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  31 Taxfree-regler och export-
butiker 

  31.1 Allmänt 
  I detta avsnitt behandlas regler i samband med taxfree, export-

butiker samt provianteringslagen. 

För vidare information se MOMSHL2003, bl.a. avsnitten 10.3.3 
och 10.5.3.5, RSV:s broschyr ”Taxfree inom EU upphör” (RSV 
118), RSV:s skrivelse 1999-06-08, dnr 5752-99/100, ”Ändringar 
med anledning av att taxfree-försäljningen inom EU upphör den 
1 juli 1999”, RSV:s skrivelse 1999-06-28, dnr 6604-99/110, 
”Förtydligande angående exportbutiker, RSV:s skrivelse 1999-
07-14, dnr 7153-99/110, ”Några ytterligare frågeställningar kring 
försäljning ombord på färjor och flygplan” samt RSV:s skrivelse 
2000-06-09, dnr 6011-00/100, ”Vissa frågor kring ombord-
försäljning ombord på fartyg på EU-intern resa. 

  31.2 Taxfree 
  Fram till den 1 juli 1999 fick EU:s medlemsstater bestämma att 

befria varor som tillhandahölls av taxfree-butiker och som togs 
med i den resandes personliga bagage vid flyg- eller sjöresa från 
en medlemsstat till en annan från punktskatt och moms. Detsamma 
gällde varor som tillhandahölls ombord på ett flygplan eller på ett 
fartyg i passagerartrafik inom gemenskapen. Denna möjlighet sak-
nas numera, med undantag för varor som är avsedda att förbrukas 
ombord. Här gjordes ingen förändring den 1 juli 1999. 

När det gäller resor till och från tredje land, dvs. land utanför EU, 
har inga förändringar skett i reglerna med anledning av att tax-
free-försäljningen inom EU upphörde. 

Momsregistrering  Reglerna om skatteplikt för försäljning av varor på flygplan eller 
fartyg som går mellan EU-länder innebär att det företag som 
bedriver verksamheten ombord på flygplanet eller fartyget måste 
vara momsregistrerat i flera länder. 

Om ett utländskt företag ska vara registrerat i Sverige för sådan 
verksamhet sker det hos SKM i Stockholm. 
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  31.3 Exportbutiker 
  Regeringen får bevilja flygplatshållare tillstånd att inrätta export-

butik på flygplats. Flygplatshållaren kan upplåta denna rätt till 
någon annan. Den som bedriver verksamhet i exportbutik måste 
dock vara godkänd upplagshavare och exportbutikerna godkända 
skatteupplag för alkohol- och tobaksvaror. 

Ansökan om godkännande som upplagshavare och skatteupplag 
görs hos SKM enligt allmänna regler. 

I en exportbutik får, med vissa begränsningar, obeskattade ge-
menskapsvaror säljas utan moms och punktskatter till flygpassa-
gerare som reser till en plats utanför EG:s skatteområde. För-
säljning av beskattade varor kan inte ske i en exportbutik. 

Varor får levereras momsfritt till en sådan butik som avses i ex-
portbutikslagen. 

Om varor tas ut för privat ändamål eller förs över till en verk-
samhet som inte alls medför skattskyldighet eller återbetalnings-
rätt till moms, ska moms redovisas på uttaget eller överföringen. 

  31.4 Provianteringslagen 
  Enligt provianteringslagen kan proviantering av fartyg och luft-

fartyg ske direkt från ett tullager eller skatteupplag till en person 
som har fått tillstånd till proviantering av Tullverket. Provian-
tering av fartyg och luftfartyg i trafik inom gemenskapens tull-
område får endast ske med gemenskapsvaror. Proviantering av 
fartyg och luftfartyg i trafik till tredje land får ske med gemen-
skapsvaror och icke-gemenskapsvaror. 
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