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1. Introduktion
Syftet med detta dokument är att hjälpa dig att förstå europeisk mervärdesskatt som säljare på Amazon. För enkelhetens skull har vi 
försökt sammanfatta de flesta av de viktiga områdena, men detta dokument är inte uttömmande och är endast avsett att användas som en 
allmän referens. Informationen i det här dokumentet utgör inte skatterådgivning, juridisk eller annan professionell rådgivning och ska inte 
användas som sådan. Vi rekommenderar att du rådgör med dina professionella rådgivare för specifik vägledning och beslutsfattande eller 
om du behöver mer information om momsefterlevnad.

En grundläggande förståelse för momskraven är en avgörande faktor för en smidig försäljningsupplevelse och vi har försökt introducera 
ämnen i enlighet med detta och hjälpa dig att komma igång. Om du redan är bekant med dessa ämnen kommer det fortfarande hjälpa dig 
att förstå de senaste uppdateringarna eller ändringarna. 

Obs: Informationen i detta dokument är korrekt från och med 1 juli 2021. Vi har tillhandahållit officiella myndighetslänkar i olika avsnitt i den 
här handboken, så att du kan hänvisa till dem och själv kontrollera om det finns officiella uppdateringar.

1.1 Vad är europeisk moms?
Moms är en typ av mervärdesskatt. Den gäller för de flesta varor och tjänster som köps och säljs för användning 
eller konsumtion i Europa, där en säljare är skyldig att registrera sig för moms¹. Moms är en allmän 
konsumtionsskatt på (i) leverans av varor och vissa varurörelser, (ii) tillhandahållande av tjänster och (iii) 
import av varor till EU under vissa särskilda omständigheter.

1.2 Hur fungerar moms?
Moms är en konsumtionsskatt eller ”indirekt” skatt eftersom den slutligen bärs av slutkonsumenten 
– den är inte en avgift för företag, även om det finns vissa undantag². Medan du betalar momsen till 
skattemyndigheterna betalar slutkonsumenten momsen som en del av inköpspriset. Säljare med ett 
momsregistreringsnummer i respektive europeiskt land ska visa den moms som debiteras, inklusive 
momssats och -registreringsnummer för kunderna på fakturorna, där en momsfaktura krävs. På så sätt³ 
vet kunden hur mycket moms som ska betalas på den köpta produkten.

1 Under vissa omständigheter då en säljares årliga försäljning är mindre än en viss gräns (tröskelvärdet), vilken är olika 
för olika länder i EU, behöver säljaren inte debitera moms på sin försäljning.

2 Grundprincipen är att företag kan få tillbaka den moms de har betalat på sina köp och sedan debitera moms på sin försäljning. Detta innebär att 
moms samlas in hela vägen ner i leveranskedjan tills momsen bärs av slutkonsumenten. Du kommer bara att kunna få tillbaka den moms du har 
betalat på dina köp och debitera moms på din försäljning om du är momsregistrerad.

3 Kunder innefattar slutkonsumenter och företagskunder
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Läs mer om moms här:

1.3 Vilka är momssatserna?

Faktiska momssatser som tillämpas varierar mellan europeiska länder (standardsatsen måste vara minst 15 %) och mellan 
vissa typer av produkter. Dessutom har vissa länder behållit andra momssatser för specifika produkter⁴. Momsriktlinjerna ger 
de nationella europeiska regeringarna möjlighet att ange antal och nivå för den momssats de väljer, endast med förbehåll för 
två grundläggande regler:

Regel 1: Standardskattesatsen för alla varor och tjänster

Regel 2: Ett europeiskt land kan välja att tillämpa en eller två reducerade skattesatser, men endast på varor eller tjänster som 
anges i momsdirektivet.

Standardmomssats är den skattesats som länderna tillämpar på alla icke-undantagna varor och tjänster. Den får inte vara 
mindre än 15 %, men det finns inget maximum.

Momssatser i olika länder:

Medlemsstat Landskod Standardskattesats Reducerad 
skattesats

Super 
reducerad 
skattesats

Övergångsskattesats

Österrike AT 20 10/13 - 13

Belgien BE 21 6/12 - 12

Bulgarien BG 20 9 - -

Cypern CY 19 5/9 - -

Tjeckien CZ 21 10/15 - -

Tyskland DE 19 7 - -

Danmark DK 25 - - -

4 https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_en.html
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Estland EE 20 9 - -

Grekland EL 24 6/13 - -

Spanien ES 21 10 4 -

Finland FI 24 10/14 - -

Frankrike FR 20 5.5/10 2.1 -

Kroatien HR 25 5/13 - -

Ungern HU 27 5/18 - -

Irland IE 23 9/13.5 4.8 13.5

Italien IT 22 5/10 4 -

Litauen LT 21 5/9 - -

Luxemburg LU 17 8 3 14

Lettland LV 21 12/5 - -

Malta MT 18 5/7 - -

Nederländerna NL 21 9 - -

Polen PL 23 5/8 - -

Portugal PT 23 6/13 - 13

Rumänien RO 19 5/9 - -

Sverige SE 25 6/12 - -

Slovenien SI 22 9.5 - -

Slovakien SK 20 10 - -

Storbritannien UK 20 5 - -
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2. Momsregistreringskrav
2.1 Behöver jag ett momsregistreringsnummer?
Om du säljer eller lagrar varor eller säljer tjänster i något europeiskt land är det troligt att du kan 
behöva registrera dig för moms i varje land du säljer inom eller säljer till.  Dessutom kommer 
du endast att kunna få tillbaka den moms du har betalat på dina köp och debitera moms på din 
försäljning om du är momsregistrerad.

a) När måste jag registrera mig för momsregistrering?
Några av de vanligaste orsakerna som kan leda till ett momsregistreringskrav finns nedan. Kontakta 
din skatterådgivare för mer information och vägledning.

1. Importera varor till EU – Du är baserad utanför EU och skickar varor till ett EU-land. Du är till 
exempel en säljare baserad i Kina och skickar varor från Kina till ett distributionscenter i Tyskland.

2. Lagrar varor i EU – Lagring av varor innefattar att antingen du eller Amazon (eller andra tredje parter) för din räkning lagrar 
och flyttar ditt lager mellan distributionscentra i olika EU-länder. Detta innebär att om du är registrerad i FBA-programmet 
eller Europeiskt FBA-programmet, som gör det möjligt för Amazon att distribuera dina varor på EU-marknadsplatser som 
du anger, utlöses ett krav på att vara momsregistrerad i respektive lagringsland.

3. Försäljning till företagskunder inom EU – Du säljer till företagskunder i EU-länder som skiljer inte är det EU-land som 
varorna skickas från. Läs mer om vår momsberäkningstjänst och faktureringssupport här.

4. EU-etablerad säljare som säljer till EU-konsumenter från ett annat EU-land:

• du inte har anmält dig till Union One-Stop-Shop – Försäljning av varor till konsumenter i en annan EU-medlemsstat 
är skattepliktig i kundens land (där transporten till kunden avslutas). – Du kommer att behöva en momsregistrering 
och skicka in regelbundna momsregistreringar i ankomstlandet. Från och med den 1 juli 2021 måste du vara 
momsregistrerad och skicka in en momsregistrering i varje land dit du utför distansförsäljning, även om det endast har 
skett en försäljning till det landet (såvida inte undantaget för mikroföretag gäller för dig – se nedan)

• du har anmält dig till Union One-Stop-Shop – Försäljning av varor till konsumenter i en annan EU-medlemsstat 
är skattepliktig i kundens land (där transporten till kunden avslutas). – Genom Union OSS-registrering kan du dock 
rapportera den moms som ska betalas i kundens land via din Union OSS-deklaration som slutförts i ditt etableringsland 
(lämna din OSS-deklaration här). På så sätt undviker du behovet av momsregistrering i ankomstlandet för denna 
försäljning.

• du är ett mikroföretag⁵ – För mikroföretag gäller inte reglerna som förklaras i a och b. När du säljer som mikroföretag 
ska moms betalas i ditt etableringsland och du behöver inte momsregistrera dig i ankomstlandet.

5 Du är ett mikroföretag om: i) du inte har dotterbolag eller andra fasta driftställen i andra EU-medlemsstater, och ii) du inte överskrider EU:s tröskelvärde 
för distansförsäljning på 10 000 EUR för försäljning som levereras från ditt hemland på årsbasis
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5. Inrikes försäljning av en säljare som är etablerad i EU – Om ditt företag är etablerat i ett EU-land och du säljer till 
kunder inom det landet och din försäljning överstiger ”tröskelvärdena för inrikes försäljning” kan du behöva registrera 
dig för moms i det landet.

Se följande tabell för att förstå de tröskelvärden för inrikes försäljning och distansförsäljning som kräver att du registrerar 
dig för moms i respektive EU-land.

 

Land Tröskel för  
inrikes försäljning

UK £85,000

DE €22,000*

FR €82,800**

IT €65,000

ES None

PL PLN 200,000

CZ CZK 1,000,000

NL None

6. Säljare som inte är etablerad i EU – Säljare som inte är etablerade i EU omfattas av särskilda marknadsplatsregler (förutsatt 
återförsäljare) när de säljer inom EU via en onlinemarknadsplats som Amazon. Från och med den 1 juli 2021 kommer 
Amazon att ta ut moms på försäljning av varor som levereras till B2C-kunder (Business to Customer) i EU och har beställts 
via en Amazon-butik, där:

• Varor levereras från lager utanför EU i en försändelse med ett värde på upp till 150 € – detta kallas Import One Stop 
Shop; eller

• Varor av vilket värde som helst levereras från lager i EU där du, försäljningspartnern, inte är etablerad i EU – detta kallas 
Union One Stop Shop.

Se hjälpsidan här för mer information.

* Om du är ett litet företag i DE (”Kleinunternehmer”) med endast inrikes försäljning och försäljning som inte överstiger 22 000 € i årliga intäkter, måste 
du tillhandahålla ett skatteintyg. Läs mer om tyska skatteskyldigheter här.

** Läs mer om franska skatteskyldigheter här.
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 2.2 Sammanfattning av landsspecifika regler
I det här avsnittet ger vi en översikt över momsregistreringskraven i Storbritannien, Tyskland och Frankrike specifikt eftersom 
dessa länder nyligen har infört särskilda krav, och om du inte uppfyller dem kan du förlora dina försäljningsprivilegier på 
Amazons webbplatser. 

Det är viktigt att du uppfyller dina moms- och skatteskyldigheter i alla länder där ditt företag är verksamt. Kontakta din 
skatterådgivare för vägledning om hur du uppfyller dina momsskyldigheter. 

Även om det finns flera faktorer att beakta för att definiera efterlevnadskrav i hela EU, har vi sammanfattat dem för Amazons 
marknadsplatser utifrån en säljares perspektiv.

Brittiska momsbestämmelser

Omfattning: Säljare som är registrerade på Amazon och säljer till kunder inom Storbritannien.

Du måste vara momsregistrerad i Storbritannien om:

• Du är en säljare som lagrar varor i Storbritannien, ELLER

• Du är en säljare som är etablerad i Storbritannien och din totala försäljning till alla brittiska kunder överstiger 85 000 £ 
(inklusive försäljning utanför Amazon), ELLER

• Du är en säljare som är etablerad i ett EU-land och du säljer och flyttar varor till konsumenter i Storbritannien, och din 
totala årliga försäljning till brittiska konsumenter överstiger 70 000 £.

För mer information och vanliga frågor om brittisk skattelagstiftning, klicka nedan. 
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Tysklands momsbestämmelser

Omfattning: Säljare som är registrerade på Amazon måste vara momsregistrerade i Tyskland.

Följande icke uttömmande förteckning över transaktioner är föremål för tysk mervärdesskatt och utlöser en skyldighet till 
momsregistrering i Tyskland efter 1 juli 2021:

• Du är en säljare som är etablerad i Tyskland, ELLER

• Du har lager i Tyskland ELLER

• Du bedriver distansförsäljning mellan företag och konsumenter till kunder i Tyskland och ditt företag är etablerat i 
Europa om:

 » Du har en total distansförsäljning från alla försäljningskanaler inom Europa som överstiger 10 000 € per år.

 » Du deltar inte i Union One-Stop-Shop och deklarerar därmed inte din distansförsäljning mellan företag och 
konsument till Tyskland i ett annat EU-land.

För mer information och vanliga frågor om tysk-momslagstiftning, klicka nedan. 

Frankrikes momsbestämmelser

Omfattning: Säljare som är etablerade i Frankrike eller lagrar varor i Frankrike eller säljer till kunder i Frankrike.

Du måste vara momsregistrerad i Frankrike om:

• Du är en säljare etablerad i Frankrike och din totala försäljning till franska kunder, inklusive försäljning utanför Amazon, 
överstiger 82 800 €, ELLER

• Du är en säljare som lagrar varor i Frankrike, ELLER

• Du bedriver distansförsäljning mellan företag och konsumenter till kunder i Frankrike och ditt företag är etablerat i 
Europa om:

 » Du har en total distansförsäljning från alla försäljningskanaler inom Europa som överstiger 10 000 € per år.

 » Du deltar inte i Union One-Stop-Shop och deklarerar din distansförsäljning mellan företag och konsument till Frankrike 
i ett annat EU-land. 
 
För mer information och vanliga frågor om fransk momslagstiftning, klicka nedan.
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2.3 Hur registrerar man sig för moms?

Alternativ 1: Låt Amazon hjälpa till

Momstjänster på Amazon är en bekväm och kostnadseffektiv lösning för att hantera dina momsregistrerings- och inlämningskrav 
direkt från Seller Central. Du har möjlighet att använda Momstjänster på Amazon gratis under det första prenumerationsåret 
för att hantera dina momsregistreringar och momsdeklarationer. Läs mer om momstjänster på Amazon ›

Alternativ 2: Registrera dig på egen hand

När du har fastställt att du måste registrera dig för moms i ett visst land skickar du in ett ansökningsformulär till det landets 
skattemyndigheter (eller kontaktar en extern skatterådgivare från vårt tjänsteleverantörsnätverk (SPN) för vägledning). 

Du kan göra detta online på de särskilda officiella webbplatserna som anges nedan:

• UK – https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs

• DE – https://www.bzst.de/EN/Home/home_node.html

• FR – https://www.impots.gouv.fr/portail/

• IT – https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/nse/

• ES – https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio.shtml

• PL – https://www.gov.pl/web/national-revenue-administration/about-us

• CZ – https://www.financnisprava.cz/en/

* Dessa länkar leder till externa webbplatser. 

I slutet av momsregistreringsprocessen får du ett momsregistreringsnummer. Du kan använda detta för att:

• Lämna in momsdeklarationer — berätta för den behöriga skattemyndigheten hur mycket moms du har samlat in och 
börja göra anspråk på eventuell momskreditering som du kan ha upplupen.

• Utfärda momsfakturor — där du visar den moms som insamlats från kunderna.

• Gör anspråk på pengarna tillbaka på relevanta affärskostnader (klicka här för ett litet exempel).
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2.1 Behöver jag ett 
momsregistreringsnummer?

   a) När måste jag registrera mig för 
momsregistrering?

2.2 Sammanfattning av landsspecifika 
regler

2.3 Hur registrerar man sig för moms?

Alternativ 1: Låt Amazon hjälpa till

Alternativ 2: Registrera dig på egen 
hand

2.4 Hur laddar jag upp moms- och 
skattenummer på Seller Central?

2.5 Vanliga dokument som krävs för 
registrering

2.6 Några andra användbara länkar

2.4 Hur laddar jag upp moms- och skattenummer på Seller Central?
För att säkerställa att dina transaktioner beskattas korrekt måste du uppdatera dina momsregistreringsnummer i Seller Central så 
snart du har tagit emot dem. För att ladda upp momsregistreringsnumret på Seller Central är det nödvändigt att göra följande steg:

Steg 1:
Navigera till landningssidan för Seller Central Skatteinställningar och klicka på ”Lägg till momsregistreringsnummer” högst upp 
på landningssidan. Klicka här. 

Steg 2:
Navigera till sidan för momsregistrering i Seller Central och klicka på ”Lägg till momsregistreringsnummer”.

2.5 Vanliga dokument som krävs för registrering
Nedan hittar du en lista över några av de vanligaste dokument som krävs för momsregistreringsprocessen. Detta är inte en 
uttömmande lista, och den skiljer sig åt mellan olika entiteter och länder. Kontakta din skatterådgivare för vägledning.

• Id-handling med foto för juridiskt ombud

• Certifikat som bekräftar din affärsverksamhet

• Fullmakt

• Lokalt momsintyg

• Bolagets bolagsordning

• Bankbrev som bekräftar bankkontouppgifter

• Identitetsbevis för juridiskt ombud
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2.1 Behöver jag ett 
momsregistreringsnummer?

   a) När måste jag registrera mig för 
momsregistrering?

2.2 Sammanfattning av landsspecifika 
regler

2.3 Hur registrerar man sig för moms?

Alternativ 1: Låt Amazon hjälpa till

Alternativ 2: Registrera dig på egen 
hand

2.4 Hur laddar jag upp moms- och 
skattenummer på Seller Central?

2.5 Vanliga dokument som krävs för 
registrering

2.6 Några andra användbara länkar

2.6 Några andra användbara länkar

Information 
om 

lagstiftning

Skatte-
myndighet*

Inlämning 
av 

dokument

Inlämning av moms-
registreringsnummer

Skatte-
rådgivare

UK Klicka här

Här  Här

DE Här Klicka här

Här för att 
skicka in TC

Här för att 
skicka in TD

FR Här Klicka här

IT Klicka här

ES Klicka här

PL Klicka här

CZ Klicka här

Om du har ytterligare frågor om moms kan du:

1. Kontakta Amazons säljarsupport.

2. Kontrollera vår sida för momsresurser.

* Dessa länkar leder till externa webbplatser. 
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https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/amazon-business/tax-settings/tax-certificate-de?
https://www.bzst.de/EN/Home/home_node.html
https://sellercentral-europe.amazon.com/tax/consolidatedRegistrations?defaultAction=DE-BusinessReg-add
https://sellercentral-europe.amazon.com/tax-compliance/de-tax-declaration-acknowledgement-page
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/french-anti-fraud-act-2020
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/nse/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio.shtml
https://www.gov.pl/web/national-revenue-administration/about-us
https://www.financnisprava.cz/en/
https://sellercentral-europe.amazon.com/help/hub/support
https://sell.amazon.co.uk/learn/vat-resources


3. Momsdeklarationer

3.1 Vad är en momsdeklaration?
Momsefterlevnad är inte slut med momsregistreringen. Varje momsregistrerad 
person är skyldig att lämna in en momsdeklaration för varje relevant period. 
Momsregistrering är processen att förbereda och skicka in rapporter till 
skattemyndigheterna för att ge dem information om dina transaktioner 
under den aktuella perioden och om det momsbelopp som du ska betala 
(eller ta emot vid överbetalning av moms). 

En momsdeklaration innehåller information om den moms som insamlats 
från kunder och moms som betalats till leverantörer, tillsammans med 
gränsöverskridande försäljning, gränsöverskridande förvärv, import och 
export.

3.2 Andra relaterade registreringstyper
Det finns olika typer av registreringar. Nedan följer några exempel:

Intrastat: Intrastat-registrering används för att samla in information och ta fram statistik om varuhandel mellan EU-länder. Dessa 
rapporter krävs endast om värdet på dina leveranser överstiger ett visst tröskelvärde. Dessa tröskelvärden varierar beroende på 
land. Du kan behöva förbereda följande rapporter:

• Intrastat-införsel – rapporterar alla förvärv av varor till ett land.

• Intrastat-utförsel – rapporterar alla leveranser av varor från ett land.

EU-försäljningslistor (ESL): EU-försäljningslistor är typer av rapporter som används av EU-länder för att säkerställa att 
gränsöverskridande försäljning till företagskunder i EU-länder har redovisats korrekt. Säljare som levererar varor eller tjänster 
till momsregistrerade köpare i ett annat EU-land måste deklarera dessa leveranser i ESL. Förflyttning av säljarens egna varor 
mellan Amazons distributionscentra måste också inkluderas i dessa rapporter.

Utöver ovanstående två typer av rapporter kan det finnas andra typer av rapporter beroende på land. Dessa rapporter samlar i 
allmänhet in ytterligare statistisk information om affärstransaktionerna.

Mer information om momsregistreringstyper och förberedelser finns här.
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3.3 System för utbyte av momsinformation (VIES)
VIES gör det möjligt för näringsidkare att bekräfta sina kunders momsregistreringsnummer i andra EU-medlemsstater. Det gör 
att näringsidkare kan kontrollera giltigheten för de momsregistreringsnummer som angivits.

Amazon använder VIES för valideringsprocessen av momsregistreringsnummer: När säljare laddar upp ett 
momsregistreringsnummer på Seller Central kontrollerar Amazon automatiskt numret mot VIES-databasen

Du kan klicka på denna* länk från EU-kommissionen för att validera ett momsregistreringsnummer. 

Du kan verifiera giltigheten för ett momsregistreringsnummer som utfärdats av en medlemsstat genom att välja den 
medlemsstaten i rullgardinsmenyn och ange det nummer som ska valideras.

3.4 Hur ofta ska du lämna in dina deklarationer?
Det beror på EU-landets krav och säljarens skyldigheter i det landet. Många EU-länder kräver att deklarationer lämnas in varje 
månad eller var tredje månad. Kontakta en skatterådgivare för ytterligare vägledning.

* Den här länken leder till en extern webbplats.
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4.1 Tullskatt

4.2 Importmoms

4.3 Fakturering

4.4 Kreditnotor

4.5 Registrerings- och 
identifieringsnummer för 
ekonomiska aktörer – EORI

4.6 Skatteombud

4. Andra överväganden 

4.1 Tullskatt
Tullskatt kan betalas vid import av varor till ett EU-land som kommer från länder utanför EU. 
Tullskattesatsen fastställs baserat på den HS-råvarukod⁶ som gäller för produkten som 
importeras och kan påverkas av varornas ursprung. Tullskatten och importmomsen 
beräknas som en procentandel av varornas tullvärde. Kontakta din skatterådgivare 
för ytterligare vägledning.

Vad innebär tullskatt för dig som säljare?
Varor som importeras från länder utanför EU kan behöva genomgå tullkontroller. 
Tullpappersarbete/-dokumentation (t.ex. tulldeklaration) måste förberedas 
och åtfölja importerade varor. Denna dokumentation är den viktigaste 
informationskällan som tullmyndigheterna har för att validera den tull/skatt 
som ska betalas. I vissa fall kan tullmyndigheterna dock kontrollera varorna för att 
avgöra hur mycket tull och/eller skatt som behöver betalas och kan begära ytterligare 
information, bland annat för att fastställa att varorna uppfyller EU:s regler.

4.2 Importmoms
Importmoms kan också betalas vid samma import av varor från länder utanför EU till ett EU-land, utöver eventuella tullskatter 
som ska betalas. Den beräknas på varornas tullvärde plus eventuella tillämpliga tullsatser. Importmoms kan normalt återbetalas 
via din momsdeklaration⁷ förutsatt att du är momsregistrerad i det land där varorna deklareras till tullmyndigheterna och är 
”ägare” av varorna.

4.3 Fakturering
I många EU-länder förväntar sig kunderna en momsfaktura. Momslagarna i det land som du skickar dina varor från och där 
kunden befinner sig kan kräva att du tillhandahåller en momsfaktura. Processen för att utfärda en momsfaktura varierar 
beroende på land. Klicka här för mer information.

Vad innebär fakturering för dig som säljare?

Alla momsregistrerade säljare inom EU måste förse Amazon Business-kunder med en giltig momsfaktura för varje order.

6 Det harmoniserade systemet (HS) i tullnomenklaturen är ett internationellt standardiserat system med namn och nummer för att klassificera handlade 
varor/produkter.

7 I enlighet med de normala reglerna för momsåterbetalning och dokumentationskrav i det landet.
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4.1 Tullskatt

4.2 Importmoms

4.3 Fakturering

4.4 Kreditnotor
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4.6 Skatteombud

4.4 Kreditnotor
En kreditnota är ett dokument som en säljare skickar till en kund och meddelar att en kredit har tillhandahållits kundens konto 
för de varor som returnerats av kunden. En kreditnota utfärdas för värdet av varor som returneras av kunden. Det kan vara 
mindre än eller lika med det totala orderbeloppet. Det finns särskilda regler för kreditnotor som säljare måste ta hänsyn till. 
Sök ytterligare vägledning från en skatterådgivare.

4.5 EORI-nummer (Economic Operators Registration and 
Identification Number)
Ett nummer för registrering och identifiering av ekonomiska aktörer (EORI-
nummer) är ett EU-registrerings- och identifikationsnummer för företag 
som genomför import eller export av varor till eller från EU.  Alla 
tullmyndigheter i EU erkänner EORI-numret, som beviljas av ett EU-
land. Att ha en gemensam typ av identifikationsnummer i hela EU är 
effektivare för både ekonomiska aktörer och tullmyndigheter.

4.6 Skatteombud
Om du är en icke-EU-baserad säljare måste du utse ett skatteombud i 
vissa EU-länder för att kunna registrera dig för moms. 

Skatteombud är den process där en person eller ett företag agerar på uppdrag 
av ett bolag som inte är hemmahörande för moms i EU. Skatteombud i många EU-
länder är solidariskt ansvariga för momsskulderna för en säljare som är baserad i EU.

Som onlinesäljare kan det behövas bankgarantier och extra avgifter för att säkerställa användningen av ett skatteombud. 
Dessa ytterligare krav är beroende av de landsspecifika kraven och den som levererar skatteombudstjänsterna.
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5. Vanliga frågor

1. Vilka är konsekvenserna om skyldigheterna avseende mervärdesskatt (moms) i EU 
inte efterlevs?

EU-länderna tillämpar ett harmoniserat momssystem. Underlåtenhet att uppfylla momsregistreringskraven och de 
fortlöpande efterlevnadskraven inom EU får allvarliga konsekvenser:

• Vanligtvis måste du betala den moms som du borde ha betalat till lämpliga (EU) skattemyndigheter, plus ränta på 
momsen från det datum då den skulle ha betalats. Detta är normalt sett från det datum då du borde ha erhållit 
ett momsregistreringsnummer, redovisat moms på din försäljning och betalat moms till skattemyndigheterna 
(trots att du inte debiterar moms på din försäljning under denna tid).  
 
Om skattemyndigheterna får kännedom om att du inte har uppfyllt dina momsskyldigheter kan du behöva 
betala en straffavgift. Beloppet för straffavgiften beror vanligtvis på det momsbelopp som ska betalas och 
under hur lång tid du inte har uppfyllt dina registreringsskyldigheter. Avgifter för sen registrering är vanligtvis 
en procentsats baserad på det momsbelopp som skulle ha betalats till skattemyndigheterna. Hur påföljderna 
beräknas skiljer sig från land till land. Om du avsiktligt eller uppsåtligen underlåter att uppfylla dina 
momsskyldigheter kan du också bli föremål för åtal av statliga myndigheter.

• Om Amazon informeras om att du inte har uppfyllt dina skyldigheter avseende momsefterlevnad kan du förlora 
dina försäljningsprivilegier på Amazons webbplatser. Du kommer inte att kunna annonsera på nytt fram till dess 
att du har visat att momskraven efterlevs. Klicka här för mer information.

På webbplatsen för momsresurser tillhandahåller vi användbar information som kan hjälpa dig att beakta dina 
skyldigheter när det gäller momsefterlevnad. Denna information är dock inte avsedd att vara en omfattande guide 
eller skatterådgivning, och om du är osäker på dina skyldigheter rekommenderar vi att du tar hjälp av tillämplig 
skattemyndighet eller av en oberoende skatterådgivare
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2. Hur debiteras och återbetalas moms?

För att debitera moms måste du först vara momsregistrerad och få ett momsregistreringsnummer. När du är 
momsregistrerad är du bunden av de momsregler som gäller för det EU-land där du är registrerad, men det innebär 
normalt att du måste debitera moms (i förekommande fall) på din försäljning och ange denna moms på en faktura som 
uppfyller momskraven (kontakta din skatterådgivare för specifik rådgivning angående faktureringskrav).

Det momsbelopp som ska betalas av en lokal skattemyndighet, dvs. debiteras dina kunder, kan kompenseras av den 
moms som debiteras på ditt företags köp/kostnader (kontakta en skatterådgivare om vilka kostnader moms kan 
återbetalas för). 

Observera att du bör kontrollera momsrapporterings- och faktureringskraven i varje land där du registrerar dig. Även 
om dessa krav är likartade kan det finnas märkbara skillnader.

3. Hur registrerar man sig för moms i flera länder?

Om du lagrar, flyttar eller säljer varor i flera EU-länder kan du behöva registrera dig för moms i flera länder. Om så är 
fallet kan du behöva skicka in momsdeklarationer i mer än ett land.

Kraven på att registrera dig för moms i flera länder varierar och vi rekommenderar att du kontaktar en skatterådgivare, 
särskilt om du lagrar varor i mer än ett EU-land eller gör distansförsäljning inom EU.

4. Jag säljer produkter till ett EU-land från ett land utanför EU (jag har inget 
företagsetablering i EU) och jag lagrar inte varor i EU).  
Måste jag registrera mig för moms?

Från och med den 1 juli 2021 kommer Amazon att ta ut moms på försäljning av varor som levereras till B2C-kunder   i 
EU och har beställts via en Amazon-butik, där:

• Varor levereras från lager utanför EU i en försändelse med ett värde på upp till 150 € – detta kallas Import One 
Stop Shop; eller

• Varor av något värde levereras från lager lagrade i EU där du, försäljningspartnern, inte är etablerad i EU.

Om någon av dessa leveranser sker kommer Amazon att beräkna och ta ut EU-moms av kunden och betala in den 
direkt till EU:s skattemyndigheter. Du kommer inte att få EU-momsbeloppet i dina utbetalningar och behöver inte 
rapportera eller betala in dessa momsbelopp till EU:s skattemyndigheter. Den momssats som tas ut och betalas av 
Amazon är den som tillämpas i det land dit dessa varor levereras till kunden. Om varorna till exempel levereras till 
en kundadress i Spanien kommer Amazon att tillämpa den relevanta spanska momssatsen. Amazon tar inte ut moms 
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5. Jag säljer produkter från ett EU-land till ett annat EU-land.  
Var måste jag registrera mig för moms?

När du säljer varor från ett EU-land till ett annat EU-land bör du vara medveten om att momskraven och momssatserna 
kan skilja sig från land till land. Om du lagrar dina varor i ett EU-land kan du behöva momsregistrera dig i det EU-
landet. Dessutom gäller att om du skickar dina egna varor från ett EU-land till ett annat, eller om Amazon (FBA) skickar 
dina varor från ett distributionscenter till ett annat land där du har angett att dina varor kan lagras, kan överföringen 
också behandlas som en transaktion som måste rapporteras i en momsdeklaration. Du är ansvarig för att uppfylla 
eventuella momsskyldigheter som gäller, inklusive momsskyldigheter på platser för Amazon Marketplace-webbplatser, 
de länder från vilka du levererar dina varor, de länder till vilka du levererar eller skickar dina varor, eller andra länder 
(t.ex. importland om du importerar varor från ett land utanför EU).

på försäljning eller leverans av varor till momsregistrerade kunder i EU där nuvarande krav på momsrapportering 
fortsätter att gälla.

Du kommer fortfarande att behöva uppfylla kraven på momsregistrering i de EU-länder där du har lager. 

Dessutom kommer momsbefrielsen för försäljning av varor under 22 EUR, där varor levereras till EU-kunder från lager 
som lagras utanför EU, också att tas bort från och med den 1 juli 2021. Moms för destinationslandet inom EU kommer 
att tillämpas på sådan försäljning.

Observera att på grund av en relaterad ändring av de franska momsreglerna kommer ordrar som levereras direkt av 
försäljningspartners för leverans till Frankrike från en plats utanför EU, att begränsas till 150 EUR per beställning från 
och med den 1 juli 2021. Kunderna kommer inte att kunna göra ordrar som levereras direkt av försäljningspartners 
till Frankrike över 150 EUR. Om dina varor lagras inom EU kommer vi dock även fortsättningsvis att underlätta alla 
ordrar, oavsett leveransvärde, till kunder i Frankrike. 
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7. Vad är ett momsregistreringsnummer?

Ett momsregistreringsnummer är det officiellt utfärdade momsregistreringsnumret som utfärdats av det land där 
försäljningspartnerns verksamhet är juridiskt etablerad. Om verksamheten till exempel är juridiskt etablerad i Frankrike, 
är det lokala momsregistreringsnummer företagets SIRET-nummer. På motsvarande sätt: Om verksamheten är juridiskt 
etablerad i Kina, är det lokala momsregistreringsnumret företagets Uniform Social Credit Code eller, om man verkar 
som privatperson, ID-numret från personens kinesiska ID-kort. 

6. Vad är skillnaden mellan ett EU-momsregistreringsnummer och ett lokalt 
momsregistreringsnummer?

EU-momsregistreringsnummer: Momsregistreringsnummer som är validerat och listat i VIES. EU:s 
momsregistreringsnummer föregås av ett landsprefix (till exempel IT för Italien, ES för Spanien) från det land som 
beviljade numret.

Lokalt momsregistreringsnummer: Ett lokalt momsregistreringsnummer har inget landsprefix och är i princip endast 
avsett att användas för inhemska transaktioner inom det land som beviljade numret (till exempel inköp från en inhemsk 
leverantör).
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Amazon Services Europe S.à r.l. 
38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg 
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