a single point of contact to a worldwide network

Momsåtervinning
Ansökan i enlighet med Rådets Direktiv 2008/9/EG respektive Rådets 13:e Direktiv för icke-EU företag

Ni behöver inte vara momsregistrerad i ett land för att få tillbaka ingående moms. Momsåtervinning det vill säga
återbetalning av mervärdesskatt (moms) från länder där man inte bedriver momspliktig omsättning, fungerar så
att beskattningsbara personer eller ombud för dem samma, upprättar ansökningar som baseras på fakturor och
kvitton innehållande utländsk moms.
Avdragsregler
Det är respektive lands inhemska momslagstiftning som styr vad som är avdragsgillt. Exempel på avdragsgilla
momskostnader är:









Mässor
Hotell och representation
Transport och drivmedel
Utbildning och konferenser
Vissa tjänstearvoden
Garantireparationer
Verktyg
Införselmoms

Till detta följer gällande faktureringsdirektiv och individuell tillämpning av den samma från de olika
myndigheterna. Till exempel hur en godkänd faktura ska vara utställd.
Om en ansökan är gjord på felaktiga underlag eller om återbetalning har ansökts för kostnader med moms som
ej är avdragsgill i ansökningslandet så avslås ansökan. När du tar hjälp av Moms Finans så behöver du inte
fundera på vad som är avdragsgillt eller ej. Vi har lång erfarenhet från branschen och vet vilka regler som gäller
i respektive land.
Ansökningsprocess
Från och med 1 januari 2010 sker momsåtervinningsansökningar inom Europeiska Unionen i elektroniskt form
via skattemyndighets hemsida i det aktuella landet i enlighet med Direktiv 2008/9/EG. Moms Finans har gjort
ansökningar i flertalet utländska e-tjänstportaler.
För företag etablerade utanför Europeiska Unionen i så kallade tredjeland och som ansöker om
momsåtervinning från länder innanför Europeiska Unionen, gäller fortsatt samma process i
originalpappersformat, i enlighet med Rådets trettonde direktiv 86/560/EEG.
Företag etablerade inom Europeiska Unionen som ansöker om momsåtervinning från länder utanför
Europeiska Unionen, från så kallade tredjeland, så gäller fortsatt process i originalpappersformat, i enlighet
med nationell lagstiftning. Exempelvis ett danskt företag som söker återbetalning av moms från Norge så gäller
norsk merverdiavgiftslov och där tillhörande föreskrifter.
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Deadlines
Återbetalningsansökan för företag inom Europeiska Unionen till länder inom Europeiska Unionen, skall i
enlighet med Direktiv 2008/9/EG, på elektronisk väg, lämnas in till skallemyndigheten i etableringsmedlemsstaten senast den 30 september kalenderåret efter återbetalningsperioden.
Återbetalningsansökan för företag utanför Europeiska Unionen till länder innanför Europeiska Unionen skall
lämnas in till skattemyndigheten i återbetalande medlemsstat, i enlighet med Rådets trettonde direktiv
86/560/EEG originalpappersformat, senast den 30 juni kalenderåret efter återbetalningsperioden.
Återbetalningsansökan för företag inom Europeiska Unionen till länder utanför Europeiska Unionen skall
lämnas in i enlighet med återbetalningslandets nationella lagstiftning. För exempelvis Island, Monaco, Norge
och Schweiz gäller att ansökan skall lämnas in till skattemyndigheten i återbetalande medlemsstat, i
originalpappersformat, senast den 30 juni kalenderåret efter återbetalningsperioden.
Full kontroll med våra rapporter
När vi tar hand om era ansökningar så tar vi hand om all administration och kommunikation med skatteverken
utomlands och ni slipper bevaka och följa upp beslut och eventuella avslag. Ni får full kontroll på era
ansökningar med hjälp av våra rapporter.
Vid ett eventuellt avslag ges en tidsbegränsad period för överklagan av beslutet om sökande anser att en
felaktighet föreligger. Lämnas överklagan in försent förloras möjligheten till en ändring av beslutet. Det finns
fortfarande några länder inom EU som kräver att all korrespondens sker på deras språk och som har en väldigt
kort tidsfrist mellan ett avslag och möjligheten att skicka in en överklagan, ett av dessa länder är Polen.
Momsåtervinningsprocessen i korta drag
•Vi tecknar en överenskommelse med er
•Ni får en personlig handläggare hos oss
•Ni skickar in underlagen via post, alternativt sker plockning hos er
•Vi sammanställer och skickar in ansökningarna till aktuella myndigheter
•Ni erhåller ett förhandsbesked med ansökta belopp per land
Direktkontakt
momsåtervinning:
Anki Munter
anki@momsfinans.se
0660-21 1682

•Vi behandlar eventuella förfrågningar från myndigheterna
•Ansökningarna behandlas och momsen betalas ut till ert konto
•Vi debiterar er enligt överenskommelse och återsänder verifikat
•Vi skickar en slutrapport till er på samtliga ansökningar
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