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Wniosek podatkowy
dla przedsiębiorców
zagranicznych
Informacja, przykłady i formularze
Adresujemy t´ broszur´ do przedsi´biorców zagranicznych, którzy
• b´dà prowadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà w Szwecji ale
• bez sta∏ego miejsca dzia∏alnoÊci w Szwecji.
Informujemy, jak wype∏niç formularz „Zg∏oszenie podatkowe dla
przedsi´biorców zagranicznych” (SKV 4632). W Êrodku broszury
znajdujà si´ dwa wzory tego formularza.
Formularz zawiera:
• Wniosek o przyznanie karty podatku F (F-skattsedel),
• Wniosek o rejestracj´ jako podatnik VAT
• Wniosek o rejestracj´ jako pracodawca.
W broszurze nie ma wyczerpujàcych informacji o przepisach
prawnych dotyczàcych przedsi´biorców zagranicznych.
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Szwedzki Urząd Skarbowy

Informacja dla przedsiębiorców
zagranicznych, którzy będą prowadzić
działalność gospodarczą w Szwecji
Broszura jest adresowana do przedsi´biorców zagranicznych, na przyk∏ad osób prowadzàcych swojà
dzia∏alnoÊç i spó∏ek, które b´dà prowadziç dzia∏alnoÊç
gospodarczà w Szwecji ale nie majà sta∏ego miejsca
dzia∏alnoÊci w Szwecji.
Przedsi´biorcy, którzy majà sta∏e miejsce dzia∏alnoÊci w
Szwecji, wype∏niajà formularz „Zg∏oszenie wysokoÊci
podatku i sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne” [Skatteoch avgiftsanmälan], SKV 4620. Informacja, jak go
wype∏niç, znajduje si´ w broszurze „Jak wype∏niç »Zg∏oszenie wysokoÊci podatku i sk∏adek na ubezpieczenie
spo∏eczne«”, SKV 418. Âciàgnij formularz ze strony
internetowej www.skatteverket.se lub wyÊlij zg∏oszenie
elektronicznie pod www.foretagsregistrering.se.

Czym jest działalność
gospodarcza?
Za dzia∏alnoÊç gospodarczà uwa˝a si´ aktywnoÊç ekonomicznà. Dla osób prawnych, na przyk∏ad spó∏ek akcyjnych lub sp. z o. o, ka˝da prowadzona dzia∏alnoÊç jest z
za∏o˝enia dzia∏alnoÊcià gospodarczà.
Osoby fizyczne mogà byç równie˝ opodatkowane od
dochodów z pracy najemnej lub kapita∏u. Aby osob´
fizycznà uznano za prowadzàcà dzia∏alnoÊç gospodarczà,
muszà zostaç spe∏nione trzy warunki: samodzielnoÊç,
nastawienie na zysk i trwa∏oÊç. Przede wszystkim musi
byç spelniony warunek „samodzielnoÊç”.
Urzàd Skarbowy ocenia samodzielnoÊç na podstawie
kilku czynników. Wymóg samodzielnoÊci oznacza najcz´Êciej, ˝e przedsi´biorca przyjmuje zlecenia od kilku
ró˝nych zleceniodawców i sam decyduje, jak si´ z nich
wywiàzaç. Cz´sto wykorzystuje w∏asny sprz´t i wyposa˝enie, a prac´ wykonuje zazwyczaj we w∏asnych lokalach. Dzia∏alnoÊç indywidualna jest cz´sto równoznaczna
z ryzykiem ekonomicznym wynikajàcym z koniecznoÊci
ponoszenia kosztów za pomieszczenia, inwentarz, magazyny i pracowników.

Wówczas p∏acisz w Szwecji podatek od dochodu z
dzia∏alnoÊci gospodarczej. Zak∏ad to miejsce gdzie zagraniczne przedsi´biorstwo stale prowadzi swojà dzia∏alnoÊç. Mo˝e to byç na przyk∏ad sklep albo biuro, równie˝
biuro prowadzone w swoim mieszkaniu. O ile kierownictwo przedsi´biorstwa tu si´ znajduje mo˝e to oznaczaç
powstanie zak∏adu. Tak samo gdy tu jest agent lub reprezentant, zale˝ny od tego zagranicznego przedsi´biorstwa,
który jest uprawniony do zawierania w jego imieniu wià˝àcych umów. Roboty budowlane lub inne prace budowlane na kontrakcie mogà oznaczaç powstanie zak∏adu.
Zale˝y to od czasu ich trwania.
Przedsi´biorstwo posiadajàce zak∏ad jest w relacjach pracodawca-zatrudniony traktowane tak jak pracodawca
szwedzki.
Stałe miejsce działalności
OkreÊlenie „sta∏e miejsce dzia∏alnoÊci”* oznacza w zasadzie to samo co „zak∏ad”. Oznacza ono, ˝e w kwestii
VAT jesteÊ traktowany tak jak przedsi´biorca szwedzki.

Informacje o podatku VAT
po szwedzku: moms
Kiedy jesteś podatnikiem VAT w Szwecji?
Aby byç zobowiàzanym do naliczania klientom prodatku
VAT (byç podatnikiem VAT), muszà byç spe∏nione
nast´pujàce warunki:
• dokonujesz obrotu (sprzeda˝y) towarów lub us∏ug;
• towary lub us∏ugi sà opodatkowane podatkiem VAT;
• obrotu dokonuje si´ w ramach dzia∏alnoÊci zawodowej;
• obrót ma miejsce w Szwecji.
Podatnikiem VAT jesteÊ te˝ w innych przypadkach, na
przyk∏ad wtedy, gdy dokonujesz wewnàtrzwspólnotowego nabycia towarów (zob. s. 3) lub dokonujesz importu.

Co oznacza stałe miejsce
działalności w Szwecji?

Wobec przedsi´biorców zagranicznych ma zastosowanie
szczególny przepis. Przy sprzeda˝y towarów lub us∏ug
klientom, którzy sà zarejestrowani jako podatnicy VAT,
obowiàzuje na ogó∏ zasada ˝e nabywca rozlicza si´
z podatku VAT - tak zwany odwrócony obowiàzek podatkowy. To znaczy ˝e podatnikiem VAT nie jest sprzedajàcy, lecz kupujàcy. Zasada ta nie dotyczy mi´dzy innymi
wynajmu nieruchomoÊci, sprzeda˝y podró˝y i us∏ug
których celem jest rozrywka, sport i kultura.

W za∏e˝noÊci od tego jak przedsi´biorca zagraniczny wykonuje w Szwecji swojà dzia∏alnoÊç gospodarczà ocenia
si´ czy ma w Szwecji sta∏e miejsce dzia∏alnoÊci lub nie.

Mo˝esz si´ dowiedzieç wi´cej w „Broszurze vatowskiej”
[Momsbroschyren], SKV 552, którà znajdziesz na stronie
internetowej www.skatteverket.se

Zakład
Ty posiadasz sta∏e miejsce dzia∏alnoÊci w Szwecji, jeÊli
Twoje przedsi´biorstwo ma w Szwecji tak zwany zak∏ad.

Czy musisz się zarejestrować w Szwecji
jako podatnik VAT?
JeÊli jesteÊ zobowiàzany do podatku VAT, musisz si´
zarejestrowaç w Szwecji jako podatnik VAT.

JeÊli stale pracuje si´ wy∏àcznie dla jednego lub kilku
zleceniodawców, jest to z regu∏y zatrudnienie.

________________________________________________________
* Dokładniejsza definicja – zob. art. 9 szóstej dyrektywy
(77/388/EEG)
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Nawet jeÊli nie jesteÊ zobowiàzany do podatku VAT w
Szwecji, musisz si´ zarejestrowaç, je˝eli:

• przemieszczasz towary do innego kraju WE. Przez
przemieszczenie rozumie si´ przewóz towaru potrzebnego do Twojej dzia∏alnoÊci w innym kraju WE bez
zmiany w∏aÊciciela towaru (zob. Kwartalne infomacje
podsumowujàce).
• sprzedajesz towary bez podatku VAT do innego kraju
WE, poniewa˝ nabywca powo∏uje si´ na numer swojej
identyfikacji podatkowej VAT.
• eksportujesz towary lub us∏ugi, kiedy masz prawo do
odliczenia (prawo do zwrotu) w Szwecji VAT-u naliczonego. Przez eksport rozumie si´ sprzeda˝ towarów
lub us∏ug do kraju poza WE.
Kiedy nie musisz się rejestrować
jako podatnik VAT?
JeÊli jako przedsi´biorca zagraniczny sprzedajesz towary
lub Êwiadczysz us∏ugi w Szwecji to zwykle nabywca jest
zobowiàzany do z∏o˝enia deklaracji i uiszczenia podatku
VAT, jeÊli jest on zarejestrowany w Szwecji jako podatnik VAT (tak zwany odwrócony obowiàzek podatkowy).
Dlatego z zasady nie musisz byç zarejestrowany w Szwecji jako podatnik VAT, jeÊli wszyscy Twoi klienci sà tutaj
zarejestrowani do podatku VAT.
Dobrowolne zarejestrowanie się jako podatnik
VAT
Masz prawo do dobrowolnej rejestracji jako podatnik
VAT. Wtedy b´dziesz ty zobowiàzany do podatku VAT
z tytu∏u sprzeda˝y a nie nabywca. JeÊli dobrowolnie si´
zarejestrujesz do podatku VAT b´dziesz zobowiàzany do
podatku VAT z tylu∏u wszelkiej sprzeda˝y w Szwecji.
Nie mo˝na zatem stosowaç zasady odwróconego obowiàzku podatkowego tylko w stosunku do pewnych tranzakcji.
Obowiązek ustanowienia pełnomocnika
do podatku VAT
JeÊli nie posiadasz we WE sta∏ego miejsca dzia∏alnoÊci
ani nie mieszkasz w kraju WE lub w kraju z którym
Szwecja podpisa∏a porozumienie o wzajemnej pomocy
w sprawie egzekucji roszczeƒ podatkowych i wymianie
informacji o podatkach, musisz ustanowiç pe∏nomocnika
dla reprezentowania Ciebie. Szwecja ma takie porozumienie z krajami nordyckimi. Tak˝e ten kto nie ma
obowiàzku ustanowienia pe∏nomocnika ma prawo do
reprezentowania przez pe∏nomocnika.
Pe∏nomocnika musi zaakceptowaç Urzàd Skarbowy.
Pe∏nomocnik, dzia∏ajàc z Twojego upowa˝nienia, rozlicza
si´ z podatku VAT i w Twoim imieniu podpisuje deklaracje podatkowe. Pe∏nomocnik reprezentuje Ci´ we
wszystkich kwestiach vatowskich. Mo˝esz Êciàgnàç
formularz pe∏nomocnictwa (SKV 5703) ze strony internetowej www.skatteverket.se.
Wymogi, jakie musi spełniać faktura
JeÊli przy sprzeda˝y ma zastosowanie odwrócony obowiàzek podatkowy, nie podajesz VAT-u na fakturze. Wzamian informujesz, ˝e VAT od kwoty wystawionej na fakturze obliczy i zap∏aci klient. Wpisujesz te˝ na fakturze
numer identyfikacji podatkowej VAT w∏aÊciwy dla klienta. JeÊli jesteÊ zarejestrowany jako podatnik VAT w
Szwecji, musisz zawsze podaç na fakturze swój numer
identyfikacji podatkowej VAT. JeÊli nie jesteÊ zarejestrowany jako podatnik VAT w Szwecji wpisujesz twój
numer identyfikacji podatkowej VAT w kraju pochodzenia, jeÊli jesteÊ tam zarejestrowany.

Składanie deklaracji podatkowych i płacenie VAT
Jako przedsi´biorca zagraniczny co miesiàc wykazujesz
VAT w deklaracji podatkowej.
Wykazujesz VAT nale˝ny (zob. s. 12) za ten miesiàc,
w którym dostarczy∏eÊ towar lub wyÊwiadczy∏eÊ us∏ug´.
VAT naliczony (zob. s. 12) wykazujesz za ten miesiàc,
w którym Tobie dostarczono towar lub wyÊwiadczono
us∏ug´.
Jak wykazywać VAT w deklaracji w przypadku
odwróconego obowiązku podatkowego?
Przy sprzeda˝ach do których zastosowa∏eÊ odwrócony
obowiàzek podatkowy nie wpisujesz do deklaracji ani
podatku VAT, ani obrotu. Podatek VAT deklaruje nabywca.
Kwartalna informacja podsumowująca
Równie˝ jako przedsi´biorca zagraniczny jesteÊ zobowiàzany do sk∏adania w Szwecji kwartalnych informacji
podsumowujàcych, jeÊli sprzeda∏eÊ lub przewioz∏eÊ towary do innego kraju WE. Kwartalne informacje podsumowujàce sk∏ada si´ wówczas, gdy sà spe∏nione nast´pujàce trzy warunki:
• obrót jest zwolniony z podatku VAT, poniewa˝ nabywca jest zarejestrowany jako podatnik VAT w innym
kraju WE;
• nabywca poda∏ swój numer identyfikacji podatkowej
VAT;
• towary sà transportowane ze Szwecji do innego kraju
WE.
Obowiàzek sk∏adania informacji nie dotyczy sprzeda˝y
us∏ug i sprzeda˝y wy∏àczonej z podatku VAT na podstawie innych przepisów.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
Zakup lub przemieszczenie danego towaru z innego kraju
WE nazywa si´: wewnàtrzwspólnotowe nabycie towarów.
JeÊli jesteÊ zobowiàzany do podatku w Szwecji b´dziesz
opodatkowany z tytu∏u nabycia towarów. W deklaracji
podatkowej wykazujesz wartoÊç towaru w rz´dzie 25.
Nast´pnie obliczasz VAT nale˝ny od wartoÊci nabytego
towaru i wykazujesz ten VAT w rz´dzie 35. W tych przypadkach, kiedy masz prawo do odliczenia podatku z
tytu∏u nabycia toarów mo˝esz jednoczneÊnie odliczyç
VAT naliczony.
Nie jesteÊ zobowiàzany do podatku za przemieszczenie
towarów z Twojej firmy w innym kraju WE. JeÊli dokonujesz takich przemieszczeƒ musisz byç zarejestrowany
jako podatnik VAT i musisz sk∏adaç kwartalne informacje
podsumowujàce. W deklaracji podatkowej wykazujesz
wartoÊç towaru bez podawania VAT-u naliczonego i
nale˝nego.
Zwrot podatku VAT
JeÊli jesteÊ zarejestrowany jako podatnik VAT w Szwecji,
zwracaj si´ zawsze o zwrot VAT-u naliczonego w deklaracji podatkowej. JeÊli nie jesteÊ zobowiàzany do zarejestrowania si´ jako podatnik VAT w Szwecji, ale uiÊci∏eÊ
VAT za towary i us∏ugi, mo˝esz z∏o˝yç podanie o zwrot
podatku VAT. Przedsi´biorcy z Danii, Wysp Owczych,
Grenlandii, Islandii, Polski, S∏owenii, Czech, S∏owacji,
Niemiec i Austrii wysy∏ajà podanie do: Skatteverket,
Utlandsenheten, SE-205 31 Malmö, Sverige.
Przedsi´biorcy z innych krajów wysy∏ajà podanie do:
Skatteverket, Utlandsenheten, SE-106 61 Stockholm,
Sverige.
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Jak wypełnić formularz
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Przykład:
Jan Kowalski jest stolarzem budowlanym. Będzie pracował w Szwecji
dwa miesiące latem i miesiąc jesienią 2004 roku. Przebuduje dwie wille w
Storstadzie. Jan podał w ofercie, że chce 180 000 koron za trzy miesiące
pracy. Podczas pobytu w Szwecji będzie mieszkał w swojej przyczepie
kempingowej.
Jan Kowalski powinien postawić krzyżyk w kratce „podatek F”, ponieważ
będzie prowadził w Szwecji działalność gospodarczą jak również krzyżyk
w kratce „Rejestracja VAT”.
Następnie powinien wpisać imię, nazwisko i numer identyfikacji podatkowej VAT. Ponadto powinien podać numer telefonu w kraju zamieszkania.
Ponieważ jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, stawia
krzyżyk we właściwej kratce.
Jan Kowalski nabył w Szwecji telefon komórkowy którego numer powinien
wpisać do właściwej rubryki.
W rubryce „Adres do przesyłania deklaracji podatkowych ...” Jan Kowalski
powinien podać nazwisko rewidenta i adres w Storstadzie.

Obsługa klientów tel. 020-567 000 • www.skatteverket.se
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Podanie lub zgłoszenie
1 Zaznacz krzy˝ykiem, czego dotyczy Twoje podanie lub zg∏oszenie.

Podatek F
Przedsi´biorcy zagraniczni, którzy b´dà prowadziç
dzia∏alnoÊç gospodarczà w Szwecji, mogà wystàpiç o
przyznanie karty podatku F. Ten kto anga˝uje osob´
prowadzàcà dzia∏alnoÊç gospodarczà lub spó∏k´ posiadajàce kart´ podatku F nie dokonuje potràceƒ zaliczek
na podatek dochodowy ani nie uiszcza obowiàzujàcych pracodawc´ sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne
(op∏aty na ubezpieczenia socjalne) od wyp∏aty za
prac´.
Przedsi´biorstwa zagraniczne powinny do∏àczyç do
podania o podatek F:
• ZaÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e wnioskodawca nie
ma niesp∏aconych d∏ugów podatkowych w swoim
kraju. ZaÊwiadczenie powinno byç wystawione
przez w∏aÊciwy urzàd w kraju zamieszkania.
Rejestracja VAT
Jako przedsi´biorca zagraniczny jesteÊ zobowiàzany
zarejestrowaç si´ jako podatnik VAT w Szwecji, jeÊli
jesteÊ zobowiàzany do podatku VAT w Szwecji.

Pracodawca zagraniczny, który nie ma w Szwecji
zak∏adu, nie potràca zaliczki na podatek dochodowy
od wyp∏aconej pensji. To zatrudniony pracownik jest
zobowiàzany do wp∏acania co miesiàc zaliczek na
podatek.
Pracodawca zagraniczny jest zobowiàzany do sk∏adania informacji kontrolnych o wynagrodzeniach wyp∏acanych osobom obj´tym szwedzkim ubezpieczeniem
spo∏ecznym lub podlegajàcym opodatkowaniu w
Szwecji.

Wnioskodawca
2 Jako przedsi´biorca (osoba fizyczna prowadzàca
dzia∏alnoÊç gospodarczà) wpisujesz nazwisko i
wszystkie imiona.

Osoba prawna (spó∏ka akcyjna itp.) wpisuje nazw´
zarejestrowanà w kraju pochodzenia.
3 Tutaj wpisujesz numer identyfikacji podatkowej

VAT. JeÊli takiego nie posiadasz, podajesz swój numer
identyfikacyjny lub numer identyfikacyjny przedsi´biorstwa.
4 Zaznacz krzy˝ykiem rodzaj przedsi´biorstwa.

JeÊli sprzedajesz towary lub us∏ugi wy∏àcznie klientom, którzy sà zarejestrowani jako podatnicy VAT, ma
zastosowanie – z pewnymi wyjàtkami – odwrócony
obowiàzek podatkowy. Wtedy obowiàzek podatkowy
spoczywa na kliencie i nie musisz si´ rejestrowaç jako
podatnik VAT. JeÊli jednak ty chcesz byç podatnikiem
masz do tego prawo.

Dzia∏alnoÊç gospodarczà prowadzi jedna osoba fizyczna. „Inny rodzaj przedsi´biorstwa” to na przyk∏ad
spó∏ka akcyjna lub sp. z o. o.

JeÊli sprzedajesz lub przemieszczasz towary do innego
kraju WE musisz byç zarejestrowany nawet gdy nie
masz obowiàzku podatowego. Tak˝e gdy sprzedajesz
lub przemieszczasz towary do Szwecji z innego kraju
WE musisz byç zarejestrowany jako podatnik VAT.

6 Tutaj wpisujesz adres przedsi´biorstwa w kraju
pochodzenia, jeÊli jest on inny ni˝ adres wpisany
wy˝ej.

Przeczytaj wi´cej o podatku VAT na s. 2 i 3.
Rejestracja jako pracodawca
Po szwedzku: arbetsgivare
Ten, kto zatrudnia pracowników w Szwecji, mo˝e byç
zobowiàzany do zarejestrowania si´ w Szwedzkim
Urz´dzie Skarbowym jako pracodawca. Ma to zastosowanie wówczas, gdy zatrudniasz w Szwecji pracowników, za których jesteÊ zobowiàzany uiszczaç op∏aty
jako pracodawca (sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne).
Op∏aty jako pracodawca p∏aci si´ od wynagrodzenia za
prac´ wyp∏acanego osobie fizycznej, która nie posiada
karty podatku F i która pracuje w Szwecji. Nie p∏acisz
tej op∏aty pracodawcy jeÊli uzgodni∏eÊ ze swoimi pracownikami ˝e sami b´dà op∏acaç obowiàzujàce sk∏adki
na ubezpieczenia spo∏eczne.

5 JeÊli wczeÊniej by∏eÊ zarejestrowany jako podatnik
w Szwecji, wpisujesz ówczesny numer personalny lub
organizacyjny.

7 JeÊli dysponujesz adresem w Szwecji, pod którym
przyjmujesz klientów (na przyk∏ad sklep, warsztat lub
biuro), wpisujesz nazw´ ulicy, kod pocztowy i nazw´
miejscowoÊci.
8 Tutaj wpisujesz numer telefonu, pod którym jesteÊ
osiàgalny podczas Twojego pobytu w Szwecji. Podaj
równie˝ numer telefonu komórkowego.
9 JeÊli chcesz, aby Twoje deklaracje podatkowe i
wyciàgi z konta podatkowego by∏y wysy∏ane pod inny
adres ni˝ adres przedsi´biorstwa, na przyk∏ad do biura
rachunkowego przedsi´biorstwa lub do rewidenta,
wpisz tutaj ten adres.
10 Podaj dat´ zamkni´cia roku obrotowego tj.dat´
bilansu.

Obsługa klientów tel. 020-567 000 • www.skatteverket.se
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Zgodnie z ofertaþ
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Dane o działalności
w Szwecji
11

Napisz, czy przedsi´biorstwo zajmuje si´ produkcjà,
dzia∏alnoÊcià budowlanà, handlem, naprawami lub
innym rodzajem dzia∏alnoÊci.
Wpisz tak˝e rodzaj towarów lub us∏ug jakie przedsi´biorstwo wytwarza/Êwiadczy, sprzedaje itp. Napisz np:
wyrób narz´dzi, budowa domów, handel hurtowy
owocami, detaliczna sprzeda˝ obuwia, konsultacje w
dziedzinie informatyki, naprawa motocykli.

12

Opis działalności

Wype∏niasz t´ cz´Êç, jeÊli Twoja dzia∏alnoÊç w g∏ównej mierze dotyczy Êwiadczenia us∏ug. Urzàd Skarbowy potrzebuje tych danych do oceny, czy prowadzisz dzia∏alnoÊç gospodarczà, co mi´dzy innymi ma
wp∏yw na to, czy zostanie Ci przyznana karta podatku
F i czy b´dziesz wykazywa∏ i p∏aci∏ podatek VAT.
Dlatego powinieneÊ udzieliç wyczerpujàcych informacji.
˚eby otrzymaç kart´ podatnika F, musisz:
• prowadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà albo

JeÊli przedsi´biorstwo prowadzi zró˝nicowanà dzia∏alnoÊç, zaznaczasz w odpowiedniej rubryce, czego ona
dotyczy oraz jakà mniej wi´cej stanowi cz´Êç (udzia∏
w ∏àcznej dzia∏alnoÊci) w stosunku do innych form
dzia∏alnoÊci.
Pozosta∏e dane w tej cz´Êci formularza sà potrzebne
Urz´dowi Skarbowemu do oceny, czy Ty lub Twoje
przedsi´biorstwo ma w Szwecji zak∏ad lub sta∏e miejsce dzia∏alnoÊci. Wi´cej o sta∏ym miejscu dzia∏alnoÊci
i zak∏adzie – zob. s. 2.

• zamierzasz prowadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà i
• mi´dzy innymi wype∏ni∏eÊ swoje obowiàzki co do
wykazywania i p∏acenia podatków i op∏at w Szwecji
i w kraju pochodzenia.
Na s. 2 znajdziesz informacj´ o tym, co okreÊla si´
mianem dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Najpierw napisz, jak zamierzasz prowadziç dzia∏alnoÊç. Opisz jakie us∏ugi lub towary chcesz sprzedawaç, do jakiej grupy klientów je adresujesz i ilu
mniej wi´cej klientów pozyskasz po rozpocz´ciu
dzia∏alnoÊci.

Samoobsługa całodobowa
www.skatteverket.se
tel. 020-567 000
Obsługa bezpośrednia
tel. 0771-778 778 (centrala)
Informacja podatkowa: tel. 0771-567 567
Godziny urzędowania informacji podatkowej:
Poniedziałki–czwartki 8.00–19.00, piątki 8.00–16.00
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Dane do rejestracji jako
podatnik VAT w Szwecji

JeÊli istniejà szczególne powody, mo˝e Urzàd Skarbowy na twój wniosek zdecydowaç, o zarejestrowaniu
Ciebie jako podatnika VAT mimo ˝e jeszcze nie dokona∏eÊ sprzeda˝y obj´tej podatkiem VAT. B´dziesz mia∏
wtedy prawo do zwrotu VAT-u naliczonego od dnia w
którym dokona∏eÊ zakupu na rzecz Twojej dzia∏alnoÊci
obj´tej podatkiem VAT. Wpisz t´ dat´, jeÊli chcesz si´
powo∏aç na szczególne powody, i zaznacz w rubryce
„Inne dane” lub w za∏àczniku, ˝e si´ na nie powo∏ujesz. Szczególny powód mo˝e byç taki, ˝e dzia∏alnoÊç gospodarcza dopiero co si´ rozpocz´∏a i jest na
etapie rozruchu.

14 G∏ówna zasada jest taka, ˝e przedsi´biorca zagraniczny p∏aci w Szwecji VAT tylko w przypadku sprzeda˝y towarów lub us∏ug osobom prywatnym i tym
klientom, którzy nie sà zarejestrowani jako podatnicy
VAT. Przy sprzeda˝y klientom zarejestrowanym jako
podatnicy VAT obowiàzuje odwrócony obowiàzek
podatkowy, co oznacza, ˝e podatek VAT uiszcza
klient.

18 JeÊli podasz przewidywanà dat´ zakoƒczenia
dzia∏alnoÊci, Szwedzki Urzàd Skarbowy automatycznie skreÊli Ci´ z rejestru podatników VAT, co oznacza, ˝e jesteÊ zwolniony z obowiàzku sk∏adania stosownego zawiadomienia. JeÊli otrzyma∏eÊ deklaracj´ podatkowà musisz jà wype∏niç i wys∏aç do Szwedzkiego Urz´du Skarbowego.

Dane o współwłaścicielach
13 Tutaj wpisujesz wszystkich wspó∏w∏aÊcicieli
spó∏ki akcyjnej lub innej, numer identyfikacyjny, ich
numery personalne lub organizacyjne i posiadany
udzia∏ w procentach. JeÊli wspó∏w∏aÊcicieli jest wi´cej
ni˝ czterech, wpisujesz ich nazwiska w rubryce „Inne
dane”.

Wybierasz ten wariant, jeÊli Twoimi klientami sà
osoby prywatne lub takie, które z innych powodów
nie sà zarejestrowane jako podatnicy VAT. Ten wariant
obowiàzuje tak˝e wtedy, gdy sprzedajesz towary lub
us∏ugi, do których nie ma zastosowania odwrócony
obowiàzek podatkowy.
15 Wybierajàc ten wariant, deklarujesz i p∏acisz
VAT przy sprzeda˝y nabywcom zarejestrowanym jako
podatnicy VAT gdy uwa˝a si´ ˝e obrót nastàpi∏ w
Szwecji. Od tego jest kilka wyjàtków gdzie musi si´
obowiàzkowo zastosowaç zasad´ odwróconego
obowiàzku podatkowego np. przy sprzeda˝y z∏ota
jako inwestycja.
16 Wybierajàc ten wariant, deklarujesz VAT i sk∏adasz kwartalne informacje podsumowujàce z tytu∏u
obrotu lub przemieszczania towarów do lub z Twojej
dzia∏alnoÊci w innym kraju WE.
17 Tutaj podajesz dat´ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci
obj´tej podatkiem VAT. Zobowiàzanym do podatku
VAT stajesz si´ w momencie gdy w zawodowej
dzia∏alnoÊci zbywasz (sprzedajesz) towary lub us∏ugi
obj´te podatkiem VAT. Z regu∏y wpisujesz t´ w∏aÊnie
dat´.

19 Tutaj podaje si´ przewidywanà, obj´tà podatkiem
VAT, sum´ sprzeda˝y towarów i us∏ug. Podana kwota
ma zawieraç tak˝e eksport i sprzeda˝ do innych
krajów WE, jeÊli ta sprzeda˝ uprawnia do zwrotu VATu naliczonego. Kwota ta ma te˝ zawieraç obj´tà podatkiem VAT dostaw´ towarów i Êwiadczone us∏ugi na
cele osobiste. Kwot´ podaje si´ bez podatku VAT.
Szacujesz przewidywanà sprzeda˝ w ciàgu ca∏ego roku
(12 miesi´cy) lub w tym okresie, w którym zamierzasz
prowadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà w Szwecji.
20 Tutaj podajesz ∏àcznà przewidywanà sum´ sprzeda˝y towarów i us∏ug nieobj´tych podatkiem VAT.
Dotyczy to na przyk∏ad us∏ug w zakresie edukacji,
us∏ug bankowych i us∏ug Êwiadczonych w s∏u˝bie
zdrowia. Obliczona kwota ma zawieraç te˝ wolne od
podatku VAT dostawy towarów i Êwiadczone us∏ugi na
cele osobiste. Kwota ma zawieraç sum´ sprzeda˝y
zarówno w Szwecji jak i w innych krajach. Szacujesz
przewidywanà sprzeda˝ w ciàgu ca∏ego roku (12
miesi´cy) lub w tym okresie, w którym zamierzasz
prowadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà w Szwecji.
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Dane do rejestracji
jako pracodawca

Nale˝y za∏àczyç nast´pujàce dokumenty:

21 JeÊli b´dziesz p∏aciç sk∏adki na ubezpieczenie
spo∏eczne swoich pracowników, podajesz dat´ wyp∏aty
pierwszej pensji i przewidywanà liczb´ zatrudnionych.

• zaÊwiadczenie z którego wynikajà dane osoby
uprawnionej do sk∏adania podpisów w imieniu firmy
(dotyczy osób prawnych);

22 Postaw krzy˝yk, jeÊli zatrudniasz pracowników

zamieszka∏ych w Szwecji (zatrudnionych na miejscu).
Postaw krzy˝yk, jeÊli zatrudniasz osoby przys∏ane z
innego kraju.
Informacja o tym czy Twoi pracownicy sà zatrudnieni
na miejscu w Szwecji czy przys∏ani z innego kraju jest
potrzebna Urz´dowi Skarbowemu dla zaj´cia stanowiska czy jesteÊ zobowiàzany do uiszczania sk∏adek
na ich ubezpieczenie spo∏eczne w Szwecji czy nie.
23

Inne dane

Tutaj zaznaczasz, ˝e chcia∏byÊ wykazywaç VAT
wczeÊniej, ni˝ to wynika z Twoich obrotów.
Tutaj mo˝esz si´ tak˝e powo∏aç na szczególne powody
uprawniajàce Ci´ do zarejestrowania si´ jako podatnik
VAT. Wtedy w tej rubryce lub w za∏àczniku musisz
wykazaç, ˝e Twoja dzia∏alnoÊç gospodarcza jest w
fazie rozruchu.

24

Załączniki

• zaÊwiadczenie wydane przez w∏aÊciwe organy
stwierdzajàce, ˝e nie zalegasz ze sp∏acaniem podatków ani sk∏adek w kraju pochodzenia (dotyczy
wnioskujàcych o kart´ podatku F);
• kopi´ paszportu;
• pe∏nomocnictwo dla pe∏nomocnika podatkowego.
25

Podpis

Formularz podpisuje wnioskodawca (osoba fizyczna
prowadzàca dzia∏alnoÊç gospodarczà lub osoba uprawniona do sk∏adania podpisów w imieniu firmy).
Przedsi´biorcy z Danii, Wysp Owczych, Grenlandii,
Islandii, Polski, Slowenii, Czech, S∏owacji, Niemiec i
Austrii wysy∏ajà wype∏niony w j´zyku urz´dowym
szwedzkim formularz do: Skatteverket, Utlandsenheten, SE-205 31 Malmö, Sverige.
Przedsi´biorcy z innych krajów wysy∏ajà wype∏niony
w j´zyku urz´dowym szwedzkim ten formularz do:
Skatteverket, Utlandsenheten, SE-106 61 Stockholm,
Sverige.

Po wysłaniu formularza ...
Decyzj´ o rejestracji otrzymasz w terminie od dwóch do
szeÊciu tygodni od dnia z∏o˝enia formularza, zale˝y to od
czynnoÊci sprawdzajàcych. Tak jest o ile formularz jest
wype∏niony starannie i wszystkie za∏àczniki sà za∏àczone.
Zaświadczenie o rejestracji
Po uzyskaniu rejestracji otrzymasz stosowne zaÊwiadczenie. Znajdà si´ w nim dane o charakterze Twojej
dzia∏alnoÊci, oraz czy jesteÊ lub nie podatnikiem podatku
F (F-skatt), VAT lub zarejestrowany jako pracodawca.
Zaświadczenie o rejestracji jako podatnik F
i karta podatku F
JeÊli wnioskowa∏eÊ o rejestracj´ jako podatnik F i Twój
wniosek rozpatrzono pozytywnie, otrzymasz stosowny
certyfikat („F-skattebevis”) w∏àcznie z zaÊwiadczeniem o
rejestracji. Osobnym listem otrzymasz przyznanà Tobie
kart´ podatnika F („F-skattsedel”).

Deklaracja podatkowa
JeÊli jesteÊ zarejestrowany jako podatnik VAT lub pracodawca, co miesiàc wykazujesz w deklaracji podatkowej
podatki i sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników. Deklaracja podatkowa b´dzie wys∏ana do Ciebie
automatycznie pocztà przed up∏ywem terminu jej z∏o˝enia. Przy uiszczaniu podatków i sk∏adki korzystaj z blankietów wys∏anych do Ciebie przez Urzàd Skarbowy.
Mo˝esz te˝ dokonywaç wp∏at za poÊrednictwem internetu.
Konto podatkowe
Wszyscy zobowiàzani do podatku w Szwecji otrzymujà
konto podatkowe. Na Twoim koncie podatkowym Urzàd
Skarbowy gromadzi wp∏acane przez Ciebie podatki, na
przyk∏ad VAT.
Nadwy˝k´ na koncie wyp∏aca si´ automatycznie, jeÊli
wyka˝esz w deklaracji podatku VAT nadp∏acony VAT
naliczony. Aby otrzymaç zwrot nadwy˝ki w innych przypadkach nale˝y wystosowaç osobne podanie na piÊmie.
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Warto wiedzieć
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
i dokonywania adnotacji
Wszystkie przedsi´biorstwa sà zobowiàzane do dokonywania na bie˝àco adnotacji z przebiegu dzia∏alnoÊci. Ci
co sà zobowiàzani do prowadzenia ksiàg rachunkowych
ksi´gujà zdarzenia handlowe zgodnie z przepisami o
prowadzeniu ksiàg rachunkowych obowiàzujàcymi w
danym kraju.
Wypis z rejestru
JeÊli wskutek zaistnia∏ych zmian przestajà Ci´ obowiàzywaç przepisy dotyczàce
• podatników F,
• rejestracji jako pracodawca,
• rejestracji jako podatnik VAT,
jesteÊ zobowiàzany do powiadomienia o tym Urzàd Skarbowy. Mo˝esz skorzystaç z odwrotnej strony zaÊwiadczenia o rejestracji lub zg∏osiç to elektronicznie na stronie
internetowej www.foretagsregistrering.se. JeÊli któraÊ z
zarejestrowanych pozycji nadal obowiàzuje, otrzymasz
zaktualizowane zaÊwiadczenie o rejestracji. JeÊli nie,
dostaniesz potwierdzenie wypisu z rejestru.
Podatek F
Podatek F przyznaje si´ na wniosek z∏o˝ony przez podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà. Podatnicy F
sami wp∏acà zaliczk´ na podatek dochodowy i sk∏adki na
ubezpieczenie spo∏eczne.
Osoba fizyczna
Osobà fizycznà jest pojedyncza osoba. Zob. tak˝e „osoba
prawna”.
VAT naliczony
VAT naliczony to podatek VAT który jako przedsi´biorca
p∏acisz dostawcom.
Osoba prawna
To organizacja, która podobnie jak osoba fizyczna mo˝e
mieç roszczenia i d∏ugi, mo˝e zawieraç umowy i byç
pociàgana do odpowiedzialnoÊci przed sàdem. Osobami

prawnymi mogà byç na przyk∏ad spó∏ki, zwiàzki, zrzeszenia, stowarzyszenia albo masa spadkowa.
VAT
VAT to podatek od konsumpcji który pobiera si´ od
wartoÊci dodanej od wi´kszoÊci towarów i us∏ug. VAT
w j´zyku szwedzkim to moms (mervärdesskatt).
Deklaracja podatkowa
W deklaracji podatkowej przedsi´biorstwa i pracodawcy
wykazujà podatek VAT, sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników i potràcone pracownikom zaliczki
podatku dochodowego.
Ubezpieczenie społeczne
Osoba pracujàca w Szwecji jest z zasady cz´Êciowo obj´ta szwedzkim ubezpieczeniem spo∏ecznym (na przyk∏ad
emerytury wiekowe i ubezpieczeniem od wypadków w
pracy). Aby podlegaç systemowi ubezpieczeƒ obowiàzujàcemu w innym kraju, trzeba to potwierdziç stosownym
zaÊwiadczeniem. Dla krajów WE ma zastosowanie formularz E 101. JeÊli pochodzisz z kraju spoza WE, z
którym Szwecja podpisa∏a konwencj´ o ubezpieczeniach
spo∏ecznych, wymagane jest niekiedy odpowiednie
zaÊwiadczenie.
VAT należny
VAT nale˝ny to podatek, który p∏acà Tobie Twoi klienci.
Numer VAT
Numer rejestracyjny podatnika VAT posiadany przez
przedsi´biorstwo zagraniczne cz´sto jest nazywany numer
VAT. VAT jest skrótem angielskiego Value Added Tax.
Zmiana danych
JeÊli dane, które poda∏eÊ we wniosku o rejestracj´, ulegnà
zmianie, musisz to zg∏osiç do Urz´du Skarbowego.
Mo˝esz skorzystaç z odwrotnej strony zaÊwiadczenia o rejestracji lub przes∏aç nowe dane elektronicznie, wpisujàc
je na stron´ internetowà www.foretagsregistrering.se.
Po ka˝dej zmianie otrzymasz zaÊwiadczenie o aktualnej
rejestracji.

VAT do zwrotu?
JeÊli nadp∏aci∏eÊ VAT, dostaniesz pieniàdze z powrotem.
O ile otworzysz konto w szwedzkim banku zapewnisz sobie najszybszy i
najprostszy sposób odzyskania nadp∏aconej sumy.
Zak∏adajàc konto, zg∏aszasz bankowi, ˝e konto b´dzie wykorzystywane
do zwrotu podatków. Wtedy bank udzieli Ci wi´cej informacji.
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