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utfärdad den 8 juni 2000.
Regeringen föreskriver att 2 och 4 a §§ förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer,
utländska beskickningar m.fl. skall ha följande lydelse.
2 §1 Ansökan om återbetalning av skatt skall, om inte annat följer av 3 §,
göras skriftligen av chefen för beskickningen eller konsulatet eller av den
som i Sverige får företräda den internationella organisationen.
En särskild ansökan skall ges in för beskickningen, konsulatet eller organisationen och för varje person som är berättigad till återbetalning.
Ansökan skall ges in till Utrikesdepartementet och omfatta inköpen under
ett kalenderkvartal. Ansökan skall vara åtföljd av en faktura eller en jämförlig handling i original eller kopia. Fakturan får inte vara betald tidigare än ett
år före den dag då ansökan gavs in. Handlingen skall för mervärdesskatt
innehålla sådana uppgifter som anges i 11 kap. 5 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200). För övriga skatter skall handlingen innehålla uppgift
om säljarens och köparens namn och adress, leveransdagen, varans volym
eller vikt, varans pris samt, om inköpet avser bensin eller motorbrännolja,
fordonets registreringsnummer.
Utrikesdepartementet skall överlämna ansökan till Riksskatteverket med
uppgift om huruvida förvärvet har gjorts av någon som har rätt till återbetalning enligt någon av de i 1 § angivna bestämmelserna.
4 a §2 Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) skall på begäran av en sådan utländsk beskickning m.m. som avses i de i 1 § angivna bestämmelserna, och som avser att förvärva varor eller tjänster i ett annat EG-land, utfärda intyg om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt. Av intyget skall
framgå om organet eller personen skulle haft rätt till återbetalning av skatt,
om de varor eller tjänster som begäran avser hade förvärvats i Sverige. Om
det behövs för bedömningen av rätten till återbetalning, skall Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) hämta in uppgifter från Riksskatteverket.
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Ett sådant intyg som avses i första stycket skall på begäran utfärdas även
för den som avser att förvärva ett motorfordon från ett annat EG-land, om
motsvarande förvärv i Sverige skulle kunna ske genom en omsättning som
undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 26 a § mervärdesskattelagen
(1994:200).
Formulär för intyg enligt första och andra styckena skall motsvara det formulär som har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 31/96
av den 10 januari 1996 om ett intyg om befrielse från punktskatt, samt även
antagits av EG:s mervärdesskattekommitté.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.
På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)
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