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  Förteckning över RSV:s författ-
ningar och allmänna råd m.m. 

  Denna förteckning upptar gällande författningar och allmänna 
råd som berör moms och som har beslutats av Riksskatteverket. 
Notera dock att det kan förekomma att en föreskrift eller allmänt 
råd är inaktuell till vissa delar. Riksskatteverkets författningar 
(föreskrifter) publiceras i verkets författningssamling och har 
beteckningen RSFS. Verkets allmänna råd publiceras fr.o.m. 
2001 i RSV:s allmänna råd. Tidigare benämndes dessa rekom-
mendationer m.m. respektive anvisningar m.m. och publicerades 
i olika serier i Riksskatteverkets meddelanden. 

Riksskatteverkets författningssamling 

RSFS 1999:12 Föreskrifter om vilka uppgifter som skall 
lämnas i en periodisk sammanställning m.m. 

RSFS 1999:16 Föreskrifter om basränta enligt 19 kap. 3 § 
skattebetalningslagen (1007:483). 

RSFS 2001:7 Föreskrifter om den som bedriver verksamhet i 
exportbutik enligt lagen 1999:445 om export-
butiker. 

RSFS 2001:27 Föreskrifter om beslutsmyndighet under 2002 
för vissa skattskyldiga. 

RSFS 2002:33 Föreskifter om revision m.m. 

RSFS 2002:34 Föreskrifter om beslutsmyndighet under 2003 
för vissa skattskyldiga. 

RSFS 2003:5 Föreskrifter om att preliminär självdeklaration 
och skattedeklaration får lämnas i form av ett 
elektroniskt dokument. 

RSFS 2003:6 Föreskrifter om att en anmälan för registrering 
och en ansökan om F-skattsedel får lämnas i 
form av ett elektroniskt dokument. 

RSFS 2003:10 Föreskrifter om skattedeklaration som får 
lämnas i form av ett elektroniskt dokument. 
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RSFS 2003:11 Föreskrifter om anmälan för registrering, ansö-
kan om F-skattsedel och preliminär självdekla-
ration som får lämnas i form av elektroniska 
dokument.. 

Riksskatteverkets meddelande 

RSV S 1995:20 Rekommendationer m.m. om serveringstjänster 
enligt mervärdesskattelagen. 

RSV S 1996:7 Rekommendationer m.m. om undantag från 
skatteplikt för omsättning avseende sjukvård, 
tandvård och social omsorg enligt mervärdes-
skattelagen. 

RSV S 1997:2 Rekommendationer m.m. om avdrag för utgifter 
för representation m.m. 

RSV S 1998:12 Rekommendationer m.m. om anstånd med att 
lämna skattedeklaration och med inbetalning av 
skatter och avgifter, som skall redovisas i sådan 
deklaration. 

RSV S 1998:13 Rekommendationer m.m. om anstånd med inbe-
talning av skatt enligt skattebetalningslagen. 

RSV S 1998:33 Ändring i rekommendationer m.m. (RSV:s 
1998:13) om anstånd med inbetalning av skatt 
enligt skattebetalningslagen. 

RSV S 1998:34 Rekommendationer m.m. om begäran om in-
drivning och annat överlämnande till krono-
fogdemyndigheten av fordringar enligt skatte-
betalningslagen. 

RSV S 2000:9 Rekommendationer m.m. om befrielse helt eller 
delvis från kostnadsränta enligt skattebetal-
ningslagen. 

 

 

 


