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Skatteverket

Yrkesmässig luftfart

Upplysningar, se sidan 2.
OBS! Inga övriga upplysningar kan lämnas på
denna blankett.

Skatteverkets inläsningscentral
Enhet 4500
839 86 Östersund

Allmänna uppgifter
Sökande (namn/firma)

Person-/Organisationsnummer
Telefon (även riktnummer)

Kontaktperson

Telefon (även riktnummer)

Ansökan avser
År

Period

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Ange endast ett
kvartal per ansökan.

Beskrivning av verksamheten

Redovisning av mängd bränsle
Redovisning

Annan flygbensin än MK 1 Flygbensin
och MK 2 (liter) MK 2 (liter)

Flygbensin
MK 1 (liter)

Gasol (kg)

Flygfotogen
(liter)

Förbrukad mängd
(årets skattesats)
Förbrukad mängd
(föregående års
skattesats)
Skatteverket räknar automatiskt ut belopp att återbetala.

W 08-05

Kontrollera hur stort det ingående lagret var vid kvartalets början. Det ingående lagret anses förbrukat först. Kontrollera vilka skattesatser som betalats för det ingående lagret respektive inköpen
under kvartalet. Fördela bränslet efter betald skattesats genom att använda en rad för varje skattesats.

Underskrift
Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Myndighetens anteckningar

SKV

5357

01 01

Telefonnummer (även riktnummer)

www.skatteverket.se
Postadress
771 83 Ludvika

Telefon (vxl)
0771-778 778

E-postadress
sfsk.ludvika@skatteverket.se

Övrigt bränsle

(lämna bilaga)

Upplysningar
Återbetalningsansökan - Yrkesmässig luftfart
Vad ska denna blankett användas till?

Endast en ansökan per kvartal

Vad gäller bensin medges dock återbetalning endast
för flygbensin.

Återbetalning

På denna blankett görs ansökan om återbetalning av
skatt på bränsle som förbrukats i luftfartyg, när
luftfartyget inte används för privat ändamål.

Förbrukning för annat än privat ändamål

- Vid transport av passagerare eller varor eller vid
utförandet av en tjänst mot ersättning. Ersättningen
bör dock vara av en viss storlek för att ändamålet
ska anses som kommersiellt. En rent symbolisk
ersättning kan inte anses innebära att flygningen
har ett kommersiellt ändamål.
- Uppdrag för offentliga myndigheter även om ingen
ersättning utgår. Det kan röra sig om t.ex. målflygning, skogsbrandsbevakning, skolflyg, räddningstjänst, trafikövervakning eller uppdrag som utförs av
Frivilliga Flygkåren. Beträffande skolflyg är flygning
som utförs av annan än myndighet eller offentligt
organ att betrakta som flygning för annat än privat
ändamål i de fall den innebär tillhandahållande av
utbildning mot ersättning.
- Övrigt flyg för annat än privat ändamål kan vara
t.ex. taxiflyg, jordbruksflyg, flygfotografering,
reklamflyg, bogsering av segelflygplan och andra
uppdrag mot ersättning.
- Flygningar som görs av ett företag med eget
luftfartyg och som avser transporter i den egna
verksamheten anses vara för kommersiellt ändamål.

För vilken tid kan ansökan ske?
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Ansökan ska avse ett kalenderkvartal och ska ha
kommit in till Skatteverket inom tre år efter
kalenderkvartalets utgång. Rätt till återbetalning
föreligger endast om återbetalningsbeloppet för
andra bränslen än flygfotogen för ett kalenderkvartal uppgår till minst 500 kr. För flygfotogen ska
beloppet dock uppgå till minst 1 000 kr.

729

För en och samma person (fysisk eller juridisk) ska
endast en ansökan göras per ansökningsperiod.
Detta gäller även om verksamheten bedrivs på olika
orter.
Återbetalning sker genom att beloppet tillgodoräknas (krediteras) ert skattekonto. Eventuell
utbetalning från skattekontot sker normalt i samband med skattekontots månadsavstämning.

Omprövning av beslut

Begäran om omprövning ska ha kommit in till
Skatteverket senast sjätte året efter utgången av
det kalenderår under vilket beskattningsåret gått
ut. Skatteverket kan även ompröva beslutet på
eget initiativ.

Skattetillägg

Om ni har lämnat en oriktig uppgift i er ansökan
kan skattetillägg komma att påföras. Skattetillägg
påförs normalt med 20 % av det skattebelopp som
felaktigt skulle ha tillgodoräknats er om den oriktiga uppgiften hade godtagits.

