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FAQ - Nya variabler
Vad innebär Partner-ID?

Partner-ID vid export är momsnumret för det företag som
fysiskt tar emot varorna i EU-landet som deklarerats som
partnerland under variabeln ”Landskod”. Företagets
momskod är den uppgift som ska anges.
Exempel 1

FI
SE
DK

Köparen av varan är det finska företaget FI. Varan levereras
till Danmark till företaget DK. I Intrastatdeklarationen anges
det danska företagets momsnummer.
I handelspartnerns momsnummer ska landskoden vara
densamma som rapporterad ”Landskod” utom i följande
fall:
1. QN999999999999: varan levereras till en
privatperson.
T.ex. ett svenskt företag SE säljer varor till en
privatperson i Danmark, dit varorna levereras.
”Landskod” är Danmark och handelspartnerns
momskod är QN999999999999. Är man osäker på
om varan levereras till en privatperson kan man
istället ange QV999999999999.

2. QV999999999999: av annan orsak okänd
handelspartner.
T.ex. ett svenskt företag SE levererar sina varor till
sitt egna lager i Finland. SE har ingen momskod i
Finlands. ”Landskod” är Finland och
handelspartnerns momskod är QV999999999999.
3. Om handelspartners momsnummer är grekiskt, är
landskoden i handelspartnerns momsnummer EL.
Koden för ”Landskod” är ändå GR. De kommer alltså
inte överensstämma i detta fall.
4. XX999999999999: används vid trepartnershandel,
som innebär att en produkt säljs till en kund i ett
land, men levereras till en mottagare i ett annat land
XX är koden för det land dit fakturan levereras.
T.ex. Ett svenskt företag SE säljer varor till ett
österrikiskt företag AT, som säljer dessa vidare till ett
franskt företag FR. Varorna levereras direkt från
Sverige till Frankrike.

Exempel 2

AT

FR

SE
Varuleverans

Det svenska företaget SE avger en Intrastat deklaration för
export. ”Landskod” är FR och handelspartners momskod är
AT999999999999 enligt faktureringen. Om man inte vet vilket

land varuleveransen går till kan man istället ange
QV999999999999.
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Andra exempel:
Exempel 3

FI1
SE
FI2

Varan är såld till det finska företaget FI1 och varan
levereras till det finska företaget FI2. Det finska företaget
FI1:s momsnummer anges som handelspartnerns
momsnummer. FI1 deklarerar den gemenskapsinterna
anskaffningen i Finland.
Exempel 4
Faktura

SE

DK
Varuleverans

Ett svenskt företag SE säljer varor till det danska företaget
DK, och varan levereras till det danska företaget. DK anges
som ”Landskod” och det danska företagets momsnummer
ska anges som Partner-ID
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Exempel 5

DE
SE
FR

Ett svenskt företag SE levererar varor till ett franskt företag
FR för förädling. De färdiga varorna levereras från Frankrike
till Tyskland, det svenska företaget SE säljer varorna till det
tyska företaget DE. SE fyller i en Intrastatdeklaration och
anger ”Landskod” som FR och det franska företagets
momsnummer som Partner-ID (transaktionskod 42 under
”Transaktionstyp”).

Vad är ursprungslandet för export?

Ursprungslandet är det land där varan producerats eller
tillverkats. Om varan har tillverkats i två eller flera länder, är
ursprungslandet det land där den sista betydande och
ekonomiskt motiverade bearbetningen eller behandlingen
skett.
För varor som tillverkats i Sverige, anges Sverige (SE) som
ursprungsland.
Om det inte är möjligt att ta reda på varans ursprungsland
ska avsändningslandet anges som ursprungsland, Sverige
(SE). Om man däremot vet att varan har ursprung från en
annan EU medlemsstat kan landskod QV anges, eller QW
om man vet att ursprunget är från ett tredjeland.
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I fråga om varor som tillverkats genom lönbearbetning eller
som returneras efter reparation anges Sverige (SE) som
ursprungsland.
För en vara som returneras från Sverige anges som
ursprungsland det land där varan är tillverkad.
För begagnade fartyg och flygplan i svensk ägo anges som
ursprungsland vid export Sverige (SE).
Uppgiften Ursprungsland ska anges med två bokstäver.
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