga utan att 
förvarna den skattskyldige i förväg. Avsikten är att kontrollera att kassaregister som används i 
verksamheten uppfyller kraven och att den skattskyldige inte ska få möjlighet att ta bort 
kassaapparater som används vid sidan av de anmälda kassaregistren. (Prop. 2006/07:105, s. 
56) Skatteverket får göra kundräkning, kontrollköp, kvittokontroll och kassainventering. För 
att se hur försäljningarna har registrerats i kassaregistret kan Skatteverket även begära att se 
kontrollremsa, uppgifter från journalminne och tömningskvitto. (Kassaregisterlagen, 21§) Vid 
kontrollerna ska det inte ge näringsidkaren några större kostnader än vad som är nödvändigt. 
Polismyndigheten kan hjälpa till vid tillsyn om Skatteverket begär det. (Kassaregisterlagen, 
20§) 

Första återkommande teknisk kontroll på kassaregistret ska ske senaste ett år från den dagen 
det togs i bruk, senast ett år från senaste kontroll, efter brytande av föreskriven plombering 
eller om det är konstaterat brister i kassaregistrets funktion. Återkommande tekniskt 
kontrollsprotokoll ska finnas åtkomligt i företagets lokal. (Prop. 2006/07:105, s. 91-92) 

Enligt kassaregisterlagen kan Skatteverket ta ut en kontrollavgift på 10 000 kronor om ett 
kassaregister saknas, inte uppfyller kraven, inte är anmält i tid, om uppgifterna inte sparats i 
kassaregistret, transaktioner som inte slås in eller om kunden inte erbjuds ett kvitto. 
Återgärder som krävts inom en viss tid och som näringsidkaren inte har återgärdat ger 
Skatteverket rätt att ta ut en ny utgift på 20 000 kronor. Skatteverket har även rätt att ta ut en 
kontrollavgift på 20 000 kr om näringsidkaren gör sig skyldig till ytterligare fel inom ett år. 
(Kassaregisterlagen, 24-26§§) 

I Skatteverkets föreskrift (SKVFS 2009:12, s. 7-8) innehåller ett detaljerat funktionskrav på 
en kontrollenhet. I föreskriften framgår det att varje kontrollenhet ska kunna läsa av 
registreringar som görs i kassaregistret. Det ska även kunna skapa en kontrollkod för varje 
kassakvitto som kontrolleras genom att koden avläses i kvittokontrolldata. Kontrollkoden ska 
bestå av två delar, signeringskod som består av trettiotvå tecken och krypteringskod som 
består av tjugosex tecken. Den sammanlagda längden ska vara femtioåtta tecken. Genom den 
avläsningen kan Skatteverket se om verksamhetens kassatransaktioner har registreras på rätt 
sätt. Företaget ska alltid erbjuda kunden ett kvitto vid avslutat köp. Kvittot är beviset på att 
transaktionen har registreras (Prop. 2006/07:105, s. 110-111).  Det framgår också av 
föreskriften att kontrollenheten ska lagra data för transaktioner i fem år det vill säga 
kontrollenheten får inte skriva över eller radera kontrolldata som ryms inom fem år. (SKVFS 
2009:12, s. 3)  

Nedanstående bild är ett illustrerande exempel av kassaregisterlagen. 
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Figur 2. Illustration av lagen om krav på kassaregister.  

Källa: Vad är ett certifierat kassaregister?, 2010. 
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4 Empiri 
I följande kapitel presenteras de intervjuer som utfördes på två olika frisörsalonger samt 
intervjun med två revisorer på skattekontoret. Dessa intervjuer har sammanställts i löpande 
text. Revisorerna anges i löpande text som X respektive Y och frisörsalongerna anges som 
salong A respektive salong B.  

4.1 Revisorer på Skatteverket 
X och Y arbetar som revisorer på Skatteverket. De berättar att skatterevisor är en 
interntitel/profil på Skatteverket. För att bli en skatterevisor krävs det att revisorn ska ha en 
kandidatexamen inom ekonomi. De ska utföra ett antal praktiktimmar inom taxering, 
mervärdesskatt och revideringar inom både små och stora bolag. Sedan är det sju 
internutbildningar som ska göras sedan får de skriva två kunskapsprov. Det första provet 
skrivs efter utbildning tre och det andra provet skrivs efter utbildning sju. X berättar att efter 
proven gör kontorschefen en bedömning av hur lämplig de är. Bedömningen skickas sedan till 
en nämnd som fattar beslutet om de ska få titeln som skatterevisor. X och Y har skrivit de 
sista proven som krävs för att få titeln skatterevisor. X berättar att deras bedömning har 
skickats till nämnden men de har ännu inte fått besked om de ska få titeln skattrevisor.  

X berättar att skatterevisorns uppgift är att kontrollera räkenskaper och dess trovärdighet. Det 
ingår i skatterevisions roll att vara handledare och lära upp nya revisorer samt kvalitetssäkra 
deras promemoria. Skatterevisorn har huvudansvaret för revisionen men det är en annan 
revisor som genomför granskningen. ”Har man många skatterevisorer så kan skatterevision 
också själv göra revisionen. Men har du en skatterevisor och fem nya revisorer så är det den 
enda den får göra är att läsa de andras promemoria. Det ingår i skatterevisionsroll att läsa 
andras promemoria, vara handledare och lära upp”, berättar X. Vidare berättar X att 
anledningen är att kontoret inte har haft många skatterevisorer. Både X och Y hoppas på att få 
behålla arbetsuppgifterna som de har i dagsläget även då de får sin titel som skatterevisor. 

X och Y är med i en riskgrupp, kassametodgruppen. Syftet är att utreda frågor kring 
kassaregister och manipulering. De jobbar med ett projekt som kallas för kontanthandel och 
det innebär att de reviderar inom kontanthandeln. Sedan kassaregisterlagen infördes är både X 
och Y mycket mer ute på fältet och arbetar. Deras uppgift är att utföra fördjupade kontroller 
vilket innebär att de kontrollerar att de kassaregister som används uppfyller kraven som finns 
i skatteverkets föreskrifter och att kassaregistren inte är manipulerade. Då de hittar brister 
med ett kassaregister hålls ett möte med riskgruppen där de kommer fram till att en ansvarig 
inom gruppen får ta kontakt med tillverkaren och meddela att det finns brister. Y framhåller 
att det är svårt att dra en gräns på hur mycket fel det får vara på ett kassaregister. Det är 
Skatteverkets huvudkontor, Solna, som avgör det.  

4.2 Urvalsprocess 
X och Y berättar att förut reviderades hela bolaget men det är inget som görs idag utan 
revisorn har sitt syfte med revisionen. De har alltid ett urval att arbeta utifrån. Det kan handla 
om urval som görs på en regionnivå av regionens analysenhet och dessa urval är strikta med 
särskilda inriktningar. De får urvalslistor från huvudkontoret där det framgår olika kriterier 
om vilka företag som ska undersökas. Ett annat urvalsarbete kan ske på begäran av 
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momsutredningen då de kör fast med ärendet.  Ett vanligt urvalsarbete inom kontanthandel är 
tips från allmänheten. Tipsen kan komma från en vanlig kund eller konkurrent. Både X och Y 
vill konstatera att vilket företag som helst kan bli granskad av Skatteverket. Det enda som 
krävs för att de ska få göra en revision är att företaget är bokföringsskyldigt. Y angav ett 
exempel om försäljning på Blocket. Om privatpersonen tjänar tillräckligt mycket och de anser 
att det borde ha blivit en näringsverksamhet får de göra en skatterevision.  ”Det är inte så 
höga krav för att vi ska kunna revidera. Det krävs inga bevis underlag på att det har vart fel 
från början. Vi gör revisioner där det ingenting tyder på att det är fel”, berättar Y. 

De kan också göra kartläggningsrevision vilket innebär att de tittar på en speciell bransch för 
att se om det skiljer något mellan verksamheten inom samma bransch som sedan skrivs ner i 
en promemoria. Ett annat exempel som Y tog upp är kontrollering som görs nästa år. De 
kommer att kunna jämföra omsättningen från den dagen företagen använder kassaregistret 
med skattedeklarationen under samma period. Visar det sig att företagen redovisar 
omsättningen som skiljer sig från skattedeklarationen är det revision som gäller. 

4.3 Skatterevision och hur det går till 
För att utreda syftet som de ska revidera om kan de använda sig av Skatteverkets 
kontrollformer, skrivbordskontroll, besök och skatterevision. X och Y poängterar, av de tre 
kontrollformerna är skrivbordskontrollen den minst omfattande kontrollen. Det innebär att 
den skatteskyldige kontaktas av revisorer genom en skriftlig förfrågning per brev eller via 
telefon. I brevet ska det framgå vad revisorn har frågor om samt vilken information de vill att 
företaget ska dela med sig.  Denna kontroll anses inte vara det bästa alternativet, enligt Y, 
eftersom kommunikationen med den skattskyldige kan leda till missförstånd samt den 
skattskyldige kan känna irritation. Anledningen till att de ringer är för att den skattskyldige 
ska ha möjlighet ta kontakt med sin revisor eller den som sköter deras bokföring och få 
information om vad skatterevision innebär på så sätt känner de sig lugna. Y uttryckte på detta 
sätt: ”Nästan alla har ju något slags bokföringshjälp så att de kan ta kontakt med den så 
kanske det blir lugnande.” Efter några dagar ringer revisorerna till den reviderade för att 
kontrollera att den reviderade fått beslutet. 

X och Y framhåller att en revisionsplan ska bestå av syfte, tidsplanering, återgärder, 
tidsperiod, arbetsfördelning och uppföljning. Då X och Y jobbar inom inriktning 
kontanthandel, ska det finnas ett fast syfte till exempel, kontrollera intäktsredovisningen 
eftersom risken finns att alla intäkter inte räknas med i bokföringen. De ska göra en 
bedömning tillsammans med kontorschefen av hur lång tid revisionen beräknas ta, det vill 
säga tidsplanering. Återgärder innebär vilken del av företaget som ska granskas och hur det 
ska gå till. Inom kontantbranschen ligger fokus på dagsrapporter och intäktsredovisning enligt 
Y. Det ska även framgå vilken tidsperiod som ska granskas samt arbetsfördelningen som 
innebär vilka som ska arbeta med revisionen. Y tillägger att det är nästan alltid en revisor som 
utför granskningen men skatterevisorn ska vara kopplad till revisionen. Förutom alla 
ovanstående punkter ska det även innehålla när, hur och med vem, en uppföljning av 
revisionen ska ske. Både X och Y tydliggör att beslutet om att antingen genomföra revisionen 
eller inte beslutas av kontorschefen.  
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Om revisorer får ett godkännande att genomföra revision får de välja, antingen skicka eller 
åka ut till företaget för att lämna revisionsbeslutet. ”Nu ska man till och med ringa innan och 
säga att vi ska skicka det. Vi ska ringa och berätta att vi kommer att skicka ut ett 
revisionsbeslut och komma överens om en tid som vi kan träffas. I brevet skickas det även 
med en broschyr om vad en skatterevision är”, berättar Y. 

Enligt X och Y vill revisorn alltid få tillgång till bokföringsmaterialet innan första besöket hos 
den skattskyldige, detta är för att bilda sig en uppfattning om verksamheten. En granskning 
kan genomföras hos företaget eller på kontoret. Gäller det större bolag brukar de sitta ute hos 
bolaget i cirka två dagar. Om det är något som är oklart kan de skicka en förfrågan till den 
skattskyldige. Ibland kan den skattskyldige komma med kompletterande uppgifter för att 
försvara sig och dessa uppgifter ska revisorn ta hänsyn till. Revisorn ska komma fram till ett 
resultat som presenternas i ett diskussionsunderlag som de ska gå igenom med den reviderade 
och denne har möjlighet att invända mot underlaget. Revisorn ska upprätta en 
revisionspromemoria och i den ska det framgå vad Skatteverket funderar att taxera den 
skattskyldige för. X framhåller att innan det skickas ut ska den ansvarige skatterevisorn skriva 
under och godkänna. Y påvisar att revisionspromemorian skickas till den skattskyldige som 
har två veckor på sig att antingen godkänna eller invända mot beslutet.  

Y berättar att de kan överlämna revisionsbeslutet vid revisionstidpunkten. Det sker vanligast 
inom restaurangbranschen. Det går tillväga på det viset att de besöker företaget oanmält för att 
genomföra en kassainventering. En kassainventering innebär att de räknar kassan och gör ett 
delutslag på dagens försäljning sedan stämmer de av det med hur mycket pengar det finns i 
kassan. Oanmält besök, enligt Y, görs för att företaget inte ska ha möjlighet att undanhålla 
och sabotera uppgifter som finns i kassaregistren.  

4.4 Kassaregisterlagen 
På frågan vad syftet är med kassaregisterlagen samt vad den innebär blev svaret: ”Syftet med 
lagen är att skydda seriösa företagare från illojal konkurrens. Det är väl det handlar om. Det 
handlar inte om att komma åt dem här företagen som fuskar. Det är handlar om att hjälpa dem 
som inte fuskar. Dem som gör det helt rätt ska kunna tjäna på det och kunna överleva och det 
ska inte dem andra göra”, säger X.  

X berättar att benämningen certifierat kassaregister ändrades till tillverkardeklarerat 
kassaregister. Det innebär att tillverkaren av kassaregister ska fylla i en blankett där det lovar 
och intygar att deras kassaregister uppfyller Skatteverkets krav. Eftersom tillverkaren intygar 
att deras kassaregister uppfyller kraven kontrolleras inte kassaregistren av Skatteverket. X 
betonar att denna ändring gjordes för att ett certifierat kassaregister skulle innebära en för stor 
kostnad för mindre företag. Y tillägger att det inte finns sanktioner mot tillverkaren eftersom 
det inte finns reglerad i kassaregisterlagen om att de ska gå direkt till tillverkaren. Det är 
kunden, det vill säga den skattskyldige, som blir utan ett godkänt register och Skatteverket får 
då ta ut en kontrollavgift på 10 000 kronor.  

Både X och Y konstaterar att det står uttryckligen mycket tydligare i BFL att näringsidkaren 
ska bevara kontrollremsa, uppgifter från journalminne och tömningskvitto. De poängterar 
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också att kassaregistren ska producera riktiga dagsrapporter och från och med första januari 
2010 ska varje kund bli erbjuden ett kvitto vid köp enligt kassaregisterlagen.  

Både X och Y tycker att det är bra att Skatteverkets kontrollmöjligheter utökas genom att få 
utföra vissa kontroller utan ett revisionsbeslut. X framhåller att särskilda kontrollåtgärder är 
numera kopplat till kassaregisterlagen. Det innebär att revisorerna i dagsläget till skillnad från 
förr har befogenhet att utföra kundräkningar och kvittokontroller, vilket både X och Y anser 
vara ett bra system. Oftast handlar det om att de åker ut till företagen och provköper, 
kundräknar och undersöker om det kassaregister som används uppfyller kraven. De har med 
en checklista som de utgår ifrån. Enligt X kan kontrollen ta från en timme till flera timmar, 
beroende på hur väl de känner till registret från början. X förklarar att kontrollköpet innebär 
att revisorn gör ett anonymt besök för att se om försäljningen knappas in i kassan samt om ett 
kvitto erbjuds.  När det gäller kundräkning, kan det ske på det viset att revisorn sitter på en 
restaurang, oanmält, och räknar antalet kunder under ett visst antal timmar. Efter 
kundräkningen kan de kontrollera företagets kassajournal för att se om det räknade antalet 
kunder överrensstämmer med antalet försäljningar som företaget har registrerat. Y säger att 
sådana kontroller gör att företagen känner igen dem vilket kan vara bra för då vet den 
skattskyldige att Skatteverket genomför kontroller. Y poängterar att det är själva 
kassaregistret och kontrollenheten som de granskar, inte företaget.  

Y påvisar att all information som lagras i kontrollenheten, svarta boxen, som är kopplad till 
kassaregistren ska endast kunna utläsas av Skatteverket.  Kassaregisterlagen säger att max ett 
kvitto får skrivas ut per transaktion. X och Y ska kontrollera att kontrollenheten genererar en 
kontrollkod som består av siffror och bokstäver. Tanken med kontrollkoden är att de ska 
kunna knappa in koden i deras kontrolldata. Då ska de få upp kvittots belopp, 
totalförsäljningen sen verksamheten började använda kassan och om det är hopp i 
kvittonummerserie. De ska helt enkelt kunna få ut information genom att knappa in koden. 
Numera behöver inte kontrollenheten generera en unik kontrollkod på grund av att det blev en 
strid om patent över kontrollenheten och innehållet i den men det är inget som X och Y vill gå 
närmare in på.  

”Det är 10 000 kr på avgift om man inte slår in alla kunder. Om man gör samma fel inom ett 
år så är det 20 000 kr. Vi kan komma ut efter tre veckor och se om de fortfarande gör så. Gör 
dem det blir det ytterligare 20 000 kr. Ytterligare tre veckor till blir det 20 000kr. Det är 
ganska snabba pengar”, berättar X.  

Detta innebär att påföljder för dem som inte följer lagen är en sanktionsavgift på 10 000 
kronor och om det förekommer upprepade fel inom ett år ligger avgiften på 20 000 kronor. 
Både X och Y konstaterade att en revision kan uppkomma om revisorerna hittar något som är 
konstigt i kassaregistret och verksamheten.  

X berättar att tillsynen som är den grundläggande kontrollen görs inte av revisorerna utan det 
är personalen från periodkontrollen som gör det, sådana som arbetar med moms och 
arbetsgivaravgifter och även personal som jobbar med personalliggare. Deras uppgift är att 
kontrollera att näringsidkaren har kassaregister och att det är rätt anmält till Skatteverket. ”Det 
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är vi och kassametodsgruppen som gör fördjupade kontroller”. Detta innebär att de 
kontrollerar att kassaregistret uppfyller kraven och Skatteverkets föreskrifter.  

Eftersom kontrollenheten är krypterad kan varken X eller Y tänka sig att det ska på något sätt 
gå att manipulera det. De tror inte att det kommer att gå att radera försäljningar som det 
gjorde i de gamla kassaregistren. ”Jätte svårt att man kan gå igenom när det finns 
kontrollenhet. Jag tror på kontrollenheten. Det gäller att vi får resurser att göra kontroller”, 
säger Y. X tillägger att det går att stå på kvällen och göra en massa returer eller strunta i att 
registrera försäljningarna. Det är svårt att granska när resurser saknas och de som är experter 
på att fuska kan säkert komma på något sätt att fortsätta fuska. På frågan om de tror att 
kassaregisterlagen kommer att uppfylla sitt syfte att minska bedrägeri bland företag i 
kontanthandelsbranschen blev svaret: ”Minska kommer det definitivt att göra men försvinna 
helt kommer det inte att göra. Det får vi se med nästa års siffror”, säger Y.  

X tycker att tanken med kassaregisterlagen är bra som den är idag eftersom den är till för att 
förhindra att oseriösa näringsidkare ska kunna manipulera kassaregistren samt förhindra 
skatteundandragande, men anser att lagen kunde ha blivit bättre. Y berättar att Skatteverkets 
föreskrifter kring kassaregisterlagen är uppdelad i tre delar, kassaregister, kontrollen och 
användandet av kassaregister. Y önskar att det borde vara tydligare föreskrifter, speciellt i den 
sistnämnda delen. De vill sätta mer press på just användaren. De skulle vilja ha mer krav för 
deras kontroller och kunna ta en avgift på hur handeln är och inte bara på kassaregistret. X 
angav ett exempel när användaren slår in fel betalsätt på så sätt kan de ta ut ytterligare en 
avgift. Tanken är att näringsidkaren ska vara uppmärksam på att visa rätt betalningsmedel i 
redovisningen. Både X och Y tycker inte att Skatteverket har prioriterat att nå ut till alla 
konsumenter om att de ska bli erbjudna ett kvitto vid köp hos näringsidkaren.  

Revisor X framhåller: ”Man får ge lagen några år. Hela det här året har vart lite bortkastat tid 
alla har inte fått sina register, mjuka linjen och att vi inte har kommit igång med riktigt 
kontroller. Det är nog säkert nästa år som man kommer att se mer”. 

Y konstaterar att för många inom frisörbranschen kommer lagen att bli en stor förändring. I 
dagsläget är det vanligt att frisörföretagarna hyr ut stolar i lokalen till andra frisörer istället för 
att anställa personal. Problemet med frisörerna är att det är oftast flera egna företagare i en 
och samma lokal som tidigare hade en kassaapparat hop. Det finns till och med frisörer som 
inte har haft kortläsare eller kassaapparat tidigare i salongen.  

4.5 Salong A  
Salong A tycker som många andra småföretagare att kassaregisterlagen borde ha skjutits fram. 
Salongen drivs som ett aktiebolag av två frisörer och har fyra inhyrda frisörer som arbetar i 
salongen. De inhyrda frisörerna har valt att köpa egna kassaapparater och kontrollenheter. 
Salongägarna behövde inte köpa nytt kassaregister eftersom den kassaapparaten som de har 
uppfyller kraven. Däremot var de tvungna att köpa en kontrollenhet som kostar cirka 7000 
kronor. De inhyrda frisörerna betalar mellan 13 000–14 000 kronor för sina kassaregister och 
kontrollenheter. Detta anser dem vara för dyrt. Trots att salongägarna endast behöver köpa 
kontrollenheten är det ändå en ökad omkostnad för verksamheten. De inhyrda frisörerna anser 
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att kassaregisterlagen har medfört en ökad hyreskostnad för dem, eftersom det måste täcka 
den ökade investeringen.  

Salongägarna och de inhyrda frisörerna har egna revisorer. Samarbetet med revisorerna är 
oförändrad. Frisörerna tycker att redovisningen till revisorerna är mycket tydligare jämfört 
mot innan kassaregisterlagen infördes. Förr räckte det med att skicka månadsrapporten, men 
sen kassaregisterlagen infördes behöver de skicka både månadsrapporten och Z-rapporten. På 
Z-rapporten står det hur mycket de har sålt för, ingående växelkassa etcetera som måste 
skrivas ut varje kväll. Både salongägaren och de inhyrda frisörerna tycker att de har mer koll 
på siffrorna. Förr hade de ett block som de skrev ner alla betalningar i för hand men nu räcker 
det med att knappa in betalningarna så registreras allt i kassaregistret. Frisörerna använder 
fortfarande block för att skriva ner kundbokningar. Det enda frisörerna saknar med det gamla 
systemet är att de kan radera fel som har gjorts i försäljningen. De kunde även skriva till 
revisorn och förklara vad det är för fel de har gjort och hur de rättade felet.  

Frisörerna anser att de inte har fått tillräckligt information från Skatteverket. De fick 
information om kassaregisterlagen via deras revisorer samt ett brev från Skatteverket. 
Frisörerna tycker att Skatteverket kunde ha informerat dem på ett bättre sätt. Ett exempel är 
att de borde ha besökt salongen och berättat vad kassaregisterlagen innebär samt vad som får 
göras och inte får göras. Salongägaren förstår inte varför de måste ha kvar revisorer om ett 
certifierat kassaregister och kontrollenhet visar alla transaktioner samt att det inte ska gå att 
manipulera. Hon anser att det är en dubbelkostnad för dem.  

Ett normalpris för en klippning ligger på cirka 250 kronor men kunder kan bli klippta på vissa 
ställen på lika lång tid för 150 kronor. Detta tror frisörerna beror på att det är en oseriös 
verksamhet. De tror inte heller att en frisör klarar av att bedriva verksamheten i centrala 
Eskilstuna om de bara tar 150 kronor för en klippning. Å andra sidan tror de inte att 
Skatteverket kommer åt företag som påstår att de inte tjänar tillräckligt vilket medför att de 
inte behöver ha ett certifierat kassaregister.  

Då kassaregistret och kontrollenheten är en stor kostnad för företagen och för inhyrda frisörer 
kommer det att ge förlust för dem. Frisörerna anser att staten borde ha hjälpt till med 
ekonomiskt stöd speciellt för de frisörer som är nya i branschen. På frågan om de anser att 
kassaregisterlagen borde ha skjutits fram eftersom vi befinner oss i lågkonjunktur blev svaret: 
”På grund av kassa tycker jag att de borde ha skjutit fram det. Ska man ha en lag då får de 
betala för kassorna. Ge alla kassaregister och svarta lådan.” Frisörerna tror att dessa kostnader 
kommer att ge press och stress för frisörerna. De kommande åren måste de göra större vinst 
efter att investeringen gjorts.  

Frisörerna är till viss del positiva till kassaregisterlagen eftersom de vet att det är många som 
tar svart betalning. De anser att om staten vill minska antalet skattefuskare borde de sänka den 
höga skatten och momsen istället för att införa en ny lag. Det skulle leda till att många företag 
väljer att registrera alla försäljningar istället för att undanhålla dem. Frisörerna förmodar att 
alla företag måste någon gång ha tagit ”svarta pengar” och de företag som aldrig blivit 
påkomna kommer att fortsätta att fuska. En av frisörerna utryckte sig på detta sätt: ”Det är 
vanligt med svartinkomster. Det finns ingen stanns som inte kör svart”. De är övertygade om 
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att de som väljer att fuska, undanhålla intäkter, ta svarta betalningar kommer att hitta kryphål 
för att göra det. De tror inte heller att andra frisörer kommer påverkas av kassaregisterlagen så 
att svarta inkomster blir vita.  

Salongägaren poängterar att kassaregisterlagen kommer att ta tid att lära sig eftersom det är 
ett avancerat system som tar tid att vänja sig vid. Då kassaregisterlagen är ny anser hon att 
vem som helst kan göra fel och det behöver inte betyda att de fuskar. De inhyrda frisörerna 
tycker att kontrollavgiften på 10 000 kronor är en stor summa för småföretagare som inte 
omsätter mycket. Kunderna får regelmässigt kvitto men i vissa stressiga fall kan de glömma 
eller inte hinna erbjuda kunden. Detta anser de att Skatteverket ska ta hänsyn till och inte ta ut 
en kontrollavgift. 

Frisörerna har inget emot att Skatteverket kommer oanmält och även om de har synpunkter 
känner de inte att det spelar någon roll, därför att de ändå inte har något att säga till om. ”Nu 
är det som det är. De är välkomna”, säger en av frisörerna.  

4.6 Salong B 
Salong B drivs som ett aktiebolag av en frisör och har nio inhyrda frisörer som arbetar i 
salongen. I salong B har chefen valt att ta ett lån för att köpa ett kassaregister som kan 
användas av flera användare. Exakta summan för kassaregistren kunde inte frisören svara på 
men konstaterade att det kommer att ta några år för att betala av den. Varje frisör har ett 
verifikationsnummer som de använder vid inloggning, betalning, kundbokning, utloggning 
och för att skriva ut Z-rapport. Allt sparas i ett program som endast kan utläsas av 
Skatteverket. Frisören tycker att det fungerar bra med det nya systemet. Hon behöver inte 
längre ha kundblock eller skriva kvitton för hand.  

Frisören anser att kassaregisterlagen borde ha skjutits fram, minst ett år, eftersom Sverige 
befinner sig i lågkonjunktur samt att alla företag inte fick sina kassaregister i tid. Hon anser 
inte heller att de har fått tillräckligt med inkomster för att kunna täcka den ökade kostnaden. 
Hon anser att staten borde hjälp till med en viss del av kostnaden.  

Frisören tycker inte att samarbetet med revisorn har förändrats så mycket, förutom att både 
frisörerna och revisorerna får mer pappersarbete. Förut behövde hon bara skicka 
månadsrapport till revisorerna men idag måste hon även skicka med Z-rapport det vill säga 
dagsavslutsrapport. Z-rapporten går inte att skriva ut samma kväll utan den skrivs ut dagen 
efter på morgonen. På rapporten står det ingående växel, utgående växel, kort- och 
kontantbetalning etcetera. 

Salong B berättar att för ett år sedan arrangerade Skatteverket två möten för alla branscher 
inom kontanthandel för att de skulle få möjlighet att ställa frågor kring kassaregisterlagen men 
eftersom det var så nytt då kunde inte Skatteverket svara på alla frågor. Salong B tycker att nu 
när det har gått ett år borde Skatteverket arrangera ett nytt möte eller besöka de berörda 
aktörerna så att de har möjlighet att ställa frågor som gäller för just dem. På grund av den 
dåliga informationen från Skatteverket har salong B varit tvungen att ringa till Skatteverket 
varje gång de känner sig osäkra angående kassaapparaten. Ett exempel är när de inte vet vad 
de ska göra när kassaregistret inte fungerar. 
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Frisören tycker att vissa salonger i Eskilstuna har för låga priser. Ett exempel är att ett 
normalpris för en klippning ligger på cirka 250 kronor men vissa salonger kan ta för 150 
kronor. Detta tyder på att dessa oseriösa företag inte konkurrerar på samma villkor. Hon tror 
inte heller att en salong kan överleva i centrala Eskilstuna om de bara tar en klippning för 150 
kronor. Om de gör det så tyder det på att de fuskar. Frisören avslutade meningen med en 
fråga: ”Hur får alla det annars att gå runt?”.  

Frisören är övertygad om att företag som inte behöver ha ett certifierat kassaregister kommer 
att fortsätta fuska. Frisören är säker på att Skatteverket aldrig kommer åt dessa skattefuskare. 
På frågan om frisören tror att svartinkomster är vanligt i frisörbranschen blev svaret: ”Ja, alla 
måste ha tagit någon gång svart. Jag tror inte att man kan överleva på bara ”vita pengar” i en 
stad där det finns frisörsalonger på varje hörn”. Ett exempel är att vissa frisörer inte kommer 
att skriva upp alla kunder de har och på så sätt kan de undanhålla en viss del av intäkterna. 
Hon tror att många väljer att göra rätt om staten sänker både skatten och momsen.  

Frisören anser att kassaregisterlagen är ett bra initiativ och att kontrollavgiften kan skrämma 
de oseriösa företagen men tror inte att kassaregisterlagen kommer att leda till någon stor 
sanering.  Hon tror dock att staten gynnas av de inkomster som de kommer få in på grund av 
den ökade skatteintäkten och kontrollavgiften.  

Frisören tycker att kassaregistret är ett bra system som kommer att få oseriösa salonger att 
sluta fuska men tror att det alltid kommer att finnas sätt att kringgå lagen. Hon anser att 
Skatteverkets kontroller fungerar bra men tycker att böterna som frisörsalongerna kan få är för 
mycket men anser att det är ett bra sätt att skrämma skattefuskare.  

Frisören förstår tanken bakom oanmält besök. Kommer Skatteverket anmält är det klart att 
den skatteskyldige hinner undanhålla uppgifter som tyder på att företagen fuskar.  
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5 Analys 
I detta avsnitt kommer en sammanställning av den information som samlats in, för att kunna 
föra en slutdiskussion kring uppsatsens frågeställningar och syften.  

5.1 Revisorer på Skatteverket  
Sedan kassaregisterlagen infördes har X och Y:s roll på Skatteverket förändrats en aning. De 
är nu mer med i en kassametodgrupp där syftet är att undersöka frågor kring kassaregister och 
manipulering. De arbetar inte längre mot alla branscher utan de har ett specifikt område, 
kontanthandel, som de arbetar mot. X och Y jobbar mycket mer på fältet det vill säga de är 
ute och besöker företagen för att kontrollera att näringsidkarens kassaregister uppfyller 
Skatteverkets föreskrifter.  

Som tidigare nämnts har både X och Y skrivit deras sista prov som krävs för att få titeln som 
skatterevisor. De berättade vid intervjun att en skatterevisors uppgift på deras kontor är att 
kvalitetssäkra den granskade revisorns revisionspromemoria samt vara handledare. Detta 
stämmer överens med vad som står i Handledningen för skatterevision (622) och Handledning 
för skatterevision 2004. Det är en revisor som granskar men en skatterevisor har 
huvudansvaret för revisionen och denne ska underteckna promemorian.  

5.2 Urvalsprocess 
Det har kommit fram att inom kontantbranschen finns det ökat intresse att dölja inkomster. 
Orsaken är att om det är stor konkurrens i samma bransch då ökar intresset av att inte redovisa 
alla intäkter. Det sker mest inom taxi-, restaurang och frisörbranscher. Därför har regeringen 
valt att genomföra utredningar inom kontanthandel för att se hur vanligt det är inom dessa 
branscher att inte redovisa alla intäkter.  X och Y berättar att ett vanligt urvalsarbete inom 
kontanthandel är att allmänheten, kund eller konkurrenter, tipsar Skatteverket. 
Urvalsprocessen kan även ske genom att Skatteverket fokuserar på en speciell bransch för att 
se om det skiljer något mellan verksamheter inom samma bransch, som sedan skrivs ner i en 
promemoria. Exempelvis utredningen som gjordes under år 2001 inom frisörbranschen. Det 
visade att 80 procent av frisörerna hade en taxerad inkomst som var lägre än 150 000 kronor 
trots att en avtalsenlig lön för en anställd frisör ska ligga runt 200 000 kronor. Detta innebär 
att den undanhållna omsättningen uppgår till cirka 2,5 miljarder kronor per år. Det betyder att 
staten inte får in rätt beskattade inkomster och det är ännu en grund till varför Skatteverket 
måste granska kontanthandel. Det är inte så höga krav för att de ska kunna revidera en 
näringsidkare. Det enda som krävs är att företaget är bokföringsskyldigt. 

5.3 Skatterevision och hur det går till 
Enligt X och Y är skrivbordskontroll den minst omfattande kontroll som Skatteverket 
använder sig av. Kontrollen används då Skatteverket behöver utreda enklare frågor som de 
vill att företaget ska dela med sig, exempelvis vid granskning av deklaration. Y anser att 
denna kontroll inte är det bästa alternativet eftersom kommunikationen med den skattskyldige 
kan leda till missförstånd samt den skattskyldige kan känna irritation. Skatteverket kan 
genomföra ett kontrollbesök enligt överenskommelse med den skatteskyldige. Revisorerna 
använder denna kontroll främst inom kontantbranschen för att granska näringsidkarens 
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kassaregister. Revisorerna får besöka företagen oanmält och utan ett revisionsbeslut 
genomföra kundräkning, kontrollköp och kvittokontroll. X anser att det underlättar deras 
kontrollarbete och minskat risken att näringsidkaren hinner sabotera viktigt material. 

Den sista kontrollformen är skatterevision. Enligt både X och Y är kontrollen omfattande, 
tids- och resurskrävande. Denna kontroll används endast vid misstanke om skattefusk. 
Arbetssättet som X och Y arbetar utifrån och beskriver vid intervjun stämmer delvis överens 
med Hanledning för skatterevision (SKV 622). Det som skiljer mellan vad som står i 
handledningen och vad revisorerna berättar är hur ett revisionsbeslut ska överlämnas. I 
handledningen står det att revisionsbeslutet ska skickas till den skattskyldige som de ska 
revidera men Y berättar att innan de skickar beslutet ska de ringa till den reviderade. De ska 
meddela att ett revisionsbeslut kommer att skickas till den skattskyldige tillsammans med en 
broschyr, i den framgår det vad skatterevision innebär samt försöka komma överens om en tid 
att träffas. Y berättar att anledningen till att de ringer är för att den skattskyldige ska ha 
möjlighet ta kontakt med sin revisor eller den som sköter deras bokföring och få information 
om vad skatterevision innebär på så sätt känner de sig lugna. Efter några dagar ska revisorerna 
ringa till den reviderade för att kontrollera att den reviderade fått beslutet. Detta tyder på att 
Skatteverket kommer öka effektivitet genom att ringa istället för att skicka ett antal brev som 
kanske aldrig nås fram, på så sätt minskar även kostnaderna.  

5.4 Kassaregisterlagen 
Det framgår i regeringens proposition 2006/07:105 att syftet med kassaregisterlagen är att 
förhindra illojal konkurrens. Detta innebär att alla ska kunna konkurrera på lika villkor och 
det ska inte gå att manipulera kassaregister. Behovet av att ha kassaregisterlagen, certifierad 
kassaregister och kontrollenhet är på grund av att det förekom omfattande manipulering av 
kassaregister i kontantbranschen. Revisorerna poängterar att kassaregister fungerade som 
näringsidkarna själva ville. De kunde radera försäljningar hur som helst samt inte registrera 
transaktioner i kassaregistret på så sätt kunde de undanhålla intäkter på olika sätt för att få en 
lägre beskattning. Skattebördan skjuts över på seriösa näringsidkare på grund av de felaktiga 
redovisade intäkterna. Syftet med kassaregisterlagen uttrycks av frisörerna på ett annorlunda 
sätt. Deras syn på lagen är att få bort ”svarta pengar” och därigenom den svarta arbetskraften 
samt att det ska bli en seriösare bransch. De tror även att det ska bli lättare för Skatteverket att 
kontrollera och på så sätt får de in mer skattepengar genom svarta inkomster, svartjobb samt 
kontrollavgifter.  

Frisörsalongerna anser att det är för stor investering att investera i ett kassaregister för en liten 
verksamhet. På grund av den ökade omkostnaden har vissa varit tvungna att höja priserna i 
verksamheten vilket medfört negativa effekter för de som har små marginaler i företaget.  
Både salong A och B märker idag att det har blivit mer administrativt arbete. Det har skett en 
ökning av pappersförbrukning i kassaregistret men de anser inte att det påverkar deras dagliga 
arbete utan de tycker att de har mer koll på siffrorna.  

Kassaregisterlagen omfattar inte näringsidkare som bedriver torg- och marknadshandel. Det 
gäller om verksamhetens kontant och kreditkortsomsättning under ett räkenskapsår om tolv 
månader är mindre än fyra basbelopp, 169 600 kronor (Svar på vanliga frågor: Hur stort är 
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prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet, 2010).  Salong A och B tycker att undantaget leder 
till att det finns fortfarande oseriösa företag som kommer att kunna arbeta svart för att de inte 
kommer upp till gränsvärdet. Salong A anser att undantaget är dåligt och tycker att även dessa 
ska omfattas av kassaregisterlagen. Frisörerna tillägger att när staten har bestämt att införa 
kassaregisterlagen ska det gälla och vara lika för alla.  

Från och med första januari 2010 ska kunden alltid erbjudas kvitto. Detta kan göra att det blir 
ett säkrare system som förhindrar ekonomiskt brott eftersom alla transaktioner ska registreras 
i kassaregistret. Inom frisörsbranschen frågar inte många kunder efter ett kvitto vilket leder att 
den skattskyldige kan undanhålla inkomster. Vid utredningar kan revisorerna jämföra de 
kvitton som finns i företaget med den kontanta kassan. Då Skatteverket inte prioriterar att 
informera konsumenterna om att de ska bli erbjudna och få ett kvitto vid avslutat köp anses 
inte kassaregisterlagen uppnå den kapaciteten som regeringen har utformat. Revisorerna 
berättade att enligt kassaregisterlagen får max ett kvitto skrivas ut per transaktion men 
författaren kan inte hitta paragraf i kassaregisterlagen som stödjer det. Det står i paragraf 24 
punkt fem, se bilaga 3, om att kvitto ska produceras men inget om att max ett kvitto får skapas 
per försäljning.  

Revisorerna vid Skatteverket har fått större befogenhet sen kassaregisterlagen infördes. De får 
oanmält besöka företag för kontroll för att undersöka skattefusk och om kassaregistret har på 
något sätt blivit manipulerade. Enligt kassaregisterlagen bör dessa besök utföras på ett sätt det 
inte vållar företagen större kostnader. Detta uppfattas positivt av både salong A och B 
eftersom de är medvetna om att tanken med oanmält besök är att skattefuskare inte ska hinna 
sabotera material som tyder på att de fuskar samt använda fler kassaregister utan att anmäla 
det. Vid kontrollen har revisorerna en checklista som de följer vilket överensstämmer med 
vad FAR (2007) anger. 

5.5 Salong A och salong B 
Efter intervjuerna med frisörföretagare i Eskilstuna är intrycken ganska lika. Två av fyra 
frisörer är positiva till kassaregisterlagen eftersom de vet att det är många som tar svart 
betalning. Både salong A och B anser att kassaregisterlagen har medfört en ökad hyreskostnad 
för de inhyrda frisörerna, eftersom det måste täcka den ökade investeringen. Både salong A 
och B har varit tvungen att köpa ett nytt kassaregister som uppfyller Skatteverkets 
föreskrifter. 

Båda tycker att samarbetet med revisorerna fungerar bra. Det är ingen förändring förutom att 
både frisörerna och revisorerna får mer pappersarbete. Enligt salong B går inte Z-rapporten att 
skriva ut samma kväll utan det skrivs ut dagen efter på morgonen. Medan salong A 
konstaterar att rapporten ska skrivas ut varje kväll. Författaren tror att detta kan bero på att 
salongerna har olika kassaregister.  

Salong A och B är överens om att det är vanligt med svart intäkter inom frisörbranschen. De 
tror att alla måste någon gång tagit ”svarta pengar” och företag som aldrig blivit påkomna 
kommer att fortsätta att fuska. De tror att det sker främst inom de företagen som inte behöver 
ha ett certifierat kassaregister. A och B tror även att det är svårt att överleva på enbart vita 
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inkomster i en liten stad som Eskilstuna där det finns många frisörsalonger. Båda tror att 
fusket kan komma fortsätta ändå eftersom de som väljer att fuska, undanhålla intäkter, ta 
svarta betalningar kommer att hitta kryphål för att göra det. Både salong A och B anser att 
kassaregisterlagen är ett bra initiativ och att kontrollavgiften kan skrämma de oseriösa 
företagen. De tror dock inte att lagen kommer att leda till någon stor förbättring. 

Då kassaregistret och kontrollenheten är en stor kostnad för företagen och för vissa inhyrda 
frisörer kommer det att ge förlust för dem. Därför anser båda salongerna att staten borde ge 
subventioner. Salong A respektive B vill konstatera att det inte är kassaregisterlagen som det 
är emot utan det är den stora investeringen av kassaapparaten. Båda har intresse av att stärka 
den vita ekonomin men anser att det har gått för fort med kassaregisterlagen. De tycker att 
kassaregisterlagen borde ha skjutits fram. 

Både salong A och B tycker inte att de har fått tillräckligt information från Skatteverket. Båda 
anser att informationen om kassaregisterlagen som de fick utav Skatteverket inte räcker. De 
tycker att Skatteverket ska besöka berörda företag och förklara kassaregisterlagens innebörd.  
Besöket ska även ge dem möjlighet att ställa frågor som de funderar på. Det som skiljer i 
deras svar är möten som arrangerades av Skatteverket som salong B nämnde. Salong A 
upplyste inte om det utan berättade enbart om brevet som de fick av Skatteverket. Detta kan 
bero på att de inte närvarade på mötena vilket kan ses som att de inte bryr sig om 
kassaregisterlagen.  

Salong A och B tycker att kassaregistret är ett bra system som kommer att få oseriösa 
salonger att sluta fuska men de tror att det alltid kommer att finnas sätt att undgå lagen. Båda 
är överrens om att skatten och momsen är för höga vilket leder till att många småföretag 
väljer att fuska. Båda tror att om staten sänker både skatten och momsen kommer många 
näringsidkare att välja att redovisa alla sina intäkter.  De tycker att Skatteverkets kontroller 
fungerar bra men poängterar att böterna som frisörsalongerna kan få är för mycket. Det är en 
stor summa för småföretagare som inte omsätter mycket.  

När frågan om vad de tycker om att Skatteverket kan komma oanmält anser båda salongerna 
att de inte har något emot det. Salongerna konstaterade att de har ingenting som de döljer och 
att Skatteverket är välkomna att besöka dem. 
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6 Slutsats och slutdiskussion 
I det här kapitlet redogörs för slutsatser utifrån ovanstående studie. Syftet med uppsatsen samt 
frågställningarna kommer att besvaras.  

6.1 Slutsats 
Hur uppfattar småföretagen i frisörbranschen att införandet av kassaregisterlagen kommer 

att påverka deras verksamhet? 

 

Frisörerna från frisörsalongerna förstår inte varför de ska behöva betala så mycket för ett 
kassaregistersystem. Det har medfört en ökad hyreskostnad för dem eftersom det måste täcka 
den ökade investeringen och på grund av den stora kostnaden kommer det att ge förlust för 
verksamheten. De kan inte förstå varför staten inte kan subventionera verksamheterna, det är 
inte de som vill ha ett nytt kassaregister utan det är staten. Frisörerna anser att om det ska 
finnas en lag ska den gälla och vara lika för alla vilket är förståeligt. De tycker att 
Skatteverkets kontroller fungerar bra men anser att böterna som frisörsalongerna kan få är för 
mycket. Det är en stor summa för småföretagare som inte omsätter mycket. Frisörerna 
fastställer att det inte är kassaregisterlagen som det är emot utan det är den stora investeringen 
av kassaapparaten. Frisörerna har intresse av att stärka den vita ekonomin men anser att det 
har gått för fort med kassaregisterlagen. De tycker att kassaregisterlagen borde ha skjutits 
fram. 

Hur bedömer revisorer på Skatteverket att deras roll har påverkats av kassaregisterlagen?  

 

Revisorerna vid Skatteverket anser att deras roll har påverkats till viss del sen 
kassaregisterlagen infördes, framförallt deras arbetsuppgifter. Numera arbetar de mer ute på 
fältet, ger information till näringsidkare samt svarar på frågor. Båda revisorerna upplever 
förändringen som positiv och tycker att det är skönt att ha lagstiftningen i ryggen då de 
genomför granskningarna samt att det leder till sundare och mer rättvis konkurrens på 
marknaden där alla intäkter och kostnader ska redovisas. Dessutom står det tydligare i BFL 
om att näringsidkare ska spara kontrollremsa och journalminne vilket underlättar 
granskningen för Skatteverkets revisorer. Skatteverket har fått större kontrollbefogenhet sedan 
kassaregisterlagen infördes. Det innebär att revisorerna får genomföra oanmälda besök utan 
revisionsbeslut vilket medför att kontrollen inom kontantbranschen kommer att ökas och 
Skatteverket kommer att synas mer.  

6.2 Slutdiskussion 
Både revisorerna och frisörerna anser att kassaregisterlagen är rätt riktning för att komma åt 
skattefuskare och svarta ekonomin. Eftersom böterna på 10 000 kronor kan skrämma de som 
väljer att fuska, kan oredovisade intäkter och kostnader minskas. Författaren anser att om det 
ska ge någon effekt och förtroende för systemet måste kontrollerna genomföras regelbundet 
på alla verksamheter. Samtidigt är det svårt då det är brist på resurser vilket gör det omöjligt 
för Skatteverket att kontrollera samtliga verksamheter varje år och regelbundet. Detta kan 
medföra att näringsidkaren kan uppleva att kassaregistret som de har köpt är en dålig 
investering. Detta kan leda till att de som väljer att fuska kommer att fortsätta att undanhålla 
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intäkter. Författaren anser att det är viktigt att alla företag ska vara förberedda på att få ett till 
besök trots att företagen var prickfria på första besöket.  

Småföretagen kan också känna sig orättvis behandlade om det senare visar att kassaregistret 
som de har investerat inte blir godkänt. Detta kan leda till att näringsidkare tappar förtroende 
för både Skatteverket och staten vilket resulterar att de väljer att inte redovisa alla intäkter. 
För att det ska vara mer rättvis bör staten göra en större utredning om vilka leverantörer som 
är godkända och detta ska stå i Skatteverkets föreskrifter. En annan grund som kan påverka 
viljan att betala skatt är att näringsidkaren kan känna sig orättviss behandlad eftersom 
kassaregisterlagen inte omfattar alla inom kontantbranschen.  

Denna studies resultat visar att revisorerna inom Skatteverket tror att verksamheternas 
omsättning kommer att påverkas av kassaregisterlagen. Svart ekonomi kommer att minska i 
kontantbranschen vilket medför en ökning av ”vita pengar”. Det kommer att bli svårare att 
fuska eftersom alla registreringarna i kassaregister sparas i kontrollenheten. Småföretagen tror 
inte att kassaregisterlagen bidrar till någon större förändring inom kontanthandelbranschen 
förutom den ökade omkostnaden. Småföretagen tror att seriösa näringsidkare som tidigare 
följt skatteregler kommer att fortsätta att följa lagen och skattefuskare kommer fortsätta att 
fuska samt hitta kryphål för att kringgå lagen.  

Studien har medfört en djupare inblick och förståelse varför kassaregisterlagen tillämpas i 
Sverige. Det är svårt i dagsläget att bedöma om kassaregisterlagen kommer att uppnå sitt syfte 
att skydda seriösa näringsidkare från skattefuskare. En sak är säker, om Skatteverket inte får 
tillräcklig med resurser samt om näringsidkaren inte har förtroende för det nya svenska 
systemet kommer inte kassaregisterlagen att uppnå sitt syfte. Alla effekter av 
kassaregisterlagen har inte uppvisat sig vilket bör tas hänsyn till eftersom kassaregisterlagen 
är ny för i år. Alla bör ge kassaregisterlagen några år och se om det ger några effekter 
eftersom alla förändringar kräver tid att ta till sig.  För att kunna se om kassaregisterlagen ger 
några effekter måste Skatteverket vänta till nästa års deklaration. 

6.3 Förslag till fortsatt studier 
Då kassaregisterlagen är ny för i år anser författaren att det är intressant att följa upp 
utvecklingen av denna undersökning om ett par år för att se om kassaregisterlagen har bidragit 
till sanering av skattefuskare i branschen. En annan intressant vinkel är att undersöka hur 
omsättningen har förändrats inom frisörbranschen samt om skatteintäkter har ökat eller om 
det har kommit fram nya sätt att fuska. Ett annat tillvägagångssätt är att utföra samma 
undersökning på en annan kontantbransch för att se vad de har för åsikter kring 
kassaregisterlagen och om dem har påverkats av den. Vidare förslag på studier är att göra en 
studie om hur det ser ut i andra länder och hur de arbetar för att hindra oseriösa näringsidkare.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till frisörer 
 

1. Hur länge har ni arbetat som frisör? 
2. Har informationen från Skatteverket om kassaregister varit tillräcklig? Om inte på 

vilket sätt kunde den varit bättre? 
3. Vad tror du att syftet med införandet av lagen om kassaregister är?  
4. Har lagen inneburit ökade kostnader för dig? 
5. Har lagen medfört mer arbete för dig? I så fall hur? 
6. Vilka styrkor och svagheter ser ni med det nya systemet jämfört med det gamla? 
7. Hur kommer redovisningsarbetet att förändras? 
8. Hur kommer den nya lagen att påverka er lönsamhet i fortsättningen? 
9. Vad anser ni om konkurrensen inom branschen, kommer den att påverkas på ett 

positivt sätt? 
10. Hur fungerar företagets samarbete med skatteverket och revisorer?  
11. Är det rimligt att få böter på 10 000 kronor för alla verksamheter? 
12. Vad anser ni om att granskningspersonalen från Skatteverket kommer oanmälda? 
13. Borde lagen ha skjutits fram eftersom vi befinner oss i lågkonjunktur? 
14. Tror du att det har varit vanligt med svartinkomster i frisörbranschen, i så fall hur 

vanligt? 
15. Tror du att andra frisörer kommer påverkas av lagen så att svarta inkomster blir vita? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till SKV 
 

1. Vilken är din befattning på SKV? 
2. Hur länge har du jobbat på denna position? 
3. Vilka arbetsuppgifter har en skatterevisor, och/eller vilken utbildning krävs för att bli 

skatterevisor? 
4. Varför utförs skatterevisioner? 
5. Vad krävs för att en skatterevision ska få genomföras?  
6. Hur genomförs en skatterevision? 
7. Då skatterevisionen är en omfattande kontroll, får man in mer medel än vad man 

lägger ut på revisionen? 
8. Vad är syftet med den nya lagen om kassaregister? Vad innebär den? 
9. Vad innebär den nya lagen för er revisorer? 
10. Har era arbetsuppgifter förändrats sedan lagen kom till? 
11. Vem utför kontrollerna av kassaregister och hur går det till?  
12. Var hämtas resurserna till att kunna utföra kontrollerna?  
13. Vilka påföljder kan det bli för den som inte följer lagen? 
14. Kan man redan idag se några effekter av införandet av lagen? Exempelvis 

förändringar i redovisade intäkter och kostnader. 
15. Vilka förändringar har kommit kring lagen? Kommit/ändrats? 
16. Hur ser ni på företagarnas möjligheter att hitta kryphål i systemen?  
17. Tror ni att den nya lagen kommer att uppfylla sitt syfte att minska bedrägeri bland 

företag i kontanthandelsbranschen? 
18. Anser ni att lagen bör ändras och i så fall hur? 
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Bilaga 3 

Lag (2007:592) om kassaregister m.m. 
 

Lagens tillämpningsområde 
1 § I denna lag finns bestämmelser om användning och kontroll av kassaregister. 
2 § Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning omfattas av 
skyldigheter enligt denna lag, om inte annat följer av 3 §. 

§ Skyldigheterna enligt denna lag gäller inte för den som  
1. endast i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning, 
2. är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomst från 
sådan försäljning som avses i 2 §, 
3. bedriver taxitrafik enligt 1 kap. 3 § 2 yrkestrafiklagen (1998:490), 
4. säljer varor eller tjänster mot kontant betalning genom sådana distansavtal eller 
hemförsäljningsavtal som avses i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), 
5. säljer varor eller tjänster med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller i 
en automatiserad affärslokal, 
6. anordnar automatspel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel eller 
enligt lotterilagen (1994:1000), eller 
7. bedriver sådan torg- och marknadshandel som avses i lagen (1998:514) om särskild 
skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. 
4 § Vid tillämpning av 2 och 3 §§ skall självständiga verksamheter inom ramen för en 
näringsverksamhet bedömas var för sig. 
 
Definitioner 
5 § Med kassaregister avses kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur 
för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning. 

6 § Med kontant betalning likställs betalning med kontokort. 

7 § Med kontrollremsa avses dokumentation av den löpande registreringen i kassaregistret i 
pappersform. 
   Med journalminne avses dokumentation av den löpande registreringen i kassaregistret i 
elektronisk form. 

8 § Verksamhetslokal har samma betydelse som i lagen (1994:466) om särskilda 
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet. 

 

Registrering i kassaregister 
9 § All försäljning och annan löpande användning av ett kassaregister skall registreras i ett 
kassaregister. 
   Vid varje försäljning skall ett av kassaregistret framställt kvitto tas fram och erbjudas 
kunden. 

10 § Kassaregister skall på ett tillförlitligt sätt visa  
1. alla registreringar som har gjorts, och 
2. programmeringar och inställningar som utgör behandlingshistorik enligt bokföringslagen 
(1999:1078). 

Anmälningsskyldighet 
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11 § Näringsidkare som omfattas av skyldigheter enligt denna lag skall till Skatteverket 
anmäla de kassaregister som finns i verksamheten. Vid förändrade förhållanden skall ny 
anmälan göras. 

 Anmälan skall ha kommit in till Skatteverket inom en vecka från den dag då 
anmälningsskyldigheten har inträtt. 

Certifiering och återkommande teknisk kontroll 
12 § Kassaregister skall vara certifierat av ett organ som är ackrediterat för uppgiften enligt 
lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. 

13 § Har utgått genom lag (2009:548). 

Upphävd 2009-06-02 gm SFS 2009:548   
14 § Certifiering får utföras även av organ från ett annat land inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) enligt bestämmelser som meddelas av regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer. 
   Enligt bestämmelser som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får certifiering utföras även av organ från ett annat land med vilket Europeiska 
gemenskapen träffat avtal om ömsesidigt erkännande. Lag (2009:548). 

Ändrad 2009-06-02 gm SFS 2009:548   
Tillsyn 
15 § Skatteverket utövar tillsyn över att näringsidkare som omfattas eller kan antas omfattas 
av skyldigheter enligt denna lag har kassaregister och att de kassaregister som används i 
verksamheten uppfyller föreskrivna krav. 
   Tillsynsåtgärder får vidtas utan att näringsidkaren underrättas om dem i förväg. 

16 § Tillsynsåtgärder skall vidtas så att de inte vållar näringsidkaren större kostnader eller 
olägenheter än nödvändigt. 

17 § Skatteverket har rätt att för sin tillsyn enligt 15 § få tillträde till verksamhetslokaler där 
verksamheten bedrivs. 

18 § Näringsidkare som omfattas eller kan antas omfattas av skyldigheter enligt denna lag 
skall på begäran och i den omfattning det är nödvändigt för tillsynen lämna Skatteverket 
upplysningar och tillhandahålla handlingar. 

19 § Skatteverket får förelägga näringsidkare att fullgöra sina skyldigheter enligt 18 § och att 
avhjälpa de brister som konstaterats vid tillsynen av kassaregister. 

20 § Polismyndighet skall på Skatteverkets begäran lämna det biträde som behövs för 
tillsynen. 

Särskilda kontrollåtgärder 
21 § För kontroll av näringsidkare som omfattas eller kan antas omfattas av skyldigheter 
enligt denna lag får Skatteverket göra kundräkning, kontrollköp, kvittokontroll och 
kassainventering. Sådana åtgärder får vidtas i verksamhetslokaler dit allmänheten har tillträde. 
Kundräkning får även ske på allmän plats i anslutning till sådana lokaler. 
   Kundräkning, kontrollköp och kvittokontroll får vidtas utan att näringsidkaren underrättas i 
förväg. 

22 § Kontrollåtgärder skall vidtas så att de inte vållar näringsidkaren större kostnader eller 
olägenheter än nödvändigt. 

23 § När Skatteverket vidtar åtgärder enligt 21 § skall näringsidkaren på begäran av 
Skatteverket tillhandahålla kontrollremsa, uppgifter från journalminne eller tömningskvitto 
för kontroll av hur försäljningar har registrerats i kassaregistret. 
   Om uppgifterna på kontrollremsan eller i journalminnet inte utgör räkenskapsinformation 
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enligt bokföringslagen (1999:1078), skall de bevaras i två månader efter utgången av den 
kalendermånad då uppgifterna registrerades i kassaregistret. 
   Skatteverket får förelägga näringsidkaren att fullgöra sin skyldighet enligt första stycket. 

Kontrollavgift 
24 § Skatteverket får ta ut en kontrollavgift av näringsidkare som omfattas av skyldigheter 
enligt denna lag om näringsidkaren  
1. inte har ett kassaregister, 
2. använder kassaregister som inte uppfyller föreskrivna krav i 10 eller 12 § eller i föreskrifter 
meddelade med stöd av denna lag, 
3. inte anmält kassaregistret i enlighet med 11 §, 
4. inte uppfyllt kravet i 23 § andra stycket att bevara uppgifter, eller 
5. inte uppfyllt kravet på registrering eller kvitto i 9 §. 
 
   Kontrollavgiften är 10 000 kronor och tillfaller staten. Lag (2009:548). 

Ändrad 2009-06-02 gm SFS 2009:548   
25 § Om kontrollavgift har tagits ut enligt 24 § första stycket 1–3 och Skatteverket därefter 
förelagt näringsidkaren att göra rättelse inom viss tid, får Skatteverket ta ut en ny avgift med 
20 000 kronor om föreläggandet inte följs. Lag (2009:548). 

Ändrad 2009-06-02 gm SFS 2009:548   
26 § Om en kontrollavgift har tagits ut för en överträdelse och näringsidkaren därefter inom 
ett år gör sig skyldig till ytterligare en överträdelse, får avgift för den nya överträdelsen tas ut 
med 20 000 kronor. 

27 § Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars finns särskilda skäl, får en 
näringsidkare helt eller delvis befrias från en kontrollavgift. 
   Första stycket skall beaktas även om något yrkande om befrielse inte har framställts. 

28 § Kontrollavgift får inte tas ut för överträdelse som omfattas av vitesföreläggande enligt 
denna lag. 

Vite 
29 § Ett föreläggande enligt denna lag får förenas med vite, om det finns anledning att anta att 
det annars inte följs. 
   Finns det anledning att anta att näringsidkaren eller, om denne är en juridisk person, 
ställföreträdare för näringsidkaren har begått en gärning som är straffbelagd eller kan leda till 
kontrollavgift eller skattetillägg, får näringsidkaren inte föreläggas vid vite att medverka i 
utredningen av en fråga som har samband med den misstänkta gärningen. 

Undantag från lagen i enskilda fall 
30 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall medge 
undantag från skyldigheter enligt denna lag om  
1. behovet av tillförlitligt underlag för skattekontroll kan tillgodoses på annat sätt, eller 
2. en viss skyldighet av tekniska orsaker är oskälig. 
 
   Undantag får förenas med villkor. 

Bemyndiganden 
31 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 
krav på kassaregister, teknisk kontroll och användning av kassaregister samt undantag från 
skyldigheter enligt denna lag. 

Förfarandet 
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32 § Beslut om tillsyn och särskilda kontrollåtgärder samt föreläggande vid vite får inte 
överklagas. 
   Frågor om utdömande av vite och överklagande av övriga beslut enligt denna lag prövas av 
den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande enligt 22 kap. 1 a-1 c §§ 
skattebetalningslagen (1997:483). 
   Vid prövning av en fråga om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas. 
   I fråga om kontrollavgift gäller bestämmelserna i skattebetalningslagen om debitering, 
betalning, överklagande och förfarandet i övrigt. Lag (2009:852). 

Ändrad 2009-07-07 gm SFS 2009:852 , ikraft 2010-02-15  
 


