Skatteanmälan för
utländska företagare
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Blanketten ska fyllas i på svenska eller engelska.
Alla belopp ska anges i svenska kronor.

Sökande (Fylls i av alla)

1

Namn

Momsregistreringsnummer (VAT) i
hemlandet

Postadress i hemlandet

Identitetsnummer i hemlandet

Postadress i Sverige

Telefon- och mobilnummer i hemlandet

Besöksadress i Sverige

Telefon- och mobilnummer i Sverige

Adress dit skattedeklarationer och kontoutdrag ska skickas

Bokslutsdatum

Uppgifter om juridisk person

2
Registreringsbevis bifogas

Företagsform

Tidigare organisationsnr i Sverige

Ja
Är företaget filialregistrerat i Sverige?

Ja

Ange organisationsnummer

Nej

Ja

Namn på delägare

Uppgifter om enskild näringsidkare

Har företaget ansökt om filialregistrering?

Identitetsnummer

Ägd andel i %

3
Tidigare identitetsnummer i Sverige

Vistelseadress i Sverige

Kopia av pass bifogas

sv

00

01

Vistelsetid i Sverige fr.o.m. - t.o.m.

03
4632
SKV

Nej

Ja
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Beskrivning av verksamheten i Sverige (Fylls i av alla. Samtliga frågor besvaras.)

4

Verksamhet 1

Andel av total
verksamhet (%)

Verksamhet 2

Andel av total
verksamhet (%)

Verksamhet 3

Andel av total
verksamhet (%)

Varifrån bedrivs verksamheten i Sverige?

Kontor

Anställds bostad

Kunds lokal

Annan stadigvarande plats

Ej stadigvarande plats

Beskriv platsen

Platsens adress
Var finns arbetsledningen eller annan företagsledning?
Arbetsledning

Annan företagsledning

Har företaget någon agent eller representant i Sverige som sluter
bindande avtal i företagets namn?

Om ja, bifoga kopia av eventuell fullmakt

Ja

Nej

Ja

Varifrån marknadsförs varorna eller tjänsterna?

Nej

Varifrån upprättas eller administreras avtalen om varorna eller tjänsterna?

Varor eller tjänster säljs i Sverige till

i Sverige momsregistrerade näringsidkare

i Sverige ej momsregistrerade näringsidkare

privatpersoner

Varor som säljs i Sverige levereras till kund från

lager i Sverige

annan plats i Sverige

01

Fastighetsinnehav i Sverige

Ja

Fastighetsbeteckning

Nej

SKV

4632

03

sv

00

Beskriv de anställdas arbetsuppgifter och befogenheter

från annat EU-land
Kommun

från land utanför EU
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Beskrivning av verksamheten i Sverige (Fylls i av fysiska personer som utför tjänster i Sverige)

5

Beskriv vilken verksamhet du tänker bedriva och vilka kunder du vänder dig till

Om ja, bifoga registreringsbevis

Bedrivs verksamheten även i hemlandet?

Ja

Nej

Ja

Uppgifter om uppdragsgivare i Sverige (Fylls i av bygg- och anläggningsföretag)

Nej
6

Under vilka tidsperioder pågår arbetet?

Vilka kunder har företaget?

Enbart andra byggföretag

Andra momsregistrerade företag

Ej momsregistrerade kunder t.ex. privatpersoner

Andra
Anlitar företaget underentreprenörer i Sverige?

Överföring av varor från annat EU-land

Ja

Nej

Ja

Uppgifter för godkännande för svensk F-skatt
Skuldfrihetsintyg bifogas

Ja

Nej

7
Företaget ansöker om godkännande för F-skatt

Nej

Uppgifter för momsregistrering i Sverige

Ja

Nej

8

Momsregistreringen avser

Företag med fast etableringsställe i Sverige
Utländsk företagare som måste vara momsregistrerad i Sverige
Utländsk företagare som frivilligt väljer att vara skattskyldig för försäljning till momsregistrerade
köpare i Sverige
Utländsk företagare som inte är skattskyldig för moms i Sverige men som ska vara momsregistrerad
enbart för att kunna redovisa varuöverföringar
Utländsk företagare som endast har distanshandel till konsumenter i Sverige
Ange vilken sorts affärshändelse skattskyldigheten huvudsakligen avser

01

Beräknat slutdatum för verksamheten

00

Beskattningsunderlag (ej gemenskapsinterna förvärv och import)

Försäljning som inte ger rätt till avdrag av ingående moms

Välj redovisningsperiod

Redovisningstidpunkt (anges vid enmånadsredovisning)

4632

03

Startdatum för momspliktig verksamhet

sv

Registrering endast för
rätt till återbetalning av
moms i Sverige

1 månad
Beskattningsår

Den 26 i månaden efter redovisningsmånaden
Den 12 i andra månaden efter redovisningsmånaden

Företaget planerar att från Sverige exportera varor eller tjänster

Ja
SKV

3 månader

Nej

Företaget ansöker om svensk momsregistrering

Fullmakt (blankett SKV 5703) för momsombud bifogas
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Uppgifter för registrering som arbetsgivare

9

Beräknat datum för sista löneutbetalning

Datum för första löneutbetalning

Beräknat antal anställda

Varav utsända och socialförsäkrade i annat land

Kopia av intyg om socialförsäkring i annat
land bifogas för alla utsända

Beräknad arbetstid i dagar för utsänd personal

Företaget ansöker om svensk
arbetsgivarregistrering

Ja

Övriga upplysningar

10

Namn

Telefonnummer

Telefonnummer

E-postadress

E-postadress

Adress

Adress

03

sv

Namn

01

11

00

Kontaktpersoner

Beräknad lönesumma under inkomståret

Underskrift

Sökandens eller behörig firmatecknares underskrift

SKV

4632

Datum

12

Namnförtydligande

Webbplats (frivillig uppgift)

