
Presentationsbilder från filmen

Moms – när du säljer varor och 
tjänster på en digital marknadsplats

Det finns länkar till mer information på 
bilder med den här symbolen
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Innehåll

• Vad är en plattform

• Distanshandel inom EU

• Plattformen säljer varor

‒ i säljarens namn

‒ i eget namn

• När företag säljer tjänster

via plattform
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Vad är en plattform

Ett elektroniskt gränssnitt

• En marknadsplats, plattform, 
portal eller liknande

• Köparen och säljaren kommer
i kontakt med varandra genom 
plattformen
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https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/385626.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/385626.html


Distanshandel inom EU

• Distansförsäljning till privatpersoner i andra EU-länder

• Omsättningströskel 99 680 kr/år styr i vilket land momsen

ska beskattas

• Reglerna består av olika ordningar

‒ Unionsordningen styr handel inom EU

‒ Importordningen styr handel med importerade varor värda upp till 150 euro

‒ Tredjelandsordningen styr tjänsteförsäljning inom EU för företag som finns

utanför EU
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https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/385278.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/385278.html


1. Plattformen säljer varor i säljarens namn inom EU

Säljaren behåller ansvaret för momsredovisningen

Köpare

Säljare

– Viktigt för säljaren att få bra underlag från plattformen för bokföring och redovisning

– Plattformens avgift för förmedlingstjänsten ska redovisas för sig

Plattform
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(scrolla ner till femte exemplet ”företag etablerat i Sverige säljer varor inom EU via plattformsföretag”)

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/385626.html#h-Exempel-som-illustrerar-bestammelserna:~:text=Exempel%3A%20f%C3%B6retag%20etablerat%20i%20Sverige%20s%C3%A4ljer%20varor%20inom%20EU%20via%20plattformsf%C3%B6retag%20%E2%80%93%206%20kap.%2010%20%C2%A7%20ML%20inte%20till%C3%A4mplig
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/385626.html#h-Exempel-som-illustrerar-bestammelserna:~:text=Exempel%3A%20f%C3%B6retag%20etablerat%20i%20Sverige%20s%C3%A4ljer%20varor%20inom%20EU%20via%20plattformsf%C3%B6retag%20%E2%80%93%206%20kap.%2010%20%C2%A7%20ML%20inte%20till%C3%A4mplig


Köpare

Faktura,
utan moms

Säljare

Polskt 
företag

Försäljningspris 
svensk moms

Plattform

Förmedlings-
tjänst

Plattformen säljer varor
i säljarens namn inom EU

• Dropshipping

• Inte unionsordningen

1.
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2. Plattformen säljer varor i eget namn inom EU

• Försäljning i två led

1. Säljare till plattform

2. Plattform till privatperson

• Plattformen redovisar moms som säljare

Plattform

Köpare

Säljare

1 2
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https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/397712.html?date=2021-10-29
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/397712.html?date=2021-10-29


Försäljningspris 
svensk eller 
polsk momsSäljare

Plattform

Köpare

Plattformen säljer varor
i eget namn inom EU

• Svensk försäljning

eller unionsordningen

2.
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3. Plattformen som säljare utanför EU

Plattformen tar enligt importordningen över ansvaret för 

momsredovisningen om 

• varan skickas och importeras direkt till privatkunden

• och varan är värd högst 150 euro

KöparePlattform 
säljare
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https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/385626.html#h-Exempel-som-illustrerar-bestammelserna:~:text=Exempel%3A%206%20kap.%209%20%C2%A7%20ML%20%2D%20f%C3%B6retag%20etablerat%20utanf%C3%B6r%20EU%20genomf%C3%B6r%20distansf%C3%B6rs%C3%A4ljning%20av%20importerade%20varor%20av%20mindre%20v%C3%A4rde
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/385626.html#h-Exempel-som-illustrerar-bestammelserna:~:text=Exempel%3A%206%20kap.%209%20%C2%A7%20ML%20%2D%20f%C3%B6retag%20etablerat%20utanf%C3%B6r%20EU%20genomf%C3%B6r%20distansf%C3%B6rs%C3%A4ljning%20av%20importerade%20varor%20av%20mindre%20v%C3%A4rde


Svenskt 
företag

Tillverkare

Plattform
säljare

Faktura
utan moms

Köpare

Plattformen som säljare 
utanför EU

3.

• Importordningen

‒ Försäljningspris med svensk moms

• Normal import

‒ Svensk moms till tullen eller 

transportör
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Tillverkare

Säljare

Försäljningspris 
svensk moms

Köpare

Plattformen inte säljare

• Värde högst 150 euro

• Säljaren redovisar 

enligt importordningen

Plattform
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När företag säljer tjänster via plattform

Det innebär att plattformen

• Får rätt att sälja företagets tjänst eller program

• Redovisar moms på försäljningen till kunderna

• Lämnar en redovisning till säljaren när det sker en försäljning

Köpare

Säljare

Plattform
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Filmer om One Stop Shop på skatteverket.se

Du hittar fler webbseminarier på skatteverket.se/webbseminarier

Följ oss på sociala medier @skatteverketforetag
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https://skatteverket.se/foretag/moms/deklareramoms/ossredovisningavmomsenligtdesarskildaordningarna.4.5b35a6251761e691420b58e.html#:~:text=Filmer%20om%20moms%20vid%20f%C3%B6rs%C3%A4ljning%20till%20privatpersoner%20och%20One%20Stop%20Shop
https://skatteverket.se/webbseminarier
https://www.instagram.com/skatteverketforetag/
https://www.facebook.com/skatteverketforetag/
https://skatteverket.se/foretag/moms/deklareramoms/ossredovisningavmomsenligtdesarskildaordningarna.4.5b35a6251761e691420b58e.html#:~:text=Filmer%20om%20moms%20vid%20f%C3%B6rs%C3%A4ljning%20till%20privatpersoner%20och%20One%20Stop%20Shop



