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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 6 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 6 § samt 11 kap. 3, 5, 6 och
8 §§ mervärdesskattelagen (1994:200)2 skall ha följande lydelse.

8 kap.

6 §3 Den ingående skatten uppgår till samma belopp som den utgående
skatten hos den som är skattskyldig för omsättningen eller importen. Om fö-
retaget har sin redovisning i euro skall beaktas vad som anges i 13 kap.
15 a § andra stycket och 23 a § andra stycket.

Om företaget har sin redovisning i annan valuta än svenska kronor eller
euro skall beaktas vad som anges i 11 kap. 11 § andra stycket.

I 13 kap. 26 § finns bestämmelser om återförande av sådan ingående skatt
som hänför sig till ett förvärv för vilket en skattskyldig har fått prisnedsätt-
ning efter det att han gjort avdrag för skatten.

11 kap.

3 §4 Varje näringsidkare skall säkerställa att faktura utfärdas av honom
själv eller i hans namn och för hans räkning av köparen eller en tredje per-
son, för andra betalningar förskott eller a conto än som avses i 2 § eller
13 kap. 14 § första stycket, som gjorts till honom för en sådan omsättning
som avses i 1 §.

5 §5 Vid tillämpning av detta kapitel skall, i fråga om en sådan mervärdes-
skattegrupp som avses i 6 a kap. 1 §, med skattskyldig förstås näringsidkare
i gruppen som omsätter varor eller tjänster utanför gruppen.

Vad som sägs i detta kapitel om den skattskyldiges registreringsnummer
till mervärdesskatt avser vid omsättningar enligt första stycket det registre-
ringsnummer till mervärdesskatt som tilldelats en sådan grupphuvudman
som avses i 6 a kap. 4 §.

1 Prop. 2003/04:76, bet. 2003/04:SkU29, rskr. 2003/04:190.
2 Lagen omtryckt 2000:500.
3 Senaste lydelse 2003:1134.
4 Senaste lydelse 2003:1134.
5 Senaste lydelse 2003:659 och 2003:1134.
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SFS 2004:280 6 §6 Faktura som avses i 1 § får överföras på elektronisk väg endast om
mottagaren godkänner det.

8 §7 Fakturor som utfärdas i enlighet med 1 § eller 7 § skall, om inte annat
följer av 9 §, innehålla följande uppgifter:

1. datum för utfärdandet,
2. ett löpnummer baserat på en eller flera serier, som ensamt identifierar

fakturan, 
3. säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket varorna

eller tjänsterna har omsatts,
4. kundens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket han för-

värvat varorna eller tjänsterna, om han är skattskyldig för förvärvet av va-
rorna eller tjänsterna eller det är fråga om en gemenskapsintern varuförsälj-
ning enligt 3 kap. 30 a eller 30 b §, 

5. säljaren och köparens namn och adress, 
6. de omsatta varornas mängd och art eller de omsatta tjänsternas omfatt-

ning och art,
7. datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts

eller det datum då sådan förskotts- eller a conto-betalning som avses i 3 § er-
lagts, om ett sådant datum kan fastställas och det skiljer sig från datumet för
fakturans utfärdande,

8. beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriset
exklusive skatt enligt denna lag, samt eventuell prisnedsättning eller rabatt
om dessa inte är inkluderade i enhetspriset,

9. tillämpad mervärdesskattesats,
10. det mervärdesskattebelopp som skall betalas, såvida inte en särskild

ordning tillämpas för vilken denna lag utesluter en sådan uppgift,
11. vid befrielse från skatt eller när köparen i enlighet med 1 kap. 2 §

första stycket 2, 3, 4, 4 a, 4 b eller 5 är skyldig att betala mervärdesskatt, en
hänvisning till 

a) den relevanta bestämmelsen i denna lag, 
b) den relevanta bestämmelsen i rådets sjätte direktiv (77/388/EEG) av

den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rö-
rande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig
beräkningsgrund, eller

c) en annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad eller att köparen
är skyldig att betala mervärdesskatt,

12. vid leverans av ett nytt transportmedel till ett annat EG–land, de upp-
gifter i 1 kap. 13 a § som avgör att varan skall hänföras till ett sådant trans-
portmedel,

13. vid tillämpning av vinstmarginalsystemet i 9 a kap. eller 9 b kap., en
hänvisning till 

a) dessa bestämmelser, 
b) artikel 26 respektive 26 a i rådets sjätte direktiv (77/388/EEG), eller 
c) en annan uppgift om att vinstmarginalsystemet tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.

6 Senaste lydelse 2003:659 och 2003:1134.
7 Senaste lydelse 2003:1134.
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