Till anvisningarna

UPPGIFTERNA OM KÖPET AV ETT NYTT TRANSPORTMEDEL
Telefonnummer

Köparens namn

Adress

Personbeteckning eller FO-nummer Hemkommun vid slutet av det föregående år

Transportmedlets typ

Dagen då transportmedlet tagits emot Dagen då transportmedlet tagits
i bruk

/

20

/

Körts/Seglats/Flugits

20

km eller h

Tillverkningsnummer eller motsvarande

Transportmedlets märke och mall

Säljarens namn

Personbeteckning eller FO-nummer

Säljarens adress

Köpepris euro

Skall betalas skatt euro

Datum

Underskrift

Skattetillägg euro

Sammanlagt euro
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Följande uppgifter skall alltid meddelas i gireringen:
10 Skattens kod (14)
21 Köparens personbeteckning eller FO-nummer
40 Dagen då transportmedlet tagits emot i formen ddmmåå
Ange alltid uppgifterna i meddelandefältet. I meddelandefältet anges först koden för den uppgift som tryckts på
blanketten, t.ex. 10, därefter ett likhetstecken (=) och den uppgift som lämnas in (14). Meddelandet avslutas med
ett snedstreck (/).
Exempel:
Köparens personbeteckning är 120956-1234 och dagen då transportmedlet tagits emot 7.1.2013.
Meddelandefältet fylls i enligt följande: 10=14/21=120956-1234/40=070113/
I referensnummerfältet skrivs inga uppgifter.

IBAN
Mottagarens
kontonummer

Mottagare

NORDEA
DANSKE BANK
POHJOLA BANK

BIC

FI62 1660 3000 2154 37
FI45 8000 1170 2502 46
FI73 5000 0121 4207 97

SKATTESTYRELSEN

NDEAFIHH
DABAFIHH
OKOYFIHH
Meddelande
Skattens kod

1 0 = 1 4

Betalare
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MERVÄRDESSKATT
Nytt transportmedel

/

Köparens personbeteckning eller FO-nummer

GIRERING

2 1 =

/

Dagen då transportmedlet tagits emot ddmmåå

4 0 =
Underskrift

/

Ref.nr
Euro
Förf.dag

Från konto

Skriv ut 3 exemplar av den första sidan.
Ett sänder du till skattebyrån, ett till
registermyndigheten och det tredje
behåller du själv.

Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för
betalningsförmedling och endast till det kontonummer
som betalaren angivit.

Skriv ut blanketten

Töm blanketten

Med denna gireringsblankett betalas mervärdesskatten för ett nytt transportmedel som anskaffats i ett annat EU-land då
köparen inte är mervärdesskattskyldig för annan verksamhet.
Med transportmedel avses för person- eller varutransporter avsedda
1) motordrivna marktransportmedel som har en motor med en cylindervolym på över 48 cm³ eller en effekt på över 7,2 kw
2) vattenfartyg vars längd överstiger 7,5 meter
3) luftfartyg med största tillåtna startvikt som överstiger 1 550 kg.
Ett transportmedel är nytt, om någotdera av följande villkor uppfylls:
1) ett motordrivet marktransportmedel har sålts högst sex och ett annat transportmedel högst tre månader efter det att det
första gången togs i bruk eller
2) ett motordrivet marktransportmedel har körts högst 6 000 kilometer, ett vattenfartyg har körts eller seglats högst 100
timmar eller ett luftfartyg har flugits högst 40 timmar.
Om det också skall betalas bilskatt för det nya transportmedlet, betalas mervärdesskatten inte med denna blankett. Distriktstullkammaren tar då ut både bilskatten och mervärdesskatten.
Skattebelopp
Mervärdesskatt som skall betalas utgör 24 % (ända till 31.12.2012 är den 23 %) av anskaffningspriset (euro) på ett nytt transportmedel. Anskaffningspriset anges i euro och cent. Till anskaffningspriset räknas alla de pristillägg som säljaren hartagit ut hos köparen, t.ex. kostnaderna för varuleverans.
Beloppen som angetts i utländsk valuta omräknas till euro med den senaste säljkursen som noterats av affärsbankerna den
15 i den kalendermånad som följer efter anskaffningstidpunkten. Om fakturan på transportmedlet har givits före den 15 i den
kalendermånad som följer på förvärvet, används vid omräkningen den senaste säljkursen som noterats av affärsbankerna vid
faktureringsdagen.
Betalning av mervärdesskatt
Om köparen har fått fakturan på det nya transportmedlet den månad då transportmedlet levererats, skall skatten betalas senast
den 15 i den andra månaden som följer efter leveransmånaden.
Om köparen inte fått fakturan på det nya transportmedlet under leveransmånaden, skall skatten betalas senast den 15 i den
tredje månaden efter leveransmånaden.
Om det nya transportmedlet skall införas i registret före ovannämnda tidpunkter, skall skatten dock betalas senast den dag då
transportmedlet införts i registret.
Är betalningsdagen en helgdag eller en helgfri lördag, får skatten betalas den första vardagen därefter.
Om skatten betalas försenad, skall köparen på eget initiativ betala skattetillägg. År 2012 är skattetilläggets ränteprocent
8,5 % och år 2013 är den 8 %. Skattetillägget räknas från den dag som följer efter skattens förfallodag till betalningsdagen,
dessa båda dagar medräknade. Då räntedagarna räknas, anses varje månad bestå av 30 dagar och ett år 360 dagar.Skattetilläggets belopp är likväl alltid minst 3 euro.
Blankettens övre del sänds till Huvudstadsregionens skattebyrå. Blankettens övre del är skattedeklarationen. Skatteförhöjning kan påföras om deklarationen inte alls lämnas in eller lämnas in försenad. Skatteförhöjning kanpåföras även
med anledning av en felaktig anmälan.
Skattedeklarationen anses ha avgivits den dag då den lämnats på posten.
Om köparen har fått fakturan på det nya transportmedlet under den månad då transportmedlet levererats, skall skattedeklarationen lämnas in senast den 15 i den andra månaden efter leveransmånaden. Om köparen inte har fått någonfaktura på det
nya transportmedlet under leveransmånaden, skall skattedeklarationen lämnas in senast den 15 i den tredjemånaden som följer
på leveransmånaden.
Av blankettens övre del skall dessutom lämnas en kopia till registermyndigheten, om det är fråga om ett sådant transportmedel som skall registreras.

Huvudstadsregionens skattebyrås kontaktuppgifter:
Huvudstadsregionens skattebyrå
tfn 09 731 120
Råtorpsvägen 8 A, PB 400
00052 SKATT

Veroh 9565r 1.2013

Till början av blanketten

