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Sammanfattning 
 

Titel: Lagen om kassaregister – Konkurrens på samma villkor inom restaurangbranschen i 

Gävle? 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Therese Pedersen och Bilgen Soysüren 

 

Handledare: Markku Penttinen 

 

Datum: Juni 2010 

 

Syfte: Syftet med vår uppsats är att få en djupare kunskap om lagen om kassaregister, 

eftersom det är en ny lag vill vi undersöka vad den kommer att ge för konsekvenser på 

företagsnivå just i restaurangbranschen. Vilka kostnader kommer det medföra med den nya 

lagen och kommer lagen att innebära att konkurrensen inom restaurangbranschen kommer att 

minska? Vi kartlägger även situationen med kassaregisterlagstiftningen internationellt. Detta 

genom att samla in åsikter från restaurangägare samt en representant från Skatteverket. 

 

Metod: För att besvara uppsatsens syfte har vi använt oss av kvalitativ metod genom 

intervjuer med åtta restaurangägare i Gävle och en skatterevisor på Skatteverkets kontor i 

Gävle. Vi har även haft telefonintervjuer med några personer från Skatteverkets huvudkontor i 

Stockholm, detta har legat till grund för vår analys i uppsatsen. Den kvantitativa metoden har 

bestått av statistiskt material från bland annat Skatteverkets hemsida och föreskrifter, Sveriges 

Hotell & Restaurang företagare (SHR), Statistiska Centralbyrån (SCB) och Retriever. 

 

Resultat och slutsats: Den slutsatsen vi kan dra utifrån vår empiriska undersökning är att 

samtliga av våra respondenter tror och hoppas på att lagen om kassaregister kommer att 

förhindra skattefusk, Skatteverket tror sig kunna förutspå att restaurangerna kommer att öka 

sin omsättning så stort att det kommer att genererar i 13-15 miljarder kronor i skatteintäkter 

och att lagen kommer att förhindra den illojal konkurrens i restaurangbranscherna. Det vi 

även kan se är att alla är i stort sett positivt inställda till den nya lagstiftningen, dock finns det 

vissa aspekter som de ställer sig tveksamma till. Såsom att den nya lagen har medfört stora 

kostnader för restaurangägarna och fortsättningsvis att torg- och marknadshandel är ett 

undantag i lagen tycker många respondenter är orättvist.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara intressant och se hur läget ser ut inom 

restaurangbranschen om ett par år för att se vilket resultat lagen medförde i form av 

konkurrensneutralitet, har denna lag bidragit till sanering av oseriösa i branschen? En annan 

aspekt kan vara att undersöka hur omsättningen och lönsamheten har förändrats inom 

restaurangbranschen och om det har lett till ökade skatteintäkter. Man skulle kunna utföra 

samma studie på någon annan kontantbransch och se vad man får för åsikter kring lagen samt 

se hur dem har drabbats. 

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen avser att bidra till att uppmärksamma hur restaurangägarna 

upplever förändringen i och med den nya lagen om kassaregister och hur effekterna har sett ut 

dem första månaderna efter införandet av lagen samt dem företagsekonomiska konsekvenser. 

 

Nyckelord: Lagen om kassaregister, Kontantbranschen, Restaurangbranschen, Konkurrens  



Abstract 
 

Title: The law on cash registers - Competition in the same conditions in the restaurant 

business in Gävle? 

 

Level: Final assignment for a Bachelor Degree in Business Administration 

 

Authors: Therese Pedersen and Bilgen Soysüren 

 

Supervisor: Markku Penttinen 

 

Date: June 2010 

 

Purpose: The purpose of our study is to gain a deeper understanding of the new law on cash 

registers. The study will focus on the impacts of the new law might have on the companies 

within the restaurant business. Further focus will be on the potential outcomes of the law such 

as costs another focal point is if the new law will contribute to a reduced competition within 

the restaurant business? This is by gathering views from restaurant owners and a 

representative from the Tax Office. 

 

Method: To answer the studies purpose, we used the qualitative approach by interviewing 

eight restaurant owners in Gävle and a tax accountant from the Tax office in Gävle. We have 

also had telephone interviews with some people from the Tax office in Stockholm, which has 

been the basis for our analysis in the paper. The quantitative method was statistically 

materials including The Swedish Hotel and Restaurant Association (SHR) and Statistics 

Sweden (SCB). 
 
Results & Conclusions: The conclusion we draw from our empirical study is that all of our 

respondents believe and hope that the law on cash registers will prevent fraud and unfair 

competition in the restaurant business. Tax Office believe they can predict that the restaurants 

will increase its circulation so large that it will generate in the 13-15 billion in tax revenue and 

that the law will prevent the unfair competition in the restaurant industry. We came to the 

conclusion that everyone is basically in favor of the new legislation. However there are 

certain aspects they have reservations about mainly because the new law has caused serious 

losses to the restaurant owners. Another reason to this dissatisfaction can be that squares and 

markets continue to be an exception in the law which many respondents consider to be unfair. 

 

Suggestions for further research: It would be interesting to study the situation in the 

restaurant business in a few years to see what result the law brought in forms of competitive 

neutrality, did the law contribute to the improvement of the rogue in the business? Another 

interesting area may be to study how sales have changed in the restaurant business and if it 

has led to increased tax revenues. You could duplicate the thesis in any other cash business 

and study their views on the law and see how they have been affected by the new law. 

 

Contribution of the thesis: This thesis intends to contribute and give attention to the 

restaurant owner’s views on the changes they have experienced with the law on cash registers 

and also on the effects they have seen from the first months after introduction of the new law. 

 

Key words: The law on cash registers, Cash industry, Restaurant industry, Competition 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel redogör vi för bakgrunden för ämnesvalet i denna uppsats och den 

frågeställning som ligger till grund för uppsatsen. Vi redogör också för syftet och vilken 

avgränsning som gjorts samt en disposition som gör det lättare för läsaren att orientera sig i 

uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Man har sett genom tiden att det finns ett samband mellan skattefusk och annan ekonomisk 

brottslighet. En stor andel av brotten som begås av företag är att det fuskas med skatter och 

avgifter till staten eller att företagen använder sig av svart arbetskraft. Det finns många 

negativa effekter med företag som inte betalar in den skatt de är skyldiga till enligt lag. Några 

negativa effekter kan vara att konkurrensen snedvrids vilket medför att seriösa företagare slås 

ut av skattefuskande konkurrenter. En annan effekt av fusket kan vara att svart arbetskraft 

medför att sjukpenning och andra ersättningar inte kan beräknas utifrån lönen. Om tilliten till 

rättsamhället skall kunna bevaras krävs det att den ekonomiska brottsligheten och skattefusket 

bekämpas på ett effektivt sätt.  

 

Regeringen beslutade den 16 november 1995 att tillkalla en särskild utredare för att utreda 

vissa frågor om branschsanering och andra åtgärder mot ekonomisk brottslighet (Ju 1995:11). 

Genom beslut den 22 november 1995 förordnades landshövdingen Ulf Adelsohn i Stockholms 

län till särskild utredare.
1
 Utredningen har i arbetet inhämtat synpunkter och idéer från 

organisationer, myndigheter och enskilda personer som har kunskap om och erfarenhet av de 

olika branscher som utredningen har tittat närmare på.
2
   

 

För år 2004 har skattefelet beräknats till cirka fyra procent av bruttonationalprodukten (BNP) 

eller ungefär åtta procent av de totala skatteintäkterna. Av detta kan två tredjedelar 

sammankopplas till den svarta sektorn där skattefelet utgörs av svart arbetskraft och 

oredovisade företagarinkomster. Statistiska Centralbyrån (SCB) beräknade BNP till 2 543 

miljarder kronor för helåret 2004 och beräknat utifrån detta innebär det att den svarta sektorn, 

varje år uppgår till 70 miljarder kronor.
3
 

 

År 2004 tillsatte regeringen en särskild utredning med uppdraget att undersöka om det är 

möjligt att kräva av näringsidkare som säljer varor och tjänster mot kontant betalning skall 

använda sig av ett kassasystem som möjliggör att man kan göra trovärdiga 

efterhandskontroller av verksamhetens omsättning.
4
 

 

Ett kassaregister är ett kassasystem där kortläsare och skrivare är sammankopplade, 

kassaregister begreppet omfattar alla enheter som tar emot dem inslagna beloppen. 

Kassaregister kan vara kassaapparat, kassaterminal, kassasystem, taxameter och likande.
5
 

 

                                                           
1 SOU 1996:172 (1996), sid. 1 
2 Ibid. sid. 15 
3 Regeringens proposition 2006/07:105, sid. 16 
4 Ibid. sid. 15 
5 Samlingsvolymen 2009, sid. 906-907 
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Det man har sett är att alla dessa kassaregister går att manipulera och i maj år 2005 lämnade 

Skattekontrollutredningen för år 2004 sitt betänkande Krav på kassaregister - Effektivare 

utredning av ekobrott (SOU 2005:35) till Regeringen och även i denna utredning föreslås ett 

krav på registrering av försäljning i ett certifierat kassaregister. 
6
 Utredningen slår även fast att 

det inte är möjligt att helt förhindra manipulering av kassaregistren och för att komma åt detta 

problem föreslås plombering av kassaregister.
7
 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med vår uppsats är att få en djupare kunskap om lagen om kassaregister, eftersom det 

är en ny lag vill vi undersöka vad den kommer att ge för konsekvenser på företagsnivå just i 

restaurangbranschen. Vilka kostnader kommer det medföra med den nya lagen och kommer 

lagen att innebära att konkurrensen inom restaurangbranschen kommer att minska? Vi 

kartlägger även situationen med kassaregisterlagstiftningen internationellt. Detta genom att 

samla in åsikter från restaurangägare samt en representant från Skatteverket.  

 

1.3 Avgränsning 
 

Då lagen om kassaregister omfattar alla företag i landet som har med kontanthantering att 

göra inom sin verksamhet, har vi valt att avgränsa oss till Gävle och Gävleborgs län. I den 

empiriska delen har vi undersökt företag i Gävle då det skulle vara alltför tids- och 

resurskrävande att undersöka hela landet. 

 

1.4 Frågeställning 
 

 Vad innebär den nya lagen om kassaregister och vad är syftet med denna? 

 Vilka är kostnaderna som kommer drabba näringsverksamheterna som omfattas av 

den nya lagen om kassaregister? 

 Hur ser konkurrensproblematiken ut med att driva en näringsverksamhet ”seriöst” 

eller ”oseriöst”? 

 Hur kommer denna konkurrensproblematik att ändras på grund av den nya lagen om 

kassaregister? 

 Vilka konsekvenser finns för lönsamheten? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Regeringens proposition 2006/07:105, sid. 15 
7 Ibid. sid. 17 
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Kapitel 1 -
Inledning

•I detta kapitel presenterar vi bakgrunden och inledningen till denna uppsats, detta för att 
läsaren skall få en inblick över vad uppsatsen handlar om. Här finns också 
frågeställningarna som vi kommer att svara på samt en disposition för att underlätta för 
läsaren.

Kapitel 2 –
Metod

•Här beskriver vi hur vi går tillväga för att samla material till vår uppsats samt gör en 
redogörelse om våra empiriska undersökningar och vilka litteraturer vi tillämpar i denna 
uppsats.

Kapitel 3 –

Teori

•I detta kapitel använder vi oss av teorier som är relevanta till den nya lagen om 
kassaregister samt beskriver hur  situationen ser ut internationellt.

Kapitel 4 –
Empiri

•Här presenterar vi intervjuerna som vi genomfört med personer från 
restaurangbranschen och skatteverket angående den nya lagen om kassaregister.

Kapitel 5 –
Analys

•I detta kapitel analyserar och diskuterar vi resultatet av vår uppsats med utgångspunkt 
från teorin och empirin genom att sammanfläta dessa och få våra frågeställningar 
besvarade om konsekvenserna på företagsnivå.

Kapitel 6 –
Slutsats

•Här redovisar vi vad vi kommit fram till genom vår uppsats med bakgrund mot 
frågeställningarna, teorin och empirin.

Kapitel 7 –
Källförteckning

•I detta kapitel redovisar vi vilka källor vi använt oss av under uppsatsens gång.

Kapitel 8 –
Bilagor

•I det sista kapitlet finns lagen om kassaregister samt mallar över de intervjufrågor som vi 
ställt till restaurangerna och skatteverket vi intervjuat.

1.5 Disposition 
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2. Metod 
 

I detta kapitel redogör vi vilka metoder vi har använt samt orsaken till varför specifikt dessa 

har använts. I detta avsnitt granskas även studiens teoretiska och praktiska källor samt att 

bedöma fördelar och brister i vår egen undersökning. 

 

2.1 Kvantitativ metod och Kvalitativ metod 
 
Inom samhällsvetenskapen finns det två former av metoder man skiljer åt, den ena är den 

kvalitativa metoden och den andra är kvantitativa metoden. Den kvalitativa 

forskningsprocessen har med ett antal olika metoder för insamling av information att göra för 

att kunna förstå det problemkomplex som man studerar. Med denna metod är syftet att man 

vill ha mer förståelse över problemkomplexet än att ha det förklarande. 

 

Den kvantitativa forskningsprocessen påminner mycket om de metoder man använder inom 

naturvetenskapen. Detta kan vara statistik, matematik och aritmetiska formler för hur man ska 

genomföra undersökningen. Det viktigaste syftet med denna metod är att förklara de fenomen 

som är föremål för undersökningen. 8
 

 

2.2 Tillvägagångssätt 
 

Vi har valt att samla in vårt empiriska material med kvalitativa metoden genom intervjuer. 

Vårt syfte med detta tillvägagångssätt är att vi vill träffa de olika personerna vi skall intervjua 

och få en bättre uppfattning av deras svar runt omkring frågorna vi har att ställa. När vi sitter 

ner och intervjuar finns det en större chans att det blir diskussioner och att det även väcks nya 

frågor och detta leder till att vi får mer kunskap och bättre förståelse runt omkring 

problemområdet. Förberedelsen inför intervjuerna med ägarna till restaurangerna och 

skatteverket har varit att vi har läst oss in i ämnet. Vi har använt oss av kvantitativ metod 

genom att undersöka relevant statistiskt material som skulle kunna vara användbart i vårt 

uppsatsskrivande. För att ytterligare förtydliga och underlätta för läsaren har vi valt att 

markera med kursivstil över dem viktigare huvudpunkterna i empirikapitlet samt i 

analyskapitlet. 

 

Vi har diskuterat i vilken ordning vi skall börja med intervjuerna, antingen med 

restaurangerna eller med personen på Skatteverket. Då kom vi fram till att vi vill få en bild 

hur restaurangerna upplever allt det nya med lagen om kassaregister och därefter vända oss 

till Skatteverket med följdfrågor och mycket mer. 

 

Vi har gjort en intervjumall som innehåller information om respektive restaurang och frågorna 

vi skall ställa till dem. Restaurangägare som vi har intervjuat har blivit slumpmässigt utvalda 

eftersom det är många som ännu inte har börjat jobba med det nya kassasystemet. Vi gick in 

på restaurangkoll.se och där klicka vi vidare på restauranger i Gävle. Utfallet av 

respondenterna slutade med en spridning på storleken av restaurangerna, antalet anställda 

samt storleken på omsättningen. Detta leder till att vi kan skapa oss en bild över hur det ser ut 

för restaurangerna överlag. 

 

                                                           
8 Andersen, I. (1998), sid. 31 
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Som sagt var det många restauranger som inte hade börjat jobba med det nya kassasystemet 

men som hade beställt den nya kassan, många ägare påpekade att det var leverantörerna som 

inte hann med att leverera kassorna och installera dem. Det var även några restauranger som 

inte ville medverka eller inte hade tid till att avsätta för en intervju. Några stora 

restaurangkedjor med avancerat kassasystem hade fått det uppskjutet. Det har tagit ungefär en 

vecka för oss att få in alla våra intervjutider inbokade. 

 

Vi bestämde oss för att ägarna till restaurangerna skulle vara anonyma så de kunde känna sig 

mer bekväma och det kan även påverka vårt empirimaterial positivt genom att de känner att 

de kan vara mer ärliga i sina svar när de är anonyma. Detta leder till att resultatet blir mer 

trovärdigt.
9
 

 

Vi valde att spela in intervjuerna med respondenterna och att direkt efter intervjun 

sammanställa materialet så vi inte glömde bort viktiga svar från intervjuerna, för det kan bli 

lätt att man blandar ihop olika respondenternas svar med varandra. Det kan finnas både 

fördelar och nackdelar med att använda bandspelare i en intervju. Fördelarna kan vara att 

forskarna kan lyssna på svaren flera gånger och även lyssna på respondentens tonfall och få 

sig en uppfattning hur trovärdigt svaren är. En annan fördel kan vara att forskaren inte 

behöver stressa under intervjun eftersom man inte behöver anteckna för fullt som även kan 

vara störande för respondenten, utan man kan bara koncentrera sig på frågorna och svaren. 

Nackdel till bandinspelning kan vara att det tar tid att spela upp och sammanställa.
10

 

 

2.3 SWOT-analys 
 
Vi har tänkt använda oss av SWOT-analysen i 

det hänseendet att vi under intervjuerna frågar 

om vad dem anser lagen och dess tillämpning 

har för styrkor, svagheter, möjligheter samt hot. 

För att sedan kunna sammanställa deras åsikter 

på ett överskådligt sätt i analyskapitlet. Syftet 

med SWOT-analys är att man ska försöka hitta 

interna styrkor och svagheter som 

organisationen har samt att få fram dem 

möjligheter och hot som finns i omgivningen. 

De två första delarna, styrkor och svagheter, är 

de som organisationen främst kan påverka i 

större utsträckning. Medan möjligheter och hot 

beskriver den externa omgivningen som 

organisationen befinner sig i.
11

                    Figur 1. SWOT-analys.
12 

 
2.4 Datainsamlingsmetoder 
 

Vid datainsamling brukar man skilja på primärdata och sekundär data. Vi började med att 

använda oss utav sekundärdata genom att använda information som finns tillgängligt på 

                                                           
9 Andersen, I. (1998), sid. 161 
10 Trost, J. (2004), sid. 53-55 
11 http://www.entreprenorcentrum.se/default.asp?pageid=27628 2010-04-08 20:32 
12 http://www.lerdell.com/2009/omvarldsanalys/swot-analys-begrepp-13 2010-04-08 20:36 

http://www.entreprenorcentrum.se/default.asp?pageid=27628
http://www.lerdell.com/2009/omvarldsanalys/swot-analys-begrepp-13
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databaser som exempelvis Statistiska Centralbyrån (SCB), böcker samt artiklar för att sedan 

gå in på in materialet vi har fått fram genom intervjuerna som blir vår primärdata.  

 

När man samlar in data är det viktigt med informationens tillförlitlighet och detta gäller 

främst information från Internet eftersom det kan påverka uppsatsens trovärdighet. 

Datamaterialet vi har samlat in har varit avgörande till vårt resultat av uppsatsen vilket även 

har medfört att vi har varit kritiska så att det har kunnat bli en bra kvalitet på informationen i 

uppsatsen. 

 

2.5 Litteraturstudier 
 

2.5.1 Primärdata 
 

Primärdata kan man få genom helt ny information som kan vara genom intervjuer eller 

enkätundersökningar som är de mest vanligaste metoderna. Dessa metoder kan man använda 

tillsammans eller enskilt. Vill man samla in mer information kan man göra det genom 

observationer och experiment.
13

 Vi har valt att intervjua åtta ägare till restauranger i Gävle 

och en person som arbetar på Skatteverket. Vi har även kontaktat Lars Lundh, Lars Berggren 

och Conny Svensson som arbetar på Skatteverkets huvudkontor i Stockholm angående frågor 

som Lennart Wallén inte kunde besvara. 

 

2.5.2 Sekundärdata 
 

Sekundärdata består av information som lagrats och som finns inom olika organisationer eller 

på allmänna och kommersiella databaser. Sekundärdata delas upp i två kategorier, extern och 

intern data. Extern data grundar sig i publicerade källor som finns hos organisationer, böcker, 

myndigheter exempelvis Skatteverket, tidningar, tidskrifter och andra uppsatser. Den 

inkluderar även kommersiella index och marknadsundersökningar. Intern datainformation 

finns i försäljningsresultat, bokslut, årsredovisningar, kundinformation och kalkyler som vi 

bland annat har hittat genom databasen Retriever.
14

 

 
2.6 Validitet och Reliabilitet 
 
När man samlar in information uppstår det två huvudfrågor. Det första är om man mäter rätt 

dvs. validitet och det andra är om vi mäter på ett tillförlitligt sätt vilket definieras av 

reliabilitet. 

 

Validitetsbegreppet innehåller två andra begrepp som är relevans och giltighet. Relevansen 

säger något om hur relevant det empiriska materialet är för vår problemställning. Giltigheten 

säger något om den generella överensstämmelsen mellan vårt teoretiska och vårt empiriska 

material. Reliabiliteten anger hur exakt och säkert vi mäter det som skall mätas som inte 

spelar någon roll vad man avser att mäta.
15

 

 

                                                           
13 Hartman, J. (1998), sid. 200 
14 Christensen, L. (2001), sid. 69 samt 87-94 
15 Andersen, I. (1998), sid. 85 
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Vi som har forskat om den nya lagen om kassaregister måste kunna bevisa för dem som läser 

vårt arbete att våra resultat och analyser är tillförlitliga. Detta betyder att datainsamlingen 

måste stämma överens med verkligheten, all insamlad information måste vara relevant för den 

aktuella problemformuleringen. Det skall även finnas en god överensstämmelse mellan 

forskarens observationer och de teoretiska idéer som denne utvecklar.
16

 

 

2.7 Källkritik 
 

Den primärdata som i vår uppsats avser är intervjuerna, har framställts genom att 

sammanställa de svaren som våra respondenter har gett oss vid intervjuerna. Man skall dock 

ta hänsyn till att det kan ha blivit missuppfattningar på grund av mänskliga faktorer. Men för 

att minska detta har vi spelat in intervjuerna på bandspelare och kunnat tolka svaren 

korrektare. Vi upplevde att restaurangägarna svarade ärligt på våra frågor och hade man haft 

några frågetecken kunde man ringa eller maila dem. Med personen från skatteverket har 

intervjun varit väldigt givande vi har även haft telefon och mailkontakt med honom löpande 

under tiden vi skrivit uppsatsen. 

 

Den sekundärdata vi använt oss av så som böcker från andra författare får man ta hänsyn till 

att de kan vara subjektiva, det vill säga att författaren har använt sig av egna åsikter i 

materialet. Vi har försökt att ta del av de senaste upplagorna av vissa böcker men det har inte 

funnits. Dessa böckers innehåll har dock varit relevant.
17

 

 

De rapporter vi har tagit del av från olika myndigheter tar både upp positiva och negativa 

synpunkter, vilket gör att man får en objektiv syn av ämnet som inte har inslag av egna 

åsikter. Vi anser även att dessa rapporters tillförlitlighet är höga, då det har skett en gedigen 

undersökning innan alla dessa rapporter varit färdigställda. Även att många olika parter i 

samhället har medverkat i dessa rapporter så det ökar deras tillförlitlighet. 

 

 

2.8 Metodproblem 
 

Vi har försökt att kontakta SHR, Sveriges hotell och restaurang företagare för att bland annat 

få ta del av nyckeltalsundersökning för 2010 och det har inte varit någon som har kunnat 

hjälpa oss med detta. Men efter några vändor fick vi tag på SHR´s nyckeltalsundersökning 

2007 genom fjärrlån från Umeå Universitet. Dock har denna inte innehållit något relevant 

eller användbart material till denna uppsats då det är gamla siffror bland annat. 

 

Det vi har försökt med handledarens hjälp är att få siffror över hela Gävleborgs län 

företagsmaterial genom retriever för att sedan kunna ta del genom branschkoden för 

restauranger. Därefter kunna sammanställa sammanfattande siffror över hela Gävleborgs län 

och därmed jämföra med vårt urval i vår uppsats. 

 

Det har även varit problematiskt att ta del av vetenskapliga artiklar om den nya lagen om 

kassaregister inom restaurangbranschen eftersom denna lag är så pass ny. 

                                                           
16 Bryman, A. (2002), sid. 257  
17 Eriksson, L T. Wiedersheim-Paul, F. (2006), sid. 167 
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3. Teori 
 

I detta kapital redogör vi för den teoretiska bakgrunden vi valt att använda i uppsatsen för att 

få en förståelse för lagen om kassaregister. Men vi börjar med och beskriva Skatteverket som 

myndighet, då Skatteverket har det största ansvaret runt omkring lagen om kassaregister. 

 

3.1 Skatteverket 
 
3.1.1 Vad gör Skatteverket 
 

Skatteverket är en förvaltningsmyndighet för beskattning, folkbokföring, registrering av 

bouppteckningar och fastighetstaxering. De utfärdar även id-kort för personer som är 

folkbokförda i Sverige samt bevakar statens fordringar. Verksamheten bedrivs till största del 

på kontor som finns över hela Sverige. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra 

rätt för sig.
18

 

 

3.1.2 Skatteverkets kontrollformer 
 

När skatteverket kontrollerar deklarationer så har de tre olika kontrollformer till sitt 

förfogande: skrivbordskontroll, kontrollbesök och skatterevision. Valet av kontrollform 

bestäms utifrån hur omfattande utredningen behöver göras.
19

  

 

3.1.2.1 Skrivbordskontroll 
 

Skrivbordskontrollen är den vanligaste kontrollformen skatteverket använder sig utav men 

den är dock inte den effektivaste kontrollformen då den inte sker på arbetsplatsen.
20

 

Skrivbordskontroll innebär att en handläggare tar kontakt med den skatteskyldige genom en 

skriftlig förfrågan eller via ett telefonsamtal. Den skatte- eller avgiftsskyldige kan även 

åläggas att lämna kompletterande upplysningar som behövs för kontrollen. Syftet med denna 

kontroll är att kontrollera om de uppgifter som lämnats i deklarationen stämmer överrens med 

underlaget.
21

 

 

3.1.2.2 Kontrollbesök 
 

Skatteverket kan efter överenskommelse med den skatteskyldige genomföra ett kontrollbesök. 

Syftet med kontrollbesöket är att göra avstämningar mot räkenskaper, anteckningar och andra 

handlingar. Bestämmelserna runt kontrollbesöken finns i 3 kap. 7 § Taxeringslagen och 14 

kap. 6 § Skattebetalningslagen. För att Skatteverket skall få utföra ett besök krävs det att tre 

förutsättningar är uppfyllda: 

 De frågor som skall utredas måste vara aktuella genom uppgifter av den 

skatteskyldiges deklaration som har av betydelse för beskattningen. 

                                                           
18 http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss.4.65fc817e1077c25b832800015922.html   

2010-04-14  10.00 
19 SKV 622 (2006), sid. 17 
20 Regeringens proposition 2005/06:169, sid. 33 
21 SOU 2005:35 (2005), sid. 147 

http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss.4.65fc817e1077c25b832800015922.html
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 Frågorna får endast omfattas av de frågetecken som Skatteverket har med den 

skatteskyldiges deklaration genom exempelvis en avstämning mot räkenskaper, 

anteckningar eller andra handlingar. 

 Handläggaren från Skatteverket och den skatteskyldige skall vara överens om att ett 

besök får äga rum för att genomföra avstämningen och få klarhet i frågorna.
22

 

 

Även om ovanstående förutsättningar är uppfyllda så är kontrollbesöket frivilligt för den 

skatteskyldige och det innebär att Skatteverket inte får kontrollera något som företaget inte 

tillåter. Handläggaren får heller inte ta egna initiativ till ett besök för att kontrollera företagets 

räkenskaper i största allmänhet.
23

  

 

3.1.2.3 Skatterevision 
 

Skatterevisionen är en väldigt resurskrävande och ingripande kontrollform både för 

Skatteverket och för den skatteskyldige, därför används den endast då den eller de 

frågeställningarna inte kan utredas på något annat sätt. En skatterevision får endast utföras hos 

dem som är bokföringsskyldiga samt annan juridisk person än dödsbon. Om skatterevisionen 

visar sig vara den lämpligaste kontrollformen ska en revisionsplan upprättas. Ett beslut om en 

skatterevision skall ha fattas innan de tar kontakt med företaget.
24

  

 

3.2 Kontantbranschen   
 

Det finns många utredningar som kan konstatera att det finns ett problem med 

skatteundandragande inom kontantbranschen. Kontantbranschen kan definieras genom att det 

dagligen sker transaktioner med kontanter eller med betalkort, där köparen är konsumenter 

som inte är intresserad av att ta del av kvittot. Enligt branschsaneringsutredningen finns det ett 

ökat intresse av att inte redovisa alla intäkter om konkurrensen är stor i branschen, dem ansåg 

att taxi-, restaurang- och frisörbranscherna är dem branscherna som är särskilt utsatta för 

ekonomisk brottslighet och menade på att det fanns anledning att misstänka att även övriga 

kontantbranscher hade samma problem.
25

 

 
3.2.1 Restaurangbranschen 
 

Under 2010 har ett samarbete påbörjats mellan Sveriges hotell och restaurang företagare 

(SHR), Daglig varuleverantörernas förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska Centralbyrån 

(SCB) för att fastställa ett Restaurangindex, som tidigare inte funnits. Detta index visar 

statistiken för omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen utefter kategoriindelningen i 

restaurangbranschen för hela Sverige.
26

 Restaurangindex kommer att bli ett viktigt verktyg 

bland restaurangföretagarna eftersom det möjliggör för dem att jämföra sig med övriga i 

branschen på ett helt nytt sätt. Det restaurangindex även visar är dess stora betydelse för 

Sveriges ekonomi samt att branschen får en ökad synlighet.
27

   

 

                                                           
22 SKV 622 (2006), sid. 19-20 
23 Ibid. sid. 20 
24 Ibid. sid. 21-22 
25 Regeringens proposition 2006/07:105, sid. 17 
26 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____289053.aspx 2010-05-04 10:18 
27 http://www.hotellrevyn.se/index.cfm?c=3283 2010-05-04 14:12 

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____289053.aspx
http://www.hotellrevyn.se/index.cfm?c=3283
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Den privata restaurangmarknaden i Sverige omsatte 71 miljarder kronor exklusive moms 

under 2009. Det var en ökning med 0,6 procent jämfört med 2008. De restauranger som är 

med i denna uppsats ligger under kategorin lunch- och kvällsrestauranger. Dessa 

restaurangers försäljningsandel utgör 42,9 procent av den totala försäljningen på 

restaurangmarknaden, i kronor motsvarar detta 30 459 000 000. Nedanför kan ni se 

restaurangbranschens uppdelning av olika kategorier samt deras försäljningsandelar för 

2009.
28

 

 

 
   Figur 2. Försäljningsandelar för restaurangbranschen i Sverige under 2009.

29
 

 

DLF och SHR har kommenterat att det är fortsatt trögt på restaurangmarknaden i början av 

2010, där man ser en svag omsättningsutveckling. Bland restaurangföretagen är dock 

framtidstron bättre för dem senaste månaderna, detta visar konfidensindikator enligt statliga 

Konjunktursinstitutet (KI).
30

 

 

I och med införandet av den nya lagen om kassaregister som trädde i kraft 1 januari 2010, tror 

sig Skatteverket kunna förutspå att restaurangerna kommer att öka sin omsättning så stort att 

det kommer att genererar i 13-15 miljarder kronor i skatteintäkter inom 

restaurangbranschen.
31

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____289053.aspx 2010-05-04 10:18 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Telefonintervju med Conny Svensson, Riksprojektledare för kontanthandelsprojektet på Skatteverkets 

huvudkontor i Stockholm. 2010-04-22 kl. 10:00 

13,3%

4,9%

13,3%

42,9%

7,8%

12,0%

5,7%

Försäljningsandelar för restaurangbranschen 
2009

Hotellrestauranger

Café/Konditori

Fastfood

Lunch- och kvällsrestauranger

Trafiknärarestauranger

Nöjesrestauranger

Personalrestauranger

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____289053.aspx


19 

 

3.2.1.1 Restaurangbranschen i Gävleborgs län 
 

 
     Figur 3. Restauranger i Gävleborgs län.

32
 

I detta diagram kan man se antalet restauranger samt hur dess omsättning sett ut genom åren 

2005-2008. Det vi kan se är att det skett en ökning av antalet restauranger i Gävleborgs län, 

men dock tycker vi att omsättningen har ökat mer i förhållande till antalet restauranger. Under 

2005-2007 kan ökningen bero på att det har varit högkonjunktur och människor är mer 

benägna och äta ute på restauranger. Men ökningen under 2008 beror på de höga 

prisökningarna på råvarorna och därigenom höjning av priserna ut mot kund, detta skedde 

under den första halvan av året. Under den andra halvan av 2008 drabbades branschen av 

finanskrisen dock var det fin- och hotellkrogar som drabbades hårdast. För under 2008 växte 

Gävleborgs län, framför allt Hälsingland, snabbast med en ökning på 10 procent av 

omsättningen. Detta beror främst på turistströmningarna till Hälsingland.
33

 Uppgifterna kring 

statistiken om antalet restauranger samt omsättning är hämtad från SHR´s statistiksajt. 

 

                                                           
32http://www.shr.se/statistiksajten/stat.asp?lan=G%C3%A4vleborgs&kommun=noKommun&verksamheter=Re

staurang 2010-05-03 12:19 
33 http://www.shr.se/templates/Page.aspx?id=617 2010-04-28 10:13 
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   Figur 4. Konkurser inom Restaurangbranschen i Gävleborgs län. 

Med detta diagram kan man se hur restaurangerna i Gävleborgs län gått i konkurs, alltså hur 

utvecklingen har skett. Man skall dock tänka på att år 2010 endast innehåller de fyra första 

månadernas siffror av året medan dem andra åren är hela. Men vi har förutspått en prognos 

över år 2010 genom att multiplicera dem fyra första månaderna med tre. Man bör även vara 

uppmärksam över att i dessa siffror kan hotell även ingå, då det inte gick att särskilja dessa 

genom SCB. Uppgifterna kring hur många konkurser som skett under åren inom 

restaurangbranschen har hämtats genom SCB´s statistikdatabas.  

 
3.3 Tidigare åtgärder 
 

3.3.1 Personalliggare 
 
Kravet på personalliggare för den som bedriver verksamhet inom restaurangbranschen och 

frisörbranschen trädde i kraft 1 januari 2007 som regleras i lagen om särskild skattekontroll i 

vissa branscher (SFS 2066:576). Lagen innebär att de företag som har anställda måste föra 

anteckningar i personalliggaren över vilka som arbetar i verksamheten. Detta gäller andra 

anställda samt personer som arbetar utan ersättning, som praktikanter eller släktingar. 

Personalliggaren ska innehålla uppgifter om: 

 Företagets namn och organisationsnummer eller ägarens namn och personnummer. 

 Den anställdes namn och personnummer som arbetar den dagen. 

 Klockslag över när arbetspassen börjar och slutar. 

Dessa uppgifter skall sparas i upp till tre år. Skatteverkets uppgift i det hela är att kontrollera 

att personliggaren är korrekt ifylld genom att göra oannonserade besök hos restauranger och 

frisörer. Om personalliggaren inte skulle vara korrekt ifylld har Skatteverket rätt att ta ut en 

kontrollavgift som då kan uppgå till 10 000 kr. De kan även ta ut en avgift som motsvarar 

2 000 kr per person som inte är uppskriven i personalliggaren men som verkar jobba i 
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verksamheten. Kontrollavgiften kan bli 20 000 kr om Skatteverket inom ett år gör ett 

återbesök och då finner att den inte är korrekt ifylld.
34

 

 
Resultatet av införandet av lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher har visat att 

antalet ”vita” jobb inom restaurangbranschen har ökat. För att restaurangerna ska kunna betala 

ut ”vita” löner så krävs det också att de har ”vita intäkter”, det vill säga att de redovisar sina 

intäkter. Sen kravet på personalliggaren infördes så har den redovisade omsättningen i 

restaurangbranschen stigit. Orsaken till att omsättningen har stigit är inte bara relaterad till 

den tidigare konjunkturuppgången utan det är även ett resultat av lagstiftningen.
35

 Den totala 

effekten år 2008 av personalliggaren inom restaurangbranschen var mellan 1,0 – 1,5 miljarder 

kronor, vilket motsvarar 4 000 – 6 000 årsanställda.
36

 

 

3.3.2 Manipulation av kassaregister 
 

Manipuleringen av kassaregister inom restaurangbranschen upptäcktes då Skatteverket 

genomförde en granskning av kassaregister år 2003. De restauranger som granskades var dem 

som hade krav på sig att ha ett kassaregister innan lagen om kassaregister infördes eftersom 

dem hade alkoholtillstånd. Exempel på manipulationer är: 

 Den dagliga försäljningen slås inte in i kassaapparaten. 

 Att ha kassaapparaten inställd på träningsläge medför att försäljningen inte kommer 

med i bokföringen utan pengarna läggs istället ner i kassalådan och beskattas därför 

inte. 

 Kunderna kan få kvittokopior, inte det riktiga kvittot.  Till exempel en dagens rätt på 

75 kronor slås in en gång som försäljning och därefter får kunden endast en 

kvittokopia på försäljningen utan att märka det. Då kan restaurangerna i efterhand 

bestämma över hur stor del av försäljningen som skall redovisas.   

 Man kan ta bort delar av intäkterna med hjälp av ett raderingsprogram i PC-baserade 

system som finns i vissa kassasystem. Med denna funktion kan restaurangerna avgöra 

hur stor del av försäljningen som skall beskattas och samtidigt avgöra vilken del som 

skall tas bort så att det inte syns i systemet. 

Hur upptäckte Skatteverket dessa manipuleringar då? Genom ett anonymt tips startade 

Skatteverket denna granskning av kassaregistren inom restaurangbranschen. De kontrollerar 

genom att granska inställningarna på kassaapparaterna för att se om de är korrekta samt så 

genomför de provköp genom att gå till restauranger som gäst. Det provköpet kontrolleras 

sedan med informationen som fanns i kassaregistret. Det var då de upptäckte att köp som till 

synes redovisas genom att slå på kassan vid ett köp inte sedan fanns med i redovisningen.
37

  

 

Skatteverket kunde konstatera att de förekommer manipulerade kassaregister inom 

restaurangbranschen. Under perioden 1 januari 2006 till slutet av 2008 hade cirka 1 000 

restauranger granskats, och det bidrog till höjningar av skatter och avgifter på drygt 1 miljard 

kronor. Och detta är grunden till varför Skatteverket som myndighet intresserade att minska 

det så kallade skattefelet, alltså den skatt som inte kommer in till skattekistan. För att 

                                                           
34

http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontant

handeln/personalliggare 2010-04-20  12:44 
35

Ibid. 
36 DS 2009:43 (2009), sid. 12 
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motverka detta skapade man lagen om certifierade kassaregister som skall kom att gälla från 1 

januari 2010.
38

 

 

3.3 Lagen (2007:592) om kassaregister 
 

3.3.1 Syftet med lagen 
 

Förslaget till den nya lagen lades upp för att skydda dem seriösa företagarna från den illojala 

konkurrensen från dem som inte var fullt så seriösa företagare samt att öka legitimiteten för 

skattesystemet inom kontantbranscherna. Då den illojala konkurrensen bidrar till att skatter 

förs över på andra skatteskyldiga vilket kan leda till att de seriösa företagarna slås ut genom 

exempelvis konkurs på grund av de skattefuskande konkurrenterna.
39

 

 

3.3.2 Lagens tillämpningsområde 
 

De som omfattas av den nya kassaregister lagen är de som bedriver en näringsverksamhet och 

att det sker försäljning av varor och/eller tjänster mot kontant betalning. Vad 

näringsverksamhet innebär hittar man definitionen i Inkomstskattelagen (1999:1229) där det 

står att verksamheten skall bedrivas yrkesmässigt och självständigt.
40

 

 

Verksamheter som inte omfattas av den nya lagens krav på ett certifierat kassaregister är: 

verksamheter som har obetydlig omfattning, verksamheter som är skattebefriade enligt 

Inkomstskattelagen för inkomster av försäljning av varor eller tjänster, taxi, distans – och 

hemförsäljning, försäljning av varor genom automatiserad försäljning, automatspel enligt 

lotterilagen och torg- och marknadshandel.
41

 Med obetydlig omfattning menas att kontant 

försäljning inklusive moms under ett räkenskapsår om tolv månader normalt uppgår till fyra 

prisbasbelopp (för 2010 är ett prisbasbelopp 42 400 kr), samt om kontant betalning endast 

sker i undantagsfall och uppgår bara till någon procent av näringsverksamhetens omsättning.
42

 

 

3.3.3 Definitioner 
 

I lagen tas följade definitioner upp 

 Kassaregister: Med kassaregister avses sådan utrustning som används vid registrering 

av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning såsom kassaapparat, 

kassaterminal, kassasystem och liknande. 

 

 Kontant betalning: Med kontant betalning menas sådan betalning med kontanter, 

kontokort, kreditkort, lunchkuponger och presentkort.
43

 Med kontokort menas kort 

som är sammankopplade till ett tillgodohavande eller kreditutrymme hos kortutgivare 
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och kan användas för betalning av varor och tjänster eller kontantuttag på olika 

säljställen.
44

 

 

 Kontrollremsa: Med kontrollremsan avses den pappersremsa som den löpande 

registreringen av transaktioner och slagningar i kassaregistret dokumenteras. 

 

 Journalminne: Med journalminne avses det elektroniska minne som den dagliga 

registreringen av transaktioner och slagningar i kassaregistret dokumenteras på. 

 

 Verksamhetslokal: Med verksamhetslokal är det dem utrymmen som används i 

verksamheten för försäljning av varor och tjänster, det kan även vara markområden, 

förvaringsplatser, transportmedel och andra utrymmen som kan användas i 

verksamheten.
45

 

 

3.3.4 Registrering i kassaregister 
 

All försäljning samt den övriga löpande användningen av ett kassaregister i en verksamhet 

som omfattas av denna lag ska registreras i ett kassaregister. Kunden skall alltid erbjudas 

kvitto vid en försäljning som är fastställt genom kassaregistret. Med övrig löpande 

användning av ett kassaregister är bland annat utskrift av kvittokopia, övningskvitto, 

returkvitto och pro forma kvitto (förhandskvitto), men även ändring av priser, uttag av 

rapporter, lådöppningar och liknande ingår i den löpande användningen av kassaregistret.
46

  

 

Ett kassaregister skall på ett trovärdigt sätt visa 

 att alla registreringar som har gjorts, och 

 programmeringar och inställningar uppfyller kraven på behandlingshistoriken enligt  

5 kap. 11 § bokföringslagen (1999:1078).
47

 

 

Ett kassaregister får inte 

 Ha en funktion som möjliggör att användaren kan ta bort, förändra eller lägga till 

uppgifter i redan gjorda registreringar. 

 Vara konstruerat så att det är möjligt att registrera försäljningsbelopp utan att 

samtidigt skriva ut ett kassakvitto. 

 Kunna skriva ut mer än en kopia av ett kassakvitto. 

 Ha en funktion som möjliggör att förändra förprogrammerad text på artiklar och 

tjänster vid registreringen.
48

  

 

3.3.5 Anmälningsskyldighet 
 

Inom en vecka från det att man som näringsidkare köpt in och tagit emot ett nytt kassaregister 

tillsammans med kontrollenheten ska detta anmälas till Skatteverket. Anmälan kan man göra 

elektroniskt via en e-tjänst eller göra det direkt på sitt lokala skattekontor. Alla kassaregister 

som används i verksamheten är anmälningsskyldiga, även de som hyrs. Men man kan ha ett 
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ombud som anmäler kassaregistret åt näringsidkaren via e-tjänsten och då ska det ombudet ha 

en fullmakt. Fullmakten behöver inte skickas in till Skatteverket, men man ska ha den till 

hands vid en eventuell kontroll. E-tjänsten gör det möjligt för andra, t.ex. leverantörer av 

kassaregister och bokföringshjälp att göra dessa anmälningar.
49 

 

För att kunna anmäla kassaregister på Skatteverkets webbplats skall man logga in med e-

legitimation. Om det är ett ombud som gör anmälan ska man ange det i en fullmaktsruta i e-

tjänsten. Om det är någon som anmäler eller ändrar något för ett visst företag sparas detta av 

Skatteverket. En bekräftelse på de registrerade uppgifterna skickas till det företag som 

anmälan gäller. Om uppgifterna stämmer behöver företaget inte göra något. När anmälan 

kommit till Skatteverket utfärdar Skatteverket skyltar som ska fästas på kassaregistret och 

kontrollenheten. Ändras företagens kassaregister eller kontrollenheter, t.ex. om de köper nytt, 

säljer eller skrotar måste de anmäla detta till Skatteverket. De måste även anmäla eventuella 

fel och ägarbyte.
50

 

 

3.3.6 Certifierade kontrollenheter och tillverkardeklarerade kassaregister 
 

En certifierad kontrollenhet ska vara ansluten till ett kassaregister i och med den nya lagen om 

kassaregister. Den ska läsa av de registreringar som sker i kassaregistret. Certifiering av 

kontrollenheter utförs av företag som är ackrediterade för detta av Styrelsen för ackreditering 

och teknisk kontroll (SWEDAC). 
51

 

 

SWEDAC är en statlig myndighet underställd Utrikesdepartementet och 

Näringsdepartementet. De ansvarar för kontrollfrågor enligt lagen om teknisk kontroll. Det 

innebär att de kompetensprövar verksamheter som utför analys, provning, kalibrering, 

certifiering, kontroll och besiktning.
52

 

 

Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:12) om certifierad kontrollenhet till kassaregister 

innehåller detaljerade funktionskrav på en kontrollenhet. En kontrollenhet ska läsa av 

registreringar som sker i kassaregistret och skapa en kontrollkod för varje kassakvitto. 

Kontrollkoden är unik för varje kassakvitto och genom avläsning av kontrollkoden kan 

Skatteverket kontrollera om kassatransaktioner har registrerats på ett korrekt sätt.
53

 

 

Det ska finnas en tillverkardeklaration för varje version av en kassaregistermodell eller ett 

kassaregisterprogram. Tillverkardeklaration lämnas av tillverkare av kassaregistret. I 

tillverkardeklarationen intygas att kassaregistret är testat och att det uppfyller kraven i 

Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:01) om krav på kassaregister. Skatteverket gör inte 

några tester av dem tillverkardeklarerade kassaregistren för att se om de uppfyller dem 

föreskrivna kraven, utan det är tillverkarens ansvar att ett tillverkardeklarerat kassaregister 
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uppfyller kraven i SKVFS 2009:01.
54

 Listan på tillverkardeklarerade kassaregister uppdateras 

en gång i veckan om förändring har skett och denna kan hittas på Skatteverkets hemsida. 

 

3.3.7 Tillsyn 
 

Syftet med tillsynen är att skatteverket skall kontrollera att näringsidkaren har ett 

kassaregister och att det uppfyller alla krav som finns. Skatteverket gör tillsyn utan att behöva 

anmäla detta i förväg. De skall då ha rätt till tillträde till verksamhetslokalen i den omfattning 

som krävs för att kunna utföra en undersökning av kassaregistret.
55

 Näringsidkaren har 

skyldighet att lämna upplysningar samt tillhandahålla Skatteverket med de handlingar som 

anses nödvändiga vid en tillsyn. Tillsynen får dock endast ske på ett sådant sätt att det inte 

medför en större kostnad eller skada än nödvändigt.
56

 Om Skatteverket upptäcker brister vid 

en tillsyn skall näringsidkaren föreläggas om att ta itu med dessa brister.
57

 

 

3.3.8 Särskilda kontrollåtgärder 
 

I och med den nya lagen om kassaregister har Skatteverket fått nya befogenheter angående 

kontroller på de verksamheter som omfattas av lagen. Då får Skatteverket oanmält göra 

särskilda kontrollåtgärder som exempelvis är: räkna kunder, göra ett kontrollköp, göra 

kvittokontroller eller göra en kassainventering. De kan även begära att få se uppgifter ifrån 

kassaregistret för att kontrollera hur man registrerar försäljningen i kassaregistret. Dessa 

åtgärder skall få vidtas i den verksamhetslokalen som allmänheten har tillgång till. Syftet med 

kontrollerna är att se till att uppgifterna stämmer överens samt att intäkterna redovisas och 

beskattas på ett korrekt sätt.
58

 Nedan följer några begreppsförklaringar; 

 

 Kundräkning: Tjänstemannen som genomför tillsynen skall inte ge sig till känna utan 

endast observera hur många kunder som serveras maträtter under en viss tid. 

 

 Kvittokontroll: Tjänstemannen skall även här inte ge sig till känna och iaktta om 

kunderna erbjuds kvitto. För att vid ett senare tillfälle jämföra iakttagelsen med 

kontrollremsa, tömningskvitto från kassaregistret eller med uppgifterna i 

journalminnet. 

 

 Kontrollköp: Tjänstemannen genomför ett antal inköp som vid ett senare tillfälle följs 

upp genom att Skatteverket stämmer av iakttagelserna samt inköpen mot dem 

registreringarna som finns i kassaregistret för den aktuella tidsperioden.
59
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3.3.9 Kontrollavgift 
 

Vid en tillsyn eller en kontroll som Skatteverket utför får de ta ut en kontrollavgift på 10 000 

kr om ett kassaregister saknas, om det inte uppfyller kraven, uppgifterna i kassaregistret inte 

är sparade, kassaregistret inte är anmält i tid, om kunden inte får något kvitto eller belopp som 

inte slås in. Om detta sker en gång till inom ett år så får skatteverket ta ut en kontrollavgift på 

20 000 kr.
60

 

 

3.3.10 Vite 
 

Om det finns misstankar om att ett föreläggande som utfärdats av Skatteverket inte kommer 

att följas av företagaren får det enligt denna lag förläggas med vite. Vitesbeloppet anpassas i 

det enskilda fallet så att det krävs av näringsidkaren att se till att föreläggandet efterföljs. 

Skulle det finnas någon orsak att misstänka att näringsidkaren skulle gjort sig skyldig till brott 

som kan leda till straff, kontrollavgift eller skattetillägg så skall denne inte föreläggas något 

vite för att delta i utredningen av det misstänkta brottet.
61

 

 
3.4 Illustrerande exempel av lagen om kassaregister 

 
Figur 5. Illustration av lagen om krav på kassaregister.
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3.5 Lagstiftning i andra länder 
 

Vi har tittat på lagstiftningen runt kassaregister och andra tekniska system för kontroll av 

kontantbranscherna i andra länder. Denna information har vi tagit del från SOU 2005:35. 

Inom EU finns en projektgrupp som arbetar med frågor om kassaregister, Cash Register 

Project Group. Det är nio länder som deltar i arbetet (Belgien, Grekland, Frankrike, 

Nederländerna, Irland, Tyskland, Storbritannien, Turkiet, och Ungern). Gruppen kommer att 

göra en undersökning av system som finns på marknaden, titta på riskerna och problem samt 

visa på olika möjligheter att hantera problemen i praktiken eller med lagens hjälp.
63

  

 

I Finland, Frankrike, Irland, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och Österrike ställs inga 

särskilda krav på användning av kassaregister. Då man har upptäckt att det finns problem med 

avancerade kassaregister i Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Frankrike.
64

 

  

Vi har valt att sammanfatta tre av dessa länder som ingår i Cash Register Project Group som 

är Norge, Danmark, Belgien samt Quebec i Kanada. 

 

3.5.1 Norge 
 
I Norge 1 januari 2005 trädde en ny bokföringslag i kraft där alla bokföringsskyldiga skall 

registrera sin kontantförsäljning i kassaapparat, terminal eller annat likvärdigt system och 

registrera all kontantförsäljningen med daterade, numrerade summeringsremsor. Med 

kontantförsäljning avses försäljning där köparens betalningsplikt gentemot säljaren går 

igenom vid leverans. Kassaapparaten skall skriva kvitto till kunden för varje försäljning och 

vara synlig för kunden. Det finns inga krav på att kassaapparaten skall vara godkänd. 

Kontrollen av att reglerna efterlevs sker av skatteförvaltningens vanliga lokala kontroll, där 

möjlighet finns att göra kontrollbesök på företagen. Men det finns inga sanktioner som är i 

samband med reglerna om kassaapparat.
65

 

 

3.5.2 Danmark 
 
I Danmark är en företagare som är registrerad för mervärdesskatt inte tvungen att ställa ut en 

faktura vid försäljning av varor, under förutsättning att köparen inte vill ha en faktura. 

Detsamma gäller vid försäljning av tjänster till privatpersoner, om det totala beloppet 

inklusive mervärdesskatt understiger 5 000 DKK och köparen inte vill ha en faktura. Det 

ställs inga särskilda tekniska krav på kassaapparater. Är det inte tekniskt möjligt att använda 

kassaapparaten kan säljaren ge en förenklad faktura till kunden. Som exempel på när det i 

allmänhet inte anses vara tekniskt möjligt att använda kassaapparaten kan nämnas det fall då 

varor säljs från ett torgstånd. Skattemyndigheten kontrollerar att reglerna följs och om det 

konstateras att felaktig tillämpning av reglerna medfört skatteundandragande kan sanktioner 

påbörjas. 
66
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3.5.3 Belgien 
 

Belgien har inte något krav om kassaregister. Kassaregistren varierar mellan olika branscher 

och mellan företag av olika storlek. För att kvitton från kassaregister skall användas i 

mervärdesskattehänseende ställs vissa krav på kassaregistret. Kassaregistret skall registrera 

allt med löpnummer på en kontrollremsa, ange belopp att betala och skriva ut ett kvitto till 

kunden. Skatteskyldiga företagare som använder ett kassaregister kan spara uppgifter om 

transaktionerna digitalt under förutsättning att de lever upp till säkerhetskraven. Ett 

kassakvitto skall tas fram för varje transaktion och överlämnas till kunden. För att försäkra att 

den registrerade information inte kan förändras skall en elektronisk signatur skapas för varje 

avslutad försäljning.
67

 

 

3.5.4 Quebec i Kanada 
 

Quebec i Canada har fastställt att 16 % av försäljningen gick bort oredovisat inom 

restaurangbranschen. Dessa studier förde med sig att det 2008 skulle bli ändringar i 

lagstiftningen, med ökade kontroller, och ett teknikintensivt pilotprojekt som syftar till att 

motverka den oredovisade försäljningen inom restaurangbranschen. Även om majoriteten av 

restaurangägare uppfyllde sina skattemässiga skyldigheter är restaurangsektorn fortfarande ett 

område inom Quebecs ekonomi där skatteflykten frodas, både när det gäller inkomstskatt och 

moms.68 

 

Quebecs lösning är Sales Recording Module (SRM), det är en enhet som säkrar  

data och sedan digitalt signerar varje kvitto med en streckkod som kan läsas med en optisk 

handscanner. Straffet för att inte utfärda ett rättsligt kvitto är allvarligt, restaurangägaren som 

inte ger ut ett kvitto till kunden kommer att straffas med $ 100 (för varje icke-utfärdat kvitto). 

För ett annat brott inom fem år, är böterna minst $ 1000 och inte mer än $ 10.000  per 

incident, och för alla efterföljande brott inom denna femårsperiod straffas man med minst 

$ 5.000  och högst $ 50.000 per incident.
69

 

 

3.6 Revisorns syn på kassaregisterlagen 
 

Via krympning och kassaregistret har krögarna flyttat spår av fusket från bokföringen till 

kassaregistret. Detta medför att revisorn vid analytisk granskning får mycket svårare att 

upptäcka fusket eftersom revisorn är tränad att granska bokföringen och inte kassaregister. 

Den tekniska utvecklingen har medfört nya tekniskt avancerade fuskmetoder. Det medför att 

revisorn utöver sin revisionella kompetens måste ha god kunskap om den aktuella teknologin. 

Revisorn gör inte en fördjupad granskning när denne inte anar oegentligheter. Revisorerna 

hade helt enkelt fel bedömning av den faktiska revisionsrisken och vad som var väsentligt att 

granska. Det är svårt att uppskatta omfattningen av andelen revisorer som slarvar med 

granskningen, men det är helt klart en delfaktor i orsaken till att revisorer inte avslöjar fusket. 

Detta fenomen kan vi endast förklara med att det finns en efterfrågan på mindre nitiska 

revisorer. Externrevisorer har haft för stor tilltro till vissa granskningsåtgärder, t.ex. att 

revisorer stirrat sig blinda på bruttovinstanalyser och inte förstått att krögarna krympt båda 
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sidor. Externrevisorer har även för dålig kunskap om möjligheterna till att manipulera med 

kassaregister.
70

 

 

Då bestämmelserna om att föra personalliggare inom vissa branscher infördes såg revisorerna 

en positiv förändring där bland annat den skattepliktiga omsättningen, antalet anställda och 

sociala avgifter ökade markant. Man hoppas nu att lagen om kassaregister kommer bli en lika 

stor ”hit” som personalliggaren. Revisionsbyråns klienter upplever dock en viss orättvisa i 

några av de undantag som görs i lagen. Att till exempel torg- och marknadshandel inte 

omfattas ser de som omotiverat. För några år sedan ansågs det föreligga tekniska hinder, men 

så är inte längre fallet. Torg- och marknadshandlarna har idag all möjlighet att dra ström till 

sina kassaapparater eller använda sig av till exempel handscannare. Som exempel beskriver 

dem hur en av hans klienter, som är blomsterhandlare, står i sin butik och ser hur 

torghandlaren säljer identiska tulpanbuketter precis utanför.
71

  

 

3.7 Sveriges Hotell och Restaurang syn på kassaregisterlagen 
 

SHR är positivt inställda till åtgärder som kan motverka detta problem med svarta intäkter och 

då även lagen om kassaregister, men det finns fortfarande vissa detaljer i lagen som de ställer 

sig tveksamma till. Det är väldigt olyckligt att införandet krockar med den rådande 

lågkonjunkturen eftersom kostanden för att införskaffa ett nytt kassasystem blir så mycket 

mer påtaglig för företagarna, tycker SHR. Vidare anser SHR att det finns flera 

undantagsbestämmelser i lagen som är svårtolkade och otydligt uttryckta varför dessa borde 

ses över ytterligare. Även när det gäller andra delar av lagen finns det skäl att förtydliga och 

bearbeta vissa bestämmelser. Många av SHR:s medlemmar som redan anses vara seriösa 

företagare känner en viss irritation över att tvingas investera i kostsamma system för att 

bevisa att de är just seriösa. Detta är dock det pris som måste betalas för att komma till rätta 

med den svarta ekonomin i branschen.
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4. Empiri 

 

I detta kapitel presenterar vi de intervjuer som utfördes på åtta olika restauranger i Gävle 

som representerar marknaden i Gävle storleksmässigt men dock inte statistiskt, samt intervjun 

av Lennart Wallén som utfördes på Skatteverkets kontor i Gävle. Dessa intervjuer har vi 

sammanställt i löpande text. 

 

4.1 Restaurang A 
 
Restaurang A har jobbat 12 år i branschen och har 10 stycken anställda. De har jobbat med 

det nya kassasystemet sedan mitten av januari 2010. Enligt respondenten är syftet med den 

nya lagen att städa upp i branschen då man kommer att komma åt alla som fuskar och detta 

leder till att alla konkurrerar på samma villkor. De tycker även att det har varit en lätt bransch 

och kunna fiffla undan mycket pengar och detta har dragit till sig fel personer som har drivit 

restaurang av fel anledning.  För Restaurang A kommer den nya lagen om kassaregister inte 

att påverka lönsamheten men det har varit en stor kostnad att köpa in det nya kassasystemet. 

De kan inte se några affärsmöjligheter eller hot med den nya lagen eftersom de konkurrerar 

med andra restauranger med deras mat och service.  

 

Konkurrensen kommer att minska lite eftersom det kommer att bli svårare att fuska och detta 

leder till att det rensas lite på marknaden. Restaurang A som enbart har bordsservering är 

tvungna att gå fram med kvitto till kunden och då är det omöjligt att fuska men däremot 

restauranger som har mycket försäljning över bardisk kommer fortfarande att kunna fuska för 

dessa kunder är mindre benägna att ta kvitton. De tycker att det skall finnas billiga system och 

lösningar för de små företag som inte har så hög omsättning. Och detta får inte bli något 

hinder för människor att starta upp ett företag eller att de är tvungna att gå i konkurs för just 

denna lag. 

 

För Restaurang A kommer inte omsättningen att påverkas. Men för andra företag kommer nog 

omsättningen att öka eftersom det blir svårare att fuska och man blir tvungen att redovisa mer 

i dagskassan. Och om det blir restauranger som lägger ner blir det mindre restauranger som 

skall konkurrera om kunderna och det kan leda till att omsättningen ökar. De anser även att 

man som ägare har redan så mycket kostnader med införandet av den nya lagen så 

skatteverket borde bekostat den svarta kontrollenheten.
73

 

 

4.2 Restaurang B 
 
Restaurang B har jobbat 17 år i restaurangbranschen och har 2 stycken anställda. De har 

jobbat med det nya kassasystemet sedan början av april 2010. Syftet med den nya lagen enligt 

respondenten är att man skall försöka fånga svart arbetskraft, de tycker även att syftet är 

jättebra men det är synd att skatteverket har satt alla företag på samma nivå. De tycker även 

att skatteverket skall stå för 25 % av kostnaderna för företag som omsätter mindre än 3 

miljoner eftersom dessa företag lever ändå på marginaler. Lönsamheten för företaget kommer 

inte att påverkas men det kommer att förbättra för skatteverket, de påpekar även att det alltid 

kommer att finnas företag som hittar lucka i systemet och fuskar. De företag som inte kommer 

att kunna uppfylla de nya kraven kommer att lämna marknaden och det kommer att leda till 
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att marknaden rensas upp. Och risken blir att det blir ännu mer arbetslöshet och ökade 

socialbidrag, så då kommer säkert skatterna att ökas mer i samhället. De restauranger som 

fuskar kommer nog att fuska mindre, och just nu som branschen är som den är, är det svårt att 

göra svarta pengar. Att den svarta lådan finns och att allt man gör under en dag registreras kan 

vara en styrka för dem, så de själva kan ha större kontroll. Men kostnaderna är en svaghet 

tycker de.  

 

Det kommer inte vara lagen som kommer påverka deras omsättning utan det är deras arbete i 

företaget som kommer att styra det. Genom att det är hög arbetslöshet kommer försäljningen 

av mat att minska eftersom konsumenter inte har råd att gå ut till restauranger och äta. De tror 

att de stora restaurangkedjorna kommer att slå ut de små restaurangerna och detta måste man 

kunna göra något åt.
74

 

 

4.3 Restaurang C 
 
Restaurang C har jobbat 22 år inom restaurangbranschen och har 3 stycken anställda. De har 

jobbat med det nya kassasystemet sedan april 2010. Syftet med den nya lagen enligt 

respondenten är att det skall bli krångligare att göra svarta pengar och betala svart 

arbetskraft. De upplever inte att den nya lagen kommer att påverka deras lönsamhet och kan 

heller inte se några affärsmöjligheter med lagen. Konkurrensen på dagtid tror de inte att det 

kommer att påverkas men på kvällstid kommer nog konkurrensen minska eftersom oseriösa 

företagare inte kommer kunna överleva på marknaden. En styrka som de kan se är att det 

kommer att städas upp i restaurangbranschen.75 

 

4.4 Restaurang D 
 
Restaurang D har jobbat 30 år i branschen och har 7 stycken anställda. De har jobbat med det 

nya kassasystemet sedan mitten av november 2009. Syftet med den nya lagen är att det blir 

rättvisare konkurrens genom att den förhindrar att man gör svarta pengar. De hoppas även på 

att det inte går att manipulera de nya kassasystemen utan att all försäljning slås in i kassan. De 

tror inte att lönsamheten kommer att påverkas utan att den blir lika. Det finns långsiktiga 

affärsmöjligheter med en nya lagen eftersom det kommer att bli en seriösare bransch och alla 

kommer att konkurrera på samma villkor. Restaurang D har inte en snabb kassamaskin och 

det kan bli stressigt under lunchtid att få fram kvitton till alla kunder. Så svagheten i lagen är 

att man måste ta fram kvitto till kunden och det spelar ingen roll om de inte vill ha det. Och 

styrkan i lagen är att man får in mer intäkter till staten.  

 

Det kommer att ske en ökning av omsättningen på grund av att de har höjt priserna ut mot 

kund eftersom de har fått ökade kostnader, så man skall inte tro att det enbart är för att man 

har infört den nya kassaregister lagen som omsättningen kommer att öka. De tycker även att 

det inte är rättvist att företagen skall stå för den svarta kontrollenheten.76 
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4.5 Restaurang E 
 

Restaurang E har jobbat 5 år i restaurangbranschen och har 7 stycken anställda. De har jobbat 

med det nya kassasystemet sedan början av april 2010. Som de förstår så är syftet att det ska 

vara lättare för Skatteverket och kontrollera för att komma åt de som fuskar. Det blir så 

mycket kvitton, så man får byta kvittorullar oftare, förr kunde man byta två gånger i veckan 

än och i nuläget är det en gång om dagen. De anser inte att lönsamheten kommer att påverkas 

av den nya lagen. Konkurrensen kommer att påverkas på det viset att några restauranger 

kommer att slås ut på grund av att kostnaden slår hårt på företagen, då det blir en dyr 

situation. Sedan kan det vara någon oseriös krögare som åker dit på det också. Omsättningen 

för deras del kommer att vara oförändrat men det kan ju hända att de är någon som får ökad 

omsättning på pappret genom den nya lagen.
77

 

 

4.6 Restaurang F 
 
Restaurang F har jobbat 20 år i branschen och har 17 stycken anställda. Kassan de jobbar med 

har de haft i 1,5 år och det som tillkom i och med lagen om kassaregister var den svarta 

boxen. Det kassasystem de hade sedan tidigare var godkänt enligt Skatteverket. Det som 

ändrades var att de tog bort att man kunde gå in i systemet och ändra i programmet, men nu 

måste man göra sådant direkt vid kassan. De har en svart kontrollenhet till vardera kassan. 

 

Syftet med lagen tycker de är bra, för de har alltid jobbat med vita pengar. De tycker även att 

dem börja i fel ända, hade dem börjat med lagen om kassaregister först istället för 

personalliggaren, för då kan man inte göra några svarta pengar och inte heller betala svart 

arbetskraft. De som drabbas mycket av dessa kostnader är det verkligen ett slag i ansiktet, 

samtidigt behövs det saneras i den här branschen. Det är bra att det blir en mer seriös 

bransch. Det var ingen tillfällighet att när personalliggaren infördes så vart det plötsligt många 

restauranger till salu. De upplever att oftast kommer direktiv och sen efterföljs det inte så bra, 

men å andra sidan är det många som skall kontrolleras. Men sen kommer alltid vissa att låta 

bli att slå i kassan och sedan tar de den kontrollavgift som de får av Skatteverket när de är ut 

och kontrollerar för de tycker att det är mer gynnsamt att fuska. Man borde göra allmänheten 

mer uppmärksam på att det är lag på att de skall få kvitto när de handlar och på det viset kan 

man få in mer tips. Många har trott att denna lag skall luckras upp om man får en ny regering, 

man har inte trott att det har varit på riktigt. Eftersom restaurang F alltid har skött sig så 

påverkas inte deras lönsamhet, det man kan se är att det kanske kommer finnas mindre 

restauranger att gå på och då kanske de får mer gäster. 

  

Det man kan se är att ju krångligare lagar så är det desto fler som inte vågar börja driva 

någon verksamhet inom restaurangbranschen. Det kan vara anställda som jobbar inom 

restaurang och har massa idéer men inte vågar, så på detta vis kanske man missar en hel del 

entreprenörer. Men man kan lika gärna vända på det att dem entreprenörer som verkligen vill 

kommer att finna lösningar. Det kommer att behövas mer kapital nu när man ska starta 

verksamhet och detta kan vara ett hinder.  
 

Konkurrensen kommer att påverkas positivt. Det är ungdomar som jobbar mycket inom 

restaurangbranschen, och när man har jobbat med vita pengar så har det varit svårt att få hit 

ungdomar eftersom de hellre vill jobba svart. Och när de svarta pengarna försvinner bort 
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kommer man att konkurrera på samma villkor om anställning. Restaurang F har jobbat mer på 

att man kan skapa mervärde genom att man kan träna tillsammans med sina anställda och på 

det viset locka hit anställda. Alltså det kommer att minska på ställen och det är både på gott 

och ont, det är inte bra att stora franchisekedjor slår ut små restauranger.
78

 

 

4.7 Restaurang G 
 
Restaurang G har jobbat 15 år i branschen och har 30 stycken anställda. De har jobbat med 

det nya kassasystemet sedan november 2009 det var de kassor som är i bar och servering som 

byttes ut då. Sen dem enkla kassorna började de byta ut i februari 2010. 

 

Syftet med lagen anser de att Skatteverket vill kontrollera då alltihop rör sig om svarta pengar. 

De vill ha in de skattemiljarder som undgåtts genom de svarta pengarna och därmed rensa 

bort dem som inte har vit personal och folk som inte registrerar sina köp. De får jätte gärna 

göra införa sådana lagar om saker som skall efterföljas men man måste ha varit eftertänksam, 

för man måste gå mellan a till b då. Alltså de måste ha konstaterat att om de gör det här, vad 

blir då efterföljden utav det då och hur löser de problemet på vägen. Det har man inte gjort 

utan man har dragit igenom en lag och sen kliar man sig i huvudet efteråt när 

restaurangägarna kommer med sina frågeställningar. 

 

För det första skulle inkörningsperioden varit längre och alla dem här delsteg skulle vara 

genomtänkta. Det är ju första året nu och då hamnar frågeställningarna här och då tycker inte 

de att lagen skall ha varit klappad och klar redan. För dem här delarna tycker 

restaurangägaren att de skulle kunnat få gjort fel i en övergångsperiod.  

 

De tror att dem som är oseriösa kommer att fortsätta vara oseriösa och dem som är seriösa 

kommer att följa dem här lagarna och betalar dyra pengar för att kunna följa dem. Och då när 

Skatteverket kontrollerar dem oseriösa och de inte följer lagarna så får de en kontrollavgift på 

10 000 kr och då fortsätter dem med samma veva och då hinner de göra mycket fiffel innan 

nästa kontroll. De tror inte att omsättningen kommer att påverkas av denna lag förutom att det 

har blivit en hel del kostnader för dem.
79 

 

4.8 Restaurang H 
 
Restaurang H har jobbat 6 år i branschen och har 5 stycken anställda. De har haft det nya 

kassasystemet sedan mitten på mars 2010. Syftet med lagen enligt restaurang H är att det inte 

ska gå att fuska helt enkelt, Skatteverket skall ha mer kontroll. Den nya kassan krånglar över 

smågrejer så man får sitta och ringa hela tiden till kassaleverantören. De vill ju att det ska 

flyta på och inte bli sämre för en själv. Den nya lagen kommer inte att påverka deras 

lönsamhet eller omsättning på något sätt, det är bara den kostnaden de har haft för att 

införskaffa kassan. Konkurrensen kanske minskar och att oseriösa slussas bort från 

marknaden. Och sen kanske de inte klarar av att gå runt. Den nya kassan har inte påverkat 

deras dagliga arbete. En svaghet de kan se är att tekniken inte fungerar så bra.  De tycker även 

att de gått på fel bransch, de skulle behöva kolla närmare på byggbranschen.
80
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4.9 Lennart Wallén på Skatteverket i Gävle  
 
Lennart Wallén arbetar som skatterevisor i Gävle och han har jobbat 40 år inom Skatteverket. 

Det han gör i huvudsak som skatterevisor är kontroll av räkenskaper och dess trovärdighet. 

Dem granskar lite annorlunda än de externa revisorerna i privata sektorn alltså dem jobbar i 

huvudsak med att se om alla inkomster är redovisade ibland annat inom 

restaurangbranscherna. Han har även arbetat med ett projekt inom kontantbranschen under de 

senaste fyra åren som riktar sig till frisörer och restauranger. 

 

På Gävlekontoret är de 100 anställda där man har en väldigt stark centralstyrning då dem på 

huvudkontoret styr vad som skall göras och sedan får regionerna välja utifrån det vad man ska 

ta åt sig att göra. På Gävlekontoret har man jobbat med kontanthandelsprojektet riktat mot 

restauranger under 2008, 2009 och nu under 2010. Fokuseringen nu under 2010 ligger på 

kontroll av kassaregister. Tidigare har man jobbat med revision av just manipulerade 

kassaregister. Syftet med lagen om kassaregister är att få bort de svarta intäkter och få en 

konkurrensneutralitet inom restaurangbranschen. Alla måste kunna få jobba utifrån samma 

förutsättningar.  

 

Lennart berättar även att de kostnader som är direkt kopplat till lagen och tillsyn är en 

sanktionsavgift på 10 000 kr. Och om det är upprepade fel inom ett år så ligger den på 20 000 

kr. Sen om de hittar saker som är väldigt konstiga kan det bli en revision och då kan det bli 

skatter, skattetillägg och brottutredningar så det kan bli väldigt dyrt för dem.  

 

Kostnaden för införskaffandet för ett nytt kassaregister och kontrollenhet, det får man för 

10 000 kr och uppåt. Och dem som hade PC-baserade räcker det i vissa fall att uppgradera 

mjukvaran i dem, så dem kommer oftast lite billigare undan.  Han tillägger även att det känns 

väldigt tufft från företagarnas håll, lagen kom ju väldigt olägligt i och med lågkonjunkturen. 

Vi fick ändrad lagstiftning när det gäller inventarier av mindre värde, ett halvt prisbasbelopp 

får man göra att avdrag förutsatt att man köpt den under 2010. Det innebär ju att det kommer 

att påverka likviditeten istället för att skriva av det på fem år så på detta vis blir det lite 

lindrigare från företagets perspektiv. 

 

Konkurrensproblematiken som Lennart kan se är att dem som håller på med svarta pengar 

lever i en annan värld för sig. De hoppas på att konkurrensen skall minska genom att man 

successivt ska bli tvungen att kliva av marknaden om man inte vill vara ärlig.  

 

”Det känns bra att kunna knuffa undan dem som inte vill spela på samma fotbollsplan” 

 

Detta för att konkurrensneutraliteten skall bli bättre på marknaden. Det finns en förhoppning 

från lagstiftarna, Skatteverket och branschen, en känsla över att det kommer att bli bra. 

 

När Skatteverket granskar restaurangernas redovisning tittar dem inte på några räkenskaper 

utan de kontrollerar uppgifter i kassaregistren. Men när de kollar på räkenskaperna så gör man 

en beräkning av intäkterna utifrån varuåtgången samt ett med företaget över hur man 

använder varorna. Vi brukar oftast begränsa oss till vissa delar av verksamheten. Ölen är 

tacksamt att räkna på och är utifrån bevis hänseenden ganska säker kalkyl om det fattas 

pengar.  
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Det är också en vara som det är hemskt lätt att man fuskar med. Om man står i en bardisk 

klockan ett på natten slås ölen oftast inte in i kassaregistren. Det gäller att man inte väljer för 

osäkra varugrupper och för då blir osäkerheten av kalkylen för stor och då tappar man i 

trovärdighet så det är bättre att ta en varugrupp när man är säker.  

 

Man har hittills kontrollerat 48 stycken restauranger i Gävle i år. Det blev en liten knepig 

inledning på grund av att det blev en strid om patentet över kontrollenheten och innehållet i 

den. Nu för närvarande ägnar man arbetet åt i första hand beståndskontroll som innebär att 

man kontrollerar att dem har beställt och att dem inte har fått det levererat är inget de kan rå 

för. Sen steg två kommer funktionalitetskontrollen, då ska man kolla att det inte går att slå ut 

en massa kvittokopior eftersom det inte registreras i kassaregistren, det säger lagen att det 

bara får vara max ett sådant. Sedan skall vi kontrollera att kontrollenheten generera en 

kontrollkod och den är en lång sträng med siffror och bokstäver. Den skall vi sen kunna 

dekryptera i våra datorsystem och se att det stämmer, det gör vi i dem fallen på dem som har 

fått sina kassaregister. Sen finns det kopplat till den här lagen än de enkla kontrollerna som 

heter särskilda kontrollåtgärder och det är det skarpaste kontrollverktyget. För där kan man 

göra kundräkningar, kvittokontroller och det går tillväga på det viset att man kan sitta på en 

restaurang och sitta och kolla om de lämnar kvitton eller inte, alltså inte enstaka kvitton men 

om det är konsekvent att man inte erbjuder kunden kvitto. Sen kan man göra 

kassainventering, vi kan alltså räkna kassan, man gör alltså ett delutslag på dagens försäljning 

och stämmer av det med hur mycket pengar det finns i kassan. Det kan man alltså göra genom 

att sitta på restaurangen och räkna kunder och kolla om de lämnar kvitton och sen när man 

räknat kunderna så går man fram och får be och kolla på de som är inslaget i registret och så 

gör man en kontroll i kassan. Allt det där kan man göra under särskilda kontrollåtgärder. Sen 

finns det också en fördjupad tekniskkontroll av kassasystemet som man kan göra. 
 

För att se om det är något som inte stämmer med företagets intäkter kan man göra det genom 

kontrollerna som redan är nämnt i föregående stycke. Man kan även göra vanliga 

deklarationskontroller där man kan stämma av bruttovinsten och på lunchservering kan 

bruttovinsten vara 55 %. På à la carte försäljning skall bruttovinsten vara mellan 65-70 % och 

ölförsäljning skall vara 60-65 % . Sen så får vi man in tips och vi har ett ganska bra samarbete 

med kommunen (Alkoholhandläggarna). Vi kan offensivt ta del av information från 

leverantörerna, titta på om inköp av varor bokförs. Det har satts i system att undanhålla inköp 

av varor och inkomster i samma förhållande så att bruttovinsten inte berörs. Och på det viset 

kan man säkert ta in svarta intäkter. Sedan har vi lärt oss på de gamla registren genom 

datakompetens så kan vi själva se hur de fuskar och spåra hur man har fuskat. Dels i vissa 

lägen finns det filer kvar, där man kan se hur det såg ut ifrån början. Och då använder man 

fuskprogram som reducerar innan man slår ut dagens kassarapport. Sen finns det några som är 

programmerade så man inte kan ta bort de ursprungliga filerna och sedan kan man spegla 

hårddiskar, där man kan se vad som har tagits bort.  

 

När man har konstaterat att ett företag har lämnat oriktiga uppgifter gör man en skatterevision 

och då bestämmer man i förväg ungefär vad man ska göra. Och så gör man hela processen, 

med kontroll av räkenskaper och kontroll av kassaregister genom oanmälda besök. Sedan gör 

vi en revisionspromemoria över vad vi har sett och vad vi har kommit fram till och det 

samtidigt ett övervägande om det kommande beslutet. Efter det får restaurangägaren 

möjlighet att svara på detta och komma med sina synpunkter och det har han även haft under 

resan, då man haft en muntlig dialog. Efter detta går man till ett skattebeslut. Detta beslut går 

att överklaga till Förvaltningsdomstol, Kammarrätt och Regeringsrätt. Sen kan det parallellt 
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med skatterevisionen förekomma brottsutredning, där det ibland händer att vi slår till 

tillsammans med Polisen vid en kontroll som sakkunniga.  

 

Man har tidigare sett att det har fuskats med det gamla kassaregister, det finns två typer av 

kassaregister, dels PC-baserade och ROM-baserade register. PC-baserade har man oftast 

fuskat genom att man har använt sig av fuskprogram, man har helt enkelt ett USB-minne som 

man använder och måste ha ett lösenord för att komma in i programmet. Sedan får man frågan 

hur mycket som skall tas bort, vilka poster som skall tas bort när man har svarat på alla 

frågorna klickar man vidare på kör. Innehållet ändras och därefter slår man ut dagsrapporten 

på det nya låga beloppet.  

 

De ROM-baserade är lite sämre i och med att de har sådant litet minne, så man har en 

reduceringsknapp/blankknapp/lagerknapp en knapp som oftast sitter i mitten av tangentbordet 

och den knappen ser oskyldigt ut men tittar man lite snett ser man att den har använts väldigt 

flitigt. Sedan finns det andra sätt där man använder retur och fel slag. Alltså du tar bort en 

post som redan är inslagen, felslaget tar du bort innan transaktionen är inslagen. Sedan har vi 

det vanliga klassiska att man lägger det bredvid lådan. Man använder även träningsläge och 

kvittokopior.  

 

Kontrollenhetens funktion är att allting som dem slår in skall registreras och det motsvarar 

journalminnet och kontrollremsan. Det enda som är certifierat är kontrollenheten och inte 

kassaregistren när det gäller dem skall den vara tillverkardeklarerade, alltså att det är 

tillverkaren som försäkrar att de uppfyller de tekniska specifikationerna som krävs enligt 

Skatteverket. Det finns egentligen ingen kontroll att det är på det viset, men det kommer 

successivt att komma genom vårt arbete eftersom vi inte har någon teknisk resurs att 

kontrollera alla de kassaregistren som finns på marknaden. Alltså vi gör kontroller av 

befintliga registren som företagen använder sig av, det är inte kopplat till att man gör det hos 

leverantören som säljer. 

 

Det hot vi kan se är att hackers som kommer att lyckas knäcka de här kontrollenheterna så att 

restaurangerna kan fortsätta fuska. Men idag har vi inte några certifierade kassasystem så det 

kanske fortfarande går att fuska, men då skall ju kontrollenheten kunna ta emot det så det blir 

registrerat. Kan även tillägga att svaghet är att det har varit hög kostnad för företaget. En 

svaghet kan vara att man var tvungen att stanna till vid tillverkardeklarerade kassasystem och 

inte certifiering av kassaregistren också. Vi har även ett gränsdragningsproblem med torg- och 

marknadshandel och fyra prisbasbelopps gränsen. 

 

Styrkan ligger i att vi skall få en bättre kontroll av dessa företag och vi skall få en bättre 

konkurrensneutralitet i samhället. Den avancerade tekniken kan både vara en svaghet och en 

styrka. Det kan möjligtvis bli förändring i lagen så att torg- och marknadshandel inte blir ett 

undantag i lagen, eftersom den diskussionen pågår. Det vi har sett under resan gång är att det 

har skett lite tillägg i föreskrifter och rekommendationer från Skatteverkets sida. 

 

Om kontrollen blir tillräckligt bra kommer en del som har fuskat tidigare att bli tvungna att 

lägga av med verksamheten. Men Lennart tror inte att lagen i sig kommer att tvinga fram 

konkurser. Förhoppningen är ju att man skall få bort de oseriösa i branschen. Och det kan bli 

så att priserna kommer att öka eftersom det krävs för att man skall kunna driva det seriöst. 
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Det var tänkt att lagen om kassaregister skulle komma samtidigt som lagen om särskild 

skattekontroll av vissa branscher som trädde i kraft 1 januari 2007. Lennart anser att båda 

lagarna behövs eftersom de är två helt skilda delar. Eftersom personalliggaren är begränsad 

till så få branscher som restaurang- och frisörbranschen. Men däremot lagen om kassaregister 

är för hela kontantbranschen. Och i restaurangbranschen är det bra att ha båda delarna 

eftersom det finns det behovet utifrån hans erfarenheter.
81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                           
81 Intervju med Lennart Wallén, skatterevisor på Skatteverket i Gävle. 2010-04-21 
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5. Analys 
 

I detta kapitel analyserar och diskuterar vi resultatet av vår uppsats med utgångspunkt från 

teorin och empirin för att få våra frågeställningar besvarade. 

 

5.1 SWOT-analys av lagen om kassaregister 
 

 
 
Figur 6. SWOT-analys av lagen om kassaregister.  

Dessa åsikter och synpunkter runt lagen om kassaregister kommer ifrån de intervjuer vi har 

genomfört med dem åtta restaurangerna och Lennart Wallén på Skatteverket och vi tyckte då 

att det var lämpligt att använda oss av SWOT-analys för att få en klarare bild över läget. Vi 

anser även att denna modell har varit till god hjälp för oss att besvara våra frågeställningar 

runt kostnaderna och konkurrensproblematiken kring lagen om kassaregister. 

 

5.1.1 Styrkor 
 

Det är bra att se att restaurangerna och lagstiftarna håller med om att denna lag om 

kassaregister kommer att medföra en rättvisare konkurrens, eftersom på lång sikt vill man att 

dem oseriösa företagarna försvinner ifrån marknaden. Detta genom att man blir tvungen och 

registrera varenda intäkt som kommer in. Det leder i sin tur att man förhindrar svarta intäkter 

och har man inga svarta intäkter har man heller inte någon möjlighet att betala ut svarta löner. 

Styrkor

•Rättvisare konkurrens

•Förhindra svarta intäkter 
samt svarta jobb

•Skatteverkets kontroll

•Övergångsperiod på sex 
månader

Svagheter

•Kostnaderna

•Tidsåtgång att erbjuda kvitto 
till kund

•Undantaget Torg- och 
marknadshandel samt 
gränsen om fyra 
prisbasbelopp (för 2010 är 
ett prisbasbelopp 42 400 kr)

Möjligheter

•Seriösare bransch

•Mera skatteintäkter

•Skapa medvetenhet hos 
konsumenterna

•Minskning av den 
registrerade arbetslösheten

•Omedelbart 
värdeminskningsavdrag

Hot

•Tekniken, möjlighet till att 
eventuellt manipulera 
kontrollenheten

•Krångligare med nyetablering 
inom marknaden bl a pga 
stora restaurangkedjor

•För få kontroller

•Låg konjunkturen
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Vill man inte spela på samma fotbollsplan kommer man sakta men säkert vara tvungen att 

kliva av planen så alla som är kvar kan spela på samma villkor enligt Lennart Wallén. Detta 

skall medföra att det inte skall finnas någon svart marknad i samhället och att alla parter skall 

gynnas av att enbart jobba med vita pengar. Det måste bli en bättre kontroll av alla 

leverantörer i alla nivåer som säljer råvaror till restaurangerna eftersom dem har satt detta i 

system så att bruttovinstprocenten inte skall beröras och därmed ändå kunna köpa in svarta 

råvaror och få in svarta intäkter. Men vi tror att det kommer att bli väldigt svårt eller att det 

kommer ta långt tid innan man sanerar bort de svarta intäkterna eftersom detta är så utbrett i 

samhället, långsiktigt kommer nog restaurangerna förstå att de kommer att gynnas av att följa 

lagar och regler så att det blir en seriösare bransch. Det var många respondenter som var 

medvetna om att det kommer att ske en minskning av restauranger i Gävle, i och med att det 

blir en rättvisare konkurrens. Att många restaurangägare kommer bli tvungna att höja sina 

priser för att få det att gå runt eftersom alla intäkter skall bokföras och dem skall beskattas för 

intäkterna. Det är även viktigt att understryka att genom denna lag vill man ha 

konkurrensneutralitet i restaurangbranschen och att alla respondenterna var medvetna om det. 

När restaurangerna inte kommer att kunna jobba med svarta intäkter så kommer det successivt 

inte finnas någon svartmarknad kvar i samhället. 

 

För att Skatteverket skall kunna kontrollera restaurangbranschen bättre är kontrollenheten ett 

bra verktyg. För denne visar allt som registreras i kassan samt ser exempelvis lådöppningar. 

Trots den korta tiden så har kontrollenheten fått många namn som exempelvis ”svarta lådan” 

och ”vita lådan”.  Man säger ju att ett kärt barn har många namn. 

 

I och med att leverantörerna av kassasystemen fick så pass mycket att göra när lagen trädde i 

kraft har man på Skatteverket infört en övergångsperiod på sex månader för att det inte fanns 

någon möjlighet alla skulle få kassasystemen levererade i tid till den 1 januari 2010. 

Övergångsperioden har medfört tillägg i föreskrifter och rekommendationer från 

Skatteverkets sida, därmed kan de ha upptäckt brister i lagen och löst de 

problemformuleringar som uppkommit under tiden. 

 

5.1.2 Svagheter 
 

Kostnaderna som medförts genom lagen har varit höga upplever restaurangerna. De tycker 

även att man skulle ha fått någon typ av skattereduktion i och med lagen eller åtminstone att 

staten stått för kostnaden av kontrollenheten. Kostnaderna hos de restauranger vi besökt har 

varit mellan 20 000 – 500 000 kronor. Medan på Skatteverket har dem en uppfattning om att 

ett nytt kassasystem av den billigare varianten ligger runt 10 000 kr och uppåt. Det kan finnas 

många oseriösa kassaleverantörer på marknaden som konkurrerar om att sälja till 

restaurangerna men Skatteverket har inte hunnit kontrollera vilka som är godkända så har man 

som restaurangägare inte ett fullständigt kassasystem kan det bli väldigt höga kostnader. Detta 

kommer Skatteverket att se när dem är ute på sina kontroller och därmed successivt märka 

vilka kassaleverantörer som inte säljer fullständiga kassasystem men det största ansvaret har 

man som restaurangägare. Så det finns fortfarande en chans att oseriösa kassaleverantörer 

finns på marknaden. 

 

Det man kan se med konkursutvecklingen i början av 2010 i Gävleborgs län är att det har 

minskat men dock tror vi att lagen om kassaregister kommer att ge konkurseffekter i slutet av 

2010 och under 2011. För nu kommer vi in i en sommarsäsong och då brukar det vara goda 
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tider för restaurangbranschen men in på vintersäsong kommer det att bli svårare för många att 

få det att gå runt.  

 

En annan svaghet som restaurangerna påpekar är att erbjuda kunden kvitto, då det tar tid att 

först få fram kvittot och sen ge detta till kunden när denne inte är intresserad av att få kvittot. 

Med detta som grund och att man har mycket att göra, kan det vara ett stressmoment. Dock är 

detta ett obligatoriskt moment i och med den nya lagen för Skatteverket kan komma ut och 

göra en kvittokontroll med hjälp av särskilda kontrollåtgärder. 

 

Det upprör mycket bland restaurangerna att torg- och marknadshandel skall vara ett undantag 

och inte påverkas av den nya lagen om kassaregister. Detta för att de anser att dem har samma 

förutsättningar och har tillräcklig hög omsättning. Restaurangägarna har nämnt att en av 

orsakerna är elen men det upplever man inte är så relevant för att bli ett undantag. De på 

Skatteverket tror sig veta att detta undantag angående torg- och marknadshandel kommer att 

ändras. Man kommer även att höja den fyra prisbasbelopps gränsen, detta för att inte slå ut 

småföretagen från marknaden eftersom det kan finnas en stor risk att restaurangkedjor kan 

komma att ta över för stora delar av restaurangmarknaden.  

 

5.1.3 Möjligheter 
 

Då restaurangbranschen fått den stämpeln om att vara en oseriös bransch medför denna lag till 

att förbättra attityden hos allmänheten till en seriösare bransch. Hos ägarna och Skatteverket 

tror man att denna lag kommer att få en stark genomslagskraft så att man rensar bort dem 

oseriösa restaurangägarna. 

 

Som Conny Svensson på Skatteverket nämnde har man förutspått att man skall få 13 – 15 

miljarder kronor i skatteintäkter bara inom restaurangbranschen men han menar även att 

skatteintäkterna inte är det väsentligaste utan att denna lag skall bidra till en 

konkurrensneutralitet. Men denna uppfattning delar även restaurangägarna att det kommer in 

mer skatteintäkter och konkurrens på samma villkor i och med den nya lagen. Det är även 

positivt att just Sverige är först med att instifta en lag om kassaregister. Om denna lag skulle 

få en bra genomslagskraft kommer Sverige förmodligen att bli ett grundexempel för andra 

länder som också har problem med fusk inom kontantbranschen. 

 

Genom reklam på tv om den nya lagen om kassaregister har man skapat en medvetenhet hos 

medborgarna i Sverige. Conny Svensson nämnde att Skatteverket hade planer på att 

uppmärksamma allmänheten om den nya lagen och att man skulle uppmana konsumenterna 

att de skall kräva att få kvitto oavsett vilket summa det handlar om. Detta genom en 

kvittokampanj som skulle fortlöpa under våren 2010. Denna kampanj gick inte i lås då de inte 

hade tillräckliga resurser att utföra denna. Detta tycker vi är synd för i och med denna 

kampanj skulle det skapas en större legitimitet kring denna lag om kassaregister. 

 

En annan möjlighet som en restaurangägare påpekar är att det kommer ske en ökning av vit 

arbetskraft eftersom det blir omöjligt att betala ut svarta löner, detta leder till att det blir en 

minskning av den registrerade arbetslösheten. Främst tror man att arbetslösheten bland 

ungdomarna kommer att minska mest på ett långsiktigt perspektiv, då det i dagsläget är 

många unga människor som dras till restaurangbranschen för där finns det möjlighet att jobba 

svart. Man har sett att människor utnyttjar systemet genom att arbeta svart och ta ut sin 

arbetslöshetsersättning.  
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Omedelbart värdeminskningsavdrag får göras på inventarier av mindre värde som uppgår till 

ett halvt prisbasbelopp exklusive mervärdeskatt enligt IL 18:4.
82

 Detta innebär att det kommer 

leda till att företagen får skriva av det ny införskaffade kassaregistret om detta är levererat i 

år. Det bidrar till att det blir lindrigare för företaget än om man skulle skriva av på dem åren 

man nyttjar kassaregistret och detta tror vi kan vara en fördel för småföretagarna. Detta gäller 

inte om man införskaffat ett nytt kassaregister som överstiger ett halvt prisbasbelopp. 

 

5.1.4 Hot 
 

Tekniken är ett återkommande problem då man alltid tävlar mot hackers som förmodligen 

kommer lyckas manipulera den nya kontrollenheten och det bidrar att dem oseriösa 

restaurangägarna kan fortsätta fuska. 

 

Många restauranger upplever att det blir krångligare att starta upp nya restauranger eftersom 

de anser att det är mycket kostnader för att starta och att man då inte vågar satsa på att öppna 

nytt. Detta i sin tur kan leda till att stora restaurangkedjor tar över större delen av marknaden. 

Då stora restaurangkedjor har tillgång till mer resurser som bland annat ha öppet på helgdagar 

och att dem därmed kör över småföretagarna. 

 

Hittills i år sedan lagen om kassaregister trädde i kraft 1 januari har man utfört 48 stycken 

kontroller av restauranger i Gävle. Restaurangerna vi intervjua upplevde att det inte 

genomfördes några kontroller och på så sätt tyckte dem att dem oseriösa har längre tid på sig 

att fortsätta fuska. Vilket betyder att Skatteverket utför för få kontroller. Men detta tycker inte 

Lennart Wallén på Skatteverket stämmer, för det kommer inte finnas något utrymme för de 

oseriösa restaurangägarna då om Skatteverket förelägger en kontrollavgift så har dem ett 

system där dem återkommer till denne inom ett år för att se om dem följer lagen. Om dem då 

inte följer vid det andra tillfället så förelägger dem en till kontrollavgift. Men om Skatteverket 

anser sig tro att de inte kommer att följa lagen efter den andra kontrollavgiften får 

Skatteverket förelägga med ett vite som bestäms av domstol. Utifrån rådande situation kan det 

även ske en revision från Skatteverkets sida samt en brottsutredning från Polisens sida. Därför 

anser vi att Lennart har rätt i att det inte är lätt för dem oseriösa att överleva inom 

restaurangbranschen. Dem oseriösa bör därför tänka om, om de nu vill in på samma 

fotbollsplan som de seriösa och spela med samma villkor.  

 

Låg konjunkturen är ett hot på så sätt att lagen kräver att företagen skall införskaffa nya 

kassaregister samt en kontrollenhet. I och med att låg konjunkturen medför dåliga tider för 

företagen blir det ett hårt slag mot verksamheten och detta i sin tur leder till att lagen inte får 

en bra genomslagskraft i samhället. 

 

5.2 Innebörden samt syftet med lagen om kassaregister 
 

Innebörden av lagen om kassaregister är att varje transaktion inom kontantbranschen skall 

registreras i ett kassaregister, detta för att förhindra de svarta pengarna. Det man även skall 

göra om man följer lagen som företagare skall man erbjuda kunden kvitto vid varje 

köptillfälle. Som kund kan man se på kvittot om företagaren följer lagen genom att ha en 

kontrollenhet som genererar en lång rad med bokstäver och siffror längst ner på kvittot. 

                                                           
82 Rabe, G. (2010), sid. 82 
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Syftet med lagen om kassaregister enligt regeringens proposition är att skydda dem seriösa 

företagarna från den illojala konkurrensen och att öka legitimiteten för skattesystemet inom 

kontantbranschen. Denna mening delar även restaurangerna vi har intervjuat men dem 

utrycker det på ett annorlunda sätt. Deras gemensamma syn är följande: 

 Att den skall städa upp/sanera restaurangbranschen från dem oseriösa företagare, 

 Få bort dem svarta pengarna och därigenom den svarta arbetskraften, 

 Lättare för Skatteverket att kontrollera och på så sätt få in de skattemiljarder som 

undgåtts genom de svarta pengarna samt svarta jobben, 

 Och att det i slut ändan leder till en rättvisare konkurrens alltså alla konkurrerar på 

samma villkor samt att det blir en seriösare bransch. 

 

5.3 Analys över Restaurangernas nyckeltal 
 

Vi har valt att kolla på nyckeltalen Omsättning, Resultat, Nettomarginal samt Antal anställda. 

Nyckeltal är ett bra jämförelseverktyg där man kan identifiera företagets styrkor och/eller 

svagheter. Analys av nyckeltal inom restaurangbranschen kan vara väldigt bra i en sådan hårt 

utsatt bransch med hög konkurrens. 

 

I vår nyckeltalsundersökning ingår sex av de åtta restaurangerna som finns i vårat 

empirimaterial. Vi har inte kunnat ta del av restaurang C och D´s nyckeltal på grund av olika 

omständigheter. En av anledningarna är att de inte lämnat uppgifter till databasen retriever på 

grund av bolagsformen. Vi har bara kunnat ta del av de fyra senaste åren när det gäller 

omsättningen samt antalet anställda hos de restaurangerna vi besökt eftersom vissa av 

restaurangerna är hyfsat nyetablerade eller att det skett ägarbyte. Men dem övriga nyckeltalen 

har vi bara fått tag på siffror under åren 2006 – 2008 då restaurangerna inte har gett ut en 

årsredovisning för året 2009 än. 

 
5.3.1 Omsättning 
 

 
Figur 7. Restaurangernas omsättning under åren 2006-2009, som finns i vårt empirimaterial samt 
genomsnittsomsättningen i tusentals kronor. 
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Med omsättning avses den totala försäljningen under räkenskapsåret. Dem restauranger vi har 

uppgifter ifrån visar vilken spridning på storleken mellan restaurangerna vi besökt och därför 

kunnat täcka av en stor del av restaurangbranschen i Gävle.  

 

Alla restauranger förutom restaurang B har ett brutet räkenskapsår. Med detta diagram kan vi 

konstatera att restaurangerna i Gävle inte drabbats hårt av låg konjunkturen som hade sin start 

hösten 2008, eftersom dessa restauranger riktar sig mot privata konsumenter. Det som kan 

vara intressant är att man skulle kunna göra en undersökning av dessa sex restauranger om 

två-tre år för att se om omsättningen ändras radikalt. Delvis kan det visa en ökning av 

omsättningen i och med den nya lagen om kassaregister men det kan även bero på att 

branschen kommit in i hög konjunktur. För alla restauranger som vi besökt har berättat att 

deras omsättning inte kommer att påverkas av den nya lagen om kassaregister. För det kan 

inte bara ske en ökning av omsättning för att man har höjt sina priser ut mot kund. Vi kan 

förutspå att det kommer ske en ökning av dessa restaurangers omsättning, detta är inte bara på 

grund av prisökningen ut mot kund och hög konjunkturens effekter på branschen. Alltså den 

nya lagen om kassaregister är den som medför den största ökningen i omsättningen enligt 

intervjuerna. 

 

5.3.2 Resultat 
 

 
Figur 8. Årets resultat under åren 2006 – 2008, från restaurangerna som finns i vårt empiriska material samt ett 
genomsnittsresultat i tusentals kronor. 

Med årets resultat menas det resultat som återstår efter att kostnaderna har dragits av från 

företagets intäkter under räkenskapsårets gång, detta resulterar i vinst eller förlust.  

 

I detta diagram ser vi restaurangernas resultat under åren 2006 – 2008. Om man studerar 

genomsnittsresultatet kan man se att den sjunker något mellan 2006 och 2007 men under året 
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2008 ökar det lite trots starten av finanskrisen under sen hösten. Ökningen under år 2008 kan 

bero på att Sverige befann sig i en hög konjunktur under sommarsäsongen vilket gav en ökad 

försäljning. Restaurangernas resultat mellan åren 2006 – 2008 varierar väldigt mycket och om 

man jämför restaurangerna sinsemellan så varierar det mycket mellan deras resultat varje år. 

Exempelvis under året 2008 då restaurang A gick med förlust medan restaurang F gick med 

en hög vinst om man jämför restaurangens tidigare år, därmed är det svårt att se ett samband 

mellan restaurangerna. I och med att det är så stora kontraster inom restaurangbranschen så är 

det väldigt svårt att förutspå framtidens resultat, och att det även kan skapa misstankar från 

Skatteverkets sida. Då det är så pass stora kontraster mellan restaurangerna och år så kan den 

nya lagen om kassaregister visst påverka resultatet både positivt och negativt, då dem måste 

redovisa precis allt. 

 

5.3.3 Nettomarginal 
 

 
Figur 9. Genomsnittet för Nettomarginalen (%) under åren 2006 – 2008, från restaurangerna som finns i vårt empiriska 
material. 

Med nettomarginal visar man hur stor del av varje omsatt krona som blir över när företagets 

alla kostnader dragits av. Nettomarginal är ett lätt verktyg för företagare att använda sig av för 

att se hur lönsamt eller effektivt ett företag har varit under ett räkenskapsår. För att räkna ut 

nettomarginal dividerar man resultatet efter finansiella poster med företagets omsättning och 

därefter multiplicerar man kvoten med 100. 

 

Vi har valt att endast visa ett linjärdiagram över det genomsnitt för nettomarginalen med 

uppgifter från restaurangerna i vårt empiriska material. Man kan se att restaurangerna har 

varit mer lönsam under 2006 men detta kan bero på tuffare tider för restaurangerna efter just 

året 2006. Men överlag så har dem kanske inte påverkats lika mycket som andra branscher i 

Gävle. Det vi tror kan påverka nettomarginalen i samband med lagen om kassaregister är att 

den kanske kommer att öka eftersom det sker en ökning av omsättningen vilket i sin tur 

påverkar nettomarginalen. 
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5.3.4 Antal anställda 
 

 
Figur 10. Antalet anställda under åren 2006 – 2009, från restaurangerna som finns i vårt empiriska material samt 
genomsnittet för antalet anställda. 

Det är bra att se att utvecklingen över antalet anställda inom restaurangerna är positiv. Det 

kanske kan ha ett samband med införandet av personalliggaren året 2007. Vi tror att den här 

utvecklingen kommer att hålla i sig eftersom det inte kommer att finnas någon möjlighet till 

att få in svarta intäkter i och med den nya lagen om kassaregister, för att kunna betala ut 

svarta löner. Det som även kan påverka den positiva utvecklingen är att Sverige idag går mot 

bättre tider. 
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6. Slutsats 
 

I detta slutliga kapitel svarar vi på vårt syfte med uppsatsen, med bakgrund mot 

frågeställningarna, teorin och empirin. 

 

Syftet med vår uppsats är att få en djupare kunskap om lagen om kassaregister, vilka 

konsekvenser kommer det att ge för företag i restaurangbranschen. Vilka kostnader kommer 

det medföra med den nya lagen och kommer lagen att innebära att konkurrensen inom 

restaurangbranschen kommer att minska? Då huvudsyftet med lagen är att bidra till en 

konkurrensneutralitet inom kontantbranschen. Detta genom att samla in åsikter från 

restaurangägare samt representanter från Skatteverket.  

 

Med denna uppsats ville vi bidra till att uppmärksamma hur restaurangägarna upplever 

förändringen i och med den nya lagen om kassaregister och hur effekterna har sett ut dem 

första månaderna efter införandet av lagen. I huvudsak anser inte respondenterna att 

installationen av det nya kassaregistret har varit problematiskt utan det har snarare varit svårt 

att få tillgång till det nya kassaregistret eftersom leverantörerna har inte kunnat möta 

efterfrågan. 

 

Den slutsatsen vi kan dra utifrån vår empiriska undersökning är att samtliga av våra 

respondenter tror och hoppas på att lagen om kassaregister kommer att förhindra skattefusk, 

Skatteverket tror sig kunna förutspå att restaurangerna kommer att öka sin omsättning så stort 

att det kommer att genererar i 13-15 miljarder kronor i skatteintäkter och att lagen kommer att 

förhindra den illojal konkurrens i restaurangbranscherna. Det vi även kan se är att alla är i 

stort sett positivt inställda till den nya lagstiftningen, dock finns det vissa aspekter som de 

ställer sig tveksamma till. Såsom att den nya lagen har medfört stora kostnader för 

restaurangägarna och fortsättningsvis att torg- och marknadshandel är ett undantag i lagen 

tycker många respondenter är orättvist. 

 

Att arbeta med svarta intäkter är ett omfattande samhällsproblem och är djupt etablerat i 

Sverige som inte enbart berör restaurangägarna utan även andra bakomliggande aktörer, 

såsom leverantörer av kassaapparater och daglig varuleverantörer där även de har en stor 

skuld i detta stora ekonomiska samhällsproblem. Långsiktigt hoppas man på att konkurrens på 

samma villkor skall bidra till att svarta intäkter kommer att försvinna i och med den nya 

lagen. Lagen om kassaregister kommer att påverka restaurangernas ekonomiska situation på 

något sätt. Vi tror bland annat att omsättningen kommer att påverkas vilket i sin tur kommer 

att ha verkan på resultatet genom att successivt så kommer det att minska med svarta pengar i 

restaurangbranschen och därmed så sker det en ökning av vita pengar som leder till en ökning 

av resultat.  

 

Det vi har upptäckt under uppsatsskrivandet är att det har kommit fram nya frågeställningar 

som skulle vara intressanta att forska runt omkring men dessa går inte i dagsläget att 

genomföra. Exempelvis se hur läget ser ut inom restaurangbranschen om ett par år för att se 

vilket resultat lagen medförde i form av konkurrensneutralitet, har denna lag bidragit till 

sanering av oseriösa i branschen? En annan aspekt kan vara att undersöka hur omsättningen 

har förändrats inom restaurangbranschen och om det har lett till ökade skatteintäkter. Man 

skulle kunna utföra samma studie på någon annan kontantbransch och se vad man får för 

åsikter kring lagen samt se hur dem har drabbats.  

http://www.google.se/search?hl=sv&rlz=1R2PCTC_svSE374&ei=RkEFTPjZI9CUONDd9IUF&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&ved=0CB4QBSgA&q=successivt&spell=1
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En annan intressant bransch som man skulle kunna genomföra en studie kring är 

byggbranschen, vi vet idag att närvaroliggaren kommer att införas i denna bransch bland 

annat. Kommer närvaroliggaren att reducera de svartaintäkterna som i sin tur leder till 

svartarbetskraft i byggbranschen? Kommer den att vara lika effektiv som personalliggaren 

inom restaurangbranschen? 

 

Men man skulle även kunna titta på detta ur en nationalekonomisk synvinkel genom 

exempelvis om något år  se hur det ser ut i övriga Europa om dem har gått i samma fotspår 

som Sverige och hur det har påverkat ländernas välstånd. 
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8. Bilagor 
 

8.1 Lag (2007:592) om kassaregister m.m.83 
 
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 §. 
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). 
 

 

 

                                                           
83 https://www5.infotorg.se/rb/pdfroot/sfs_2007_592.pdf 2010-04-14 10:09 

https://www5.infotorg.se/rb/pdfroot/sfs_2007_592.pdf
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Anmälningsskyldighet 

 

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 § Kassaregister skall genomgå återkommande teknisk kontroll av ett 
organ som är ackrediterat för uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk 
kontroll. 
Återkommande teknisk kontroll av kassaregister skall göras 
   1. senast ett år från den dag det togs i bruk, 
   2. senast ett år från senaste kontroll av ett ackrediterat organ, 
   3. efter brytande av föreskriven plombering, eller 
   4. om Skatteverket vid kontroll har konstaterat brister i kassaregistrets  
funktion. 
   Protokoll från den tekniska kontrollen skall finnas tillgängligt i verksamhetslokalen. 
14 § Certifiering och återkommande teknisk kontroll 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. 

 
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 



54 

 

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 
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 kraven på återkommande teknisk kontroll i 13 §, 
   5. inte uppfyllt kravet i 23 § andra stycket att bevara uppgifter, eller 
   6. inte uppfyllt kravet på registrering eller kvitto i 9 §. 
   Kontrollavgiften är 10 000 kronor och tillfaller staten. 
25 § Om kontrollavgift har tagits ut enligt 24 § första stycket 1–4 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. 
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. 
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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 

 
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 länsrätt 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. 
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8.2 Intervjufrågor  
 

8.2.1 Till personer inom restaurangbranschen i Gävle 
 
Intervjuare: 

___________________________________________________________________________ 

Datum och plats av intervjun: 

___________________________________________________________________________ 

Svarare: 

___________________________________________________________________________ 

Kontaktdata:  

Adress och postnummer: 

___________________________________________________________________________ 

Telefon och e-post: 

___________________________________________________________________________ 

Antal år i branschen och antal anställda: 

___________________________________________________________________________ 

Nettoomsättning för företaget: 

___________________________________________________________________________ 

Är ni medlem i någon branschorganisation 

___________________________________________________________________________ 

1. Hur länge har ni jobbat med det nya kassasystemet? 

2. Vad tycker ni är syftet med den nya lagen? 

3. Hur funkar den i praktiken? 

4. Är syftet bra eller dåligt, på vilket sätt? 

5. Hur har ni fått information från skatteverket inför den nya lagen?  

6. Tycker ni att det är någonting de har lyckats med eller missat med 

informationshanteringen? 

7. Har ni fått information från några andra organisationer och i så fall vad, var den mer 

användbar? 

8. Hur kommer den nya lagen att påverka (förbättra eller hindra) er lönsamhet? 
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9. Vilka långsiktiga affärsmöjligheter och hot kan ni se i och med den nya lagen jämfört 

med det gamla systemet? 

10. Vilka kostnader har denna nya lag medfört för ert företag? 

11. Hur tror ni att konkurrensen kommer att påverkas av den nya lagen inom 

restaurangbranschen? 

12. Hur har den nya kassan påverkat ert dagliga arbete? 

13. Vilka styrkor och svagheter ser ni med det nya systemet jämfört med det gamla? 

14. Tror ni att denna lag kommer vara bestående? 

15. Hoppas ni på att den kommer förändras något, i så fall hur vill ni att den skall 

förändras? 

16. Hur kommer redovisningsarbetet att förändras i och med det nya kassasystemet? 

17. Hur tror ni att omsättningen påverkas av den nya lagen? 

18. Är det något ni vill tillägga som vi skall framföra till skatteverket? 

19. Skulle vi kunna få ta del av bokslut eller årsredovisning? 
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8.2.2 Intervjufrågor till Lennart Wallén, Skatteverket den 21 april 2010 
 

1. Vilken befattning har ni inom skatteverket och vad innebär/innehåller den? 

2. Vad i huvudsak jobbar mittregionen med, hur många anställda är ni här i Gävle? 

3. Hur länge har ni arbetat inom skatteverket? 

4. Vad innebär den nya lagen och vad är syftet med den? 

5. Vilka är kostnaderna som kommer drabba bolagen inom restaurangbranschen som 

omfattas av den nya lagen? 

6. Hur ser konkurrensproblematiken ut med att driva verksamheten ”vitt” och ”svart”? 

7. Hur kommer denna konkurrensproblematik att ändras p.g.a. den nya lagen? 

8. Hur gör skatteverket när ni granskar restaurangbolagens redovisning? 

9. Vad är en rimlig bruttovinstprocent i ett restaurangföretag som redovisar alla sina 

intäkter och kostnader såsom lagen föreskriver? 

10. Hur kommer ni att kontrollera de nya kassaregistren? 

11. När respektive hur upptäcker skatteverket att det är något som inte stämmer med ett 

företags intäktsredovisning det vill säga lämnar oriktiga uppgifter? 

12. När skatteverket väl har konstaterat att företaget inte varit sanningsenligt det vill säga 

lämnat oriktiga uppgifter, hur ser då er arbetsprocess ut steg för steg? 

13. De företag som blivit avslöjade får de någon möjlighet att reda ut sina ekonomiska 

oegentligheter utan att det skadar sitt företag? 

14. När det gäller kassaregistret, vilket är det vanligaste sättet som bolagen har fuskat på 

och hur tror ni att det kommer att ske hädanefter? 

15. Tror ni att det går att manipulera de certifierade kassasystemen? (Vilka kassasystem är 

certifierade?) 

16. Hur har ni informerat restaurangbranschen om den nya lagen? (Skulle vi kunna få ta 

del av den informationen?)  

17. Vilka långsiktiga affärsmöjligheter och hot kan ni se i och med den nya lagen jämfört 

med det gamla kassasystemet som har använts tidigare? 

18. Vilka styrkor och svagheter ser ni med det nya systemet jämfört med det gamla?  

19. Tror ni att lagen kommer att förändras, i så fall på vilket sätt? (Finns det några 

juridiska hinder som påverkar ert arbete att avslöja företag?) 

20. Hur många restauranger tror ni att det kommer att gå i konkurs? 

21. Hur mycket skatteintäkter har ni förut spått att ni kommer att få in i och med den nya 

kassalagen? 

22. Hur mycket skatteintäkter har undgåtts inom restaurangbranschen innan den nya 

lagen? 

23. Hur ser läget ut utomlands ut? 

 

Frågor och funderingar från restauranger 

1. Varför får företagen stå för kostnaden av svarta lådan eftersom det är skatteverkets 

verktyg att kontrollera företagen? 

2. Att det måste finnas billigare alternativ för de mindre verksamheterna så att de 

fortfarande kan existera, och att ha möjlighet att driva vidare verksamheten.  

3. Det hade varit bäst att man hade infört kassalagen från början för då hade man sluppit 

personalliggaren, vilket medför att man hade minskat på massa onödigt arbete 
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4. Hur blir det med minnena då? Hur länge skall dessa sparas och vem skall ta ansvaret 

att tömma dessa minnen efter exempelvis 5 år? 

5. Det som är skrämmande är att dem gör lagen gällande från 1 januari och sen inte går 

ut och gör kontrollerar och sen gör dem inte det för att dem inte har tid. 

6. Och då tror jag att de som är oseriösa kommer att fortsätta vara oseriösa och vi som är 

seriösa kommer att följa dem här lagarna och betalar dyra pengar för att kunna följa 

dem. Och då när skatteverket kontrollerar dem oseriösa och de inte följer lagarna så 

får de en kontrollavgift på 10 000 kr och då fortsätter dem samma väva och då hinner 

man göra mycket fiffel på de innan nästa kontroll. 

7. Varför är torg och marknadshandlarna ett undantag 

8. Varför har det inte skett någon inkörningsperiod av lagen, eftersom då kunde man ha 

löst massa frågor som kommer innan man fastställt lagen. (Olika branscher) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


