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Särskilda regler

• Det finns särskilda regler när du säljer nya transportmedel och varor 

som ingår i en monteringsleverans. Då berörs du inte av det vi berättar 

om i filmen. 

• Säljer du begagnade varor enligt reglerna om vinstmarginalbeskattning 

så berörs du inte av det vi berättar om i filmen. Då fortsätter du och gör 

som vanligt.

• Säljer du punktskattepliktiga varor är det viktigt att du tar reda på vad 

som gäller i just din situation. 

Läs mer om dessa situationer på skatteverket.se
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Våra webbseminarier och filmer finns på 

skatteverket.se/webbseminarier
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Innehåll
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4. Sälja varor via plattform
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1. Sälja till privatpersoner 
inom EU
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Distansförsäljning
av varor inom EU

• Unionsintern distansförsäljning

• Distansförsäljning av varor 

importerade från ett land utanför 

EU

Privatpersoner inom EU
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• Försäljning upp till 99 680 kr per år kan ske med svensk moms

• Försäljning över 99 680 kr per år innebär moms i köparens land

Moms i köparens land

Svensk moms

Omsättnings-

tröskel

Omsättningströskel
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Försäljning över omsättningströskeln

Registrera dig i 

andra EU-länder

Redovisa moms i 

andra EU-länder

Registrera dig i ett land

Redovisa moms via

One Stop Shop

eller
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Du hittar filmerna på skatteverket.se/webbseminarier
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• Vara direkt från land 

utanför EU till köpare i EU

• Försändelsens värde 

högst 150 euro

• Frivillig registrering i 

One Stop Shop

‒ köparlandets moms

‒ redovisning i OSS

‒ IOSS-nr till tullen

‒ ingen importmoms

Importordningen Försäljning via plattform

• Vara direkt från land 

utanför EU till köpare i EU

• Försändelsens värde 

högst 150 euro

• Plattformen gjort 

försäljningen möjlig

• Två händelser:

‒ försäljning till plattformen, 

ej moms

‒ plattformen säljer till 

slutkund, kan använda 

importordningen 

Köparen – privatperson i ett EU-land

Unionsordningen

• Ditt företag skickar varan 

till ett annat EU-land

• Omsättningströskel 

99 680 kr/år

• Frivillig registrering i 

One Stop Shop

‒ köparlandets moms

‒ redovisning i OSS

• Eller registrering i 

köparlandet
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2. Unionsordningen
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• Privatperson

• Över omsättningströskeln 99 680 kr

• Moms i det land köparen finns

Sälja varor och elektroniska tjänster inom EU

Unionsordningen

2022-03-3114



• Privatperson

• Ingen omsättningströskel

• Kan bli moms i det land köparen finns

Sälja andra tjänster inom EU 

Unionsordningen
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• Säljaren skickar varan till köparen

• Omsättning – över 99 680 kr per år

• Ta ut moms i köparnas länder

• Unionsordningen

Sälja en vara –
unionsintern distansförsäljning

Köpare
Köpare

Säljare

Slovakisk 
moms

Fransk 
moms

Österrikisk 
moms

Köpare
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• Omsättning – över 99 680 kr per år

• Ta ut moms i köparnas länder

• Unionsordningen

Säljare

Köpare

Köpare

Köpare

Polsk 
momsFransk 

moms

Italiensk 
moms

Sälja en elektronisk tjänst
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Sälja en annan tjänst 

• Reparationer på fastigheter

i Danmark

• Dansk moms från första 

försäljningen

• Unionsordningen
Säljare

Köpare

Köpare

Köpare
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3. Importordningen
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Normalt vid import

• Företaget – säljaren

‒ tar inte ut moms av privatpersonen

• Privatpersonen – kunden

‒ blir importör

‒ betalar moms till Tullverket eller 

transportören innan varorna 

levereras

Importordningen

• Företaget – säljaren

‒ tar ut moms av privatpersonen och 

redovisar momsen i One Stop Shop

• Privatpersonen – kunden

‒ betalar sitt lands moms till företaget 

direkt vid köpet

Sälja varor importerade till EU 
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• Varan levereras direkt till köparen 

från plats utanför EU

• Försändelsens värde högst 150 euro

Sälja varor importerade till EU

Importordningen
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22 2022-03-31

Tillverkare

Försäljningspris 
polsk moms

Köpare

Säljare

• Ett företag i Sverige säljer en klocka via sin 

webbshop. Kunden är en privatperson i Polen. 

Priset för klockan är 120 euro exklusive moms. 

• Klockan skickas från tillverkaren i Storbritannien 

direkt till kunden.

• Säljaren är registrerad enligt importordningen 

och tar ut polsk moms av kunden. 

• Säljaren lämnar sitt IOSS-nummer i 

tulldeklarationen till tullen och redovisar

den polska momsen i One Stop Shop.

Sälja en vara importerad till EU



4. Sälja varor via plattform
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Sälja varor via plattform

Plattformsföretag

Säljare Köpare
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Importerad vara säljs via plattform

Varan levereras direkt till köparen från 

plats utanför EU

Försändelsens värde högst 150 euro

Plattformsföretaget som säljare

Importordningen
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Svenskt 
företag

Tillverkare

Plattformsföretag 
säljare

Faktura
utan moms

Köpare

Försäljningspris 
polsk moms

Sälja en importerad vara 
via plattform 

• Privatperson i Polen köper en klocka för
120 euro via en plattform. Plattformen 
meddelar företaget att de har sålt klockan. 

• Företaget ser till att klockan skickas från 
tillverkaren i Storbritannien direkt till 
privatpersonen.

• Innebär att företaget säljer klockan till 
plattformsföretaget som sedan säljer den till 
privatpersonen.

• Företaget ska inte ta ut någon svensk moms 
eftersom klockan finns utanför EU när de 
säljer den till plattformsföretaget.

• Plattformsföretaget kan välja att registrera sig 
enligt importordningen. Privatpersonen betalar 
då polsk moms till plattformsföretaget, som 
redovisar momsen i One Stop Shop.
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Alla våra webbseminarier finns på 

skatteverket.se/webbseminarier




