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Patent- och registreringsverkets delårsrapport 
2004 
Riksrevisionen har översiktligt granskat Patent- och registreringsverkets 

(PRV) delårsrapport, daterad 2004-08-11, för perioden den 1 januari - 30 juni 

2004. Syftet har varit att bedöma om det i den översiktliga granskningen 

framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven 

enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. 

Riksrevisionen har avgivit revisorsintyg med invändning och vill fästa 

styrelsens (motsvarande) uppmärksamhet på nedanstående.  

Riksrevisionen önskar information senast 2004-11-05 om vilka åtgärder PRV 

vidtagit eller kommer att vidta med anledning av våra iakttagelser i denna 

rapport. 

 

Uppbördsverksamheten 
PRV tar in stämpelskatt avseende företagsinteckningar. PRV disponerar inte 

avgiftsintäkterna som inlevereras mot inkomsttitel.  

Den 1 januari 2004 trädde en ny lag (2003:528) om företagsinteckningar i 

kraft. Den 5 mars 2004 uppmärksammade regeringen riksdagen i en skrivelse 

(Skr. 2003/04:107) att stämpelskatt inte kan tas ut när en ansökan om 

företagsinteckning beviljas. Detta är en följd av att stämpelskattereglerna inte 

ändrades i samband med att den nya lagen om företagsinteckningar infördes.  

Den uppkomna situationen kan medföra ett icke avsett skattebortfall för 

staten. För att begränsa skattebortfallet föreslog regeringen i skrivelsen till 

riksdagen att de nya reglerna om stämpelskatt skulle bli tillämpliga 

retroaktivt fr.o.m den 5 mars 2004. För att förslaget skall gå igenom krävs 

dock riksdagens godkännande. Ett beslut från riksdagen väntas dock tidigast 

under hösten 2004.  

PRV beslutade den 5 mars 2004 att inte fakturera stämpelskatt innan de nya 

bestämmelserna trätt i kraft.  

Redovisning av avsättning 
PRV kommer sannolikt att bli återbetalningsskyldig för stämpelskatt uttagen 

under perioden 1 januari – 5 mars 2004. Det krävs emellertid en dom från 

tingsrätten i varje enskilt fall för att stämpelskatten skall återbetalas.  
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Kammarkollegiet företräder stämpelskattebetalarnas talan i tingsrätten. De 

första domarna har tagits av tingsrätten. Dessa innebär att stämpelskatten 

skall återbetalas. I enlighet med tingsrättens domar har PRV per den 30 juni 

2004 återbetalat 3,1 mkr av den felaktigt påförda stämpelskatten på totalt 

17,8 mkr.   

I delårsrapporten redovisar PRV intäkter av uppbörd på 14,7 mkr. PRV 

redovisar ingen avsättning i balansräkningen, trots att intäkterna av uppbörd 

sannolikt kommer att återbetalas.  

Riksrevisionens anser är att inbetald stämpelskatt för perioden 1 januari till 5 

mars 2004, borde ha redovisats som en avsättning eftersom den inbetalade 

stämpelskatten sannolikt kommer att återbetalas.   

Rekommendation: 

PRV bör tillse att åtgärder vidtas, så att redovisning av stämpelskatt görs i 

enlighet med gällande bestämmelser i årsredovisningen 2004. PRV bör 

vidare informera Bolagsverket, eftersom denna myndighet övertagit 

verksamheten avseende företagsinteckningar fr.o.m. den 1 juli 2004.  

Bristande kommentarer i delårsrapporten 
Enligt 2 kap. 4 § förordning (2000:605) om årsredovisning och 

budgetunderlag skall myndigheten i delårsrapporten lämna information om 

andra förhållanden av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning och 

prövning av verksamheten.  

PRV har inte i delårsrapporten lämnat information om att intäkterna av 

uppbörd på 14,7 mkr sannolikt kommer att återbetalas och bakgrunden till 

detta. 

PRV har inte heller i delårsrapporten lämnat information om att stämpelskatt 

inte faktureras fr.o.m. den 5 mars 2004. Fakturering kommer att göras i 

efterhand, under förutsättning att de nya reglerna om stämpelskatt godkänns 

av riksdagen. Att fakturering av stämpelskatt kommer att göras i efterhand, 

kan enligt PRV:s beräkningar, leda till betydande kundförluster.  

Ovanstående uppgifter är enligt vår bedömning information av väsentlig 

betydelse och borde därför ha redovisats i delårsrapporten.  
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Revisionsdirektör Henrik Söderhielm har beslutat i detta ärende. 

Revisionsledare Stefan Andersson har varit föredragande. Revisionschef 

Gina Funnemark har deltagit i den slutliga handläggningen. 

 

 

Henrik Söderhielm    Stefan Andersson 

 

 

Kopia för kännedom: 

Näringsdepartementet  

Finansdepartementet/budgetavdelningen 
 
 


