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Datum

2018-12-10
ESV dnr

2018-01319

Anvisningar om underlag för avgiftssamråd
Dessa anvisningar förtydligar ESV:s föreskrifter till 7 § avgiftsförordningen
(1992:191) om underlag för avgiftssamråd.
Avgifter som tas ut med stöd av särskilda bemyndiganden
Med avgifter som tas ut med stöd av särskilda bemyndiganden avses här avgifter
som tas ut med stöd av bemyndiganden som finns i någon annan bestämmelse än
4 eller 15–21 §§ avgiftsförordningen.
Indelning av den avgiftsbelagda verksamheten
Myndigheten ska särredovisa den avgiftsbelagda verksamheten med utgångspunkt i
den indelning som regeringen har beslutat om i avgiftsbudgeten i myndighetens
regleringsbrev. Om regeringen inte har beslutat om en budget för avgiftsbelagd
verksamhet ska myndigheten särredovisa den avgiftsbelagda verksamheten enligt
den indelning som myndigheten finner lämplig. Det sistnämnda gäller även vid
samråd om en ny avgift som inte finns med i avgiftsbudgeten.

Ibland kan det finnas behov av en mer detaljerad indelning av avgifterna än den
som finns i regleringsbrevet. Det avgörande är att myndigheten kan beskriva
avgifterna på ett tillfredsställande sätt.
Samrådsunderlagets innehåll
Samrådsunderlag för avgifter som tas ut med stöd av särskilda bemyndiganden ska
innehålla uppgifter om

- ESV:s diarienummer för det senaste samrådet om avgiften, om ett sådant finns,
- hur myndigheten har hanterat eventuella synpunkter i tidigare
samrådsyttranden,
- avgiftens karaktär, det vill säga om det är en belastande eller frivillig avgift
(offentligrättslig verksamhet eller uppdragsverksamhet),
- vilken avgiftsbelagd verksamhet som bedrivs,
- hur och var de formella förutsättningarna för avgiftsuttaget är reglerade,
inklusive avgiftsbemyndigande, princip för redovisning av inkomsterna,
ekonomiskt mål och författningsnivå för beslut om avgiften,
- ekonomiskt resultat,
- avgiftskonstruktion och avgiftsnivå, inklusive vilka som betalar avgiften och
eventuella skillnader i avgift mellan grupper av betalande eller olika
förutsättningar,
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- föreslagen eller tillämpad kalkylmodell, inklusive principer och metoder för
fördelning av kostnader, samt
- eventuella övriga förhållanden med större betydelse för avgiftsuttaget.
De uppgifter om ekonomiskt resultat som ska lämnas för befintliga avgifter med ett
bestämt ekonomiskt mål (till exempel full kostnadstäckning) är
utfall av kostnader och intäkter för senast avslutad resultatperiod,
balanserat resultat,
preliminärt utfall av kostnader och intäkter för innevarande räkenskapsår,
beräknade kostnader och intäkter för de tre närmast följande räkenskapsåren,
samt
- när verksamheten förväntas uppvisa ett nollresultat om det beräknade resultatet
med det ackumulerade resultatet väsentligt avviker från full kostnadstäckning.
-

De uppgifter om ekonomiskt resultat som ska lämnas för nya avgifter med ett
bestämt ekonomiskt mål (till exempel full kostnadstäckning) är
- preliminärt utfall av kostnader och intäkter för innevarande räkenskapsår, samt
- beräknade kostnader och intäkter för de tre närmast följande räkenskapsåren.
De uppgifter om ekonomiskt resultat som ska lämnas för befintliga avgifter med ett
obestämt ekonomiskt mål är
-

utfall av intäkter för senast avslutad resultatperiod,
preliminärt utfall av intäkter för innevarande räkenskapsår,
beräknade intäkter för de tre närmast följande räkenskapsåren, samt
hur myndigheten säkerställer att intäkterna inte överstiger kostnaderna för den
aktuella verksamheten.

De uppgifter om ekonomiskt resultat som ska lämnas för nya avgifter med ett
obestämt ekonomiskt mål är
- preliminärt utfall av intäkter för innevarande räkenskapsår,
- beräknade intäkter för de tre närmast följande räkenskapsåren, samt
- hur myndigheten säkerställer att intäkterna inte överstiger kostnaderna för den
aktuella verksamheten.
Vid samråd om avgifter som uppfyller kriterierna för samråd om väsentligt ändrad
avgift enligt bestämmelsen i 7 § andra stycket ska samrådsunderlaget även
innehålla uppgifter om
- planerat datum för myndighetens beslut om samt datum för ikraftträdande av
förändringen,
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- beskrivning av förändringen av avgiftskonstruktion, avgiftsnivå eller
kalkylmodell,
- skälen till förändringen, samt
- konsekvenser av förändringen.
Vid samråd om avgifter som uppfyller kriterierna för samråd om ny avgift enligt
bestämmelsen i 7 § andra stycket ska samrådsunderlaget även innehålla uppgifter
om
- planerat datum för myndighetens beslut om samt datum för ikraftträdande av
förändringen.
Avgifter som tas ut med stöd av generella bemyndiganden
Samrådsunderlag för avgifter som tas ut med stöd av bemyndigandena i 4 § första
stycket 1–10 avgiftsförordningen ska innehålla uppgifter om
- de varor och tjänster som tillhandahålls med stöd av respektive bemyndigande,
- intäkter för senast avslutad resultatperiod, preliminära intäkter för innevarande
räkenskapsår samt beräknade intäkter för de tre närmast följande
räkenskapsåren för avgifter som tas ut med stöd av respektive bemyndigande,
- hur myndigheten säkerställer att intäkterna inte överstiger kostnaderna för
respektive vara eller tjänst,
- myndighetens totala förvaltningskostnader samt avgiftsintäkterna som procent
av de totala förvaltningskostnaderna för innevarande räkenskapsår och de tre
närmast följande räkenskapsåren, samt
- beskrivning och omfattning av eventuell verksamhet av tillfällig natur.
Samrådsunderlag för avgifter som tas ut med stöd av bemyndigandena i 15‒21 §§
avgiftsförordningen (kopior, bevis, registerutdrag med mera) ska innehålla
uppgifter om
- intäkter för senast avslutad resultatperiod, preliminära intäkter för innevarande
räkenskapsår samt beräknade intäkter för de tre närmast följande
räkenskapsåren.

