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Regler för betalning, redovisning
och återbetalning av punktskatt

Denna information vänder sig till dig som deklarerar,
betalar eller ansöker om återbetalning av punktskatter
hos Skatteverket.

Vad är en punktskatt?

Redovisning av punktskatter

Med punktskatt avses skatt på annonser och reklam,
spelskatt, bekämpningsmedelsskatt, lotteriskatt,
tobaksskatt, alkoholskatt, energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt, naturgrusskatt, avfallsskatt,
skatt på termisk effekt i kärnkraftsreak torer, skatt
på vinstsparande, särskild premieskatt för grupplivförsäk ringar, viss avkast ningsskatt på pensionsmedel samt skatt på trafi kförsäkringspremie m.m.

Punktskatterna ska redovisas i en punktskattedek laration som du får från Skatteverket för varje redovisningsperiod. Punktskattedeklarationen ska skickas
till den adress som fi nns angiven på deklarationsblanketten.

Skatteverket är beskattningsmyndighet för punktskatter.

Förfallodagar
Punktskatter ska som huvudregel deklareras och
betalas vid de tidpunkter som framgår av följande
tabeller. Olika tabeller gäller beroende på om och
hur företaget redovisar moms samt på storleken av
beskatt ningsunderlaget för moms.

Betalning av punktskatter
Punktskatter ska betalas in till skattekontot på samma
sätt som arbetsgivaravgifter, moms m.m. Du ska
använda de inbetalningskort som du fått från Skatteverket för betalning till skattekontot. Ytterligare inbetalningskort kan du beställa via vår servicetelefon
020-567 000, direktval 6704, eller via vår webbplats, www.skatteverket.se. Skatten anses betald
först den dag då den bokförs på Skatteverkets konto.

Denna utgåva finns bara som pdf-fil på www.skatteverket.se.

Förfallodagar för punktskatter
Företag m.fl. som inte ska redovisa moms
över huvud taget.

Stora företag ( dvs. beskattningsunderlaget
för moms överstiger 40 miljoner kr för beskattningsåret ).

Punktskattedeklaration för redovisningsperioden
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Företag med ett beskattningsunderlag för
moms som understiger 40 miljoner kr för
beskattningsåret .
Punktskattedeklaration för redovisningsperioden
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Betalningen av punktskatter ska vara bokförd på
Skatteverkets särskilda konto för skatteinbetalningar senast samma dag som deklarationerna
ska ha kommit in till Skatteverket.

Undantag från reglerna

Återbetalningar

Reklamskatt, avfallsskatt samt redovisningsperiod som omfattar helt beskattningsår
De som har redovisningsperioder som är längre än
en kalendermånad ska redovisa skatten i en dekla ration som ska ha kommit in till Skatteverket senast
den 26 i andra månaden efter redovisningsperiodens
utgång.

Återbetalningar enligt vissa regler om reklam-,
alkohol-, tobaks-, energi-, koldioxid- och svavelskatt
sker via skattekontot. Återbetalningarna hanteras
enligt förfarandet i skatteförfarandelagen (2010/11:165)
och ett beslut om återbetalning anses som ett be skattningsbeslut. Återbetalningsbeloppet tillgodoräknas ditt skattekonto. Återbetalningsbart överskott
betalas ut automatiskt.

Detta gäller främst
• skattskyldiga för reklamskatt med redovisningsperioder som omfattar två månader
• skattskyldiga för avfallsskatt som redovisar en
gång per kvartal
• skattskyldiga för avkastningsskatt på pensionsmedel där pensionssparinstitutets beskattningsår
är redovisningsperiod
• de som har fått ett beslut från Skatteverket att
redovisningsperioden för punktskatten ska vara
ett helt beskattningsår.

Kommuner och landsting
Kommuner och landsting ska alltid lämna deklaration
senast den 12 i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång.
Händelseskattskyldiga
Enligt vissa regler i lagarna om tobaksskatt, alkoholskatt och energiskatt samt skatt på vinstsparande
ska skatten redovisas i en särskild deklaration för
varje skattepliktig händelse. Några redovisningsperioder fi nns alltså inte. Dessa skattskyldiga får
en särskild skattedeklaration. Dek larationen ska
lämnas in till Skatteverket senast 5 dagar efter den
skattepliktiga händelsen. För skatt på vinstsparande
ska deklarationen lämnas senast 25 dagar efter den
skattepliktiga händelsen.

Har du frågor?
För mer information kontakta :
Tfn :
Fax :
E-post :
Webbplats :

0771-567 567, mån –fre kl 09.00 –15.00
0240-103 40
storforetagsregionen@skatteverket.se
www.skatteverket.se

Postadress: Skatteverket
Storföretagsregionen
Ludvikakontoret
771 83 Ludvika
I skattekontosystemet gäller särskilda regler bl.a.
för räntor, över- och underskott på skattekontot.
Läs mer om skattekontot i ”Skattekontobroschyren”
( SKV 408 ), som du kan få på ett servicekontor eller
via www.skatteverket.se.
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Skaffa e-legitimation
Om du har e-legitimation kan du bl.a.
– se hur mycket som finns på företagets skattekonto
– registrera företag
– lämna elektronisk deklaration varje månad för moms och
arbetsgivaravgifter ( men inte punktskattedeklarationer )
– anmäla bankkonto för skatteåterbäring.
Men du kan göra mycket mer med e-leg, inte bara hos Skatteverket.
Det skapas allt fler liknande tjänster som du kan ha nytta av.
Gå in på www.skatteverket.se under E-tjänster.

Anmäl bankkonto
Då får du snabbt och säkert in skatteåterbäringen på ditt bankeller plusgirokonto.
Gå in på www.skatteverket.se eller din banks webbplats. Du kan
också beställa blanketten ”Skatteöverföring till bankkonto” via vår
servicetelefon 020-567 000. Vänta på svar, slå sedan direktval 6705.

Självbetjäning dygnet runt
Webbplats: skatteverket.se
Servicetelefon: 020-567 000
Personlig service
Skatteupplysning: 0771-567 567
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