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Innehållsförteckning



När du säljer varor och tjänster har du moms på din försäljning. I Sverige finns tre momssatser: 25%, 
12% och 6%. Det finns även tjänster som är momsfria, till exempel sjukvård och tandvård.

Den vanligaste momssatsen är 25%. De allra flesta varor och tjänster har 25% moms. Det är 12% moms 
på livsmedel, restaurang, hotell och alkoholfria drycker. Det är 6% moms på tidningar, litteratur, konst, 
resor, idrott och träning. 

Säljer du till länder utanför Sverige behöver du veta om du säljer till en privatperson eller till ett företag 
och om du säljer en vara eller tjänst. Du behöver också veta om din kund bor i eller utanför EU. Den här 
guiden reder ut dessa frågetecken.  

Tanken är att varje led i kedjan ska  betala 
en skatt på det mervärde som skapas, en 
 mervärdesskatt. Momsen läggs på ditt pris och 
summan blir pris inklusive moms.  Summan 
får kunderna betala och moms beloppet kallas 
utgående moms. 

Den ingående momsen, alltså sådan moms 
som betalas i  samband med inköp gjorda 
till företaget, räknas bort från den utgående 
momsen. 

Moms - en del i värdekedjan

Skillnaden mellan ingående och utgående 
moms är det  belopp som  redovisas till 
 S katteverket. 

Utgående och ingående moms

Vad är moms?

Lilla momsguiden

Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt som de flesta företag är skyldiga att redovisa. Om du inte 
är momsregistrerad, eller momsbefriad, gör du ingen momsdeklaration. Då får du heller inte  tillbaka 
moms från Skatteverket. 

6%

Utgående moms är moms på 
det du säljer. Utgående moms 
betalar du till  Skatteverket.

Ingående moms är moms på 
det du köper. Ingående moms 
får du  tillbaka från  Skatteverket.

Den här guiden är till för dig som säljer och köper varor och tjänster till och från 
kunder i Sverige, andra EU-länder och länder utanför EU. 

6% 12% 25%

1.



Moms på försäljning

Du som är momsregistrerad lägger i de allra flesta fall på moms på ditt pris när du säljer varor och 
tjänster. Momsen som du lägger på kallas utgående moms och ditt pris (nettopriset) plus momsen är 
bruttopriset för din försäljning, det vill säga pris inklusive moms. 

Din köpare, oavsett om det är en privatperson eller ett företag, betalar hela bruttopriset till dig. Du 
måste sedan betala in momsen till Skatteverket när du momsdeklarerar.

Det här betyder att momsen inte påverkar din vinst, det är endast en sorts kontrollskatt som du hjälp-
er till att redovisa till Skatteverket. Det är ditt pris, nettopriset, som du räknar som intäkt i ditt företag. 

2.

Pris inklusive moms (bruttopris)
Ditt bruttopris består av ditt nettopris (din intäkt) plus utgående moms. 

pris exklusive moms (netto) x 1,25 = pris inklusive moms (brutto)

pris exklusive moms (netto) x 1,12 = pris inklusive moms (brutto)

pris exklusive moms (netto) x 1,06 = pris inklusive moms (brutto)

moms

nettopris
= intäkt

Så räknar du ut bruttopris (pris inklusive moms)

6%25%

6%12%

6%6%



Moms på försäljning inom Sverige

Till privatpersoner Till företag

När du säljer till privatpersoner inom Sverige 
lägger du på vanlig svensk moms.  Beroende 
på vad du säljer kan momsen vara 25, 12, 6 eller 
0%. De flesta varor och tjänster har momssats 
25%, med undantag för till  exempel livsmedel 
som har 12% eller taxiresor som har 6%. 

Ofta specificerar du priset inklusive moms när 
du säljer till privatpersoner eftersom de ändå 
inte får dra av sin moms så som företag gör. 

När du säljer till företag inom Sverige är 
det också vanlig svensk moms som gäller. 
 Skillnaden är att företaget du säljer till  också 
redovisar moms. Den moms de betalar får de 
senare tillbaka. 

Det gör att du ofta specificerar pris exklusive 
moms, det är kostnaden som företaget du 
 säljer till är intresserade av. 

25% 12% 6%

25% är den vanlliga momsen 
på varor och tjänster, men 
även på:

• tobak
• snus

6% är det på tidningar,  böcker 
och kulturella aktiviteter. 
Bland annat på:

• tidningar
• konst
• litteratur
• skolböcker
• dagstidningar
• resor inom Sverige
• träning, idrott och gym

12% moms är det på mat, 
 livs medel, restaurangbesök, 
hotell och bland annat:

• livsmedel
• hotell
• restaurang
• tuggummi
• alkoholfria drycker
• folköl
• lättöl

3.



Moms på försäljning till andra EU-länder

Till privatpersoner

Vad är ett VAT-nummer?

Vad är en periodisk sammanställning?

Till företag

När du säljer till privatpersoner i andra 
EU-länder lägger du på vanlig svensk 
moms.  Precis som om du skulle sälja till 
 privat personer inom Sverige. Du redovisar 
momsen på din  moms deklaration som vanlig 
svensk moms. 

Om du säljer elektroniska tjänster till 
 privatpersoner i andra EU-länder måste du 
använda det andra EU-landets momssats. Du 
kan antingen momsregistrera dig i den  andra 
EU-landet eller använda tjänsten MOSS hos 
Skatteverket. Reglerna gäller inte om du  säljer 
via handelsplattformer online, till  exempel 
App Store eller Google Play. 

VAT-numret är ditt momsregistreringsnummer. Det ser lite olika ut i olika EU-länder. I Sverige består 
VAT-nummer av bokstäverna SE följt av organisationsnummer (utan bindesstreck) plus siffrorna 01 på 
slutet, till exempel SE012345678901. 

Den periodiska sammanställningen är en lista över samtliga fakturor som du har skickat till  företag 
i  andra EU-länder med belopp, datum och mottagarens VAT-nummer. Du hittar blanketten eller 
 e-tjänsten på  Skatteverkets hemsida. Om du säljer varor eller tjänster påverkar hur ofta du ska göra en 
periodisk sammanställning:

När du säljer till företag i andra EU-länder 
 lägger du inte på någon moms på dina 
 fakturor. Du  behöver det andra företagets 
 VAT- nummer. Du måste även redovisa för hur 
mycket du har sålt i din  momsdeklaration. Du 
fyller i hur mycket du har sålt för i ruta 35 på 
din  momsdeklaration om du har sålt varor 
och i ruta 39 om du har sålt tjänster. 

När du säljer till företag i andra EU-länder 
måste du även göra en så periodisk 
 sammanställning.

4.



Försäljning av elektroniska tjänster till andra EU-länder 
- Mini One Stop Shop (MOSS) 

Länder i EU

Visste du att?

MOSS gäller dig som säljer elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och sändningstjänster 
till privatpersoner i andra EU-länder, till exempel appar. Du använder dock inte MOSS om du säljer 
genom en handelsplats på Internet, till exempel Apples App Store. Då räknas det som försäljning till ett 
annat företag.

Från och med första januari 2015 ska du på fakturor till privatpersoner i andra EU-länder ta ut den 
moms som gäller i landet där köparen bor. Den utländska momsen kan redovisas via tjänsten Mini One 
Stop Shop på Skatteverkets hemsida. Kontakta gärna en konsult om detta gäller dig. 

Sverige fick sina första skatter när staten Sverige bildades. 
 Pengarna gick från början till kungamaktens underhåll och 
 krigståg. Så småningom blev skatterna permanenta och fler 
 skatter  infördes, stormännen fick skattebefrielse och det 
 värdsliga  frälset skapades. 

• Belgien (1958)
• Bulgarien (2007)
• Cypern (2004)
• Danmark (1973)
• Estland (2004)
• Finland (1995)
• Frankrike (1958)
• Grekland (1981)
• Irland (1973)
• Italien (1958)

• Kroatien (2013)
• Lettland (2004)
• Litauen (2004)
• Luxemburg (1958)
• Malta (2004)
• Nederländerna (1958)
• Polen (2004)
• Portugal (1986)
• Rumänien (2007)
• Slovakien (2004)

• Slovenien (2004)
• Spanien (1986)
• Storbritannien (1973)
• Sverige (1995)
• Tjeckien (2004)
• Tyskland (1958)
• Ungern (2004)
• Österrike (1995)

Enklaste sättet att göra sin periodiska sammanställning är via Skatteverkets e-tjänst. Du som  företagare 
behöver själv hålla koll på när du ska göra din periodiska sammanställning. Om du inte har gjort det 
innan får du ingen blankett hemskickad till dig per automatik. Den periodiska sammanställningen görs 
dessutom innan momsdelarationen. 

5.

• Varje månad om du säljer varor.
• Var tredje månad om du säljer tjänster.
• Varje månad om du säljer både varor och tjänster .



Moms på försäljning till länder utanför EU

Till privatpersoner

Export av varor

Till företag

När du säljer till privatpersoner i länder  utanför 
EU lägger du på vanlig svensk moms, precis 
som om du skulle sälja till  privat personer inom 
Sverige. 

Du redovisar momsen på din  moms deklaration 
som vanlig svensk moms. 

När du säljer varor till länder utanför EU räknas det som export. När du gör  export försäljning lägger 
du inte på någon svensk moms på försäljningen. Det här gäller till exempel om du säljer till Norge eller 
USA. 

För att en försäljning ska räknas som export behöver du kunna styrka att varan hamnar i ett land  utanför 
EU. Om en fristående transportfirma sköter transporten kan du styrka exporten med en  fraktsedel eller 
en fraktfaktura. Om köparen själv hämtar varan i Sverige kan du bevisa att det är export om du kan visa 
att köparen: 

• transporterar varan utanför EU
• är en utländsk företagare
• köper varan för att använda i sin verksamhet i utlandet

När du säljer till företag i länder utanför EU 
räknas det som export och du lägger inte på 
någon moms på fakturan. 

För att du ska få räkna din försäljning som 
export behöver du kunna bevisa att varan 
hamnat utanför Sverige eller att tjänsten är 
förbrukad i utlandet. 

6.



Visste du att?

Skattesystemet reglerades och samordnades mer  noggrannt 
under Gustav Vasas tid. Kungen försökte införa en ny 
skatt, landsskatten, som skulle beräknas på varje persons 
 förmögenhet. Skatten möttes av så starkt motstånd att den 
 aldrig togs ut. 

Vad gäller tjänster behöver du kunna bevisa att tjänsten är omsatt hos ett företag i utlandet. Tjänsten 
måste gå att koppla till köparens verksamhet. Tjänster så som salongtjänster eller massage som är starkt 
kopplade till försäljning till privatpersoner kan vara svåra att bevisa som export.  Reparationskostnader 
och liknande är betydligt enklare. 

Om du är osäker på om du kan bevisa exporten kan du ta ut moms på fakturan ändå. När du sedan får 
tillräckligt med dokumentation och information av köparen kan du göra en justering och få tillbaka 
den svenska momsen. 

Vissa varor omfattas av exportrestriktioner och du behöver då ha någon form av tillstånd eller 
 exportlicens för att få sälja dessa varor till länder utanför EU. Vilken sorts tillstånd du behöver beror på 
vilken myndighet som hanterar handel med just den sortens vara som du säljer.

Här är några exempel på sådana varor med sina respektive ansvarig myndighet:

• jordbruksprodukter (Jordbruksverket)
• kulturföremål (Riksantikvarieämbetet)
• utrotningshotade djur och växter (Jordbruksverket)
• krigsmateriel (Inspektionen för strategiska produkter)
• produkter med dubbla användningsområden (Inspektionen för strategiska produkter)
• radioaktivt avfall (Strålsäkerhetsmyndigheten)

För att få tillstånd att exportera någon av dessa varor kontaktar du den berörda myndigheten. 

Ibland kan det även förekomma sanktioner mot vissa länder, till exempel handelsrestriktioner för 
 särskilda varor. Du kan till och med behöva exportlicens. Om du behöver det är det Kommers kollegium 
och Inspektionen för strategiska produkter som är ansvariga för sådana tillstånd. 

7.

Export av tjänster

Särskilda bestämmelser kring export av vissa varor



Om du har ett bokföringsprogram brukar programmet i de allra flesta fall hjälpa dig att  fylla 
i din momsdeklaration. Programmet lägger automatiskt in summor i de olika rutorna på din 
 moms deklarationsblankett (mervärdesskattedeklarationen) beroende på hur du har bokfört. Ofta kan 
du ta ut en så kallad ESKD-fil ur ditt bokföringsprogram som du sedan kan ladda upp i Skatteverkets 
e-tjänst för momsdeklaration. 

Trots det är det alltid bra att kontrollera att rätt summor befinner sig i rätt rutor, speciellt om du säljer 
mycket till andra EU-länder. 

Så här fyller du i din försäljning och momsen på din försäljning:

Summorna i ruta 35 och 39 är de summor som ska finnas i din periodiska sammanställning. 

Så fyller du i din momsdeklaration

8.



Moms på inköp

När du köper varor och tjänster ingår i det allra flesta fall moms i priset. För dig som företagare innebär 
det att du betalar hela priset inklusive moms till din leverantör. Däremot är det endast nettopriset, det 
vill säga pris exklusive moms, som är en kostnad för dig. Resten är ingående moms som du redovisar i 
din momsdeklaration och får tillbaka. 

Precis som när du säljer något påverkar momsen inte ditt resultat, utan är endast en sorts skatt.   

Som företagare får du alltså tillbaka den ingående momsen från Skatteverket, till skillnad från privat-
personer som räknar hela inköpet inklusive moms som en kostnad och får inte tillbaka någon moms. 

9.

Pris inklusive moms (bruttopris)
Bruttopris på det du köper består av nettopris (din kostnad) plus ingående 
moms. 

pris inklusive moms (brutto) x 0,80 = pris exklusive moms (netto)

pris inklusive moms (brutto) x 0,8926 = pris exklusive moms (netto)

pris inklusive moms (brutto) x 0,9434 = pris exklusive moms (netto)

nettopris
= kostnad

moms

Så räknar du ut nettopris (pris exklusive moms)

6%25%

6%12%

6%6%



Moms på inköp i Sverige

Moms på inköp från andra företag i Sverige har 25%, 12%, 6% eller 0% moms. De allra flesta varor och 
tjänster har 25% moms, med undantag för till exempel livsmedel som har 12% moms och resor inrikes 
som har 6% moms. 

10.

25% 12% 6%

25% är den vanlliga momsen 
på varor och tjänster, men 
även på:

• tobak
• snus

6% är det på tidningar,  böcker 
och kulturella aktiviteter. 
Bland annat på:

• tidningar
• konst
• litteratur
• skolböcker
• dagstidningar
• resor inom Sverige
• träning, idrott och gym

12% moms är det på mat, 
 livs medel, restaurangbesök, 
hotell och bland annat:

• livsmedel
• hotell
• restaurang
• tuggummi
• alkoholfria drycker
• folköl
• lättöl

Visste du att?

Moms är en förkortning av ordet mervärdesskatt och allmän 
varuskatt (oms), men till vardags kallas den nästan alltid moms. 
Före den 29 maj 1968 hette det dock bara oms.  



Moms på inköp från andra EU-länder

När du som företagare köper varor och tjänster från andra EU-länder är det viktigt att du anger ditt 
VAT-nummer. Då kommer företaget du köper ifrån inte att lägga på någon moms på din faktura. 

Istället är du skyldig att i din momsdeklaration redovisa hur mycket moms det skulle ha varit på  inköpet 
om det hade gjorts i Sverige. Det här innebär att det i din bokföring ser ut som du både har lagt på 
svensk moms och dragit bort den på samma gång.  

11.

• Företaget du köper ifrån måste vara moms registrerad i ett annat EU-land.
• Varorna måste transporteras från ett EU-land till ett annat.
• Du måste uppge ditt VAT-nummer till företaget du köper ifrån.

• Ange ditt VAT-nummer!
• Varorna måste transporteras från ett EU-land till ett annat. 

Om du inte anger ditt VAT-nummer vet inte din leverantör om att du är en företagare i ett annat EU-land 
och lägger på sin vanliga inhemska momssats. Om du får utländsk moms på en faktura kan göra något 
av följande:

• Kontakta din leverantör, ange VAT-nummer och be om en ny faktura.
• Strunta i det och bokföra hela beloppet som en kostnad och beräkna den svenska momsen på hela  
 beloppen  inklusive den utländska momsen.

Krav för att du ska slippa momsen

Vad händer om du glömmer ange VAT-nummer?

Kom ihåg när du köper varor och tjänster från andra EU-länder



Moms på inköp från länder utanför EU

När du köper en vara från ett land utanför EU kan det hända att landets egen momssats finns angiven 
på fakturan. Den behöver du inte ta hänsyn till, utan du bokför hela beloppet som en kostnad utan 
någon moms. 

Däremot tillkommer tullavgifter och importmoms. 

12.

Från och med den 1 januari 2015 ska momsregistrerade företag redovisa sin importmoms till 
 Skatteverket istället för till Tullverket. Det belopp du redovisar är baserat på fakturans monetära 
 tullvärde från fraktbolaget. Det monetära tullvärdet är tullvärdet på dina importerade varor uttryckt 
i SEK. 

Det monetära tullvärdet ska du redovisa i ruta 50 i momsdeklarationen och momsen för detta i ruta 
60, 61 eller 62 beroende på momssats. 

Exempel:
Du köper in varor från USA till ett värde 43 000 kr. Fakturan från leverantören bokförs utan moms. 

Fakturan från fraktbolaget anländer med en specifikation över alla kostnader. Då ska moms  bokföras.  
Det kan vara kostnader för hamnavgift, lastning, lossning, inrikestransporter, eventuell moms på 
 inrikesfrakten och införselmoms. Det monetära tullvärdet baseras på varorna som är inköpta och 
 bokförda tidigare.

Vi kommer nu att gå in på bokföringsmässig information. De bokföringskonton som anges kommer från 
svenska BAS-kontoplaner. Det kan hända att du har andra konton i ditt bokföringsprogram, men de bör 
inte skilja sig nämnvärt. 

Tull, importmoms och fraktkostnad

Ingen moms på inköp från länder utanför EU



För att kunna bokföra fakturan från fraktbolaget behöver du följande bokföringskonton:

• 5710 Fraktkostnader
• 2641 Ingående moms
• 4545 Beskattningsunderlag import av varor, 25%
• 4549 Motkonto beskattningsunderlag import
• 2645 Ber ingående moms inköp
• 2615 Utgående moms import av varor, 25%

I exemplet nedan har du betalat 11 991 kr inklusive moms för frakten. På fakturan framgår också att det 
monetära tullvärdet (ditt beskattningsunderlag) är 50 000 kr.

Verifikationen som du bokför kan då se ut så här:

13.

Bokföra tull, importmoms och fraktkostnad

Du bokför den ingående momsen på frakten precis som vanligt på konto 2641 Ingående moms. Det 
redovisas sedan i ruta 48 på din momsdeklaration. 

På summan för beskattningsunderlag (monetärt tullvärde) görs en beräkning av moms. Den läggs både 
på och dras av i samma verifikaion (bokföringskonto 2645 och 2615). Samma summa redovisas sedan i 
ruta 60, 61 eller 62 beroende på om varan du köpt skulle ha haft 25%, 12% eller 6% moms om du hade 
köpt den i Sverige. I det här exemplet har vi räknat med 25% moms. 

Summan för det monetära tullvärdet ska också redovisas i momsdeklarationen i ruta 50. 



Så här fyller du i momsdeklarationen när du har gjort en import 

14.

Om det inte framgår på dina underlag vilket monetärt tullvärde som gäller kan du kontakta speditören 
så skickar de underlagen till dig. Alternativt kan du registrera dig för kredittillstånd hos Tullverket. 

Om du är ett litet företag är det i de allra flesta fall enklast att kontakta speditören. 

Om du har råkat beställa som privatperson är varan en privat vara och då är det ingen moms alls. För 
att se om du beställt som privatperson kan du kolla på fakturan, där står i så fall ditt namn istället för 
företagets namn. Om fraktbolaget har lagt på införselmoms behöver du kontakta fraktbolaget för att 
få en ny faktura. 

Hittar du inte det monetära tullvärdet?

Har du råkat beställa som privatperson?



Ordförklaringar

15.

Bruttopris
Pris inklusive moms. Bruttopris består av nettopriset plus moms. 

ESKD-fil
En fil med din momsredovisning som du kan ladda upp på Skatteverkets hemsida för att deklarera 
momsen. Filen får du från ditt bokföringsprogram. 

Ingående moms
Momsen på sådant som du köper in till ditt företag. Den ingående momsen får du senare tillbaka från 
Skatteverket när du har gjort din momsdeklaration.  

Mervärdesskattedeklaration
Momsdeklarationen eller momsredovisningen som görs efter varje avslutat momsperiod.

Monetärt tullvärde
Tullvärdet för dina varor uttryckt i svenska kronor. Summan står specificerad på fakturan från 
 fraktbolaget som ansvarade för frakten av varan. 

Nettopris
Pris exklusive moms. Nettopris består av bruttopriset minus moms.

Periodisk sammanställning
En sammanställning på det du har sålt till företag i andra EU-länder.

Utgående moms
Momsen som du lägger på din försäljning, som dina kunder betalar ut till dig och som du sedan betalar 
tillbaka till Skatteverket.

VAT-nummer
Momsregistreringsnummer. I Sverige består VAT-numret av bokstäverna SE, ditt organisations nummer 
(utan bindesstreck), följt av siffrorna 01. Till exempel SE012345678901.


