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Polarforskningssekretariatets årsredovisning
2012
Riksrevisionen har granskat Polarforskningssekretariatets årsredovisning, daterad 2013-02-21.
Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen är rättvisande.
Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet av revisionsberättelse
fästa myndighetens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2013-05-27 med anledning av våra iakttagelser i denna
rapport.

Redovisning av mervärdesskatt
Polarforskningssekretariatet anlitar Statens Servicecenter för redovisning och deklaration av
mervärdesskatt. Det är dock Polarforskningssekretariatets ansvar att säkerställa att deklarationer
för utgående mervärdesskatt lämnas till Skatteverket i rätt tid och med korrekt belopp, liksom att
inbetalningarna till Skatteverket görs i tid.
Vid granskning av årsredovisningen för 2012, utförd i mars 2013, efterfrågade Riksrevisionen
underlag som kunde styrka den bokförda mervärdesskatteskulden om 1 497 tkr. Detta kunde
Polarforskningssekretariatet inte presentera då mervärdesskatten för kvartal 4/2012, som skulle ha
deklarerats och betalats in senast 2013-02-12, ännu var oredovisad.
I anslutning till att Riksrevisionen lämnade revisionsberättelsen överlämnade
Polarforskningssekretariatet en deklaration avseende utgående mervärdesskatt för kvartal 4/2012.
Deklarerat belopp uppgick i denna till 1 463 tkr vilket medför att den bokförda
mervärdesskatteskulden är felaktig med 34 tkr.
Polarforskningssekretariatets bokföring av utgående mervärdesskatt har inte gjorts på sedvanligt
sätt under andra halvåret 2012. Huvudbokskonton för utgående mervärdesskatt har inte tömts mot
redovisningskontot för mervärdesskatt inför deklarationstillfällena. Detta har medfört att skulden
har ackumulerats vilket har försvårat kontroll av att rätt belopp har deklarerats.
Deklarationen och inbetalningen har först i april 2013 kommit Skatteverket tillhanda. Försenade
inbetalningar av skatter och avgifter får konsekvenser i form av förseningsavgifter och
dröjsmålsräntor.
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Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar att de interna rutinerna och den interna kontrollen hos
Polarforskningssekretariatet beträffande deklaration och inbetalning av utgående mervärdesskatt
förbättras så att förhållandet inte upprepas.

Ansvarig revisor Annette Frykberg har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Caroline Zakrisson
har varit föredragande

Annette Frykberg

Kopia för kännedom:
Regeringen
Utbildningsdepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
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Caroline Zakrisson

