
Handbok för 
momsregistrering av 

Momstjänster på Amazon



Sammanfattningen

Introduktion

Behöver du ett momsregistreringsnummer?

När behöver du registrera dig för moms?

Uppdaterat den 1 maj 2021

Momstjänster på Amazon

Vad är Momstjänster på Amazon?

För vilka länder kan du använda Momstjänster på Amazon?

Momstjänster på Amazon – säljare baserade utanför Europa och utanför Storbritannien

Varför gå med i Momstjänster på Amazon?

Vad är Amazons roll i Momstjänster på Amazon?

Vem är skattetjänstleverantören, vad är dess roll?

Du har redan ett momsregistreringsnummer – vad är processen för att påbörja 
Momsregistreringen av momstjänster på Amazon? 

Användarguide

Momsregistrering

Vanliga frågor

Momstjänster på Amazon – säljare baserade i Europa: EU-länder och Storbritannien 

Varför gå med i Momstjänster på Amazon?

Vad är Amazons roll i Momstjänster på Amazon?

Vem är skattetjänstleverantören, vad är dess roll?

Du har redan ett momsregistreringsnummer – vad är processen för att börja inlämning på 
Momstjänster på Amazon?

Användarguide

Momsregistrering

Vanliga frågor 

Användbara länkar

2



Introduktion

Behöver du 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 kan du endast återfå inbetalad 
moms för dina inköp och momsdebiteringar på din försäljning om du är momsregistrerad.

När behöver du registrera dig för moms?  
Några av de vanligaste orsakerna som kan leda till ett momsregistreringskrav listas nedan. Kontakta din 
skatterådgivare för mer information och vägledning.

1. Import von Waren in ein EU-Land von außerhalb der EU – Om du är baserad utanför EU och skickar 
varor till ett EU-land , utlöser det momskrav i de EU-länder dit varorna importeras.

Exempelvis om du en säljare baserad i Kina och skickar varor från Kina till ett distributionscenter i Tyskland. 

2. Importer av varor till Storbritannien från länder utanför Storbritannien – – Om du är baserad 
utanför Storbritannien och skickar varor till Storbritannien, utlöser det momskrav i Storbritannien.

Exempelvis om du en säljare baserad i Kina och skickar varor från Kina till ett distributionscenter i 
Storbritannien.

3. Lagring av varor i ett EU-land eller i Storbritannien – Om du lagrar varor, vilket inkluderar antingen 
dig eller Amazon (eller annan tredje part) för din räkning lagrar och flyttar ditt lager mellan olika EU-
länder eller i Storbritannien, kommer du att utlösa momskrav i de länder där varorna lagras, antingen av 
dig eller av andra tredjepartsanläggningar för din räkning. Detta inkluderar att du är registrerad i FBA-
programmet, det brittiska FBA-programmet eller Europeiska FBA-programmet vilket gör det möjligt för 
Amazon att distribuera dina varor på marknadsplatser inom EU och Storbritannien (utsedda av dig). 

4. Försäljning till företagskunder inom EU – Du säljer till företagskunder 
i EU-länder som skiljer sig från det EU-land som varorna skickas från. Läs 
mer om vår Momsberäkningstjänst och Faktureringssupport här.

Viktigt: Syftet med denna handbok för momsregistrering är att hjälpa dig att förstå europeiska 
momsregistreringskrav som säljare på Amazon. För din bekvämlighet försöker detta dokument ge dig 
vägledning om grundläggande begrepp om momsregistrering och om momsregistreringsprocessen när 
du registrerar dig för Momstjänster på Amazon. Uppdaterad den 1 maj 2021.

En grundläggande förståelse för momskraven är en avgörande faktor för en sömlös försäljningsupplevelse. 
Du hittar även inledande momsämnen i vår europeiska handbok för momsutbildning som du kan ladda 
ner här.

Denna handbok för momsregistrering är inte uttömmande och är endast avsedd att användas som 
en allmän referens. Informationen på denna sida utgör inte skatterådgivning, juridisk eller annan 
professionell rådgivning och ska inte användas som sådan. 

Amazon tillhandahåller inte tjänster för skatteefterlevnad (t.ex. momsregistrering eller inlämning 
av momsregistreringar) eller någon skatterådgivning till dig. Dessa tjänster utförs av externa 
skattetjänstleverantörer i partnerskap med Amazon. Vi rekommenderar att du rådgör med dina 
professionella rådgivare för specifik vägledning och beslutsfattande eller om du behöver mer information 
om momsefterlevnad.

!

tillbaka till sammanfattningen
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https://sellercentral-europe.amazon.com/business/b2bcentral/grow-b2b-sales/vat
https://m.media-amazon.com/images/G/02/AmazonServices/Site/UK/Product/3P_VAT/EN.pdf


5. Försäljning till brittiska företagskunder – Du säljer till företagskunder i Storbritannien från brittiskt 
lager. Läs mer om vår Momsberäkningstjänst och Faktureringssupport här.

6. Försäljning till EU-konsumenter från ett annat EU-land ovanför ”Tröskelvärdet för 
distansförsäljning” – Om du levererar varor från ett EU-land till konsumenter i andra EU-länder, kan du 
behöva registrera dig för moms om din försäljning överstiger “Tröskelvärdet för distansförsäljning” 
för dessa destinationer eller ”leverera till”-länder.

7. Inrikes försäljning av ett företag som är etablerat i EU eller Storbritannien – Om ditt företag är 
etablerat i ett EU-land eller Storbritannien och du säljer till kunder inom det landet, kan detta utlösa 
momskrav i det land där säljaren är etablerad, med förbehåll för eventuell registreringströskel.

Klicka här, för att lära dig mer om moms och utlösare av momsregistrering.
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Storbritannien

Tyskland

Frankrike

ItalienSpanien

Polen

Tjeckien

För vilka länder kan du använda 
Momstjänster på Amazon?
Du kan nu använda Momstjänster på Amazon i upp till sju länder — 
Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Polen och 
Tjeckien.

Momstjänster på Amazon stöder inte momsregistrering eller 
registreringar i det land där ditt företag är etablerat. Exempelvis, om 
ditt företag är etablerat i Tyskland kan du inte använda Momstjänster 
på Amazon för momsregistrering eller inlämning i Tyskland.

Observera att Momstjänster på Amazon inte stöder 
systemet med fasta skattesatser i Storbritannien.!

Momstjänster på Amazon
Vad är Momstjänster på Amazon?
Momstjänster på Amazon är en lösning för momsefterlevnad som låter dig hantera dina momsregistrering 
och momsregistreringsskyldigheter via tredjepartsleverantörer av skattetjänster online via Seller Central. Det 
gör att du kan spendera mer tid på att utöka din verksamhet över Europa genom enklare och mer tidseffektiv 
hantering av momsefterlevnad.

tillbaka till sammanfattningen

Vem är berättigad att gå med i Momstjänster på Amazon? 
Alla Amazon-säljare som är registrerade för att sälja på en europeisk marknadsplats är berättigade att registrera 
sig för Momstjänster på Amazon utan några begränsningar.

Vad är avgiften för Momstjänster på Amazon?
Från och med den 1 maj 2021 kommer avgiften för Momstjänster på Amazon 

https://sellercentral-europe.amazon.com/business/b2bcentral/grow-b2b-sales/vat
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/vat-education/actions-that-trigger-vat-obligations?ref=sc_eu_VATedu_euvat_VATtriggers
https://www.amazon.se/moms
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att struktureras enligt följande:

• Momsregistrering: €50 per land – engångsavgift

• Skatterepresentation: €250 per land och år. 
 Denna avgift gäller endast länder där du måste ha en lokal skatterepresentant för att hantera 

dina momsskyldigheter för din räkning. Särskilt Frankrike, Italien, Spanien och Polen kräver 
skatterepresentanter för säljare baserade utanför EU.

• Momsregistreringstjänster: upp till €399 per land och år.
Vi kommer att erbjuda en rabatt på din avgift för momsregistreringstjänster när du ansöker för fler 
länder.

Om du redan gör inlämnar i fem länder med Momstjänster på Amazon, debiterar vi inga extra avgifter 
för momsregistrering för några ytterligare länder du lägger till! Se tabellen nedan för detaljerad 
avgiftsinformation.

När du har fått ditt eller dina momsregistreringsnummer och påbörjat din(a) första momsregistrering(ar)
börjar du betala en månadsavgift. Denna avgift börjar så lågt som 33,30 € per land, per månad (plus 
en extra avgift för skatterepresentation i förekommande fall). Den faktiska avgift du betalar beror på 
antalet länder du har prenumererat på i Momstjänster på Amazon. Vi har en nivåindelad avgiftsstruktur 
där du betalar en lägre avgift per land om du prenumererar på fler länder. 

No. of 
countries 1 2 3 4 5 6 7

Total 
montly fee €33 €62 €92 €117 €142 €142 €142

One-time Fee

Monthly Fee

VAT Registration Fee
€50/one-time fee
to VAT register 1 country with our tax service providers.

VAT Filings Fee
from €33/month
Total monthly fee by number of filing countries

Monthly Fee
- only if needed

Fiscal representation
€21/month/country
for each country where you need Fiscal 
representation

Do you already have a  
VAT number?
You do not need to pay this fee!

+

Adding the 6th and 7th 
country is free

Are you a UK or EU seller?
You do not need to pay this fee!

If you are based outside of UK or EU, you will 
be required fiscal representation when selling 
in France, Italy, Spain and Poland.

Läs mer om vår kampanj här ›

https://www.amazon.se/moms


Momstjänster på Amazon – säljare baserade 
utanför Europa och utanför Storbritannien
Varför gå med i Momstjänster på Amazon?
Momstjänster på Amazon är en bekväm och kostnadseffektiv lösning för momsefterlevnad för att hantera 
kraven på din momsregistrering och inlämning. Vi erbjuder Momstjänster på Amazon i Storbritannien, Tyskland, 
Frankrike, Italien, Spanien, Polen och Tjeckien. 

Du kan anpassa ditt val av länder där du vill använda tjänsterna genom att lägga till eller ta bort något av 
de ovannämnda länderna innan du fyller i din ansökan om momsregistrering. För varje land börjar du din 
momsregistrering på Seller Central så snart du mottagit ditt momsregistreringsnummer och momsintyg.

• Support för momsregistrering: : Du kommer att vägledas steg för steg av en skattetjänstleverantör 
genom momsregistreringsprocessen för att få dina momsregistreringsnummer för dina valda länder.

• Aktivering av online-momsregistrering: Allt eftersom du mottar dina momsregistreringsnummer och 
momsintyg för ett land övergår du till Seller Central för online-inlämning för det landet.

• Integrerad tjänst i din Seller Central: Seller Central-rapporter för dina Amazon-transaktioner 
(försäljning, returer, gränsöverskridande lagerrörelser) är integrerade i Momstjänster på Amazon och 
delas automatiskt med din skattetjänstleverantör tillsammans med dina icke-Amazon-uppgifter och 
importdata (som du har laddat upp i Seller Central) för att beräkna dina nettomomsskulder.

• Kostnadseffektiv: En månadsavgift som börjar så lågt som 33,30 € per land och månad (plus en extra 
avgift för skatterepresentation i förekommande fall).

• Anpassa dina länder för momsregistrering och inlämning: Du kan registrera och göra inlämning i UK, 
DE, FR, IT, ES, PL, CZ (minst ett land, högst sju länder).

• Välj din skattetjänstleverantör: Momstjänster på Amazon har valt erfarna och betrodda 
skattetjänstleverantörer i Europa för att ge dig support till ett kostnadseffektivt pris på ett flertal 
geografiska platser. När du registrerar dig kommer du att kunna välja din föredragna partner bland 
urvalet av tillgängliga partners för ditt etableringsland.

Läs mer om de tjänster som ingår och vår aktuella kampanj här ›
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tillbaka till sammanfattningen

Vad är Amazons roll i Momstjänster på Amazon?
Amazon upprätthåller och är värd för gränssnittet för Momstjänster på Amazon inom Seller Central. Via Seller 
Central kan Amazon-säljare:

• Granska Amazons momstransaktionsrapporter konsoliderade av Amazon

• Tillhandahålla icke-Amazon försäljnings- och inköpstransaktioner (i förekommande fall)

• Granska momsregistreringsrapporter  

• Granska momsbetalningsbeloppet

Amazon tillhandahåller endast gränssnittet för Momstjänster på Amazon, inklusive den teknik som 
kan hjälpa dig och skattetjänstleverantören att konsolidera dina transaktionsuppgifter och hantera 
dina momsskyldigheter enklare. Amazon tillhandahåller inte tjänster för 
skatteefterlevnad som momsregistrering eller inskickning av deklarationer eller 
skatterådgivningstjänster.

https://www.amazon.se/moms


Dessutom kan du kontakta Amazons Selling Partner Support om du behöver hjälp med de specifika ärenden 
som anges nedan:

1. Annullera din prenumeration.

2. Alla frågor relaterade till Seller Central.

3. Momsregistrering via Seller Central.

4. Specifikationer och avgifter för momskampanjer.

Klicka här för att nå Amazons Selling Partner Support ›

Amazon tillhandahåller endast gränssnittet för momstjänster på Amazon, inklusive teknik som 
kan hjälpa dig och skattetjänstleverantören att konsolidera dina transaktionsuppgifter och hantera 
dina momsskyldigheter enklare. Amazon tillhandahåller inte tjänster för skatteefterlevnad som 
momsregistrering eller inskickning av deklarationer eller skatterådgivningstjänster.!

7

Vem är skattetjänstleverantören, vad är dess roll?
När du registrerar dig för Momstjänster på Amazon kommer du överens direkt med en tredjepartsleverantör 
för dem att hjälpa dig med momsregistrering och inlämningar.

När du behöver momsregistrering kommer din skattetjänstleverantör att: 

• Fastställa vilka dokument du behöver skicka till de berörda myndigheterna och verifiera att de dokument 
som krävs är fullständiga 

• Förbereda skatteansökningsblanketterna och skicka in till relevanta myndigheter

Skatteleverantören kommer att få dina momsregistreringsnummer för din räkning och ge dem till dig. 
Beroende på land kan momsregistreringsnummer också skickas av myndigheterna direkt till dig. 

Skattetjänstleverantören kommer att slutföra konfigurationen så att du kan påbörja moms på dina 
transaktionsdata (Amazon och icke-Amazon enligt granskning och tillhandahållen av dig).

• Skicka in slutgiltiga momsrapporter för din räkning till relevanta skattemyndigheter – du kommer att 
kunna granska utkasten och betalningsuppgifterna direkt online på din översikt i Seller Central.

• Beräkna din månads-/kvartalsvisa momsskyldighet med betalningsuppgifter per land så att du effektivt 
kan initiera betalningarna.

Dessutom kan du kontakta skattetjänstleverantören direkt om du behöver hjälp med de specifika ärenden som 
anges nedan:

1. Process för momsöverföring och momsregistrering som hanteras av skattetjänstleverantören.

2. Momsregistrering som hanteras direkt av skattetjänstleverantören.

3. Hantering av taxeringsbeslut och påföljder.

4. Skatterådgivning och konsultation*.

* Skatterådgivning och konsultation med skattetjänstleverantören hanteras inte av Amazon. Skattetjänstleverantören 
erbjuder tjänster för momsefterlevnad, men tillhandahåller inte skatterådgivning via 
Momstjänster på Amazon. Om du är intresserad av ytterligare tjänster, till exempel 
skatterådgivning, kan du kontakta dem separat utanför Momstjänster på Amazon. 

https://sellercentral-europe.amazon.com/help/hub/support/browse-GB-visa-filing-VISA-acronym
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Kontakta din skattetjänstleverantör för skatterådgivning efter behov.

Klicka här för att granska de ytterligare tjänster som erbjuds av våra skattetjänstleverantörer och deras avgifter.

Du har redan ett momsregistreringsnummer – vad 
är processen för att påbörja Momsregistreringen av 
momstjänster på Amazon?
För att börja inlämning på Momstjänster på Amazon kan du navigera i Seller Central, gå till Rapporter under 
navigeringsfliken och klicka på ‘Hantera din moms’. Du kommer då att hamna på sidan för Momstjänster på 
Amazon. Du kan bläddra till avsnittet ‘Jag behöver hjälp med inlämningar’ där du hittar en kort beskrivning 
av processen och klicka på ”Börja nu”.

klicka på ”Hantera din moms”

Klicka på ”Börja nu”

https://m.media-amazon.com/images/G/02/VISA/Tax_Provider_Selection_Flyer_EN_v1.2.pdf


1. Fyll i formuläret 

Fyll i formuläret med grundläggande information om ditt företag. Skattetjänstleverantören använder svaren 
du anger i formuläret för att lära känna ditt företag bättre och för att konfigurera ditt konto korrekt.

Formuläret innehåller frågor som ditt ursprungsland, vilken typ av företag du har och i vilka länder du vill göra 
inlämning för moms med Momstjänster på Amazon.

2. Samla in dokument 

För att utfärda exakta och korrekta momsregistreringar kommer du att bli ombedd att skicka ett antal dokument 
till skattetjänstleverantören, inklusive (men inte begränsat till):

a. Registreringsbevis för moms 

b. Tidigare moms-, Intrastat- och ESL-deklarationer

c. All utestående korrespondens med skattemyndigheterna 

Alla dokument som begärs av skattetjänstleverantören är obligatoriska om inget annat anges.

3. Underteckna och publicera fullmakt 

När formuläret och dokumenten har verifierats mottar du via e-post, eller via skattetjänstleverantörens online-
portal, en uppsättning fullmaktsdokument som du ska kontrollera, skriva ut, underteckna och ladda upp eller 
returnera per post enligt instruktioner från skattetjänstleverantören. 

4. Tillhandahåll ytterligare information om dina produkter 

Som ett sista steg innan du skickar in din moms kommer du att bli ombedd att tillhandahålla ytterligare 
information om dina produkter med hjälp av vår produktskattefil. För mer information här.

Du bör också se till att du har uppdaterat dina produktskattekoder om du säljer varor som inte beskattas enligt 
standardskatteavgifter. För mer information här.

Jag har redan ett momsregistreringsnummer. Varför måste jag tillhandahålla dokument?
Skattetjänstleverantören behöver de begärda dokumenten för att förbereda exakta och korrekta 
momsregistreringar och för att kunna göra inlämning av dem för din räkning. Alla dokument som begärs av 
skattetjänstleverantören är obligatoriska om inget annat anges.

Vilken företagsinformation och vilka dokument ska jag tillhandahålla för att bli överförd till 
Momstjänster på Amazon?
Vid överföring till Momstjänster på Amazon kommer du att tilldelas en skattetjänstleverantör som du kommer 
att kunna välja som din preferens bland urvalet av tillgängliga skattetjänstleverantörer för ditt etableringsland. 
Din tredjepartsleverantör av skattetjänster kommer att ange vilken dokumentation du behöver dela med dem.  

Nedan ser du en lista över vanliga dokument:

• Momsregistreringsbevis

• Kopia av senaste momsregistreringen 

• Information om från och med när övertagandet kommer att gälla

• Intyg om bolagsbildning

• Foto-ID för direktörer
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https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/202104830?
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/G202088390


Användarguide

Navigera till ‘Momstjänster på Amazon’ i Seller Central
För att navigera till ‘Momstjänster på Amazon’ ” i Seller Central måste du logga in på ditt Seller Central-konto, 
gå till ‘Rapporter’ i huvudnavigeringsavsnittet och (a) klicka på ‘Hantera din moms’.

Hur lång tid tar det att överföra till Momstjänster på Amazon?
Tidslängden för processen beror på de länder du överför till Momstjänster på Amazon och när du måste 
tillhandahålla de undertecknade POA:erna. Den genomsnittliga tiden för överföring varierar mellan två och 
fyra veckor.

a. Klicka på  
”Hantera din moms” från 
Seller Centrals hemsida

• Inloggningar från statlig gateway-adress (endast Storbritannien)

• Slutförande av POA-formulär för varje land (undertecknat av säljaren).

Observera att tredjepartsleverantören av skattetjänster kan be dig om ytterligare dokument utöver 
de som anges ovan.!

10

tillbaka till sammanfattningen



Välkommen till Momstjänster på Amazon 

Du kommer att hamna på välkomstsidan för Momstjänster på Amazon. Här kan du utforska produktens 
funktioner och fördelar i detalj.

När du är klar, klicka på ‘Börja nu’ för att fortsätta och registrera dig för Momstjänster på Amazon. 

Du kommer att omdirigeras till Momstjänster på Amazon men du kan gå tillbaka till den här översikten när som 
helst genom att klicka på ‘Hantera din moms’ under fliken ‘Rapporte’ på Seller Centrals hemsida.

Klicka på ”Börja nu”

Klicka på ”Börja nu”
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Momsregistrering

1. Bekräfta din profilinformation

2. Anpassa din prenumeration

3. Välj en skattepartner

12

tillbaka till sammanfattningen



Observera att valideringen kan ta upp till två arbetsdagar. Om dina befintliga momsregistreringsnummer 
för ett eller flera länder inte valideras efter två arbetsdagar kan du fortfarande klicka på knappen 
‘Fortsätt’ och fortsätta med de andra länderna. Du kommer att kunna lägga till de länder som fortfarande 
väntar på validering av momsregistreringsnummer senare från översikten för momsregistrering.!

Tips: Om något behöver uppdateras klickar du på knappen ‘Redigera’ för att uppdatera och sedan 
på ‘Bekräfta’

1. Bekräfta din profilinformation

På den här sidan måste du tillhandahålla och bekräfta information om din typ av företag, ditt företagsnamn 
och ditt etableringsland. Den resulterande uppsättningen av frågor måste slutföras i sin helhet. Om inget 
behöver uppdateras kan du klicka på knappen ”Bekräfta” för att gå vidare till nästa steg.

De angivna svaren kommer att användas av skattetjänstleverantören för att fylla i nödvändiga ansökningsformulär 
för din räkning i alla länder du väljer i nästa steg så att du kan spara både tid och ansträngning.

Befintliga momsregistreringsnummer: 

Om du redan har befintliga en eller flera momsregistreringsnummer för ett europeiskt land ska du lägga till 
det eller dem genom att klicka på knappen ‘Lägg till befintligt momsregistreringsnummer’. Du kommer att 
omdirigeras till sidan Skatteinställningar där du kan lägga till befintligt momsregistreringsnummer. När du är 
klar kan du gå tillbaka till den här översikten eller genom att klicka på ‘Hantera din moms’ under ‘Rapporter’ 
i navigeringsfliken.

Välj din ”typ av företag”, ange ”företagsnamn” 
och ”etableringsland”

Lägg till ”Befintligt momsregistreringsnummer” 
(om tillämpligt) 
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Observera att om du redan är momsregistrerad via Momstjänster på Amazon och vill utöka din EU-
verksamhet, kan du när som helst lägga till de länder som saknas på Momstjänster på Amazon via 
lägg till land.

2. Anpassa din prenumeration

!

I det här avsnittet kan du anpassa din prenumeration genom att välja i vilka länder du vill vara momsregistrerad. 
Om du vill lägga till några av länderna kan du klicka på ‘Lägg till land’. eller om du vill utesluta något av de 
visade länderna kan du göra det genom att klicka på knappen ‘Ta bort’.

Läs dessutom ‘Villkor för kampanjer’ och du kan också se Amazons prislista.

3. Välj en skattepartner  
I avsnittet ‘Din skattepartner’ ser du den skattetjänstleverantör som tilldelats dig som standard.

Klicka här för att ändra din 
skattepartner

Visa Amazon-prislista
Ta bort 
länder

Lägg till 
land

Granska villkor 
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Du har möjlighet att ändra den skattetjänstleverantör som tilldelats dig som standard. Så här ändrar du 
skattetjänstleverantör:

1. Klicka på: ‘Klicka här’;

2. Välj den föredragna skattetjänstleverantören bland de val som visas för dig.

Observera att om du inte har möjlighet att välja en annan skattetjänstleverantör eller om din önskade 
leverantör inte är tillgänglig att väljas, innebär det att endast de skattetjänstleverantörer som visas är 
tillgängliga för närvarande.

När du har undertecknat villkoren för den skattetjänstleverantör som du tilldelats eller valt kommer 
du inte att kunna ändra skattetjänstleverantör.

!
Slutligen, för att bekräfta din prenumeration för Momstjänster på Amazon, granska villkoren och klicka på 
knappen ‘Godkänn och fortsätt’.

3. Granska deras villkor. 

4. När du är klar klickar du på ”Jag godkänner” för att fortsätta.  

Granska Amazons villkor 
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4. Ange dina kontaktuppgifter
När du har klickat på knappen ‘Godkänn och fortsätt’, fyll i kontaktformuläret inklusive din säljartoken, 
e-postadress, kontaktnummer och WeChat-ID (om tillämpligt). Klicka sedan på den orange knappen för att 
fortsätta. 

Fyll i kontaktformuläret

Klicka här för att 
fortsätta

Observera att det är mycket viktigt att du anger ditt korrekta Säljartoken-ID och giltiga kontaktuppgifter 
så att skattetjänstleverantören kan kontakta dig för att slutföra din momsregistrering.!

Nu kan du klicka på den blå länken för att gå tillbaka till din statusöversikt för Momstjänster på Amazons i 
Seller Central.

När du är tillbaka i Seller Central kan du granska statusen för varje land som valts. 

Din skattetjänstleverantör kommer att kontakta dig inom tre arbetsdagar. Om du behöver kontakta din 
skattetjänstleverantör hittar du kontaktuppgifterna på din statusöversikt.
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Land Ungefärlig tid för mottagande av 
momsregistreringsnummer efter inlämning

Storbritannien Fyra till sex veckor

Tyskland Sex till 14 veckor

Frankrike Nio till elva veckor

Italien Sex till åtta veckor

Spanien Sex till åtta veckor

Polen Fyra till sex veckor

Tjeckien Två till tre veckor

5. Starta din momsregistrering hos din skattetjänstleverantör
Din skattetjänstleverantör kontaktar dig angående de dokument som behövs för momsregistrering och hjälper 
dig genom processen. Du måste följa skattetjänstleverantörens instruktioner och inga ytterligare åtgärder 
kommer att krävas från dig.

Hur lång tid tar det att få momsregistreringsnummer? 

Tidsgränserna för momsregistrering kan variera beroende på i vilken eller vilka jurisdiktion(er) du registrerar dig 
för moms. När du har fyllt i formuläret och har samlat alla dokument som krävs:  

• Skattetjänstleverantören kommer att skicka in dina ansökningar till skattemyndigheterna inom fem 
arbetsdagar. 

• Skattemyndigheterna kommer att behandla de flesta momsansökningar inom:

Skattetjänstleverantörens 
kontaktuppgifter
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Få support igenom momsregistreringsprocessen

Du kan kontakta skattetjänstleverantören direkt om du behöver hjälp med de specifika ärenden som anges 
nedan:

1. Process för momsöverföring och momsregistrering som hanteras av skattetjänstleverantören.

2. Momsregistrering som hanteras direkt av skattetjänstleverantören.

3. Hantering av taxeringsbeslut och påföljder.

4. Skatterådgivning och konsultation*.

För att kontakta din skattepartner, använd kontakterna på din översikt förmomsregistrering i Seller 
Central.

Du kan i stället kontakta Amazons Selling Partner Support för de ärenden där skattetjänstleverantören inte 
kunde hjälpa dig och för de specifika ärenden som anges här nedan:

1. Lägg till/ta bort land

2. Annullera din prenumeration

3. Alla frågor relaterade till Seller Central

4. Momsregistrering via Seller Central

5. Specifikationer och avgifter för momskampanjer.

Klicka här för att nå Amazons Selling Partner Support.

* Skatterådgivning och konsultation med skattetjänstleverantören hanteras inte av Amazon. Skattetjänstleverantören erbjuder tjänster 
för momsefterlevnad, men tillhandahåller inte skatterådgivning via Momstjänster på Amazon. Om du är intresserad av ytterligare 
tjänster, till exempel skatterådgivning, kan du kontakta dem separat utanför Momstjänster på Amazon. 

Kontakta din skatterådgivare för skatterådgivning efter behov.

Klicka här för att granska de ytterligare tjänster som erbjuds 
av våra skattetjänstleverantörer och deras avgifter ›

6. Hämta ditt eller dina momsregistreringsnummer
Grattis till ditt nummer! 

När ditt eller dina momsregistreringsnummer och DE-skatteintyg tagits emot kommer de att läggas till på ditt 
Seller Central-konto. Du kan också förvänta dig att få ett e-postmeddelande med detaljerad information om 
hur du börjar skicka in dina momsregistreringar via Momstjänster på Amazon.

Du kommer att kunna ladda ner dina momsregistreringsbevis direkt från din statusöversikt och starta 
momsregistreringar genom att klicka på ‘Starta momsregistreringar’.

Ditt eller dina momsregistreringsnummer laddas upp automatiskt på sidan 
Skatteinställningar.

Klicka här för att ladda 
ner ditt momsintyg

Klicka på  
”Starta momsregistrering”
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Vanliga frågor

Jag visas som ‘berättigad’ för Momstjänster på Amazon i menyn ‘Hantera dina tjänster’ 
på mitt Seller Central-konto. Vad betyder det här?

1. 

Du har registrerat dig för Momstjänster på Amazon genom att godkänna villkoren. Du kan nu visa 
navigeringsartikeln ‘Hantera din moms’ (som finns i Seller Central under ‘Rapporter’) och är redo att välja 
momstjänster för länder som stöds. Till dess du har valt och registrerat dig för momstjänster i ett visst land 
debiteras inga avgifter för den här tjänsten.

För att registrera dig för att ett eller flera länder för att få Momstjänster på Amazon, navigera till 
‘Hantera din moms’ och väljer ditt urval av länder som du vill registrera enligt beskrivningen i  
momsregistreringskapitlet. Om du är berättigad kommer du att meddelas och visas lämplig avgift för 
dina landsval. Du kommer att bli ombedd att bekräfta valet och avgifterna genom att klicka på ‘Godkänn 
och fortsätt’. Först när du klickar på ‘Godkänn och fortsätt’ registreras du för de valda Momstjänsterna på 
Amazon och de respektive årliga avgifterna debiteras ditt säljarkonto.

Har du någon aktiv kampanj?2. 

Klicka här för mer information om avgifter för Momstjänster på Amazon och vår aktuella kampanj. 

Vad är betalningsprocessen? Ska jag betala till skattetjänster först och därefter få 
återbetalning?

3. 

För momsregistrering, momsregistreringstjänster och skatterepresentation debiteras avgiften direkt från 
ditt huvudkonto på Amazon Seller Central. Vi skickar ett meddelande innan du debiterar ditt konto med det 
belopp som ska debiteras och exakt debiteringsdatum. Du behöver inte betala skattetjänstleverantörerna. 
Du debiteras av Amazon direkt efter din kampanjperiod, om tillämpligt. 

Om du är intresserad av ytterligare tjänster, till exempel skatterådgivning, kan du agera separat med 
skattetjänstleverantören utan Momstjänster på Amazon. Klicka här för att granska de ytterligare tjänster 
som erbjuds av våra skattetjänstleverantörer och deras avgifter. 

Inkluderar Momstjänster på Amazons månadsavgift den moms som är relaterad till 
månadsavgiften?

4. 

Priset inkluderar inte moms relaterad till månadsavgiften för Momstjänster på Amazon. Om tillämpligt 
kommer detta värde att inkluderas på din faktura och dras av från saldot på ditt Amazon Seller Central-
konto och du kommer att kunna se det som en ‘Övrig justering’ på din transaktionssida. Du kan kräva 
tillbaka momsbeloppet genom din periodiska momsdeklaration som en vanlig ingående momsavgift.

När debiteras jag?5. 

Du debiteras engångsavgiften för momsregistrering per land efter att du har registrerat dig för Momstjänster 
på Amazon. För momsregistreringstjänster och skatterepresentation, om tillämpligt, börjar vi debitera en 
månadsavgift efter att din första inlämning har genererats eller efter att din kampanjperiod upphör, om 
tillämpligt.
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Jag talar inte engelska så kan skattetjänstleverantörer tala kinesiska?6. 

Ja, alla skattetjänstleverantörer kan tillhandahålla tjänster på kinesiska.

Kan jag välja vilken skattetjänstleverantör som stöder mig under momsregistrering och 
inlämning?

7. 

Jag har lagt till eller tagit bort ett land för momsregistreringar eller överföringar direkt 
med min skattetjänstleverantör. Varför återspeglas det inte på översikten?

8. 

Observera att översikten genererades när du valde länderna i din prenumeration vid tidpunkten för 
utcheckningen. Den kommer inte att uppdateras om du godkänner en ny uppsättning länder direkt med 
din skattetjänstleverantör efter att du har slutfört din utcheckning. 

Vi kommer dock att samarbeta med din skattetjänstleverantör så att du övergår till momsregistreringen 
online med din uppdaterade och senaste lista över länder som du har kommit överens om med din 
skattetjänstleverantör. Vi meddelar dig via e-post när ditt momsintyg har utfärdats och du är redo att börja 
online-inlämningar för varje land som valts.

Observera att du bara kommer att kunna ta bort länder i momsregistreringssteget och detta alternativ 
kommer inte längre att vara tillgängligt när din momsregistrering är klar och du börjar momsregistreringen.

När du registrerar dig för Momstjänster på Amazon har du möjlighet att ändra den standardleverantör av 
skattetjänster som tilldelats dig vid tidpunkten för registreringen.

Följ nedanstående instruktioner för att göra det:

1. Gå till Seller Central > Rapporter > Hantera din moms 

2. Bläddra ner till avsnittet ‘Din skattepartner’

3. Klicka på ‘Klicka här’ (i blått) om du vill ändra standardleverantör av skattetjänster 

4. Nu kan du välja den skattetjänstleverantör som du föredrar

5. Klicka på knappen ‘Godkänn och fortsätt’för att se villkoren för din nyligen valda 
skattetjänstleverantör. Observera att om du klickar på ‘Godkänn’ i fönstret som dök upp kommer 
du inte längre att kunna ändra skattetjänstleverantören. Om du stänger popup-fönstret utan att 
klicka på ‘Godkänn’ kommer du fortfarande att kunna ändra skattetjänstleverantören.

Observera att om du inte har möjlighet att välja en annan skattetjänstleverantör eller om din önskade 
leverantör inte är tillgänglig att väljas, innebär det att endast den eller de skattetjänstleverantör(er) 
som visas är tillgänglig(a) för närvarande.

När du har undertecknat villkoren för den skattetjänstleverantör som du tilldelats eller valt kommer 
du inte att kunna ändra skattetjänstleverantör.

!
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Jag har ansökt om överföring. När kommer min tredjepartsskattetjänstleverantör att 
börja skicka in mina momsregistreringar? 

9. 

När du har tillhandahållit alla nödvändiga dokument för överföringen kommer skattetjänstleverantören 
att skicka in dem till skattemyndigheterna och påbörja överföringsprocessen. När överföringen är klar och 
du har ändrat din skattetjänstleverantör till Momstjänster på Amazon, kommer din skattetjänstleverantör 
att introducera dig för inlämning. Vid den tidpunkten kommer du att ställas 
in för inlämning i både Amazons och skattetjänstleverantörens system och 
leverantören kommer att börja skicka in dina momsregistreringar.



Vem kommer att ta hand om mina momsregistreringar under överföringsprocessen?  10. 

Det är upp till säljaren att se till att dess tidigare skattetjänstleverantör tar hand om sina momsregistreringar 
under överföringsprocessen.

Kan jag välja datum för att påbörja min momsregistrering med min tredjepartsleverantör 
på Momstjänster på Amazon? 

11. 

Du kommer att kunna meddela ett föredraget startdatum när du fyller i formuläret med din 
företagsinformation, men du kommer inte att kunna välja det exakta datumet för att påbörja dina 
momsregistreringar via Momstjänster på Amazon.

Kommer det att påverka mitt nuvarande momsregistreringsnummer om jag överför till 
Momstjänster på Amazon?

12. 

Nej, det kommer inte att påverkas och momsregistreringsnumren kommer fortfarande att vara giltiga. 
Om du däremot omfattas av ett system med fast skattesats i Storbritannien måste du överföra till 
standardschema. 

Vad är avgiften för överföring till Momstjänster på Amazon?  13. 

Du kan överföra till Momstjänster på Amazon utan kostnad. Du kommer inte att bli debiterad kostnaden för 
momsregistreringarna förrän efter din första inlämningsperiod. Klicka här för att hitta mer information 
om våra avgifter och aktuella kampanjer.

Du kan kontakta skattetjänstleverantören direkt om du behöver hjälp med de specifika ärenden som anges 
nedan:

1. Process för momsöverföring och momsregistrering som hanteras av skattetjänstleverantören.

2. Momsregistrering som hanteras direkt av skattetjänstleverantören.

3. Hantering av taxeringsbeslut och påföljder.

4. Skatterådgivning och konsultation*.

För att kontakta din skattepartner, använd de angivna kontakterna på Köversikten för momsregistrering 
i Seller Central.

Du kan i stället kontakta Amazons Selling Partner Support för de ärenden där skattetjänstleverantören inte 
kunde hjälpa dig och för de specifika ärenden som anges här nedan:

1. Lägg till/ta bort land.

2. Annullera din prenumeration.

3. Alla frågor relaterade till Seller Central.

4. Momsregistrering via Seller Central.

5. Specifikationer och avgifter för momskampanjer.

Klicka här för att nå Amazons Selling Partner Support.

*Skatterådgivning och konsultation med skattetjänstleverantören hanteras inte av Amazon och kan avtalas direkt med 
skattetjänstleverantören mot en extra avgift. Klicka här för att granskaavgifterna 
för några av de ytterligare tjänster som erbjuds av våra partners.

Hur kan jag få hjälp om jag har problem under registreringsprocessen?14. 
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Amazon tillhandahåller endast gränssnittet för momstjänster på Amazon, inklusive teknik som 
kan hjälpa dig och skattetjänstleverantören att konsolidera dina transaktionsuppgifter och hantera 
dina momsskyldigheter enklare. Amazon tillhandahåller inte tjänster för skatteefterlevnad som 
momsregistrering eller inskickning av deklarationer eller skatterådgivningstjänster. Du kommer att 
vägledas genom dokumentinsamlingen och inlämningsprocessen för att slutföra momsregistreringen 
online.

!

Momstjänster på Amazon – säljare baserade i 
Europa: EU-länder och Storbritannien
Varför gå med i Momstjänster på Amazon?
Momstjänster på Amazon är en bekväm och kostnadseffektiv lösning för att hantera kraven på din 
momsregistrering, inlämning och inskickning. När du har registrerat dig tilldelas du en skattetjänstleverantör 
som guidar dig genom momsregistreringsprocessen. När du har fått dina momsregistreringsnummer börjar du 
din momsregistrering på Seller Central.

• Aktivera online-registrering: När du mottar alla dina momsregistreringsnummer för utvalda länder 
övergår du till Seller Central för online-inlämning.

• Integrerad tjänst i din Seller Central: Seller Central-rapporter för dina Amazon-transaktioner 
(försäljning, returer, gränsöverskridande lagerrörelser) är integrerade i Momstjänster på Amazon och 
delas automatiskt med din skattetjänstleverantör tillsammans med dina icke-Amazon-uppgifter och 
importdata (som du har laddat upp i Seller Central) för att beräkna dina nettomomsskulder.

• Kostnadseffektiv: En månadsavgift som börjar så lågt som 33,30 € per land och månad (plus en extra 
avgift för skatterepresentation i förekommande fall).

• Anpassa din momsregistrering och dina länder för inlämning: Du kan registrera och göra inlämning 
i UK, DE, FR, IT, ES, PL, CZ (minst ett land, högst sju länder).

Läs mer om vår aktuella kampanj här ›

Vad är Amazons roll i Momstjänster på Amazon?
Amazon upprätthåller och är värd för gränssnittet för Momstjänster på Amazon inom Seller Central. Via 
Seller Central kan Amazon-säljare:

• Följ steg-för-steg-instruktionerna för att anskaffa och ladda upp de dokument som krävs för 
momsregistrering.

• Ladda upp elektroniska kopior av de dokument som krävs av skattetjänstleverantören för 
momsregistrering

• Granska Amazons momstransaktionsrapporter konsoliderade av Amazon

• Tillhandahålla icke-Amazon försäljnings- och inköpstransaktioner (i förekommande fall)

• Granska momsregistreringsrapporter

• Granska momsbetalningsbeloppet
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Vem är skattetjänstleverantören, vad är dess roll?
En skattetjänstleverantör är den tredjepartspartner som hjälper dig med att uppfylla dina juridiskt föreskrivna 
skyldigheter för momsregistrering.

När du registrerar dig för Momstjänster på Amazon går du igenom momsregistreringen och inlämningarna 
enligt beskrivningen i den här handboken. För denna tjänst arbetar Amazon med den globala 
skattetjänstleverantören Avalara.

Skattetjänstleverantören kommer att motta dina momsregistreringsnummer för din räkning och ge dem dig.

Under registreringar kommer skattetjänstleverantören att granska dina uppgifter och dokument för riktighet 
och fullständighet samt ansöka om momsregistreringsnummer för din räkning till respektive myndigheter. 
När din ansökan har behandlats delar de ditt momsregistreringsnummer med dig så att du kan börja göra 
inlämningar. När din ansökan har behandlats delar de ditt momsregistreringsnummer med dig så att du kan 
börja göra inlämningar.

När det gäller regelbundna rapporter om momsefterlevnad kommer din skattetjänstleverantör att:

• Förbered momsregistreringsrapporten/rapporterna baserat på dina transaktionsdata (Amazon och icke-
Amazon enligt granskning och tillhandahållet av dig).

• Skicka in slutgiltiga momsrapporter för din räkning till de berörda myndigheterna.
• Beräkna din månads-/kvartalsvisa momsskyldighet med betalningsuppgifter per land så att du effektivt 

kan initiera betalningarna.

Skattetjänstleverantören tillhandahåller tjänster för momsefterlevnad men tillhandahåller inte 
skatterådgivning (såvida du inte anlitar dem separat för rådgivningstjänster utanför Momstjänster på 
Amazon). Kontakta din skatterådgivare för skatterådgivning efter behov.
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Klicka på ”Börja nu”

Du har redan ett momsregistreringsnummer – vad är 
processen för att börja inlämning på Momstjänster på 
Amazon?
För att påbörja inlämning på Momstjänster på Amazon kan du navigera på Seller Central, gå till Rapporter 
och klicka på ‘Hantera din moms’ Du kommer då att hamna på sidan för Momstjänster på Amazon. Du kan 
bläddra till avsnittet ‘Jag behöver hjälp med inlämningar’ där du hittar en beskrivning av processen och klicka 
på ‘Börja nu’.
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1. Fyll i webbformuläret 

Fyll i online-formuläret med grundläggande information om ditt företag. Du kommer att omdirigeras till 
formuläret genom att klicka på ‘Börja nu’. Skattetjänstleverantören och Momstjänster på Amazon kommer att 
använda svaren för att lära känna ditt företag bättre och konfigurera ditt konto korrekt.

Vi kommer att skräddarsy formuläret efter dina specifika behov, baserat på den information du delade om ditt 
ursprungsland, din typ av företag och de länder där du vill göra inlämning av moms med Momstjänster på 
Amazon.

2. Samla in dokument 

För att utfärda exakta och korrekta momsregistreringar kan du bli ombedd att skicka ett antal dokument till 
skattetjänstleverantören, inklusive (men inte begränsat till):

a. Registreringsbevis för moms 

b. Tidigare moms-, Intrastat- och ESL-deklarationer 

c. All utestående korrespondens med skattemyndigheterna 

Du hittar specifika uppgifter för vilka dokumenten som ska tillhandahållas direkt på din online-översikt. Alla 
dokument som nämns på din översikt är obligatoriska om inget annat anges.

3. Underteckna och publicera fullmakt  

När formuläret och dokumenten har verifierats kan du ladda ner en uppsättning fullmaktsdokument som du 
kan kontrollera, skriva ut, underteckna och följa anvisningarna för att ladda upp/returnera per post till den 
adress som visas på översikten.

4. Tillhandahåll ytterligare information om dina produkter 

Som ett sista steg innan du skickar in din moms kommer du att bli ombedd att tillhandahålla ytterligare 
information om dina produkter med hjälp av vår produktskattefil. För mer information.

Du bör också se till att du har uppdaterat dina produktskattekoder om du säljer varor som inte beskattas enligt 
standardskatteavgifter. För mer information.

5. Starta dina momsregistreringar med Momstjänster på Amazon

När du har slutfört alla förfrågningar som anges i din online-översikt skickar din skattetjänstleverantör in 
dokumenten och informationen till skattemyndigheterna. Du kommer att kunna börja inlämning enligt 
instruktionerna som visas i ‘Nästa steg’ på din statusöversikt.

Följ ”Nästa steg”
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Observera att tredjepartsleverantören av skattetjänster kan be dig om ytterligare dokument utöver 
de som anges ovan.!

Hur lång tid tar det att överföra till Momstjänster på Amazon?

Tidslängden för processen beror på de länder du överför till Momstjänster på Amazon och hur lång tid det tar 
för dig att tillhandahålla de undertecknade POA:erna. Den genomsnittliga tiden för överföring varierar mellan 
två och fyra veckor.
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Jag har redan ett momsregistreringsnummer. Varför måste jag tillhandahålla dokument?

Skattetjänstleverantören behöver de begärda dokumenten för att förbereda exakta och korrekta 
momsregistreringar. Begärda dokument inkluderar:

1. Registreringsbevis för moms 

2. Tidigare moms-, Intrastat- och ESL-deklarationer

Alla dokument som nämns i produkten är obligatoriska om inget annat anges.

Vilken företagsinformation och vilka dokument ska jag tillhandahålla för att bli överförd till 
Momstjänster på Amazon? 

Vid överföring till Momstjänster på Amazon kommer din tredjepartsleverantör att ange vilken dokumentation 
du behöver dela med dem. 

Nedan ser du en lista över vanliga dokument: 

• Momsregistreringsbevis

• Kopia av senaste momsregistreringen 

• Information om från och med när övertagandet kommer att gälla

• Gründungsurkunde des Unternehmens

• Intyg om bolagsbildning

• Foto-ID för direktörer

• Inloggningar från statlig gateway-adress (endast Storbritannien)

• Slutförande av POA-formulär för varje land (undertecknat av säljaren).



Användarguide 
Navigera till ”Momstjänster på Amazon” i Seller Central 
För att navigera till “Momstjänster på Amazon” i Seller Central måste du logga in på ditt Seller Central-konto, 
gå till “Rapporter”” i huvudnavigeringsavsnittet och (a) klicka på “Hantera din moms”.

a. Klicka på 
 ”Hantera din moms” från 

Seller Centrals hemsida

När du klickar på ‘Registrera’ dirigeras du till Momstjänster på Amazon. När du har klickat på ‘Registrera’, kan 
du när som helst gå tillbaka till Momstjänster på Amazon genom att klicka på ‘Rapporter’ och välja ‘Hantera 
din moms’ i Seller Central.
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https://sellercentral-europe.amazon.com/vat-registration/v2/index.html/vat-services?ref=RegHandbook


Välkommen till Momstjänster på Amazon 

Du kommer att hamna på välkomstsidan för Momstjänster på Amazon. Här kan du utforska produktens 
funktioner och fördelar i detalj.

Klicka på ”Börja nu”

Klicka på ”Börja nu”

När du är klar, klicka på ‘Börja nu’ för att fortsätta och registrera dig för Momstjänster på Amazon. 

Du kommer att omdirigeras till Momstjänster på Amazon men du kan gå tillbaka till den här översikten när som 
helst genom att klicka på ‘Hantera din moms’ under fliken ‘Rapporte’ på Seller Centrals hemsida.
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Momsregistrering 

1. Bekräfta din profilinformation

2. Anpassa din prenumeration

28
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Observera att valideringen av befintliga nummer tar upp till två 
arbetsdagar. Om dina befintliga momsregistreringsnummer för ett eller 
flera länder inte valideras efter två arbetsdagar kan du fortfarande klicka !

Bekräfta din profilinformation1. 

På den här sidan måste du ange och bekräfta information om din typ av företag, ditt företagsnamn och 
etableringsland. Den resulterande uppsättningen av frågor måste slutföras i sin helhet. Om inget behöver 
uppdateras kan du klicka på knappen ‘Bekräfta’ för att gå vidare till nästa steg.

Om något behöver uppdateras klickar du på knappen ‘Redigera’ för att uppdatera. 

Svaren i formuläret kommer att användas av skattetjänstleverantören för att fylla i nödvändiga 
ansökningsformulär för din räkning i alla länder du väljer i nästa steg så att du kan spara både tid och 
ansträngning.

Observera att om vi upptäcker ett fel i din typ av företag eller ditt angivna företagsnamn får du 
ett felmeddelande på din översikt med motsvarande instruktioner för att åtgärda felet. Åtgärda 
felen enligt de tillhandahållna instruktionerna. Den nya informationen kommer att uppdateras på 
översikten i realtid.!

Befintliga momsregistreringsnummer:
Om du redan har befintliga en eller flera momsregistreringsnummer för ett europeiskt land ska du lägga till 
det eller dem genom att klicka på knappen ‘Lägg till befintligt momsregistreringsnummer’. Du kommer att 
omdirigeras till sidan Skatteinställningar där du kan lägga till befintligt momsregistreringsnummer. När du är 
klar kan du gå tillbaka till den här översikten eller genom att klicka på ‘Hantera din moms’ under ‘Rapporter’  
i navigeringsfliken.

Välj ”typ av företag”, ”företagsnamn” 
och ”etableringsland”

Lägg till ”Befintligt momsregistreringsnummer” 
(om tillämpligt)
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Slutligen, för att bekräfta din prenumeration för Momstjänster på Amazon, granska villkoren och klicka på 
knappen ‘Godkänn och fortsätt ’.

Granska Amazons villkor  

Anpassa din prenumeration 2. 
I det här avsnittet kan du anpassa din prenumeration genom att välja i vilka länder du vill vara momsregistrerad. 
Om du vill lägga till något land kan du klicka på ‘Lägg till land’. Wenn Sie eines der angezeigten Länder 
ausschließen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche ‘Entfernen’.

Lesen Sie außerdem die ‘Nutzungsbedingungen für Werbeaktionen’eller om du vill utesluta något av 
de visade länderna kan du göra det genom att klicka på knappen en zu den Gebühren finden ‘Ta bort’.

Läs även ‘Villkor för kampanjer’. Vid behov kan du se Amazons prislista där du hittar mer information om 
avgifterna.

Observera att om du redan är momsregistrerad via Momstjänster på Amazon och vill utöka din EU-
verksamhet, kan du när som helst lägga till de länder som saknas på Momstjänster på Amazon via 
lägg till land.

Beroende på om du har ett giltigt momsregistreringsnummer i Seller Central eller inte, kommer 
momsregistrering eller momsdeklaration för det landet att initieras för ett visst land.

• Giltigt momsregistreringsnummer som registrerats i Seller Central – momsregistreringen 
kommer att initieras

• Giltigt momsregistreringsnummer som inte registrerats i Seller Central – momsregistrering 
kommer att initieras

!

Visa Amazon-
prislista

Ta bort 
länder

Lägg till land

Granska villkor 
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på knappen ‘Fortsätt’ och fortsätta med de andra länderna. Du kommer att kunna lägga till de 
länder som fortfarande väntar på validering av momsregistreringsnummer senare från översikten för 
momsregistrering.



Tips med ytterligare 
information

Ange din företagsinformation och ladda upp dokument för verifiering3. 

På din statusöversikt kan du fortsätta med följande steg:

a) Ange din företagsinformation i online-formuläret

När du är klar kommer du att omdirigeras till din statusöversikt. På den här översikten kommer du att 
kunna se statusen för din prenumeration land för land. 

3. Ange din företagsinformation och ladda upp dokument

Ange din 
företagsinformation
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Se till att all 
information du 
lämnar i online-
formuläret stämmer 
överens med 
informationen i dina 
affärsdokument.

!

b) Samla in och ladda upp dokument för verifiering

När du är klar med företagsinformationen klickar du på knappen ‘Start’ bredvid ‘Dokument’.

Du kommer att dirigeras till sidan ‘Samla in och ladda upp dokument för verifiering’ där du hittar listan 
över dokument som behövs, beskrivningar och prover av dokumenten och de anpassade instruktionerna, 
baserade på var du befinner dig, om hur du får de nödvändiga dokumenten från ditt lands skattemyndigheter.

Du måste samla in de begärda dokumenten och ladda upp de skannade versionerna av originalen på den 
här sidan genom att klicka på knappen ‘Ladda upp’ bredvid varje dokument som krävs.

Klicka på knappen ‘Start’ bredvid Företagsinformation. Du kommer att dirigeras till online-formuläret där 
du fyller i all nödvändig information.

Den här processen tar i genomsnitt fem till tio minuter och du hittar tips i hela formuläret som ger dig mer 
information om det behövs. 

I slutet av formuläret kommer du att kunna granska all inlämnad information.

Klicka på ”Start” bredvid 
Dokument
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Vid ett eventuellt fel visas ett felmeddelande på din statusöversikt. Du kan klicka på ‘åtgärda fel’ där du 
hittar beskrivningen av felet och de steg som du måste vidta för att lösa felet. Du kommer också att få ett 
e-postmeddelande och en beskrivning av felet i Seller Central.

Obs! När du vidtar 
korrigerande åtgärder, 
se till att du korrigerar 
alla fel eftersom ett 
dokument kan ha flera 
fel.  

!Felmeddelande 
och nästa steg Klicka på 

”Åtgärda fel”

Fehlerbeschreibungen 
und Schritte zur 
Fehlerbehebung
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Ladda ner, underteckna och posta papperskopior4. 

När din företagsinformation och alla dokument har verifierats kan du klicka på knappen ‘Start’ bredvid 
underteckna formulär.

När din företagsinformation och alla dokument har verifierats och det inte finns några fel eller saknade 
dokument, kommer du att kunna fortsätta till nästa steg.

Gå till sidan ‘Underteckna formulär’ för varje land från din översikt och slutför följande steg för att fortsätta:

a) Ladda ner, skriv ut och underteckna ansökningsformulären

Eftersom formuläret och dokumenten har verifierats kan du nu klicka på knappen ‘Ladda ner’ för att ladda 
ner:

• Förifyllda ansökningsformulär

• Förifylld fullmakt (POA)

Skriv ut vart och ett av dokumenten och underteckna vid behov. När du har 
loggat in kan du ladda upp dem direkt i avsnittet ‘Ladda upp elektroniska 
dokument’.

Klicka på ”Start” underteckna 
formulär
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b) Ladda upp elektroniska dokument 

Skanna varje dokument som begärs i ‘Ladda upp elektroniska dokument’ (endast ett dokument per typ) 
och ladda upp skanningarna. Dessa dokument visas som ‘Verifierade’ när skattetjänstleverantören har 
bekräftat att de inlämnade dokumenten är korrekta.

c) Förbered de angivna dokumenten som ska skickas via post

Samla alla papperskopior av originaldokument enligt begäran. Lägg till de fysiskt undertecknade dokument 
som du har skrivit ut för steg (a) tillsammans med de officiella kopior du samlat in från myndigheterna.

(b) Ladda upp 
elektroniska dokument

(a) Ladda ner, skriv ut och 
underteckna formulären

(c) Förbered och skicka 
de angivna dokumenten 

via post
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d) Skicka de undertecknade formulären och originaldokumenten till skattetjänstleverantören 
enligt instruktionerna.

Följ instruktionerna på skärmen för att posta de undertecknade formulären och stöddokumenten till 
skattetjänstleverantörens adress. Detta är nödvändigt eftersom skattemyndigheterna kräver papperskopior 
av dokument. Härifrån genomgår dina dokument en slutlig verifieringsprocess av skattetjänstleverantören 
och vidarebefordras till skattemyndigheterna för bearbetning.

För att se till att du inte har missat några dokument kommer du att kunna skriva ut en sammanfattningslista 
för att vägleda dig när du förbereder paketet för skattetjänstleverantören. När du har postat dokumenten kan 
du klicka på ‘Klar’ och du kommer att kunna spåra om skattetjänstleverantören har mottagit dokumenten. 
Du kommer då att kunna se alla steg som ‘Slutförd’ för var och en av avsnitten.

Resultat från kontrollerna av skattetjänsteleverantören (verifierad status, felstatus) visas på översikten och 
du kommer att kunna spåra dem vid ett senare tillfälle genom att gå tillbaka till Momstjänster på Amazon 
i Seller Central.

Om det är några fel eller saknade dokument i ditt ansökningspaket får du ett e-postmeddelande med 
detaljerad information om detta. 

När du vidtar korrigerande åtgärder, se till att du korrigerar alla fel eftersom ett dokument kan ha flera 
felaktigheter. !

Hämta ditt eller dina momsregistreringsnummer5. 

Grattis till ditt nummer!  

När ditt eller dina momsregistreringsnummer och DE-skatteintyg tagits emot kommer de att läggas 
till på ditt Seller Central-konto. Du kan också förvänta dig att få ett e-postmeddelande med detaljerad 
information om hur du börjar skicka in dina momsregistreringar via Momstjänster på Amazon.

Du kommer att kunna ladda ner dina momsregistreringsbevis direkt från din statusöversikt och starta 
momsregistreringar genom att klicka på ‘Starta momsregistreringar’.

Ditt eller dina momsregistreringsnummer laddas upp automatiskt på sidan Skatteinställningar.

Klicka här för att ladda 
ner dina momsintyg

Klicka på  
”Starta momsregistrering”
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Lägg till nya länder 

Om du vill kan du i det här skedet lägga till fler länder genom att klicka på ‘Lägg till nya länder’. Du kan klicka 
på ‘Lägg till nya länder’ , välja de länder du vill lägga till och klicka på ‘Fortsätt’.

I det här skedet kan du lägga till befintliga momsregistreringsnummer om du har dem för de valda länderna.

Lägg till nya länder

Lägg till befintliga 
momsregistreringsnummer

Klicka på ”Fortsätt”
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Land Ungefärlig tid för mottagande av 
momsregistreringsnummer efter inlämning

Storbritannien Fyra till sex veckor

Tyskland Sex till 14 veckor

Frankrike Nio till elva veckor

Italien Sex till åtta veckor

Spanien Sex till åtta veckor

Polen Fyra till sex veckor

Tjeckien Två till tre veckor

Hur lång tid tar det att få momsregistreringsnummer?  

Tidsgränserna för momsregistrering kan variera beroende på i vilken jurisdiktion du registrerar dig för moms. 
När du har fyllt i formuläret och har samlat alla dokument som krävs: 

• Skattetjänstleverantören kommer att skicka in dina ansökningar till skattemyndigheterna inom fem 
arbetsdagar.

• Skattemyndigheterna kommer att behandla de flesta momsansökningar inom: 

I det här skedet kan du granska de aktuella avgifterna för de länder du valde vid registreringen, de nya avgifterna 
för de länder du just har lagt till och den nya totala betalningen för registrering. 

Du kan också granska de ‘Villkor för kampanjer’ som gäller.

När du har granskat kan du klicka på ‘Bekräfta’ och validera ditt val.
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Observera att Amazon inte tillhandahåller skatterådgivning och juridisk rådgivning till säljare och att 
Avalaras roll under Momstjänster på Amazon är begränsad till rapportering av momsefterlevnad. Vi 
rekommenderar därför att du kontaktar din externa skatterådgivare för skatte- och juridisk rådgivning. 

Om du inte har någon skatterådgivare kan du klicka här för att hitta ett företag som hjälper dig med 
skatterådgivningstjänster.

Få support igenom momsregistreringsprocessen

Du kan kontakta Avalara direkt om du behöver hjälp med de specifika ärenden som anges nedan:

1. Hantering av taxeringsbeslut.

2. Ändring av företagsuppgifter efter att din momsregistrering är slutförd 

Följ sökvägen nedan för att ta kontakt med Avalara:

Seller Central > Rapporter > Inlämning av din moms > Vanliga frågor > Jag har en fråga relaterad till 
meddelanden om skattekontor. Hur kan jag få support? > Meddelanden till skatteexpert

Du kan i stället kontakta Amazons Selling Partner Support för alla andra ärenden som du kan behöva support 
med genom att klicka här.

!
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Vanliga frågor

Jag visas som ”Berättigad” för Momstjänster på Amazon i menyn ”Hantera dina tjänster” 
på mitt Seller Central-konto. Vad betyder det här?

1. 

Du har registrerat dig för Momstjänster på Amazon genom att godkänna villkoren. Du kan nu visa 
navigeringsartikeln ‘Hantera din moms’ (som finns i Seller Central under ‘Rapporter’) och är redo att välja 
momstjänster för länder som stöds. Till dess du har valt och registrerat dig för momstjänster i ett visst land 
debiteras inga avgifter för den här tjänsten.

För att registrera dig för att ett eller flera länder för att få Momstjänster på Amazon, navigera till ‘Hantera 
din moms’ och väljer ditt urval av länder. Om du är berättigad kommer du att meddelas och visas lämplig 
avgift för dina landsval. Du kommer att bli ombedd att bekräfta valet och avgifterna genom att klicka 
på ‘Godkänn och fortsätt’. Först när du klickar på ‘Godkänn och fortsätt’ registreras du för de valda 
Momstjänsterna på Amazon och de respektive årliga avgifterna debiteras ditt säljarkonto.

Har du några kampanjer?2. 

Klicka här för mer information om avgifter för Momstjänster på Amazon och vår aktuella kampanj. 

Vad är betalningsprocessen? Ska jag betala till skattetjänster först och därefter få 
återbetalning?

3. 

För momsregistrering, momsregistreringstjänster och skatterepresentation debiteras avgiften direkt från 
ditt huvudkonto på Amazon Seller Central. Vi skickar ett meddelande innan du debiterar ditt konto med det 
belopp som ska debiteras och exakt debiteringsdatum. Du behöver inte betala skattetjänstleverantörerna. 
Du debiteras av Amazon direkt efter din kampanjperiod, om tillämpligt. 

Om du är intresserad av ytterligare tjänster, till exempel skatterådgivning, kan du agera separat med 
skattetjänstleverantören utan Momstjänster på Amazon. 

Klicka här för att granska de ytterligare tjänster som erbjuds av våra skattetjänstleverantörer och deras 
avgifter. 

Inkluderar Momstjänster på Amazons månadsavgift den moms som är relaterad till 
månadsavgiften?

4. 

Priset inkluderar inte moms relaterad till månadsavgiften för Momstjänster på Amazon. Om tillämpligt 
kommer detta värde att inkluderas på din faktura och dras av från saldot på ditt Amazon Seller Central-
konto och du kommer att kunna se det som en ‘Övrig justering’ på din transaktionssida. Du kan kräva 
tillbaka momsbeloppet genom din periodiska momsdeklaration som en vanlig ingående momsavgift.
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När debiteras jag?5. 

Du debiteras engångsavgiften för momsregistrering per land efter att du har registrerat dig för Momstjänster 
på Amazon. För momsregistreringstjänster och skatterepresentation, om tillämpligt, börjar vi debitera en 
månadsavgift efter att din första inlämning har genererats eller efter att din kampanjperiod upphör, om 
tillämpligt.

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/202103520?ref=reg_handbook
https://www.amazon.se/moms
https://m.media-amazon.com/images/G/02/VISA/Tax_Provider_Selection_Flyer_EN_v1.2.pdf


Warum muss ich Unterlagen bereitstellen?7. 

Varför måste jag tillhandahålla flera kopior av dokument?8. 

Varje ansökan om momsregistrering behandlas av de landsspecifika skattemyndigheterna. Av denna 
anledning kan du bli ombedd att visa upp till sju officiella kopior av ett visst dokument (ett för varje 
skattemyndighet). 

Vad är en officiell kopia? Kan jag skicka in en kopia i stället?9. 

En ‘officiell kopia’ är en kopia av ett dokument som utfärdats av en skattemyndighet eller ett relevant 
statligt organ. Om inget annat anges kommer inte kopior, webbnerladdningar och bildskärmsutskrifter 
från webbläsare att accepteras av skattemyndigheterna i stället för ‘officiell kopia’.

Jag har blivit ombedd att bestyrka vissa dokument och auktorisera dem med stämpel – 
varför?

10. 

För att säkerställa att vissa typer av dokument är officiella och giltiga kommer vissa skattemyndigheter 
endast att acceptera bestyrkta officiella kopior.

Vad är en Notarius publicus?

En Notarius Publicus är en officiellt utsedd myndighetsperson som är behörig att utföra vissa juridiska 
formaliteter, inklusive bestyrkande av underskrifter och dokument för användning inom andra jurisdiktioner.

Varför måste jag fylla i ett formulär?6. 

För att kunna fortsätta med momsregistreringen kräver de lokala skattemyndigheterna grundläggande 
information om ditt företag. Skattetjänstleverantören kommer främst att använda svaren i formuläret för 
att fylla i de nödvändiga ansökningsformulären för din räkning och för alla de länder du valt så att du kan 
spara både tid och ansträngning.

11. 

Som en del av registreringsprocessen kräver de lokala skattemyndigheterna att ansökningar om 
momsregistrering åtföljs av ett antal styrkande dokument.

Dokument som krävs kan innehålla (men är kanske inte begränsade till):

1. Intyg som bekräftar din affärsverksamhet 

2. Lokala momsregistreringsbevis  

3. Officiella brev från din bank  

4. Identitetsbevis för det juridiska ombudet  

Du kommer bara att bli ombedd att samla in dokument som krävs för din momsregistrering.
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Vissa dokument är svåra att få tag på. Kan jag registrera mig för moms utan dem?

Nej. Alla dokument som begärs av Momstjänster på Amazon är obligatoriska och utan dem kommer det 
inte att vara möjligt att fortsätta med din begäran om momsregistrering. 

Kontakta vår säljarsupport om du har problem med att få tag i något av dokumenten.

12. 

https://sellercentral.amazon.co.uk/help/hub/support/browse-GB-visa-filing-VISA-acronym


Jag har ansökt om överföring. När kommer min tredjepartsskattetjänstleverantör att 
börja skicka in mina momsregistreringar?  

När du har tillhandahållit alla nödvändiga dokument för överföringen kommer skattetjänstleverantören att 
skicka in dem till skattemyndigheterna och påbörja överföringsprocessen. När överföringen är klar och du 
har ändrat din skattetjänstleverantör till Momstjänster på Amazon, kommer din skattetjänstleverantör att 
introducera dig för inlämning. Vid den tidpunkten kommer du att ställas in för inlämning i både Amazons 
och skattetjänstleverantörens system och leverantören kommer att börja skicka in dina momsregistreringar.

13. 

Vem kommer att ta hand om mina momsregistreringar under överföringsprocessen? 

Det är upp till säljaren att se till att dess tidigare skattetjänstleverantör tar hand om sina momsregistreringar 
under överföringsprocessen.

14. 

Kan jag välja datum för att påbörja min momsregistrering med min tredjepartsleverantör 
på Momstjänster på Amazon? 

Du kommer att kunna meddela ett föredraget startdatum när du fyller i formuläret med din 
företagsinformation, men du kommer inte att kunna välja det exakta datumet för att påbörja dina 
momsregistreringar via Momstjänster på Amazon.

15. 

Kommer det att påverka mitt nuvarande momsregistreringsnummer om jag överför till 
Momstjänster på Amazon?

Nej, det kommer inte att påverkas och momsregistreringsnumren kommer fortfarande att vara giltiga. 
Om du däremot omfattas av ett system med fast skattesats i Storbritannien måste du överföra till 
standardschema. 

16. 

Vad är avgiften för överföring till Momstjänster på Amazon? 

Du kan överföra till Momstjänster på Amazon utan kostnad. Du kommer inte att bli debiterad kostnaden för 
momsregistreringarna förrän efter din första inlämningsperiod. Klicka här för att hitta mer information 
om våra avgifter och aktuella kampanjer.

17. 
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https://www.amazon.se/moms
https://www.amazon.se/moms


Användbara länkar

Momstjänster på Amazon: Seller Central-lösning för momsregistrering och inlämning.

Webbplats för momsresurser: Primär extern plats för konsoliderad momsinformation.

Avgifter för Momstjänster på Amazon: Broschyr som beskriver avgiftsstrukturen för Momstjänster 
på Amazon.

Handbok för momsutbildning: Vår utbildningsresurs där du kan lära dig mer om grunderna för 
moms.

Momsberäkningstjänst: Tjänst som förser Amazon-säljare med funktioner för momsberäkning och 
momsfakturering för all sin Amazon-försäljning.

KPMG Litmus-test: KPMG utvecklade test som hjälper till att förstå var det finns momsskyldigheter.

43

tillbaka till sammanfattningen

https://sellercentral-europe.amazon.com/vat-registration/v2/index.html/vat-services?ref=RegHandVISALP#/welcome
https://www.amazon.se/moms
https://m.media-amazon.com/images/G/02/VISA/VISA_Fees_Flyer_EN_v2.pdf
https://m.media-amazon.com/images/G/02/AmazonServices/Site/UK/Product/3P_VAT/EN.pdf
https://sellercentral-europe.amazon.com/tax/registrations?context=enrollment
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