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KVARTALSREDOVISNING
Periodisk sammanställning
Avser tiden

Momsregistreringsnummer

Kvartalskod

RSV 5740 T utgåva 3 99-06

Köparens VAT-nummer inklusive landkod

+

Värde av trepartshandel (ej ören)

Värde av varuleveranser (ej ören)

Summa värde av varuleveranser:
Sida nr
Underskrift

Telefonnummer

Namnförtydligande

Faxnummer

av totalt

+

Upplysningar
Närmare information om uppgiftsskyldigheten m.m. lämnas i broschyren
"Hur man fyller i kvartalsredovisningen", RSV 557.

Köparens VAT-nummer inklusive landkod

Summa värde av varuleveranser

Registreringsnumret till mervärdesskatt (VAT-nummer) så som
det ska skrivas i samband med gemenskapsintern handel
inleds med en landkod. Följande landkoder är giltiga:

I detta fält summeras värdet av varuleveranser under perioden.
Häri ingår värdet av varuförsäljningar samt värdet av
varuöverföringar.

AT
BE
DE
DK
EL

Beloppen avseende trepartshandel ska varken medräknas i
värdet av varuleveranser eller i summan och ska heller inte
sammanräknas i övrigt.

Österrike
Belgien
Tyskland
Danmark
Grekland

ES
FI
FR
GB
IE

Spanien
Finland
Frankrike
Storbritannien
Irland

IT
LU
NL
PT

Italien
Luxemburg
Nederländerna
Portugal

Det efter landkoden följande registreringsnumret består av upp
till tolv tecken och anges vänsterställt. Giltiga tecken är 0 - 9
och A - Z. Förekommande bindestreck, mellanslag och punkter
ska inte medtas. I broschyren "Hur man fyller i kvartalsredovisningen" finns uppgifter om utseendet av övriga
EG-länders momsregistreringsnummer. Ett svenskt momsregistreringsnummer kan inte förekomma i kvartalsredovisningen.

Värde av varuleveranser
För varje köpare eller varumottagare i annat EG-land anges
det för kvartalet ifråga sammanlagda värdet (inklusive
eventuellt erhållna förskott) av
Försäljning av varor (fakturabeloppen), inräknat leveranskostnader och andra kostnader som avkrävs kunden.

Varje sida summeras för sig. Ytterligare summeringar ska inte
göras.

Sidnummer
Om kvartalsredovisningen omfattar flera sidor ska på varje
sida anges sidnummer samt det totala antalet sidor.

OBS!
Värdet ska anges i svenska kronor. Örestal, öresmarkeringar
samt tusentalsavskiljare m.m. ska inte anges. Negativa
värden anges med ett tydligt minustecken före beloppet.
Beloppsuppgifterna kan anges höger- eller vänsterställda.
Blanketten är avsedd för optisk läsning. Hjälplinjerna för
teckenavskiljning inom respektive fält är endast avsedda att
användas om blanketten fylls i för hand. Maskinskrift behöver
inte anpassas till hjälplinjerna, men landkoden bör alltid
skrivas i de två första kolumnerna.

Kreditfakturor utfärdade till köpare för leveranser
redovisade under aktuellt eller tidigare kvartal.
Värdet av varor som överförts till egen verksamhet i annat
EG-land. I broschyren "Hur man fyller i kvartalsredovisningen" finns ytterligare information om uppgiftsskyldigheten för varuöverföringar.
Värdet av inköpta varor ska inte redovisas i kvartalsredovisningen.

Underskrift
Blanketten ska skrivas under av uppgiftslämnaren. Telefonoch faxnummer som uppges bör avse person på företaget som
kan besvara eventuella frågor rörande i kvartalsredovisningen
lämnade uppgifter.

Värde av trepartshandel

Alternativa sätt att lämna uppgifterna

Med trepartshandel avses att en vara säljs mellan tre parter
exempelvis av A till B som vidareförsäljer den till C och varan
går direkt från A till C. Vidare ska A, B och C vara registrerade
till mervärdesskatt i tre olika EG-länder.

Kvartalsredovisning kan även lämnas med hjälp av ADB.

B ska i sin kvartalsredovisning uppge C:s registreringsnummer till mervärdesskatt samt försäljningsbeloppet som
värde av trepartshandel.

OBS!
För varje köpare/mottagare ska uppgifterna lämnas på
endast en rad, oavsett om såväl varuleveranser som
trepartshandel har förekommit till samma mottagare under
samma kvartal.

•

Kvartalsredovisningsuppgifter kan överföras via modem
med användande av programmet ELDA 2000 som
kan beställas kostnadsfritt från närmaste skattekontor,
blankett RSV 2695.

•

Uppgifterna kan också lämnas på magnetmedium. Information om postutseende m.m. lämnas i broschyren
"Teknisk beskrivning för redovisning med ADB-medium,
Mervärdesskatt, KVARTALSREDOVISNING", RSV 278.

