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Moms på nya bilar,
motorcyklar, båtar
och flygplan

Om du som privatperson ska köpa en ny bil eller annat
nytt transportmedel från ett annat EU-land ska du själv
betala moms i Sverige. Nya transportmedel ska alltid
beskattas i det land där de ska användas.
När du som privatperson har köpt ett nytt transport
medel i ett annat EU-land ska du anmäla inköpet till
Skatteverket Ludvika. Detsamma gäller för en juridisk
person som inte är skattskyldig till moms.
Sist i denna information finns ett avsnitt för dig som är
säljare.

Vad är ett nytt
transportmedel?
• Ett motordrivet marktransportmedel (t.ex. en bil eller
en EU-moped) – som är avsett för transporter av personer eller varor och har en motor med en cylinder
volym på mer än 48 kubikcentimeter eller en effekt på
mer än 7,2 kilowatt – räknas som nytt om något av
följande förhållanden är uppfyllt:
– Det köps inom sex månader efter det att det
första gången tagits i bruk eller
– har körts högst 6 000 kilometer före köpet.
• Ett fartyg – som har en längd över 7,5 meter och som
inte används i yrkesmässig trafik eller fiske, bogsering
eller bärgning – räknas som nytt om något av följande förhållanden är uppfyllt:
– Det köps inom tre månader efter det att det första
gången tagits i bruk eller
– har färdats högst 100 timmar före köpet.
• Ett luftfartyg – som har en startvikt över 1 550 kg
och som inte används av flygbolag som bedriver internationell flygtrafik – räknas som nytt om något av
följande förhållanden är uppfyllt:
– Det köps inom tre månader efter det att det första
gången tagits i bruk eller
– har flugits högst 40 timmar före köpet.
Om ett av villkoren ovan för respektive transportmedel är
uppfyllt anses transportmedlet vara nytt och du ska själv
betala svensk moms. En ”begagnad bil” kan därför vara
ett nytt transportmedel. Bedömning av när ett transportmedel ska anses vara nytt ska ske vid tidpunkten för inköpet.

Exempel 1
Du köper en bil tre månader efter att den tagits i
bruk första gången. Bilen har körts 9 000 kilometer när du köper den.
Bilen är ett nytt transportmedel eftersom den
köps inom sex månader från det den första
gången togs i bruk.

Exempel 2
Du köper en bil sju månader efter att den tagits i
bruk första gången. Bilen har körts 100 kilometer
när du köper den.
Bilen är ett nytt transportmedel eftersom den vid
inköpet körts mindre än 6 000 kilometer.

Vad är ett EU-land?
Med EU-länder avses här områden som tillhör Europeiska
Unionens (EU:s) skatteområde. Med v issa undantag är EU:s
skatteområde detsamma som medlemsländerna.
Åland, Gibraltar, Kanalöarna (Jersey, Guernsey m.fl.)
och Kanarieöarna är exempel på områden som inte tillhör
EU:s skatteområde. Köper du ett nytt transportmedel där
som du tar in i Sverige är det Tullverket som är beskattningsmyndighet för moms. Du ska därför inte betala
moms till Skatteverket i de fallen. Detsamma gäller om
du köper ett transportmedel i ett land utanför EU.

När kan ett nytt tran
sportmedel anses ha
tagits i bruk första
gången?
Ett motordrivet marktransportmedel anses ha tagits i bruk
första gången den dag det levererades till den första köparen
eller när det togs i bruk av tillverkaren i demonstrationssyfte.
I normalfallet anses fordonet ha tagits i bruk första gången
när det av köparen införts i fordonsregistret för användning i
trafik.
Ett fartyg eller luftfartyg anses ha tagits i bruk första
gången det levererades till eller fanns tillgängligt för den
första köparen eller när det togs i bruk av tillverkaren i
demonstrationssyfte.
Går det inte att fastställa datum för ovannämnda händelser anses transportmedlet ha tagits i bruk den dag faktura utfärdades i samband med att det omsattes första
gången.

Information till köpare
Vem är skattskyldig?
Du som köpt ett nytt transportmedel i ett annat EU-land
och fört in det till Sverige är skattskyldig till moms för
just det inköpet.

Anmälan, deklaration och betalning
Du som är skattskyldig ska lämna en deklaration och
betala momsen. För att få deklarationsblankett och inbetalningskort ska du först göra en anmälan på blankett
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(SKV 5934) som finns i denna folder. Du kan också fylla i
och skriva ut anmälan på www.skatteverket.se. Anmälan
skickar du tillsammans med en kopia av inköpsfakturan
till Skatteverket, 771 83 Ludvika.
Du måste deklarera och betala momsen senast 35 dagar
efter köpet. Skatteverket skickar ut deklarationsblankett
och inbetalningskort så snart anmälan om köpet kommit in.

Normalskattesatsen används
Nya transportmedel beskattas med normalskattesatsen.
För närvarande är momsen därför 25 procent på priset
enligt inköpsfakturan. I priset ska du räkna in värdet av
bytesvara och extra utrustning, tillbehör m.m. som levereras tillsammans med transportmedlet. Även andra kostnader, som t.ex. frakt- och hanteringskostnader, ska räknas
in i priset.
I deklarationen ska du ange beloppet i svenska k ronor.
Vid omräkningen ska du använda leveransdagens valutakurs. Om faktureringen skett i nära anslutning till leveransen får du i stället använda fakturadagens kurs.

Information till säljare
Du som säljer ett nytt transportmedel från Sverige till en
köpare i ett annat EU-land ska inte ta ut moms i Sverige.
Transportmedlet ska i stället beskattas i det andra EUlandet.

Försäljning till momsregistrerade köpare
Om du är registrerad för moms och köparen har åberopat
sitt giltiga momsregistreringsnummer i ett annat EU-land
ska du hantera försäljningen som annan varuförsäljning.
Det innebär att du ska redovisa försäljningen på rad 35
”Försäljning av varor till ett annat EU-land” i moms
deklarationen. Du ska då också lämna uppgift om försäljningen i en periodisk sammanställning.

Återbetalning av moms
Du kan få återbetalning av den moms som du betalat vid
köpet om du är privatperson eller juridisk person som inte
är skattskyldig till moms och säljer ett nytt transport
medel till ett annat EU-land. Du kan dock max få tillbaka
så mycket som du skulle ha blivit skyldig att betala om du
hade varit skyldig att ta ut moms, det vill säga 25 % av
försäljningspriset. Ansökan om återbetalning gör du i en
särskild skattedeklaration, SKV 4773. Du måste kunna
styrka att du betalat moms vid köpet och att transportmedlet har levererats.

Registrering och fordonsskatt
Frågor om registrering och fordonsskatt för motor
fordon b
 esvaras av Transportstyrelsens kundtjänst, 0771-14 15 16. Det finns också information
på Transportstyrelsens webbplats
www.transportstyrelsen.se/sv/vag

Försäljning till privatpersoner
Om köparen är en privatperson eller någon annan som
inte har åberopat ett giltigt momsregistreringsnummer
gäller följande.
Som säljare ska du utfärda en faktura. Detta gäller
även om du inte är skattskyldig till moms. Fakturan ska
utfärdas senast den femtonde i månaden efter den månad
då leveransen skedde. Av fakturan ska det framgå att det
gäller ett nytt transportmedel. Du kan skriva ”nytt transportmedel”. I övrigt ska du i fakturan lämna uppgift om
• fakturadatum
• ditt namn och din adress
• köparens namn och adress eller annan uppgift så att
denne kan identifieras
• vilken vara du säljer
• platsen där varan överlämnas till köparen
• ditt registreringsnummer till moms om du har något
• de förhållanden som avgör att transportmedlet ska
definieras som nytt.
Du ska anmäla försäljningen till Skatteverket. Du anmäler försäljningen genom att sända en kopia av fakturan till
Skatteverket, 771 83 Ludvika.
Om du är skattskyldig till moms ska du redovisa
försäljningen på rad 42 ”Övrig försäljning m.m.” i
momsdeklarationen.
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* Skatteverket

Anmälan - mervärdesskatt

Förvärv av nytt transportmedel i annat
EU-land
Datum

Anmälan ska göras om du har köpt ett
nytt transportmedel i ett annat EU-land.
Skatteverket
771 83 Ludvika

Bifoga en kopia av inköpsfakturan.

Uppgifter om köparen av transportmedlet
Namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Telefon

Postnummer och ortnamn

Telefax

Kontaktperson

E-postadress

Uppgifter om säljaren av transportmedlet
Namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Telefon

Postnummer och ortnamn

Telefax

Land

E-postadress

Typ av transportmedel
Marktransportmedel
(t.ex. bilar, lastbilar, bussar,
motorcyklar, EU-mopeder)

Cylindervolym/effekt

Har köpet gjorts inom sex månader efter det att
marktransportmedlet första gången tagits i bruk?

Längd

Har köpet gjorts inom tre månader efter det att fartyget
första gången tagits i bruk?

Startvikt

Har köpet gjorts inom tre månader efter det att
luftfartyget första gången tagits i bruk?

Ja

Ja

Fartyg

Ja

Luftfartyg

Antal körda kilometer före köpet

Nej
Antal timmar som fartyget har färdats
före köpet

Nej
Antal flygtimmar före köpet

Nej

Leveransdatum
Datum

Underskrift
Namnförtydligande

Myndighetens anteckningar

SKV

5934

12

sv

web 01

Underskrift

www.skatteverket.se

Postadress

771 83 Ludvika

Telefon

010-578 70 61

E-postadress

storforetagsregionen@skatteverket.se

Skaffa e-legitimation?
En e-legitimation är en elektronisk identitetshandling, och en vanlig
e-legitimation är BankID. En e-legitimation fungerar ungefär som ett
körkort eller ett vanligt id-kort. Skillnaden är att du använder den när
du ska göra ärenden elektroniskt, t.ex. betala räkningar eller a
 nvända
tjänster hos myndigheter och kommuner.
På www.skatteverket.se kan du bland annat göra följande om du
skaffar en e-legitimation:
• anmäla flyttning
• anmäla bankkonto för skatteåterbäring
• ansöka om skattejämkning (ändrad beräkning av preliminär skatt)
• lämna din inkomstdeklaration inklusive de flesta bilagor
• lägga till eller ändra uppgifter i inkomstdeklarationen
• låta ett deklarationsombud lämna de flesta av dina deklarationer
• lämna kontrolluppgifter
• lämna moms- eller arbetsgivardeklarationer
• lämna din preliminära inkomstdeklaration
• se saldot på ditt skattekonto
• se hur mycket rot- eller rutavdrag du utnyttjat (s.k. köparintyg)
• skriva ut personbevis.

Självbetjäning dygnet runt:
Webbplats: skatteverket.se,
Servicetelefon: 020-567 000
Personlig service:
Ring Skatteupplysningen,
inom Sverige: 0771-567 567,
från utlandet: +46 8 564 851 60

SKV 556 utgåva 8. Utgiven i januari 2016.

