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Du som enligt lag ska ha ett kassaregister måste anmäla det 

till Skatteverket. Anmälan görs via Skatteverkets e-tjänst för 

kassaregister. Du ska också anmäla om du byter modell eller 

version samt om du säljer eller avvecklar registret.  
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Anmälan till Skatteverket 
ButikPE och Excellence Retail 

ANMÄLA KONTROLLENHET OCH KASSAREGISTER 
Den som enligt lag ska ha ett kassaregister måste anmäla det till Skatteverket. Anmälan görs via 

Skatteverkets e-tjänst för kassaregister. Du ska också anmäla om du byter modell eller version samt om 

du säljer eller avvecklar registret. Gå till Företag och välj Självservice, i menyn till höger klickar man på 

Alla e-tjänster och där kan man välja Kassaregister. 

 Ha gärna dokumentationen för kontrollenheten och kassaregistren du vill anmäla nära till hands 

när du använder tjänsten. 

 Börja alltid med att anmäla kontrollenheten. Anmäler du inte kassaregistret vid samma tidpunkt, 

notera identifikationsnumret du får vid anmälan av kontrollenheten. Du måste ange numret när du 

anmäler kassaregistret som ska kopplas till kontrollenheten. 

 

  INLOGGNING TILL SKATTEVERKETS E-TJÄNST FÖR KASSAREGISTER 
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LATHUND FÖR ANMÄLAN TILL SKATTEVERKET 
Börja alltid med att anmäla kontrollenheten. 

Kontrollenhet(skattebox) 

Identifikationsnummer: Skapas automatiskt av skatteverket. Anmäler du inte kassaregistret vid samma 

tidpunkt, notera identifikationsnumret du får vid anmälan av kontrollenheten. Du måste ange numret när 

du anmäler kassaregistret som ska kopplas till kontrollenheten. 

Tillverkare: Beroende på om du har A-box eller C-box  är det olika val. CleanCash (A-box kopplad 

direkt till kassadator) eller Clean cash Multiuser (C-box kopplad till server). 

Modell: Beteckningen finns på kontrollenhetens etikett. Kan exempelvis vara ”Revision HW:D:SW:R1.07” 

Tillverkningsnummer : Numret finns på kontrollenhetens etikett och har formatet RIHTT123456789012. 

Tillverkningsnummer visas även i Avstämningsbilden i ButikPE. 

Kontrollenhetens adress: Ange adressen där kontrollenheten finns genom att först ange postnummer och 

klicka på "Hitta adress...". Ange sedan namn och välj gatuadress och nummer.  

 

Namnet som ska anges är adressatens namn till den lokal där kontrollenheten finns. När du börjar skriva 

ett gatunamn ges förslag på befintliga adresser inom valt postnummerområde. Du uppmanas att välja en 

av de föreslagna adresserna i listan. 

 

Finns inte ditt postnummer med, kontakta Skatteverket. 

 

 

EXEMPEL PÅ KONTROLLENHET 

  

Tillverkare 
Tillverkningsnummer 

Modell 
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Kassaregister 

Kontrollenhet: Detta fält är förifyllt om man gör anmälan av kassaregister från anmälan av 

kontrollenhet. 

Anmäler du inte kassaregister vid samma tidpunkt ska man ange identifikationsnummer på 

kontrollenheten som kassaregistret är kopplat till. Du hittar det på bekräftelsen som skickats till 

företagets adress, samt på kvittensen som skapades när anmälan för kontrollenheten gjordes. 

Identifikationsnumret finns även på skylten som ska fästas på varje anmäld enhet.  

Ett identifikationsnummer är ett unikt id för varje anmäld enhet och har formatet 0907AB12345. 

Identifikationsnummer: Skapas automatiskt av skatteverket. 

Beteckning: FDT Butik PE eller FDT Excellence Retail. 

Modell/Program: Välj det versionsnummer som ditt program har. Om ditt versionsnummer inte finns med i 

listan väljer du den version som är närmast. Alla versionsuppdateringar finns inte med eftersom det kan 

vara versioner med ändringar som inte har påverkat kassaregisterlagen. 

Tillverkningsnummer: Information om tillverkningsnummer finns i Avstämningsbilden i ditt kassaprogram. 

Kassaregistrets adress: Butikens adress, där kassorna står. Ange adressen där kassaregistret finns 

genom att först ange postnummer och klicka på "Hitta adress". Ange sedan namn och välj gatuadress och 

nummer.  

Verksamhetsnamnet som ska anges är namnet på verksamheten i vilken kassaregistret används. När du 

börjar skriva ett gatunamn ges förslag på befintliga adresser inom valt postnummerområde. Du 

uppmanas att välja en av de föreslagna adresserna i listan. 

Finns inte ditt postnummer med, kontakta Skatteverket.  

Väljer du "Samma adress som kontrollenheten" kommer den adress du angett för kontrollenheten som 

kassaregistret är kopplat till även anges i anmälan för kassaregistret. 

 

Programvarans adress: Samma som kontrollenheten.  

Journalminnets adress: Samma som kontrollenheten. FDTs program använder journalminne. 

 

 

 
 

 

 

 KASSAAVSTÄMNING BUTIK PE AVSTÄMNING EXCELLENCE RETAIL 


