
storforetagsregionen@skatteverket.se

Myndighetens anteckningar

Postadress Telefon

771 83 Ludvika
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E-postadress

www.skatteverket.se

010-578 71 99

Säljare
Person-/Org-/RegistreringsnummerNamn/Firma och postadress

Kontaktperson

Land

Telefonnummer

Anmälan enligt
- 15 b § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
- 16 b § lagen (1994:1563) om tobaksskatt eller
- 4 kap. 9 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Upplysningar - se sidan 3.

E-postadress Webbplats (frivillig uppgift)

OBS! Denna blankett är avsedd för säljare som vid ett enstaka tillfälle säljer alkoholvaror,
tobaksvaror eller energiprodukter till någon i Sverige genom distansförsäljning utan att
företrädas av en godkänd representant.

Köpare
Namn och postadress

KN-nummer

KN-nummer

KN-nummer

Total alkoholskatt

Summa detaljhandelspris

Total tobaksskatt

Total energiskatt

Total svavelskatt

Total koldioxidskatt

Alkoholvaror: Varuslag, varunamn, alkoholhalt och kvantitet

Tobaksvaror: Varuslag, varunamn och kvantitet

Energiprodukter: Varuslag, kvantitet och i förekommande fall miljöklass

Varubeskrivning m.m.
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7
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(1994:1563) om tobaksskatt (1994:1776) om skatt på energi(1994:1564) om alkoholskatt

Anmälan avser en införsel enligt lagen

Anmälan
Tillfälligt registrerad distansförsäljare
Alkoholskatt - Tobaksskatt - Skatt på energi

* Skatteverket
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Lastningsplats (ange även land)

Leveransplats

Säkerhet ställs genom

Förskottsinbetalning

Annat sätt, ange hur

Referensnummer

Beräknad införseldag

Leveransinformation m.m.

Säljarens underskrift

NamnförtydligandeTelefonnummer

Underskrift av behörig firmatecknare
Datum

OBS! Bifoga bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis.
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10
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Anmälan skickas till
Skatteverket 771 83 Ludvika

storforetagsregionen@skatteverket.se
Postadress Telefon

771 83 Ludvika
E-postadress

www.skatteverket.se

010-578 71 99

Myndighetens anteckningar



Oförpackad produkt som transporteras i behållare som
antingen utgör en integrerad del av transportmedlet (t. ex.
tankbil eller järnvägsvagn) eller en ISO-tank anses utgöra
kommersiell bulktransport.

Oförpackad produkt som transporteras i andra behållare som
överstiger en volym om 210 liter anses även utgöra kom-
mersiell bulktransport.

Beräkning av alkoholskatt
Ange den totala alkoholskatten som ska betalas för

aktuella varor. Aktuella skattesatser och beräkningsexempel
finns tillgängliga på Skatteverkets webbplats.

För öl beräknas skatten genom att antal liter multipliceras med
alkoholhalten uttryckt i volymprocent (exakt alkoholhalt).
Detta värde multipliceras därefter med skattesatsen.

För vin och andra jästa drycker än vin eller öl beräknas
skatten genom att antal liter multipliceras med respektive
skattesats.

För mellanklassprodukter beräknas skatten genom att antal
liter multipliceras med respektive skattesats.

För etylalkohol beräknas skatten genom att antal liter ren
alkohol (100 vol%) multipliceras med skattesatsen.

Detaljhandelspris för cigaretter
Med detaljhandelspris avses det högsta pris, inklusive

tobaksskatt och annan statlig skatt eller avgift, som cigarett-
förpackningarna får säljas för i detaljhandeln. Detaljhandels-
priset fastställs av tillverkaren eller hans representant. I rutan
anges summan av de högsta tillåtna detaljhandelspriserna för
samtliga cigarettförpackningar som omfattas av anmälan.
Observera att detaljhandelspris endast ska anges för
cigaretter.

Beräkning av tobaksskatt
Ange den totala tobaksskatten som ska betalas för

aktuella varor. Aktuella skattesatser och beräkningsexempel
finns tillgängliga på Skatteverkets webbplats.

För cigaretter beräknas skatten som visst belopp per styck
och viss andel av detaljhandelspriset. Dock lägst med antal
cigaretter multiplicerat med aktuell minimipunktskatt.

För cigarrer och cigariller beräknas skatten efter antal cigarrer/
cigariller multiplicerat med skattesatsen.

För röktobak beräknas skatten efter antal kilo multiplicerat
med skattesatsen.

Beräkning av energi-, koldioxid- och svavelskatt
Ange den totala energi-, koldioxid- och svavelskatt som

ska betalas för aktuella varor. Aktuella skattesatser finns till-
gängliga på Skatteverkets webbplats.

Energi- och koldioxidskatten beräknas efter kvantiteten
multiplicerat med skattesatsen.

Svavelskatten beräknas genom att antalet kubikmeter bränsle
multipliceras med antal tiondels viktprocent svavel i bränslet.
Detta värde multipliceras därefter med skattesatsen. Svavel-
halten ska vid beräkningen vara avrundad uppåt till närmaste
tiondels viktprocent. Svavelskatt tas inte ut om svavelinne-
hållet är högst 0,05 viktprocent. Om svavelinnehållet över-
stiger 0,05 viktprocent men inte 0,2 viktprocent ska dock
avrundning göras till 0,2 viktprocent.

Referensnummer
Ange ett referensnummer som identifierar försändelsen i

er bokföring (t.ex. ordernummer eller fakturanummer).

Ställande av säkerhet
Säkerhet kan lämpligen ställas genom förskottsinbetalning

av skattebeloppet till Skatteverkets plusgirokonto 95 06 71-8.
För andra alternativ, var god kontakta Skatteverket.

Registreringsbevis
En bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis ska bifogas

anmälan. Registreringsbeviset ska vara utfärdat av behörig
myndighet i det land ni har ert säte.

1

Upplysningar
Anmälan Tillfälligt registrerad distansförsäljare
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Information
Information om tillfälligt registrerad distansförsäljare finns bl.a.
i Skatteverkets broschyr SKV 535.

Distansförsäljning
Distansförsäljning innebär att en privatperson eller någon
annan som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet i
Sverige köper redan beskattade alkoholvaror, tobaksvaror eller
energiprodukter och att varorna transporteras till köparen
direkt från ett annat EU-land av säljaren eller av någon annan
för säljarens räkning. Vid distansförsäljning är säljaren skyldig
att betala den svenska punktskatten.

Vem ska anmäla sig för distansförsäljning?
Den som vid ett enstaka tillfälle säljer varor till någon i Sverige
genom distansförsäljning ska innan varorna avsänds från det
andra EU-landet anmäla sig till Skatteverket och ställa
säkerhet för skattens betalning. För ytterligare information om
hur säkerhet lämpligen ställs, se rubriken ”Ställande av
säkerhet” nedan.

Observera att den som mera regelbundet säljer varor till någon
i Sverige genom distansförsäljning i stället kan registrera sig
som distansförsäljare i Sverige och utse en representant som
ska godkännas av Skatteverket. För mer information, se
Skatteverkets broschyr SKV 535.

Redovisning av skatten
När varorna har förts in till Sverige ska skatten redovisas i en
deklaration. Skatteverket kommer att skicka ut en deklara-
tionsblankett till er efter att anmälan och säkerhet för skattens
betalning mottagits. Deklarationen ska vara Skatteverket
tillhanda senast fem dagar efter den dag då varorna fördes in
till Sverige.

Anvisningar för ifyllande av blanketten
Alkoholvaror

Med alkoholvaror avses
- öl, alkoholhalt överstigande 0,5 volymprocent,
- vin, d.v.s. en produkt framställd av vindruvor, alkoholhalt

över 1,2 men högst 15 volymprocent, i vissa fall upp till 18
volymprocent,

- andra jästa drycker än vin eller öl, d.v.s. fruktvin, cider etc.
alkoholhalt över 1,2 men högst 15 volymprocent,

- mellanklassprodukter, d.v.s. ”starkvin” m.fl. produkter,
alkoholhalt över 1,2 men högst 22 volymprocent,

- etylalkohol (spritdrycker), alkoholhalt överstigande 1,2
volymprocent,

- etylalkohol hänförlig till KN-nr 2207 (teknisk sprit), alkohol-
halt överstigande 1,2 volymprocent.

Tobaksvaror
Med tobaksvaror avses cigaretter, cigarrer, cigariller och

röktobak.

Energiprodukter
Energiprodukter med nedanstående KN-nummer kan

omfattas av en registrering som tillfällig distansförsäljare.
KN-nummer avser lydelsen i den gemensamma tulltaxan den
6 augusti 2001.
1. KN-nr 1507-1518, när produkterna är avsedda att förbru-

kas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle,
2. KN-nr 2707 10, 2707 20, 2707 30 och 2707 50,
3. KN-nr 2710 11 - 2710 19 69,
4. KN-nr 2711, dock inte KN-nr 2711 11, 2711 21 och

2711 29,
5. KN-nr 2901 10
6. KN-nr 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42,

2902 43 och 2902 44.
7. KN-nr 2905 11 00, som inte är av syntetiskt ursprung, när

produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för upp-
värmning eller som motorbränsle,

8. KN-nr 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 och
3811 90 00,

9. KN-nr 3824 90 99, när produkterna är avsedda att förbru-
kas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle.

I fråga om produkter enligt KN-nr 2710 11 21, 2710 11 25
och 2710 19 29 kan registrering endast ske vid kommersiella
bulktransporter.
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