Läs vad jag har att säga dig:

Du behöver kanske INTE skaffa ett nytt kassaregister.
Företag som berörs av den nya kassaregisterlagen kan delas in i tre grupper:
Den första gruppen är de som måste ha ett certifierat kassaregister:
Det gäller t ex butiker eller andra med många transaktioner varje dag.
Den andra gruppen är de som fortsätta att skriva ut kvitton precis som tidigare
Det gäller t ex företag som har kontanta betalningar på högst fyra prisbasbelopp per år (169 600 kr 2010),
torg- och marknadshandel, distans- och hemförsäljning, taxi och när verksamheten är skattebefriad för
kontanta inkomster.
Den tredje gruppen är de som kan lösa kassasystemet på ett smidigare, billigare och smidigare sätt än
med kassaregister. Detta gäller företagare som inte har så många kontanta betalningar varje dag och
som kan skriva kundens namn och adress på kontantfakturan, t ex :
Akupressur, Akupunktur, Bilreparationer, Bilvård, Coachning (mentorskap), Dietist, Djurvård,
Däckservice, Fotograf, Fotvård, Friskvård, Frisör, Golftränare, Gårdsbutik, Hudvård, Kiropraktor,
Kroppsterapeut, Läkare, Massör, Nagelvård, Naprapat, Personlig tränare, Sjukgymnast, Skönhetssalong,
SPA, Tandhygienist, Tandläkare, Tatuerare, Veterinär, VVS-butik, Yogalärare, Zonterapeut.
Dessa företagare har följande gemensamt :
- per dag sker det relativt få kontanta försäljningar, kanske 10-20 st.
- de kunder man har är ofta stamkunder, som man har namn och adress på.
Om du tillhör denna kategori av företagare är DPR Kontantfaktura den bästa lösningen
Men om du har en butik där det kommer in massor av kunder: för dig är kassaregister det enda vettiga.
Om du säljer varor eller tjänster kontant eller med betalkort och har ett begränsat antal kunder per
dag är ”DPR Kontantfaktura” den perfekta lösningen.

Så här kan dina fakturor och din dagliga fakturajournal se ut:om du använder kvittoskrivare

Vad skriver Skatteverket om "kontantfaktura"?
På Skatteverkets hemsida står följande:
Kassaregisterlagen innebär att fakturerad försäljning inte behöver registreras i ett kassaregister. Om en företagare ställer ut en
faktura vid försäljningstillfället och tar betalt samtidigt, räknas det i så fall som kontant betalning som ska registreras i ett
kassaregister? När ett företag ställer ut en faktura innebär det normalt att betalning sker vid ett senare tillfälle än
försäljningstillfället. För att räknas som "fakturerad försäljning" krävs att fakturan uppfyller bokföringslagens krav på
verifikationer (5 kap. 7 §). För att uppfylla de kraven måste fakturan innehålla uppgift om när den har sammanställts, när
affärshändelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör.

Jobbigt med kontantfaktura? NEJ.
Det som många tror är jobbigt med kontantfaktura är det som Skatteverket skriver om att

"I bokföringslagens mening är betalningen av kontantfakturan en sådan kontant betalning som ska bokföras
senast påföljande arbetsdag". Många har funnit att detta verkar ju alldeles för jobbigt, och därför har man förkastat
alternativet "kontantfaktura". Men det är inte jobbigt. Vad Skatteverket föredrar att INTE nämna är att med "bokföras senast
följande arbetsdag" innebär att man i s k sidoordnad bokföring skriver ut en lista över dagens fakturor (en s k fakturajournal). Man
behöver inte bokföra sina kontantfakturor förrän i slutet av varje månad, och då endast i ett samlingsverifikation per dag. Detta
löses i vårt system nästan helt automatiskt genom s k SIE-fil. Mer om detta nedan.

DPR Kontantfaktura är ett helt nytt dataprogram som på ett lagligt sätt ersätter ett certifierat
kassaregister. Programmet är unikt genom sina egenskaper, som skiljer det radikalt från alla andra
faktureringsprogram.

I ett traditionellt faktureringsprogram tar det ganska lång tid att skapa en faktura. Vi har insett att
ett faktureringsprogram för kontantförsäljning måste vara specialanpassat för kontanthandel, annars blir
arbetet alldeles för tidsödande. Vi har slipat bort alla onödiga arbetsmoment så att du kan registrera och
skriva ut en kontantfaktura på cirka 10 sekunder.
- 1 Utskrift kan göras på en kvittoskrivare, då slipper du A4-papper. Kunden blir glad om kvittot lätt går in i
plånboken utan att man behöver vika papperet två gånger
- 2 Du kan i programmet även skriva ut "vanliga fakturor" till kunder som inte kan eller vill betala direkt.
- 3 Du registrerar nya kunder väldigt snabbt, kunder som redan finns i datorn hittar du blixtsnabbt. Du kan klicka på
önskad kund i listan för att plocka in en kund till en ny faktura.
4 De fem vanligaste tjänsterna eller varorna trycker du in med en knapp, även övriga artiklar/tjänster kan du med ett
klick med musen plocka in. Du kan även registrera artiklar genom att ange artikelnumret.
-5 De vanligaste postnumren och orterna där du har dina kunder slår du in med ”snabbkoder”, det spar också tid.
-6 Du begär utskrift genom att klicka på en av tre knappar: Utskrift kontantbetalt, Utskrift kortbetalt eller
Utskrift traditionell faktura.
-7 I programmet ingår tidbokning, du kan göra denna direkt och i samma program.
-8 Inte nog med det. I programmet finns även en komplett presentkortshanterare. Du kan alltså med DPR
Kontantfaktura ha perfekt kontroll över de presentkort som utfärdats, du håller reda på vilka som är inlösta, vilka som
är delvis inlösta, vilket är nödvändigt i bokslutet.
-9 Inte nog med det. I programmet finns även en registrering av patientjournal. För alla företagare som är legitimerade
av socialstyrelsen är det som bekant tvingande att föra journaler.

Summan av dessa arbetsbesparande finesser blir ett enkelt och otroligt snabbt program som dessutom är
helt komplett och helt anpassat för tjänstefäretag . Det går faktiskt nästan lika snabbt att skapa en
kontantfaktura som att slå in ett kvitto i ett kassaregister! Ett kassaregister innehåller två olika metoder att
snabbt expediera en kund: antingen via streckkoder på varorna eller via snabbknappar för vanliga artiklar. I
DPR kontantfaktura använder vi den sist nämnda tekniken fast den kan omfatta långt fler tjänste- och
varuartiklar än de som kan matas in i ett kassaregister.

Låg Kostnad
1500 kronor plus moms kostar programmet. Jämföra den siffran med de 10 000-15 000 kr som ett nytt
kassaregister kostar. Men skillnaden kan bli betydlig större: Du kan använda "DPR Kontantfaktura" i mer
än en försäljningslokal och i mer än ett försäljningsställe i lokalen. Det kan du i regel inte med ett
kassaregister. Du kan i samma program köra 9999 företag.
Fungerar även på ”Mini-PC”
Många företagare önskar använda en mycket liten PC, en s k Mini-PC som får plats på liten yta. Dessa billiga men smidiga
datorer har en lägre skärmupplösning på oftast 1024x600 punkter. Vi har på mångas begären anpassat programmet så att man med
sådan liten skärm slipper ”scrolla” bilden uppåt och nedåt

Ännu lägre kostnad om du delar lokal med andra företagare
Tillägg i pris per extra företag är 450 kr. Om du exempelvis i dina lokaler har två andra personer som också behöver programmet
är totalpriset 1500+450+450=2400 kr exkl. moms
Det har skapats ett antal nya begränsningar i hur en företagare med kontanthandel och kassaregister kan agera med den nya lagen.
En av dessa är att man smidigt kan anpassa till dagar med kraftigt utökad försäljning, t ex i julruschen. Ofta beror ett företags
existens på att man kan sälja väldigt mycket en viss månad som i december. För att göra så måste man ha en eller flera nya kassor
öppna. Detta kan man i det nya systemet inte göra utan att skaffa ett nytt certifierat register. Många har inte råd att ha en eller två
extra kassaregister stående i elva månader bara för att använda i två veckor. Man kommer då att antingen bryta mot lagen eller att
avstå från att öka försäljningen under de veckor man har "julrusch".

Du kan kombinera DPR Kontantfaktura med ett kassaregister
Kassaregisterlagen hindrar inte att du kombinerar användning av kassaregister med att använda kontantfaktura. Detta
ger dig en lösning på flera problem. Du kan spara massor av pengar genom att i vissa situationer kunna komplettera ditt
kassaregister med kontantfakturering. Sådana situationer kan vara t ex att kassasystemet "går ner" på grund av att
programmet hänger sig, att åskan slår ned eller att Internet inte funkar. (Du har säkert hört talas om Murphys Lag, som
säger att "allt som kan gå fel kommer att gå fel". Denna "lag" gäller även kassaregister.) Ett annat livsviktigt
användningsområde är de veckor under året då det kassaregister man skaffat inte räcker. Det är fullt legalt att kombinera
kassaregister med kontantfaktura.

Hur går det till?
Du kan här läsa hur du gör när du registrerar en faktura: Detta är formuläret som du gör nästan alla
arbetsuppgifter i:

Ange kund i "kundnr-fältet" eller klicka på kunden i kundlistan.
Fakturadatum bestäms automatiskt som datorns datum. Sedan registrerar du direkt fakturaraderna, dvs vad du har levererat
/utfört. Det snabbaste är att klicka på en av de snabbknappar som syns till höger om "Fakturadatum"'. Klick,klick,klick, så har
du registrerat tre fakturarader. Du kan även direkt klicka på en artikel i listan, i stället för att registrera artikelnumret. Vi har gjort
detta för att du ska arbeta snabbt. Om du exempelvis som frisör gör en behandling med klippning, föning och tvättning klickar du
bara på dessa tre knappar och fakturan är klar. Även den bokföringsmässiga delen av faktureringen är klar liksom beräkningen
av moms.
Klicka nu på "Kontantbetalt" eller "Betalkort" eller "Traditionell faktura" eller Inlösen presentkort, beroende på betalsätt. Utskrift
kan du göra till kvittoskrivare eller A4-skrivare. Kvittoskrivare är det smidigaste och på sikt billigaste sättet.
Att registrera och skriva ut en kontantfaktura tar normalt under tio sekunder. Om kunden vill ha faktura väljer du i stället att
klicka på "Faktura med kredit"

Papperet med kontantfakturan är med kvittoskrivaren måtten 8 cm brett, ca 10 cm högt, alltså precis samma mått som
ett kassakvitto.
Fakturans utseende varierar lite grann beroende på om du skriver på laserskrivare eller kvittoskrivare. Du kan lägga in
en företagslogga i fakturan (funkar även med färg om du har en färglaserskrivare) Fakturan nedan är skriven på A4skrivare. Om du använder kvittoskrivare i stället blir utskriften smalare (8 cm är pappersbredden).

Som du kan se tillfredsställer kontantfakturan alla de krav som Skatteverket ställer, detta gäller givetvis även
för kvittoskrivare.

