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Kundnummer/Client ID
1
Upplysningar och var blanketten ska skickas, se sidan 3.
Information and where to send the form, page 3.
* Skatteverket
Ansökan avser tiden/The application relates to the period
Sökande/Applicant
Verksamhet/Business
Ansökan avser/subject of application
Mervärdesskatt (moms) att återfå/Value added tax (VAT) requested for repayment
Moms som hänför sig till 
omvänd skattskyldighet/VAT concerning the reversed charge
Moms på avgift för passage via Öresunds-
förbindelsen/VAT on toll fees for passage via the Öresund Link
Övrig moms /Other VAT
Summa/Total
2
3
5
4
Utbetalning önskas i (valuta)/Please pay in (currency)
Återbetalningssätt/Way of repayment
Bankkonto/Bank Account
Svenskt bankgirokonto/Swedish Bank Giro Account
Svenskt plusgirokonto/Swedish Postal Giro Account
Ombud/Agent   (Fullmakt i original ska bifogas ansökan/Power of Attorney must be enclosed in original)
6
Specifikation av de varor/tjänster för vilka återbetalning av moms yrkas i denna ansökan/
Specification of goods/services for which refund of VAT is requested in this application
Moms som avser omvänd skattskyldighet/VAT concerning the reversed charge
Faktura-
datum/
Date of
invoice
Fakturanummer/
Invoice No.
Vara/Tjänst/
Goods/Service
Pris enligt faktura/
Invoice price
Debiterad moms/
Charged VAT 
Noteringar/
Remarks
Summa/Total
Moms på avgift för passage via Öresundsförbindelsen/VAT on toll fees for passage via the Öresund Link
Faktura-
datum/
Date of
invoice
Fakturanummer/
Invoice No.
Vara/Tjänst/
Goods/Service
Pris enligt faktura/
Invoice price
Debiterad moms/
Charged VAT 
varav avser momspliktig
omsättning/of which 
taxable turrnover
Summa/Total
7
Övrig moms/Other VAT
Faktura-
datum/
Date of
invoice
Fakturanummer/
Invoice No.
Vara/Tjänst/
Goods/Service
Pris enligt faktura/
Invoice price
Debiterad moms/
Charged VAT 
Summa/Total
7
varav avser momspliktig
omsättning/of which 
taxable turrnover
Vi åtar oss att återbetala belopp som felaktigt utbetalats till oss/We undertake to pay back any wrongfully obtained amounts.
Jag försäkrar på heder och samvete att/I solemnly declare that
- lämnade uppgifter är sanna och fullständiga/this information is true and complete
- angivna varor och tjänster har använts i företagets verksamhet/the goods and services have been used
  for the company´s business
- om angivna varor och tjänster omsatts i ett EU-land är omsättningen skattepliktig eller medför rätt till återbetalning där/
  if the specified goods or services are sold within a European Union member state, the turnover is either taxable or entails
  the right to a refund there.
Underskrift/Signature
Underskrift av den sökande/behörig firmatecknare/behörigt ombud/Signature
of applicant/person authorized to sign for the company/authorized agent
Namnförtydligande/Name in block letters
Information
Vem kan få återbetalning?
Den här blanketten vänder sig till utländska beskattningsbara personer (utländska företagare) som inte är etablerade inom EU:s momsområde och vill ansöka om återbetalning av svensk moms. För att kunna få återbetalning får ni under ansökningsperioden inte vara, eller bli, momsregistrerad i Sverige.
Följande villkor ska vara uppfyllda:
- Momsen ska avse förvärv eller import för er omsättning i verksamhet som ni har i andra länder än Sverige.
- Om ni haft er omsättning i ett annat EU-land ska den vara momspliktig eller ge rätt till återbetalning i det landet.
- Omsättningen skulle ha varit momspliktig eller medfört rätt till återbetalning om ni haft den i Sverige.
Ni kan även få tillbaka moms för varor och tjänster som ni ska omsätta inom landet när en i Sverige momsregistrerad köpare är skyldig att betala skatt för omsättningen (s.k. omvänd skattskyldighet).
Begränsningar av rätten till återbetalning
Ni har inte rätt till återbetalning om det finns ett avdragsförbud i de svenska momsreglerna. Begränsningen gäller bland annat för resetjänster. En resebyrå får inte återbetalning för varor och tjänster som kommer resenären direkt till godo.
Ni kan bara medges återbetalning vid förmedling av varor och tjänster om uppdragsgivaren skulle ha haft rätt till återbetalning om denne handlat själv, i eget namn. Om förmedlingen skett i flera led så måste varje led ha haft rätt till återbetalning. Ni måste alltså visa att ni haft denna rätt.
Moms på bilhyra eller leasing återbetalas med 50%.
Vid extern representation får avdrag göras med skäliga 46 svenska kronor (SEK) per person och måltid. Spritdrycker och vin får inte ingå i detta underlag.
När inträder rätten till återbetalning?
Har ni rätt till återbetalning träder den in 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, måste det ansökta beloppet vara minst 500 SEK. I annat fall måste det ansökta beloppet vara minst 4000 SEK.
Who is eligible for a refund?
If you are a foreign entrepreneur and not established within the EU VAT area, you should use this form to apply for refund of Swedish VAT. The condition is that you not during the application period is or should be registered for VAT in Sweden. The following conditions must be fulfilled:
- The VAT must refer to acquisition or import for your turnover in business in other countries than Sweden.
- If your sale (turnover) takes place in another EU country it is subject to VAT or entitles you to a refund in that country.
- Your turnover would have been subject to VAT or would have entailed the right to a refund if it took place in Sweden.
As a foreign entrepreneur, you can also get a VAT refund for goods or services that you will sell in Sweden when a VAT-registered buyer is tax-liable for the turnover in Sweden ("reversed charge").
Limitations on the right to a refund
You are not entitled to repayment if the Swedish VAT regulations prohibit deduction. The limitations apply, among other things, to the sale of travel services. Refunds are not given to a travel agency for goods and services that have directly benefited the traveller.
If you act as an agent for goods and services, a refund will be given only if the principal would have been entitled to a refund if he had acted in his own name. If the agency work took place in several stages, each stage must have been entitled to a refund. As the person applying for a refund, you must show that this right existed.
Only 50% of VAT incurred on costs for car rental or leasing is deductible.
Entertainment for guests: the applicant may deduct 46 Swedish kronor (SEK) per guest and meal. Alcoholic beverages cannot be included in the expenses.
When are you entitled to repayment?
If you are entitled to a refund, you right occur when:
- goods have been delivered to you or brought into the country.
- a service has been provided to you
- you have paid in advance for ordered goods or services.
Minimum amounts
If the application refers to a full calendar year or the remainder of the year until the turn of the year, the amount of VAT for which a refund is applied for may not be less than SEK 500. In other cases, the amount of VAT may not be less than SEK 4 000.
Information
Ansökan om återbetalning
Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 30 juni året efter det år som ansökan avser.
1. Skatteverket tilldelar er kundnummer vid första ansökan.
2. Bifoga ett intyg som visar att ni är näringsidkare. Det ska vara utfärdat av en behörig myndighet och får vara högst 12 månader gammalt.
3. Ansökan ska omfatta minst tre och högst tolv kalendermånader efter varandra. Avser den tiden fram till ett årsskifte får den dock omfatta kortare tid än tre månader. En ansökan får aldrig avse olika kalenderår.
4. Ni ska styrka ansökt belopp med fakturor i original. När en faktura hänvisar till underliggande fakturor ska ni även bifoga dessa. Den svenska momsen ska vara specificerad i fakturan. Alla belopp ska anges i svenska kronor (SEK). Om andra valutor förekommer ska beloppen räknas om till SEK när ni ansöker om återbetalning. Använd valutakursen på leveransdagen. Ni får dock använda kursen på fakturadagen om faktureringen har skett i nära anslutning till leveransen. Redovisa moms som avser omvänd skattskyldighet, moms för avgift för passage via den fasta Öresundsförbindelsen och övrig moms separat i ansökan.
5. När ni ansöker om återbetalning av moms vid försäljning med omvänd skattskyldighet i Sverige ska ni styrka att vidareförsäljning skett inom Sverige. Detta kan ni göra med exempelvis fakturakopior på er egen vidareförsäljning.
6. För återbetalning kan ni välja bankkonto, svenskt plusgiro- eller bankgirokonto.
7. Om en vara eller tjänst använts både i momspliktig och ej momspliktig verksamhet inom EU ska ni fördela momsen i förhållande till användningen. Ange den del av momsen som avser den momspliktiga verksamheten.
Skicka ansökan till
Skatteverket
Utlandsenhet Malmö
SE-205 31 Malmö
Leveransadress (paket och bud)
Skatteverket
Hjalmar Gullbergsgatan 1
SE-211 49 Malmö
Application for a refund
The application must be received by the Swedish Tax Agency no later than 30 June of the following calendar year.
1. Client numbers are issued by the Swedish Tax Agency on your first application.
2. Attach a certificate that shows that you are an entrepreneur. The certificate must be issued by a competent authority and not be older than 12 months.
3. The application is to cover at least three and no more than twelve consecutive calendar months. If the application applies to the period up to the turn of a year, it may refer to a shorter period than three months. An application must never refer to different calendar years.
4. You must show the amount applied for with original invoices. Where an invoice refers to underlying invoices, these are also to be attached. Swedish VAT is to be specified in the invoice. All sums are to be shown in Swedish kronor (SEK). Other currencies may appear in invoices from Swedish companies. When you apply for a refund, the amount is to be recalculated in SEK. Use the exchange rate applying on the date of delivery. The exchange rate on the invoice date may be used if invoicing took place near the time of delivery. VAT referring to reversed charge, VAT for passage over the Öresund Link and other VAT are to be shown separately.
5. In your application for a refund of VAT applying to sale involving reversed charge in Sweden, you are to prove that onward sale took place in Sweden. You can do this using copies of your invoices for onward sale.
6. You can choose to receive payment to a bank account, Swedish postal giro account or a Swedish bank giro account.
7. If goods or services are used both in VAT-liable and non-VAT-liable business within EU, the VAT is to be distributed in proportion to their use. You are to state the proportion of VAT that pertains to the VAT-liable business.
Send your application to
Skatteverket
Utlandsenhet Malmö
SE-205 31 Malmö
Delivery services
Skatteverket
Hjalmar Gullbergsgatan 1
SE-211 49 Malmö
Ansökan om momsåterbetalning/
Application regarding VAT-refund
SKV
5801
20
Moms AG
Moms AG
Moms AG
sv
web
02
20201123
Exempelvis namn på formuläret alternativt användningsområdeExempel: Beslut, Förfrågan o.s.v.
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