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AVARN – Moms direktiv
AVARN Moms direktiv innehåller den minsta obligatoriska information som ska anges på
leverantörsfaktura som skickas till AVARN Security Services AB eller AVARN Security Solutions AB. För
att en faktura ska överensstämma med detta direktiv krävs all information som anges i nedanstående
fyra (4) avsnitt.

Informationskrav
1. Fakturan ska uppfylla AVARN fakturadirektivet, som finns på www.avarn.se.
2. Leveransdatum för varor eller tjänster
 Fakturan måste innehålla antingen:
 Datum för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster som utförts eller
genomförts, eller
 Datumet då betalningen genomfördes till ett konto eller vid en förskottsbetalning
(om ett sådant datum kan fastställas och skiljer sig från fakturadatum)
3. Leverantörens momsnummer
 Fakturan skall innehålla leverantörens momsregistreringsnummer enligt vilket varorna
eller tjänsterna sålts från. I de fall leverantören ej är momsregistrerat bolag skall
organisations- eller personnummer vara anmärkt.
4. AVARN Security momsregistreringsnummer
 Om AVARN är skyldig att anmalan mervärdesskatt vid förvärv av varor eller tjänster
(omvänd avgift) måste fakturan innehålla det rätta bolagets momsregistreringsnummer
(enligt vilket varorna eller tjänsterna har förvärvats).
 AVARN har två bolag
 AVARN Security Solutions AB
 AVARN Security Services AB.
5. Faktura utan moms
 I händelse av undantag från moms, eller när AVARN är skyldiga att redovisa utgående
moms (omvändskattebetalningskyldighet), måste fakturan innehålla information om
varför ingen moms tas ut
 Relevant bestämmelse I den nationella lagstiftningen (I Sverige som är den
svenska mervärdesskattelagen, ML)
 Relevant bestämmelse I rådets direktiv 2006/112/EG
 Andra uppgifter som beskriver varför fakturan inte innehåller moms
6. Skattepliktigt belopp (nettobelopp)
 Fakturan skall innehålla en redovisningsenhet av gällande mervärdesskattesatser I
enlighet med avsnitt 6
7. Momsavgifter
 Fakturan skall innehålla en redovisning av gällande mervärdeskattesatser I enlighet med
avsnitt 6
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8. Momsbelopp
 Fakturan skall innehålla momsbeloppet som skall betalas. Det finns undantag från
denna regel I scpeciella fall, t.ex. marginalprogrammet för resebyråtjänster. När
marginalordningen tillämpas ska faktura innehålla en hänvisning till detta
9. Valuta
 Fakturan kan utfärdas I vilken valuta som helst, men för EU-länder måste momsbeloppet
anges I landets valuta I de fall landets valuta inte är EUR.
 En faktura utfärdat enligt ett svenskt momsregistreringsnummer måste ha ett
momsbelopp som anges I SEK eller EUR. I det senare fallet omräknas momsbeloppet till
växelkursen på fakturadatumet.

Obligatorisk information för förenklade fakturor
1. Förenklad faktura kan utfärdas för visa transaktioner inom ett land (dvs inte för internationella
transaktioner). Denna regel är generell för alla EU-medlemsstater.
 En förenklad faktura måste innehålla åtminstone följande information:
 Fakturadatum
 Identifiering av leverantören
 Typ av varor eller tjänster
 Momsbelopp eller information som gör det möjligt att beräkna momsen

Obligatorisk information för krediteringar
En kreditnota måste innehålla en tydlig hänvisning till orginalfakturan. En förändring av mervärdesskatten
måste noteras på kreditnotan. Det finns inget krav på att ange det nya totala mervärdesskattebeloppet,
men det är tillåtet att detta anges.

Annan information
Ett belopp som anges som moms i en faktura eller liknande handling, utan moms enligt svensk
mervärdeskatt, ska betalas till staten. Om ett felaktigt mervärdesskattebelopp har fakturerats och
registrerats kan detta återkrävas med hjälp av en kreditnotering som utfärdas.

För mer information gå till www.avarn.se.
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