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beslutade den 28 november 2014.
Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2015.
Myndigheter som saknar ingångsvärden för att kunna redovisa ackumulerade över- eller
underuttag enligt 25 b § avgiftsförordningen ska i samråd med sitt departement i
Regeringskansliet fastställa sådana ingångsvärden för räkenskapsåret 2016.
Ekonomistyrningsverket meddelar med stöd av 31 § avgiftsförordningen (1992:191)
följande föreskrifter till 10 § och beslutar om följande allmänna råd till 25 a och 25 b §§.

10 §
FÖRESKRIFTER
Myndigheten ska åtminstone vart femte år se över att rätt avgiftsklasser tillämpas för
myndighetens ansökningsavgifter enligt 10 § och vid behov meddela regeringen.

25 a §
ALLMÄNNA RÅD
Bestämmelserna gäller endast för sådan avgiftsbelagd verksamhet där avgifterna helt eller
till en bestämd del beräknas täcka verksamhetens kostnader och där myndigheten har rätt
att disponera avgiftsinkomsterna.
Med räkenskapsårets resultat avses här det överskott eller underskott som sammantaget
har uppstått i en myndighets avgiftsbelagda verksamheter.
Med omsättning avses de totala avgiftsintäkterna under räkenskapsåret i dessa
avgiftsbelagda verksamheter.
Om summan av balanserat resultat och räkenskapsårets resultat innebär ett ackumulerat
överskott som motsvarar mer än 10 procent av omsättningen enligt ovan, ska
myndigheten föreslå regeringen hur hela det ackumulerade överskottet ska disponeras.
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25 b §
ALLMÄNNA RÅD
Bestämmelsen gäller enbart för offentligrättsliga bruttoredovisade avgifter med bestämt
ekonomiskt mål där regeringen i budgeten för avgiftsbelagd verksamhet i
regleringsbrevet har begärt att både intäkter och kostnader ska redovisas för
verksamheten. Har regeringen bara krävt att t.ex. intäkter ska redovisas gäller inte kravet
att lämna upplysningar om ackumulerade över- eller underuttag.
Offentligrättsliga avgifter används här i samma betydelse som belastande avgifter.
Procentsatsen för det ackumulerade över- eller underuttaget ska beräknas i förhållande till
avgiftsintäkterna för respektive avgiftsbelagd verksamhet.
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