
Upplysningar
Vem kan få återbetalning?
Är ni en utländsk företagare som inte ska vara
momsregistrerad i Sverige kan ni få tillbaka mom-
sen på varor och tjänster som ni köper i Sverige
om följande villkor är uppfyllda:
-  Momsen ska avse förvärv eller import för er om-
   sättning i verksamhet i andra länder än Sverige.
-  Om er omsättning har gjorts i ett annat EG-land
   än Sverige skulle den vara momspliktig eller ge
   rätt till återbetalning i det landet.
-  Er omsättning skulle ha varit momspliktig eller
   medfört rätt till återbetalning om den gjorts i
   Sverige.

Som utländsk företagare kan ni även få tillbaka
moms för varor och tjänster som ni ska omsätta i
Sverige när en momsregistrerad köpare är skatt-
skyldig för omsättningen, så kallad omvänd skatt-
skyldighet.

Bestämmelserna om återbetalning till utländska
företagare finns i kapitel 10 och 19 i mervärdes-
skattelagen (1994:200).

Begränsningar av rätten till återbetalning
Ni har inte rätt till återbetalning om det finns ett
avdragsförbud enligt de svenska momsreglerna.
Begränsningen gäller bland annat vid omsättning 
av resetjänster. Återbetalning medges inte en rese-
byrå för varor och tjänster som kommer resenären 
direkt till godo.

Vid förmedling av varor och tjänster medges ni
återbetalning endast om uppdragsgivaren skulle
ha haft rätt till återbetalning om denne handlat i 
eget namn. Om förmedlingen skett i flera led så
måste varje led ha haft rätt till återbetalning. Det
är ni som söker återbetalning som måste visa att 
denna rätt funnits.

När inträder rätten till återbetalning?
Har ni rätt till återbetalning inträder rätten till åter-
betalning när
-  en vara levererats till er eller förts in i landet
-  en tjänst tillhandahållits er 
-  ni betalat i förskott för en beställd vara eller          
   tjänst.

Minimibelopp
Om ansökan avser ett helt kalenderår eller resten
av året fram till årsskiftet, återbetalas momsen om
den uppgår till minst 250 svenska kronor (SEK).

I annat fall återbetalas momsen om den uppgår till
minst SEK 2 000.

Ansökan om återbetalning
Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast 
30 juni året efter det år som ansökan avser.

Kundnummer tilldelas av Skatteverket vid första 
ansökan.

Ni ska bifoga registreringsbevis för mervärdesskatt
eller motsvarande handling. Beviset eller den mot-
svarande handlingen ska vara högst 12 månader
gammalt.

Ansökan ska omfatta minst tre och högst tolv
kalendermånader efter varandra. En ansökan får
aldrig avse olika kalenderår. Om ansökan avser 
tiden fram till ett årsskifte, får ansökan omfatta 
kortare tid än tre månader.

Ni ska styrka ansökt belopp med fakturor i origi-
nal. I de fall en faktura hänvisar till underliggande
fakturor ska även dessa bifogas. Den svenska
momsen ska vara specificerad i fakturan.

Alla belopp ska anges i svenska kronor (SEK).
Det kan förekomma andra valutor i fakturor från
svenska företag. Vid ansökan om återbetalning
ska beloppen räknas om till svenska kronor. Vid
omräkningen ska ni använda valutakursen på
leveransdagen. Kursen på fakturadagen får an-
vändas om fakturering har skett i nära anslut-
ning till leveransen.

Moms som avser omvänd skattskyldighet, moms
för avgift för passage via Öresundsförbindelsen
och övrig moms ska ni redovisa separat i an-
sökan.

Vid ansökan om återbetalning av moms som av-
ser försäljning med omvänd skattskyldighet i
Sverige ska ni styrka att vidareförsäljning skett 
inom Sverige. Detta kan ni göra med exempelvis 
fakturakopior på den egna vidareförsäljningen.

För återbetalning kan ni välja bankkonto, svenskt 
plusgirokonto eller svenskt bankgirokonto. Anger 
ni inget kontonummer kommer återbetalningen 
att göras till den adress ni angett i ansökan.

Om en vara eller tjänst använts både i moms-
pliktig och ej momspliktig verksamhet inom EG 
ska momsen fördelas i förhållande till använd-
ningen. Ni ska ange den del av momsen som 
avser den momspliktiga verksamheten.
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Skatteverket
Utlandsenheten
SE-106 61 Stockholm
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