
Handla	  över	  gränsen	  

Det	  kan	  vara	  gynsamt	  att	  handla	  varor	  i	  Tyskland	  eller	  Frankrike	  men	  det	  finns	  några	  regler	  som	  är	  
bra	  att	  veta.	  De	  gäller	  även	  om	  du	  köper	  varor	  i	  Sverige.	  	  
	  
Köpa	  i	  butik	  
”Mehrwertsteuer”	  i	  Tyskland	  ligger	  på	  19	  %,	  i	  Frankrike	  gäller	  19.6	  %	  för	  ”TVA”.	  Franska	  systemet	  
kräver	  att	  du	  köper	  varor	  	  för	  minst	  Euro	  175.-‐	  i	  samma	  affär	  för	  att	  få	  momsen	  tillbaka,	  i	  Tyskland	  
finns	  det	  inga	  begränsningar.	  Handlar	  du	  i	  butik	  gäller	  det	  att	  fråga	  om	  du	  kan	  få	  momsen	  tillbaka,	  
många	  butiker	  är	  anslutna	  till	  något	  Cashback-‐företag	  som	  t.ex.	  ”Taxfree”.	  	  	  
	  
När	  du	  sen	  reser	  ur	  EU	  måste	  du	  få	  en	  tullstämpel	  	  från	  tyska	  eller	  frankska	  tullen	  på	  det	  gröna	  
exportformuläret	  eller	  på	  räkningen	  som	  du	  har	  fått	  i	  butiken.	  Där	  ska	  din	  adress	  i	  Schweiz	  stå	  	  och	  
du	  måste	  visa	  upp	  ett	  dokument	  som	  bekräftar	  att	  du	  är	  skriven	  här	  (svenska	  passet	  räcker	  inte,	  bäst	  
med	  ”CH-‐Niederlassungs-‐ID”.	  Tullhuset	  ligger	  i	  regel	  några	  meter	  innan	  schweiziska	  tullkontrollen,	  	  
enklast	  att	  inte	  göra	  detta	  vid	  motorvägstullen	  (men	  måste	  göras	  där	  för	  fransk	  export!)	  utan	  hellre	  
vid	  en	  av	  de	  mindre	  tullstationerna	  som	  t.ex.	  Lörrach	  eller	  Weil-‐Haltingen/Friedlingen.	  	  
	  
När	  du	  sen	  passerar	  schweiziska	  gränsen	  måste	  du	  deklarera	  om	  du	  har	  varor	  för	  mer	  än	  CHF	  300.-‐	  
per	  person	  med	  dig	  (det	  går	  inte	  att	  dela	  upp	  en	  vara	  på	  flera	  personer	  men	  olika	  varor	  på	  samma	  
räkning	  kan	  delas	  upp).	  Beräkning	  är	  t.ex.	  	  
	  
Nettobelopp	  på	  varuräkningen	  (utan	  tyksk/franks	  moms!)	  Euro	  200.-‐	  
	  x	  aktuell	  valutakurs	  	  1.30	  
	  =	  CHF	  260.-‐	  (dvs	  att	  du	  slipper	  CH-‐moms	  som	  vore	  8	  %)	  
	  
Det	  är	  inte	  många	  kontroller	  när	  du	  kör	  in	  i	  Schweiz	  men	  det	  hänger	  brevlådor	  med	  formulär	  för	  
självdeklaration.	  Många	  chansar	  om	  ingen	  tullare	  är	  där	  men	  det	  blir	  dryga	  böter	  om	  man	  åker	  fast	  
(t.ex.	  i	  	  en	  mobil	  kontroll	  som	  väntar	  några	  hundra	  meter	  efter	  gränsen).	  	  
	  
Desutom	  finns	  det	  andra	  regler	  som	  limiterar	  hur	  mycket	  kött,	  mjölk	  etc	  som	  få	  tas	  in,	  kolla	  under	  
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/essen_trinken/00356/index.html?lang=de	  
	  
För	  att	  få	  tillbaka	  momsen	  måste	  du	  lämna	  räkning	  eller	  exportformulär	  hos	  butiken	  inom	  i.R.	  6	  
månader	  och	  sen	  betalas	  summan	  ut	  kontant.	  Om	  det	  hela	  går	  över	  ett	  Cashback-‐företag	  kan	  du	  
antingen	  skicka	  in	  detta	  till	  dem	  och	  få	  pengarna	  via	  kreditkortet	  eller	  du	  går	  till	  Bahnhof	  SBB	  
(Western-‐Union/Change	  i	  stora	  hallen)	  och	  får	  pengarna	  kontant	  där.	  Glöm	  inte	  att	  Cashback-‐företag	  
drar	  av	  circa	  24-‐33%	  i	  avgifter	  från	  momsbeloppet	  som	  du	  har	  tillgodo.	  Gör	  en	  kopia	  på	  
varuräkningen	  om	  denna	  gäller	  som	  garantikvitto,	  garanti	  på	  varor	  är	  i.R.	  2	  år	  inom	  EU,	  i	  Schweiz	  
gäller	  ofta	  bara	  ett	  år.	  	  
	  
Beställa	  via	  nätet	  
Om	  du	  beställer	  varor	  för	  leverans	  till	  Schweiz	  gäller	  det	  att	  se	  upp.	  	  Säljaren	  debiterar	  visserligen	  
bara	  nettobeloppet	  utan	  lokal	  moms	  om	  han	  skickar	  varorna	  till	  en	  adress	  utanför	  EU	  som	  t.ex.	  
Schweiz.	  Åt	  andra	  sidan	  är	  frakten	  dyr	  och	  framförallt	  måste	  varan	  tullas	  in	  av	  levrantören	  vilket	  
snabbt	  leder	  till	  höga	  avgifter	  speciellt	  vid	  mindre	  beställningar,	  CH-‐moms	  debiteras	  även	  under	  
varuvärde	  på	  CHF	  300.-‐.	  Om	  ni	  ändå	  beställer	  utomlands	  använd	  som	  levrantör	  bara	  t.ex.	  	  
Deutsche	  Post/DHL,	  privata	  bolag	  kräver	  ännu	  högre	  avgifter	  vid	  förtullningen.	  	  
	  
Det	  kan	  vara	  billigare	  att	  strunta	  i	  att	  få	  momsen	  tillbaka,	  att	  ange	  en	  leveransadress	  i	  närheten	  av	  
gränsen,	  	  att	  själv	  hämta	  varan	  där	  och	  ta	  med	  den	  till	  Schweiz.	  Då	  blir	  det	  samma	  system	  som	  
beskrivet	  ovanför	  vid	  köp	  i	  butik.	  Det	  finns	  nu	  serviceorganisationer	  om	  erbjuder	  en	  	  billig	  
leveransadress	  i	  Tyskland	  (t.ex.	  	  www.serviceadresse.com	  i	  Weil	  am	  Rhein).	  



	  
	  
Sammanfattning	  
Det	  hela	  kanske	  låter	  krångligt	  men	  är	  enkelt	  efter	  man	  har	  gjort	  det	  några	  gånger.	  Även	  om	  man	  
evtl.	  måste	  betala	  den	  schweiziska	  momsen	  vinner	  man	  	  11%	  vid	  varuköp	  i	  Tyskland,	  får	  längre	  
garanti	  	  och	  beroende	  på	  vad	  man	  köper	  är	  konsumentpriserna	  lägre	  över	  gränsen,	  speciellt	  med	  den	  
nuvarande	  valutakursen.	  Frankrike	  har	  mera	  komplicerat	  moms-‐back	  system	  som	  hellre	  lönar	  sig	  vid	  
större	  köp.	  	  
	  
	  


