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Ansökan lämnas till
Skatteverket
Utlandsskattekontoret
205 31 Malmö
Upplysningar - se nästa sida.
Ansökan om tilldelning av elektroniskt certifikat för utländskt ombud/ombudsföretag,
som ska lämna ansökan om momsåterbetalning inom EU på www.skatteverket.se
Företag
Namn
Person-/organisationsnummer 
Särskild registreringsnummer
Telefonnummer
Organisationsnummer
Grupphuvudman i mervärdesskattegrupp eller juridisk person som
är representant för enkelt bolag eller partrederi
1
Utländskt ombudsföretag
Namn
VAT-nummer/Skatteregistreringsnummer
Ombud hos ombudsföretaget som ska kunna ansöka om återbetalning av moms inom EU
Namn
E-postadress
Mobiltelefonnummer (inkl. landsnummer)
Underskrift av behörig firmatecknare
2
Upplysningar
Firmatecknare får lämna ansökan om
återbetalning av moms inom EU via Internet
Den som är behörig att teckna företagets firma får
lämna ansökan om återbetalning av moms inom EU 
via Internet.
 
E-legitimation krävs
Normalt krävs E-legitimation för den person som ska
lämna ansökan om återbetalning av moms inom EU 
via Internet.
 
Utländska Ombud
Företaget kan ge ett ombud i uppdrag att lämna ansökan
om återbetalning av moms inom EU. Men utländska
ombud eller personer hos utländska ombud har ofta inte
E-legitimation.
 
Därför har inrättats en särskilt ordning som tills vidare
kan användas i de fall ett ombud inte kan lämna ansökan
med hjälp av E-legitimation. Denna blankett ska används
för ansökan om elektroniskt certifikat för sådant utländskt
ombud/ombudsföretag.
 
Anmälan av andra ombud ska göras med den normala
blankett SKV 4852.
Mervärdesskattegrupper
Ansökan om återbetalning av moms inom EU av företag
som ingår i en mervärdesskattegrupp ska lämnas för gruppen gemensamt av den som är utsedd till grupp-huvudman. Grupphuvudmannen måste anmäla vilken
behörig firmatecknare hos denne som får lämna an-
sökan om återbetalning av moms inom EU eller vem
grupphuvudmannen har utsett som ombud för gruppen.
 
Enkla bolag och partrederier
I de fall utsedd representant ombesörjer all redovisning
av moms i ett enkelt bolag eller partrederi måste denne
anmäla vilken behörig firmatecknare som får lämna
ansökan om återbetalning av moms inom EU eller vem
som har utsetts som ombud.
     I ansökan som avser mervärdesskattegrupp eller när
en juridisk person är representant för ett enkelt bolag
eller partrederi behövs även uppgift om grupphuvud-mannens respektive representantens eget organisations-nummer.
 
     Underskrift av behörig firmatecknare
Anmälan ska skrivas under av behörig firmatecknare
för företaget. Om firman tecknas av flera personer i
förening ska samtliga skriva under.
 
Kontroll av firmatecknarens behörighet
För aktiebolag, handelsbolag och ekonomisk
förening kommer Skatteverket att kontrollera uppgiften
om behörig firmatecknare mot registrerade uppgifter
hos Bolagsverket. 
Om företaget är nystartat och ännu inte hunnit registre-ras hos Bolagsverket ska protokoll från konstituerande
stämma eller liknande bifogas för att styrka firmateckna-rens behörighet.
 
Utländska juridiska personer ska alltid bifoga bestyrkt
kopia av registreringsbevis där behörig firmatecknare
framgår.
 
Stiftelse och ideell förening ska bifoga handling som
styrker uppgiften om behörig firmatecknare, t.ex. med
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller med bestyrkt
protokollsutdrag.
 
I en enskild firma är den fysiska personen behörig
firmatecknare. Fyll bara i ditt namn och personnummer.
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Upplysningar till blanketten
Anmälan
E-tjänster - Momsåterbetalning inom EU
SKV
4852
02
SKV
SKV
Utland kunsskapstöd
sv
UT
01
140304
4852 , Anmälan, E-tjäanster - Momsåterbetalning inom EU Utlänskt ombud/ombudsföretag
Konstruerat av Rahim Mohammadpour 
Utländskt ombud/ombudsföretag
9.0.0.2.20101008.2.720808
	txtMyndighet: 
	txtFormularId: 
	txtUtgava: 
	txtSprak: 
	txtVariant: 
	txtVersion: 
	txtFaltLucida11: 
	txtRubrik1: 
	txtRubrik2: 
	txtRubrik3: 
	Namn: 
	NNNNNN-NNNN: 
	Telefonnummer: 
	VAT-ummer/Skatteregistreringsnummer: 
	Namn: 
	E-postadress: 
	Mobilnummer (inklusiv landsnummer): 
	Underskrift: 
	txtNamnfortydligande01: 
	NNNNNN-NNNN: 
	txtTelefonNr01: 
	Underskrift: 
	txtNamnfortydligande02: 
	NNNNNN-NNNN: 
	txtTelefonNr02: 
	designer__defaultHyphenation: 



