Moms på varutransporttjänster – omsättningsland
Nedanstående sammanställning vänder sig till dig som
köper och dig som säljer varutransporttjänster och
transportanknutna tjänster. Sammanställningen visar:

Med transportanknutna tjänster menas tjänster med
anknytning till transportverksamhet, t.ex. lastning och
lossning.

• i vilket land tjänsterna anses omsatta
• när tjänsterna är momspliktiga
• hur du som köpare respektive säljare ska redovisa
tjänsterna i momsdeklarationen.

I kolumnerna för säljarens och köparens redovisning
anges hur (d.v.s. i vilken ruta) redovisning ska göras i
momsdeklarationen och den periodiska sammanställningen (PS).

Försäljning till beskattningsbara personer.
Huvudregel

Omsättning

Svensk säljares
redovisning

Svensk köpares
redovisning

Varutransport och
transportanknutna
tjänster samt förmed
ling av varutransport.

Tjänsterna är omsatta där köparen
är etablerad:
• köparen är etablerad i Sverige =
svensk moms
• köparen är etablerad i annat land
än Sverige = ingen svensk moms.

• Köpare i Sverige:
ruta 05 och 10
• Köpare i EU: ruta 39
och PS
• Köpare utanför EU:
ruta 40

• Säljare i Sverige:
ev. ruta 48
• Säljare i EU: ruta 21,
30 och ev. 48
• Säljare utanför EU:
ruta 22, 30 och ev. 48

Undantag
Tjänsterna är omsatta utomlands
• Köpare i Sverige:
(och köparen är etablerad utomlands ruta 40
eller i Sverige) = ingen svensk moms. • Köpare i EU: ruta 40
• Köpare utanför EU:
ruta 40

Ingen redovisning i
momsdeklarationen

Varutransport som går Tjänsterna är omsatta utomlands
• Köpare i Sverige:
helt utanför EU samt
(och köparen är etablerad utomlands ruta 40
transportanknutna
eller i Sverige) = ingen svensk moms. • Köpare i EU: ruta 39
tjänster som nyttjas
och PS*
helt utanför EU.
• Köpare utanför EU:
ruta 40

Ingen redovisning i
momsdeklarationen

Varutransport och trans Tjänsterna är omsatta utomlands
• Köpare i Sverige:
portanknutna tjänster (och köparen är etablerad utomlands ruta 40
i samband med import eller i Sverige) = ingen svensk moms. • Köpare i EU: ruta 40
i Sverige eller annat
• Köpare utanför EU:
EU-land som avser
ruta 40
varor:
• som placeras i sär
skilda lager, t.ex.
tullager och skatte
upplag
• vid temporär import
• vid extern transitering.

Ingen redovisning i
momsdeklarationen

Varutransport och
transportanknutna
tjänster i samband
med export, även
temporär export.

Informationen fortsätter på nästa sida.

Fortsättning från föregående sida.
Undantag

Omsättning

Svensk säljares
redovisning

Svensk köpares
redovisning

Varutransport eller trans
portanknutna tjänster
i samband med annan
import än ovanstående,
till Sverige eller annat
EU-land.

Undantaget från svensk moms gäller Om undantaget:
om transporten eller den transport
ruta 42
anknutna tjänsten ingår i beskattnings
underlaget vid import av varor till Sverige
eller annat EU-land. Då är det ingen
svensk moms på tjänsterna.

Ingen redovisning i
momsdeklarationen

Transport av varor
som ska placeras i
särskilda lager i
Sverige, t.ex. tullager
och skatteupplag.

Omsättningen är undantagen från
• Köpare i Sverige:
skatteplikt om köparen är etablerad i ruta 42
Sverige = ingen svensk moms. Tjäns • Köpare i EU: ruta 39
ten är omsatt utomlands om köparen
och PS**
är etablerad utomlands = ingen
• Köpare utanför EU:
svensk moms.
ruta 40

Ingen redovisning i
momsdeklarationen

Transport av varor som
ska placeras i särskilda
lager, t.ex. tullager och
skatteupplag i annat
EU-land (utan samband
med import)

• Köpare i Sverige:
Här gäller huvudregeln. Tjänsten är
omsatt där köparen är etablerad. Kö ruta 05 och 10
paren är etablerad i Sverige = svensk • Köpare i EU: ruta 39
moms
och PS**
Köparen är etablerad i annat land än • Köpare utanför EU:
Sverige = ingen svensk moms.
ruta 40

• Säljare i Sverige:
ev. ruta 48.
• Säljare i EU: ruta
21, 30 och ev. 48
• Säljare utanför EU:
ruta 22, 30 och
ev. 48.

*		 Omsättningen kan vara undantagen från skatteplikt i det land tjänsten är omsatt. Det kan du kontrollera med
		 kunden. Om du är osäker kontaktar du skattemyndigheten i det land där tjänsten är omsatt. Om omsättningen
		 är undantagen från skatteplikt ska du redovisa i ruta 40.
**
		
		
		

Du ska lämna en periodisk sammanställning under förutsättning att köparen har ett momsregist reringsnummer
och tjänsterna är skattepliktiga i det andra EU-landet. Annars ska du inte redovisa värdet i en periodisk sammanställning. Detta kan du kontrollera med kunden. Om du är osäker kontaktar du skattemyndigheten i det land där
tjänsten är omsatt.

Försäljning till privatpersoner oavsett var köparen kommer ifrån.
Omsättning

Svensk säljares redovisning

Varutransport i Sverige i sin
helhet.

Tjänsterna är omsatta i Sverige = svensk Ruta 05 och 10
moms.
Om tjänsterna ingår i beskattningsunder Ruta 42
laget vid import av varor till Sverige eller
annat EU-land = ingen svensk moms.

Varutransport från Sverige till
annat EU-land (gäller även om
ett icke-EU-land passeras av
transporttekniska skäl).

Tjänsterna är omsatta i Sverige = svensk Ruta 05 och 10
moms.
Om tjänsterna ingår i beskattningsunder Ruta 42
laget vid import av en vara till Sverige eller
annat EU-land = ingen svensk moms.

Övriga varutransporter

Tjänsterna är omsatta utomlands = ingen Ruta 40
svensk moms.

Transportanknutna tjänster som
inte har samband med export
eller viss import (särskilda
l ager, temporär import, extern
transitering).

Ruta 05 och 10
Tjänsterna är omsatta i Sverige om de
fysiskt utförs här = svensk moms.
Om tjänsterna ingår i beskattningsunder Ruta 42
laget vid import av varor till Sverige eller
annat EU-land = ingen svensk moms.
Tjänsterna är omsatta utomlands om de Ruta 40
fysiskt utförs där = ingen svensk moms.

Transportanknutna tjänster
som har samband med export
eller viss import (särskilda
lager, temporär import, extern
transitering) i Sverige eller
annat EU-land.

Tjänsterna är omsatta utomlands (och
utförda utomlands eller i Sverige) =
ingen svensk moms.

Ruta 40
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