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Tullverkets årsredovisning 2004 
Riksrevisionen har granskat Tullverkets årsredovisning, daterad 2005-02-16. 

Syftet har varit att bedöma om redovisningen och underliggande redovisning 

är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt om ledningens förvaltning 

följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut. 

Riksrevisionen har avgivit revisionsberättelse med invändning och vill fästa 

styrelsens  uppmärksamhet på nedanstående.  

Riksrevisionen önskar information senast 2005-04-22 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

Överskridande av Anslaget 93:1 ap 4 
Tullverket disponerar anslaget 93:1 ap 3 och 4. Anslaget avser Sveriges 

avgift till Europeiska gemenskapen. Anslagsutfallet på posterna är relaterat 

till utfallet av Tullmedel som redovisas mot inkomsttitel 1471 och särskilda 

jordbrukstullar och sockeravgifter, inkomsttitel 1473. Till Europeiska 

gemenskapen betalas 75 % av utfallet mot inkomsttitlarna. Överföringen till 

EU hanteras av Riksgäldskontoret.  

 

Anslaget 93:1 ap 4 har av Tullverket överskridits med 20 121 tkr vilket i 

relation till disponibelt belopp inklusive anslagskredit utgör ca 17 %. 

Riksrevisionen har i Tullverkets revisionsberättelse lämnat följande 

invändning med avseende på överskridandet; 

 

På grund av bristande intern styrning och kontroll avseende anslaget 93:1 

Avgiften till Europeiska gemenskapen, anslagsposten 4 har denna  

överskridits med 20 121 tkr.  

 

Riksrevisionen bedömer att överskridandet är en följd av brister i den interna 

styrningen och kontrollen. Detta beroende på att någon uppföljning av 

anslagsutfallet på anslagsposterna inte skett utan överskridandet upptäcktes 

först i och med upprättandet av Tullverkets årsredovisning. Följaktligen har 

heller ingen formell dialog med regeringen i ärendet förekommit.  

 

Utfallet i delårsrapporten på anslagsposten 4 var ca 65 miljoner kr vilket 

utgjorde 54 % av disponibelt belopp (inklusive anslagskredit). Detta borde 

om det uppmärksammats ha varit en signal att det fanns en risk för ett 

överskridande. 
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Tullverket har i myndighetens regleringsbrev i uppdrag att redovisa 

utgiftsprognoser för de anslag som de disponerar. Prognoserna skulle under 

2004 ha lämnats vid 5 tillfällen under året, den senaste 1 november 2004. 

Avseende anslaget 93:1, anslagsposterna 3 och 4 har inga prognoser lämnats 

under året.   

 

Regeringen har enligt Lag om statsbudgeten 42 § skyldighet att vidta åtgärder 

för att undvika ett överskridande av tak för statens utgifter. Det är därför av 

stor vikt att myndigheterna har en god löpande intern styrning och kontroll av 

anslagsutfall så att risk för överskridanden på utgiftsanslag så tidigt som 

möjligt kan meddelas regeringen.     

 

Revisionsdirektör Per Flodman har beslutat i detta ärende. Biträdande 

revisionschef Iréne Lindström har varit föredragande.  

 

 

Per Flodman    Iréne Lindström 
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