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KASSASYSTEMER

Kassaloven er allerede 
trådt kraft, og om et drøyt 
år er overgangsperioden 
over. Loven gjelder i ho-
vedsak alle brukere av 
kasseapparat. Kunder bør 
bestille nå hvis de skal 
være sikre på å ha gyldige 
kassaapparater på plass i 
tide.
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F
inn Clausen POS Systemer 
AS er blant de få leverandø-
rene av enkle, frittstående 
kassasystemer som tilfreds-

stiller kravene i den nye kassaloven. 
Detalj- og faghandel er et av deres 
markedssegmenter.

Daglig leder Tore Sjøvaag estimerer 
at 50.000 kassaapparater må skiftes 
ut Norge innen 31. desember neste år. 
Ergo er det bare et drøyt år igjen. Han 
og de øvrige leverandørene frykter at 
for mange av kundene avventer helt til 
tampen av neste år før de bestemmer 
seg. I så fall blir det umulig å levere i 
tide.

Leverandørene innstiller seg på å 
bemanne opp på tampen av neste år for 
å ta unna toppen, men det er en stor for-
del å kunne planlegge. Derfor anbefaler 
Sjøvaag flere til å gjøre som noen gjør 
nå: Bestille nå med levering for eksem-
pel i november neste år.

Landsdekkende
Kassasystemer kan koste fra litt under 
10.000 til over 100.000 kr pr punkt. 
Finn Clausen leverer mye av de enkleste 
kassasystemene, og de tilbyr også avan-
serte PC-baserte systemer.

Retailere som kun har som ambisjon 
å registrere beløpet i riktig varekategori, 
trenger ikke et avansert kassaapparat. 
Det holder som regel med et enkelt 
apparat med en bankterminal i tillegg.

Innen retail har de kunder med spe-
sialforretninger, mindre frittstående 
dagligvare, delikatesse, klesbutikker, 
skobutikker og lignende. Det meste av 
salget skjer gjennom deres 34 forhand-
lere, og de dekker hele landet. Noe salg 
skjer også direkte.

Datorama er deres leverandør. 

Hardwaren produseres i Taiwan og 
Sør-Korea, mens programvaren produ-
seres i Sør-Korea (Sam4S) og Stockholm 
(Omega).

Hovedproduktene til Finn Clausen er 
Omega Kassasystem og Sam4S kasseap-
parat. Finn Clausen er forøvrig eneste 
leverandør av batteridrevet kassaappa-
rat i den enkle enden, nemlig Sam4S 
ER-230J.

Grunnpakken og programvaren i 
utstyret de leverer til ulike bransjer er 
i stor grad likt, men oppsett, enkelte 
moduler og tilleggsutstyr varierer.

Vil svart omsetning til livs
Hensikten fra myndighetenes side med 
den nye kassaloven er å unngå svart 
omsetning.

Med de nye kassaapparatene kan man 
for eksempel ikke slå inn omsetning 
når skuffen står åpen. Det er heller ikke 
lenger mulig å slå inn uten at kvittering 
produseres.

Tore Sjøvaag oppfordrer alle sine 
kunder til å ha orden i sysakene.

– Det viser seg at det er de bedriftene 
som er de mest ryddige som også lykkes 
over tid, påpeker han.

Med den nye kassaloven produserer 
alle kassasystemer samme format på 
datafilen, noe som gjør det enklere for 
skattemyndighetene å foreta kontroller 
enn det har vært hittil. Det har vært en 
utfordring at de har måttet forholde seg 
til mange ulike formater.

Skattedirektoratet har på sine nett-
sider en oppdatert oversikt over kas-
sasystemer som oppfyller vilkårene i 
den nye loven. De har ikke selv foretatt 
noen kontroll, så oversikten inneholder 
systemer hvor leverandørene selv 

erklærer at loven 
oppfylles.

Men det er bruke-
ren av systemet som 
har ansvaret for at 
det er tilstrekkelig 
oppgradert, under-
streker Sjøvaag.

L e v e r a n d ø r e n e 
kan ikke tvinge bru-
kerne til å oppgra-
dere til siste gyldige 
versjon, men bør 
sørge for at oppgra-
deringer er tilgjen-
gelige der hvor det 
er mulig. Ikke alle 
system kan oppgra-

deres, og noen må byttes.

Useriøse aktører finnes
I IKT Norges undergruppe Kassaforum 
er de seriøse leverandørene av kas-
sasystemer samlet.

Sjøvaag forteller at de der løfter hver-
andre opp.

Mange leverandører av kas-
sasystemer har forsvunnet fra det 
norske markedet. Det krever nemlig 
ressurser å tilpasse softwaren til den 
norske kassaloven, og for å forsvare det 
må man ha volum.

Tore Sjøvaag forteller at noen kjøper 
kassasystemer i utlandet for så å oppdage 
at de ikke oppfyller kravene her til lands.

Han uttrykker frustrasjon over at 
ikke alle aktører i bransjen har vært like 
seriøse.

– Vi har brukt mye ressurser på å 
gjøre alt riktig. Da er det surt å miste 
salg fordi konkurrenter forteller usann-
heter, sukker han.

Det kan være å gi feil informasjon om 
hva den nye kassaloven innebærer, for 
eksempel at alle brukere må ha store 
PC-baserte system.

Noen selger også systemer som ikke 
oppfyller vilkårene, muligens med et 
løfte om at de skal sørge for at de gjør 
det innen fristen.

– Kjøperne av slike kassasystemer tar 
risiko, sier Sjøvaag.

Det har ikke hjulpet at kommunika-
sjonen fra Skattedirektoratet ikke har 
vært tydelig, for eksempel på om det er 
lov for leverandører å selge ut lageret 
av gamle systemer som ikke oppfyller 
vilkårene fra 1. januar 2019. Og i så fall 
innen hvilken dato avtale i så fall må 
være inngått.

Bestill nytt kassaapparat nå, men 

unngå fallgruvene

Sam4S er en av modellseriene til Finn Clausen POS 
Systemer AS.
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Kunder bør bestille nå hvis de 
skal være sikre på å ha gyldige 
kassaapparater på plass i tide, sier 
daglig leder Tore Sjøvaag i Finn 
Clausen POS Systemer AS.

Etablert av krigshelt
 Finn Clausen var gründer av firmaet. Han var kjent mot-
standsmann under krigen og med i Shetlandsgjengen, og 
startet etter krigen med kontormaskiner sammen med 
blant andre Max Manus. Fra 1953 startet Clausen på egen 
hånd, og på 70-tallet begynte han med kassasystemer. 
På 80-tallet fikk han agenturet for Sharp. På 90-tallet ble 

virksomheten delt opp i flere virksomheter, og noen etter 
hvert solgt. 

I Finn Clausen Gruppens lokaler på Fyrstikktorget på 
Helsfyr holder i dag to selskaper til: Finn Clausen POS 
Systemer AS og Finn Clausen Sikkerhetssystemer AS.

Sikkerhetsselskapet selger i hovedsak arkiv- og brann-
skap og har Hiddn som eier, mens Tore Sjøvaag er majori-
tetseier i POS-selskapet.


