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* Skatteverket
Upplysningar, se baksidan.
Ansöker om godkännande som upplagshavare enligt 9 c kap. mervärdesskattelagen
Spannmål (KN-nr 1001 till 1005, 1006: endast
obehandlat ris, eller 1007 till 1008)
Oljeväxter och oljehaltiga frukter (KN-nr 1201 till
1207), kokosnöt, brasiliansk nöt och cashewnöt
(KN-nr 0801), andra nötter (KN-nr 0802) eller
oliver (KN-nr 0711 20)
Spannmål och utsäde, inklusive sojabönor
(KN-nr 1201 till 1207)
Kaffebönor, hela eller sönderslagna, råa eller rostade
(KN-nr 1801)
Gummi, i ursprungliga former eller som plattor, ark
eller remsor (KN-nr 4001 eller 4002)
Mineraloljor, inklusive hydrerade vegetabiliska
och animaliska oljor och fetter, naturgas, biogas,
propan och butan; också inklusive råpetroleumoljor
(KN-nr 2709, 2710, 2711 11 00, 2711 12, 2711 13,
2711 19 00, 2711 21 00 eller 2711 29 00)
Platina; palladium, rhodium (KN-nr 7110 11 00,
7110 21 00 eller 7110 31 00)
Vegitabiliska oljor och fetter och deras fraktioner,
oavsett om de är raffinerade eller inte, dock inte
kemiskt modifierade (KN-nr 1507 till 1515)
Bifogas: Ansökan "Skatteupplag Mervärdesskatt" SKV 5938.
Underskrift
Upplysningar
Från skatteplikt undantas omsättning, unionsinterna
förvärv och import av vissa råvaror om varorna är
eller ska placeras i ett skatteupplag. Undantaget
omfattar även omsättning av tjänster avseende
dessa varor. Skattefriheten gäller endast under
förutsättning att omsättningen eller importen inte
syftar till slutlig användning eller konsumtion.
 
Momsen ska betalas när varan tas ut ur skatte-
upplaget. Skattskyldig är den som föranleder att
varan tas ut ur lagret. I det fallet köparen själv
hämtar varan är han skattskyldig. Säljaren (upp-
lagshavaren) är skattskyldig om han ger t.ex.
lagerhållaren i uppdrag att transportera varan till
köparen.
 
Bestämmelserna om skattefrihet finns i 9 c kap.
mervärdesskattelagen samt i 18 a och 18 b §§
mervärdesskatteförordningen.
 
Upplagshavare
En upplagshavare är en näringsidkare som efter
ansökan fått Skatteverkets tillstånd att i ett skatte-
upplag lagra varor utan att omsättningen, unions-
interna förvärven eller importen beskattas. Som
upplagshavare får den godkännas som i större
omfattning yrkesmässigt lagrar sådana varor som
anges i ansökningsblanketten. En upplagshavare
ska också med hänsyn till sina ekonomiska för-
hållanden och omständigheterna i övrigt vara
lämplig som upplagshavare.
 
KN-nr
KN är en förkortning av Kombinerade nomenkla-
turen, som är ett system efter vilket olika varor
numreras i EU:s tulltaxa.
Godkännande
Frågan om godkännande prövas av Skatteverket,
Storföretagsregionen, Ludvikakontoret.
 
Den som godkänts som upplagshavare enligt 4
kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi är
automatiskt godkänd upplagshavare även för
moms för mineraloljor, inklusive propan och butan;
också inklusive råpetroleumoljor (KN-nr 2709,
2710, 2711 12 eller 2711 13).
 
Återkallelse
Ett godkännande av en upplagshavare kan åter-
kallas av Skatteverket om förutsättningarna för
godkännande inte längre finns.
 
Dokumentation
Upplagshavaren ska kunna visa att förutsättning-
arna för undantag från skatteplikt i 9 c kap. ML är
uppfyllda. Dokumentation ska finnas för varje kund
och för varje omsättning av varor som lagras och
för tjänster som avser dessa varor.
 
Skatteupplag
Upplagshavarens lagring av de obeskattade varor-
na ska ske i ett skatteupplag som ska vara god-
känt av Skatteverket. Ansökan om godkännande
av skatteupplag görs på blankett SKV 5937.
 
Ansökan skickas till
Skatteverket
771 83 Ludvika
Ansökan
Upplagshavare Mervärdeskatt
SKV
5937
07
SKV
SKV
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