
Namn/Firma och postadress Person-/Organisationsnummer
Allmänna uppgifter 

Kontaktperson 

Underskrift

Ny ordinarie mottagningsplats

Ändring av ordinarie mottagningsplats enligt lagen
- (1994:1564) om alkoholskatt,
- (1994:1563) om tobaksskatt 
- (1994:1776) om skatt på energi.
Upplysningar - se sidan 2.

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Telefon (även riktnummer)

E-postadress

Eventuell c/o-adress, gatuadress, postnummer och ortnamn (boxadress får inte anges)

Telefonnummer 

Postadress Telefon 
www.skatteverket.se

0771- 567 567771 83 Ludvika storforetagsregionen@skatteverket.se

E-postadress

Datum

Blanketten skickas till
Skatteverket
771 83 Ludvika
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Begäran 
Ändrad ordinarie mottagningsplats
Registrerad varumottagare
Alkoholskatt - Tobaksskatt - Skatt på energi

Telefon (även riktnummer)

Övriga upplysningar

OBS! Den nya ordinarie mottagningsplatsen kommer att ersätta den befintliga.



Upplysningar
Begäran om ändrad ordinarie mottagningsplats
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Information
Information om registrerad varumottagare och om ordinarie mottagningsplats finns bl.a. i 
Skatteverkets broschyrer ”Varumottagare - skatt på energi” (SKV 532), ”Varumottagare  - 
alkoholskatt” (SKV 533) och ”Varumottagare - tobaksskatt” (SKV 534).

Broschyrerna hittar du på skatteverket.se.

Vad är en ordinarie mottagningsplats?
En ordinarie mottagningsplats är den adress där en registrerad varumottagare kommer att ta 
emot de varor, som flyttas till honom under uppskovsförfarande från andra EU-länder. Det är 
alltså frågan om den plats där varumottagaren fysiskt ska ta emot varorna. Det ska vara en 
svensk adress. 

Vad ska denna blankett användas till?
Du som redan är godkänd som registrerad varumottagare, men som önskar ändra den tidigare 
angivna ordinarie mottagningsplatsen, kan göra detta i denna blankett. Du som ansöker om att 
bli godkänd som registrerad varumottagare ska ange en ordinarie mottagningsplats redan i 
ansökningsblanketten för godkännandet (SKV 5344, SKV 5347 eller SKV 5348). 

Från när gäller ändringen?
Ändringen gäller tidigast från och med dagen för Skatteverkets beslut eller från det senare 
datum som framgår av beslutet. 

Om man vill ta emot varor på en annan plats än den ordinarie 
mottagningsplatsen? 
En registrerad varumottagare, som vill ta emot varor på en annan adress än sin ordinarie 
mottagningsplats, har möjlighet att göra detta genom att i förväg anmäla denna som ”direkt 
leveransplats”. Detta gör man på blankett ”Anmälan  Direkt leveransplats” (SKV 5369) som 
finns på skatteverket.se. 
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