VAT return

Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på
deklarationsdagen
The tax return must reach the Swedish Tax
Agency by the closing date for returns

Mervärdesskattedeklaration
01 Deklarationsdag

02 Person-/Organisationsnummer

01 Filing date

02 Personal/Corporate Identity Number

Momsregistreringsnummer (VAT-nummer)

Bankgiro och referensnummer (OCR), se andra sidan
Skickas till

Send to

VAT to declare for (period)

Moms att deklarera för

Ange endast kronor, ej ören

A. Sales or Self-supply liable to VAT

A. Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms
Momspliktig försäljning
som inte ingår i ruta 06,
07 eller 08

Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.
Statistiska centralbyrån (SCB) använder uppgifterna i skattedeklarationen för framställning av statistik.

Momspliktiga uttag
Beskattningsunderlag vid
vinstmarginalbeskattning
Hyresinkomster vid frivillig
skattskyldighet

L 15-10
01
4700 18

06 Self-supply liable to VAT
07 Taxable basis Margin Scheme
Taxation
08 Rental income on voluntary tax
liability

C. Purchases liable to VAT

C. Momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet
Inköp av varor från ett
annat EU-land
Inköp av tjänster från ett
annat EU-land enligt
huvudregeln 1

20 Purchases of goods from another
EU country
21 Purchases of services from another
EU country as per the Main Rule

22
Inköp av tjänster från ett
2
land utanför EU
Inköp av varor i Sverige 23
som köparen är skattskyldig
för 3
Övriga inköp av tjänster 24
i Sverige som köparen är
skattskyldig för
H. Import

H. Import

Beskattningsunderlag
vid import

Purchases of services from a
country outside the EU

B. Utgående moms på försäljning eller uttag i ruta 05 - 08
10
Utgående moms 25 %
Utgående moms 12 %

Output VAT 12 %

+

Output VAT 6 %

D. Output VAT on sales in boxes 20 - 24
30

Utgående moms 25 %
Utgående moms 12 %

31
32

Utgående moms 6 %

+

Output VAT 25 %

+

Output VAT 12 %

+

Output VAT 6 %

I. Output on import in box 50

I. Utgående moms på import i ruta 50
60

Utgående moms 25 %
Utgående moms 12 %

Försäljning av varor
utanför EU

F. Ingående moms

36 Sales of goods outside the EU
37 Intermediary purchases of goods
in case of triangulation
38 Intermediary sales of goods in
case of triangulation

42

+

D. Utgående moms på inköp i ruta 20 - 24

Utgående moms 6 %

Övrig försäljning m.m.

Output VAT 25 %

Other purchases of services

50 Taxable basis on import

Försäljning av tjänster till 39
näringsidkare i annat EUland enligt huvudregeln 1,4
40
Övrig försäljning av tjänster
omsatta utanför Sverige
Försäljning när köparen är 41
skattskyldig i Sverige

12

Utgående moms 6 %

E. Sales etc. exempt from VAT
35 Sales of goods to another EU
Försäljning av varor till
country
ett annat EU-land 4

Mellanmans inköp av
varor vid trepartshandel

11

+

Purchases of goods in Sweden
that the buyer is liable for

E. Försäljning m.m. som är undantagen från moms

Mellanmans försäljning av
varor vid trepartshandel 4

SKV

05 Sales liable to VAT, not including
boxes 06, 07 or 08

B. Output VAT on sales in boxes 05 - 08

F. Input VAT

61
62

48

Ingående moms att dra av

+

Output VAT 25 %

+

Output VAT 12 %

+

Output VAT 6 %

-

Input VAT to deduct

G. VAT to pay or to recover (always filled)

G. Moms att betala eller få tillbaka (ifylls alltid)

Sales of services to traders in another Moms att betala
EU country as per The main rule
eller få tillbaka

49 +/-

=

VAT to pay or recover

Other sales of services supplied
outside of Sweden
Sales where the purchaser is liable
to VAT in Sweden
Other sales etc.

Förklaringar till fotnoter 1-4, se kopian

Upplysningar (Upplysningar kan bara lämnas i rutan)
Information (can only be written inside the box)

03 Administrativ kod

03 Admin. code

Skriv under på andra sidan.

