Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie
över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd
till avgiftsförordningen (1992:191)
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Beslutade den 26 oktober 2018.
Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2019
Ekonomistyrningsverket föreskriver med stöd av 31 §
avgiftsförordningen (1992:191) följande ändringar i föreskrifterna
till 7 § och beslutar om följande allmänna råd till 7 §.

7 § Föreskrifter
Samråd vart tredje år
Myndigheten ska vart tredje år genomföra samråd med
Ekonomistyrningsverket om samtliga avgifter som myndigheten tar
ut. Detta ska genomföras för första gången under år
 2019 om myndigheten sorterar under utgiftsområde 4, 8, 10,
11, 12, 13, 14, 18 eller 22,
 2020 om myndigheten sorterar under utgiftsområde 3, 5, 7, 9,
16, 20 eller 23, respektive
 2021 om myndigheten sorterar under utgiftsområde 1, 2, 6, 15,
17, 19, 21, 24, 25, 26 eller 27.
Samråd om väsentligt ändrad eller ny avgift
Samråd om väsentligt förändrad eller ny avgift ska genomföras
före beslutet om avgiften.

En avgift ska anses vara väsentligt förändrad om
avgiftskonstruktionen eller kalkylmodellen ändras eller om
avgiftsnivån höjs eller sänks väsentligt i förhållande till senast
genomfört samråd.
Om en avgiftsbelagd verksamhet tas över av en myndighet från en
annan ska berörda avgifter anses vara väsentligt förändrade.
Underlag för avgiftssamråd
Myndighetens samrådsunderlag ska innehålla de uppgifter som
Ekonomistyrningsverket behöver för att bedöma att de avgifter
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som myndigheten tar ut sätts utifrån det ekonomiska mål som har
beslutats för verksamheten, att samtliga kostnader som avgifterna
ska täcka är identifierade och beräknade samt att regler och
riktlinjer på området beaktas.
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Myndigheten ska följa Ekonomistyrningsverkets anvisningar
avseende underlaget för avgiftssamrådet.
7 § Allmänna råd
Samråd om väsentligt ändrad eller ny avgift
Med avgiftskonstruktion avses hur avgiften utformas, till exempel
som fast pris eller löpande räkning.
Med kalkylmodell avses vilka kostnader som avgifterna ska täcka
och hur indirekta kostnader fördelas till verksamheten, till exempel
med hjälp av en fördelningsnyckel.
Vid bedömning av om avgiftsnivån höjs eller sänks väsentligt bör
hänsyn tas till hur mycket förändringen påverkar den som betalar
avgiften.

CLAS OLSSON

Anna Kindberg
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