Frågor och svar om den centrala uppbörden och moms
Vad är central uppbörd och vad innebär det?
– Det är en uppgörelse mellan Svensk Travsport, Svensk Galopp och Skatteverket som funnits sedan
1991 och innebär att Svensk Travsport centralt samlar och betalar in momsen (innehållen moms) på
prispengar, premieloppspremier och liknande istället för att betala ut den till hästägarna.
Vad händer nu när den försvinner?
– Momsen på momspliktiga belopp som betalas ut till hästägarna via avräkningen kommer att betalas
ut till de hästägare som är momsregistrerade i Sverige och som anmält sitt momsregistreringsnummer
till Svensk Travsport.
Vad innebär det för mig som hästägare?
– Om du är momsregistrerad får du beloppen på det som är momspliktigt och som betalas ut via
avräkningen inklusive moms, du får själv redovisa och betala in momsen till Skatteverket.
Vad behöver jag göra nu?
– Om du är momsregistrerad behöver du logga in på ditt konto på travsport.se och registrera ditt
momsregistreringsnummer under Mitt hästägande/ Ägda hästar/momsregnr. Saknar du konto skaffar
du ett genom att klicka på Logga in uppe i höger hörn på travsport.se och sedan på Skaffa konto.
När måste jag ha gjort det?
– Senast den 5 april 2018 behöver det vara registrerat för att det ska komma med på avräkningen som
avser mars 2018.
Jag äger häst som privatperson/enskild firma, påverkar det här mig på något sätt?
– Om du inte är momsregistrerad påverkas du inte, är du däremot momsregistrerad behöver du göra
det som beskrivits ovan. Du kan gå in på skatteverket.se och läsa mer om moms och momsregistrering
för att se om du eventuellt ska ansöka om momsregistrering.
Jag är uppfödare, behöver jag anmäla ett momsregistreringsnummer?
– Om du endast är uppfödare och inte äger tävlingshästar behöver du inte anmäla ett
momsregistreringsnummer då det inte är någon moms på uppfödarpremier.

