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Ændringer i forbindelse med BPM6/ESA2010

 Generelt
 Bygge- og anlægstjenester
 Forarbejdning og relaterede transaktioner
 Merchanting og reparation
 Overgang fra UHV til BB varer
 Videnstjenester
 FISIM (financial intermediation services
indirectly measured)

Generelt
 Manualændringer påvirker generelt ikke
balancen, men der sker forskydninger
mellem konti
 …men datarevisioner kan påvirke
balancen
 Statistisk Efterretning, som i detaljer
beskriver den nye betalingsbalance,
udkommer 9. okt. 2014
 Nye tabeller i statistikbanken med
reviderede tal tilbage til 2005

Bygge- og anlægstjenester
 Ny afgrænsning i ESA2010
 Produktion på territoriet vs. residenters
produktion
- giver mulighed for import og eksport af bygge- og
anlægstjenester


Opløsning i bestanddele ophører (varer,
tjenester, løn- og formueindkomst)

Forarbejdning og relaterede transaktioner
 Varer (egne) til og fra forarbejdning udgår af
varekontoen (fokus på ejerskifteprincippet)
 Forarbejdningsydelsen har implicit været
indeholdt som forskellen mellem varens værdi
før og efter forarbejdningen. Nu skal den
opgøres eksplicit i tjenestehandlen.
 Køb af materialer i udlandet til forarbejdning i
udlandet skal indgå i vareopgørelsen
 --- det gælder også salg af varer, der ikke
returnerer til Danmark efter forarbejdningen

Merchanting og reparation
 Merchanting (køb og videresalg af varer, der ikke
passerer dansk grænse)


Flytter fra tjeneste- til varekontoen

 Reparation


Flytter fra vare- til tjenestekontoen

Overgang fra UHV til BB varer - import
BPM5

BPM6

+ bunkring og proviantering

+

+

- fragt mv.

-

-

- returvarer
- varer importeret af ikke-residente virksomheder til brug i f.m. byggebygge- og
anlægsaktiviteter i Danmark

-

-

-

-

UHV import

+ køb af varer i udlandet med henblik på forarbejdning i udlandet

+

- varer modtaget til forarbejdning i Danmark

-

- varer retur efter forarbejdning i udlandet

-

+ reparation
+ illegal aktivitet
m.m.
= BB vareimport

+
+

Overgang fra UHV til BB varer - eksport
BPM5

BPM6

- returvarer

-

-

- eksport af varer i f.m. residente virksomheders byggebygge- og anlægsaktiviteter i
udlandet

-

-

UHV eksport

+ salg af varer i udlandet efter forarbejdning i udlandet

+

- varer afsendt efter forarbejdning i Danmark

-

- varer afsendt til forarbejdning i udlandet

-

+ reparation

+

+ merchanting

+

+ illegal aktivitet

+

m.m.
= BB vareeksport

Videnstjenester
 Ny sondring indføres:
ret til at bruge
 ret til at kopiere og distribuere


Data- og informationstjenester
Computer- og datatjenester (inkl. softwarelicens, udvikling og reparation)
Licens til at kopiere og distribuere software
Køb og salg af rettigheden til originalt software
Audiovisuelle tjenester
Audiovisuelle og lignende tjenester
Licens til at kopiere og distribuere audiovisuelle og lignende produkter
Køb og salg af rettigheden til audiovisuelle originaler
Forsknings- og udviklingstjenester
Forsknings- og udviklingstjenester, som øger den samlede viden
Licens til at bruge resultater af forskning og udvikling
Køb og salg af rettigheder ifm. forskning og udvikling (patenter, ophavsret, processer og
design)
Andre udviklingstjenester vedr. produkter eller processer
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FISIM
 FISIM (financial intermediation services
indirectly measured) – “rentemarginalen” –
flytter fra formueindkomst til tjenester (mere om
det i Nationalbankens præsentation)
 = behandlingen i Nationalregnskabet i dag

