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Utkom från trycket
den 19 december 2003

utfärdad den 11 december 2003.
Regeringen föreskriver i fråga om mervärdesskatteförordningen
(1994:223)1
dels att 14 , 14 a och 14 b §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 23 och 24 §§,
av följande lydelse.
14 § Vid tillämpningen av 5 kap. 9 § första stycket 8 mervärdesskattelagen
(1994:200) skall, i de fall fråga är om varor som skall medföras av köparen i
hans personliga bagage, säljaren i sina räkenskaper ha
1. ett intyg som är utfärdat av en intygsgivare som är godkänd av Skatteverket och som visar att köparen har medfört varorna till en plats utanför
EG, eller
2. en faktura eller en motsvarande handling påstämplad av det tullkontor
där varan lämnade EG för att medföras till en plats utanför EG.
Vid försäljning i transithall på flygplats, eller om det av annan anledning
finns särskilda skäl kan säljaren anses ha fullgjort sin skyldighet enligt första
stycket även om de handlingar som anges där inte förekommer.
14 a § Om en vara förvärvats i ett annat EG-land av en fysisk person som
är bosatt eller stadigvarande vistas i ett land utanför EG och han vid utresa
från Sverige för med sig varan till en plats utanför EG, skall tullkontoret där
varan lämnade Sverige på hans begäran intyga utförseln genom en stämpel
på den faktura eller motsvarande handling som ligger till grund för varuleveransen.
14 b § Vid en sådan omsättning av nytt transportmedel som undantas från
beskattning enligt 3 kap. 30 a § andra stycket mervärdesskattelagen
(1994:200) skall säljaren till Skatteverket ge in kopia av den faktura som utfärdats för omsättningen.
Skatteverket meddelar de närmare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna bestämmelse.
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23 § Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
verkställighet av bestämmelserna i 11 kap. 9 § 1 och 2 mervärdesskattelagen
(1994:200).
24 § Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
verkställighet av de bestämmelser i mervärdesskattelagen (1994:200) som
rör faktura som överförs på elektronisk väg.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Föreskrifterna i 14 § i
sin nya lydelse gäller även för intyg som är utfärdat av en intygsgivare som
är godkänd av skattemyndighet.
På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)
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