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22. maj 2019 

Meddelelser 

Til 17. møde i Brugerudvalget for Økonomisk Statistik 

 
1. Dokumentationsnotat om produktivitetsberegninger 

 
På https://www.dst.dk/ext/national/kvalitetsvurdering--pdf beskrives grund-
laget for nationalregnskabets beregninger af arbejdsproduktivitet og der er 
foretaget en vurdering af behovet for, at man som bruger tager særlige for-
holdsregler, når den beregnede arbejdsproduktivitet bruges i produktivitets-
analyser. 
 
Hver side i dokumentationsnotatet indeholder information om én branche på 
10a3 niveauet. Der findes en vurdering af de branchespecifikke inputs til be-
regningerne omfattende: 
 

• en vurdering af, hvor godt BVT i faste priser for branchen udtrykker 
mængden af den skabte værdi. 

• kvaliteten af de tilhørende beregnede timer 
• endvidere kommenteres der på, om der er branchespecifikke forhold, 

som giver særlige forhold ved brug af den beregnede arbejdsproduktivi-
tet i produktivitetsanalyser 

 
For at gøre informationen så tilgængelig som mulig arbejdes der med en ”tra-
fiklysmarkering” til at angive den samlede vurdering af arbejdsproduktivitetens 
anvendelighed:  
 
(Grøn cirkel): Kan anvendes til produktivitetsanalyser. Kildegrundlaget opfyl-
der kriterierne for, at man med rimelighed kan anvende arbejdsproduktivitets-
tallene direkte i produktivitetsanalyser. 
(Orange cirkel): Bør ikke stå alene i produktivitetsanalyser. Kildegrundlaget 
eller andre forhold (fx at branchen er meget kapitalintensiv) gør, at man skal 
fortolke tallene med forsigtighed, og at man ved brug i produktivitetsanalyser 
bør inddrage øvrige kilder i tolkningen af arbejdsproduktivitetstallene. 
(Rød cirkel): Ikke anvendelig til produktivitetsanalyser. Kildegrundlag eller 
andre forhold betyder, at tallene ikke offentliggøres, eller at tallene ikke bør 
anvendes til produktivitetsanalyser. Fx fordi branchen udelukkende består af 
ikke-markedsmæssig produktion. 
 
Vi hører meget gerne, om I har bemærkninger til indhold og/eller form på do-
kumentationsnotatet. 
 
2. Ny statistik om prisudviklingen for nybyggede huse 

 

I april 2019 påbegyndte Danmarks Statistik offentliggørelsen af statistikken 
Prisudviklingen for nybyggeri af enfamiliehuse. Der er tale om en kvartalssta-
tistik, der belyser udviklingen i den pris, en husholdning eller investor skal 
betale et typehusfirma for opførelsen af et enfamiliehus.  
 
Statistikken er et resultat af Danmarks Statistiks arbejde med forbedring af 
statistikgrundlaget for nationalregnskabets opgørelse af bygge- og anlægssekto-
ren i faste priser og dermed efterleve Produktivitetskommissionens kritik heraf. 
En anden statistik der er et resultat af dette arbejde er Prisindeks for renove-
ring og vedligeholdelse, som udkom første gang sidste år. 
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Prisudvikling for enfamiliehuse, renovering og vedligeholdelse samt handel med enfamiliehuse 

 
 
Mulighederne for udarbejdelse af tilsvarende statistikker om anlægsområdet og 
for erhvervsejendomme har også været undersøgt, men desværre findes der 
ikke tilstrækkeligt med data til udarbejdelse af prisindeksstatistikker. Dette 
baseres på dialog med Banedanmark, Energinet.dk, kommuner og entreprenø-
rer. Derimod undersøges det fortsat om kvartalsleverancer fra COWI, kan an-
vendes til en statistik om prisudviklingen for nybyggeri af etageboliger  
 
3. Ny offentliggørelsesrytme for nationalregnskabet fra 2020 

 

Fra og med 2020 ændres nationalregnskabets offentliggørelsesrytme. 
 
Ultimo juni 2020 offentliggøres den version af nationalregnskabet, hvor de tre 
foregående år - 2017, 2018 og 2019 - revideres. Samtidig offentliggøres kvartal-
stal, sektorregnskaber, input/output tabeller og arbejdsproduktivitet som er 
konsistente med årstallene. 
 
Denne version af nationalregnskabet har i mange år ligget sidst på året (No-
vember-versionen), men flyttes altså fra og med 2020 ca. 4 måneder frem til 
ultimo juni. 
 
Offentliggørelse vedr. det senest afsluttede år i februar og marts fortsætter som 
i dag.  
 
Som noget nyt kommer der en såkaldt ”light” version af nationalregnskabet 
ultimo september, som ikke påvirker BNP, men alene reviderer sektorregnska-
berne for de seneste to år.  
 
Ved alle offentliggørelser opretholdes konsistens imellem nationalregnskabet, 
de offentlige finanser, betalingsbalancen og udenrigshandlen. 
 
Årsagen til, at vi ændrer offentliggørelsesrytmen er dels, at vi gerne vil reducere 
antallet af revisioner hen over året og samtidig komme tidligere med de endeli-
ge data for et år, dels et ønske om fremover at overholde den harmoniserede 
europæiske revisionspolitik (HERP).  
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Eurostat og Den Europæiske Centralbank har i omkring 20 år forsøgt at indføre 
fælles retningslinjer for, hvornår medlemslandenes nationalregnskaber revide-
res. Dette har man ønsket både af hensyn til de internationale brugere, der i 
fremtiden får nemmere ved at opdatere databaser o.lign., og af hensyn til den 
administrative brug af nationalregnskabet til fx BNI- og EDP-formål. HERP er 
resultatet af dette mangeårige arbejde. Danmark er blandt de sidste lande der 
endnu ikke lever op til den harmoniserede revisionspolitik.  
 
Løbende revisioner 

HERP tillader ikke revisioner af alle åbne år i nationalregnskabet i 4. kvartal, 
hvor den administrative brug af data i EU er på sit højeste. Vores valg af ultimo 
juni som offentliggørelsesmåned for revisionen af alle åbne år i stedet for no-
vember er truffet for at imødekomme centrale brugeres databehov og for at 
opnå et længe næret ønske om samtidig opdatering af kvartals- og årsdata. 
 

Hovedrevisioner 

Et andet element i HERP er harmoniseringen af de mere omfattende hovedre-
visioner, hvor data og/eller metoder revideres ud over de åbne nationalregn-
skabsår. Ifølge HERP skal disse hovedrevisioner finde sted i år, der slutter på 
'4' eller '9'. Det betyder, at 2019 i princippet er et hovedrevisionsår, men for at 
alle medlemslande kunne tilslutte sig HERP, blev der indgået et kompromis 
om, at hovedrevisioner i 2019 er frivillige. 
 
Tyve (20) medlemslande har en hovedrevision i 2019, nemlig BE, BG, DE, EE, 
EL, ES, HR, IT, CY, LV, LT, HU, MT, PT, RO, SI, SK, FI, SE og UK. Medlems-
landene, som har en hovedrevision i 2019 repræsenterer 69,5 % af EU28 BNP 
og 62 % af EA BNP målt i løbende priser for 2017. Tre (3) medlemslande har 
allerede gennemført en hovedrevision (AT i 2017, FR og NL i 2018) mens andre 
tre (3) (CZ, LU og PL) har en hovedrevision i 2020. To (2) medlemslande har 
ingen hovedrevision i denne omgang, nemlig Irland og Danmark. Danmark 
havde en hovedrevision i 2016, og vi har på den baggrund vurderet, at der ikke 
er et behov for at revidere igen nu. 
 
Fra 2024 har alle lande forpligtiget sig til at gennemføre hovedrevisioner ifølge 
HERP.  
 
4. Eurostats EDP-dialogbesøg i Danmarks Statistik 2019 

 

Danmarks Statistik havde 7.- 8. maj 2019 besøg fra Eurostats Direktorat D, der 
varetager EDP-opgørelserne. Mødet var et såkaldt dialog-besøg, hvor Eurostat 
bestemmer dagsordenen med udgangspunkt i problemstillinger, der enten lø-
bende dukker op i forbindelse med de halvårlige EDP-indberetninger, eller er 
rejst generelt på europæisk plan. 
 
Mødet afrundes med udarbejdelse af et antal action points med tilhørende tids-
frister for, hvornår enkelte problemstillinger skal være behandlet af Danmarks 
Statistik og færdigdrøftet med Eurostat. Danmarks Statistik afventer pt. Euro-
stats forslag til sådanne action points.  
 
De to centrale emner, der blev behandlet på mødet var skatteberegningerne 
hhv. afgrænsning af sektoren offentlig forvaltning og service, og det forventes, 
at de væsentligste af forventeligt 25-30 actions points vil være inden for disse to 
emner. 
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Med hensyn til skatteberegningerne er Eurostat bekymret over de revisioner, 
som et accrual princip uvilkårligt giver anledning til. Kun få lande i Europa 
anvender dette princip, som nationalregnskabsmæssigt er det rigtigste, fordi 
skatten henføres til det år, hvor den bagvedliggende økonomiske aktivitet er 
sket (med få manual-bestemte undtagelser). Eurostat advokerer for et adjusted 
cash princip, hvor det er beløbet, der i et givet 12-måneders vindue er kommet i 
kassen, der indgår i statistikken. Fordelen ved dette princip er, at det ikke giver 
anledning til revisioner. Danmarks Statistik argumenterer fremdeles for accru-
al princippet – dels fordi, vi som nævnt mener, at det er det rigtigste, og dels 
fordi hele vores skattesystem indsamlings- og ligningsmæssigt er lagt an herpå. 
Oplysningerne fra Skattestyrelsen og i Statsregnskabet vil således ikke umid-
delbart kunne generere adjusted cash baserede skattetal. 
 
Med hensyn til sektoriseringen, var flere enkelt-institutioner til diskussion. 
Heriblandt visse offentlige virksomheder (Ørsted), konkrete fonde (Danmarks 
Grønne Investeringsfond), transportselskaber (DSB mfl.) samt Metroselskabet. 
Desuden var sektoriseringen af KommuneKredit til diskussion. I disse tilfælde 
kan action points forudses, hvilket indebærer granskning af regnskaber og ved-
tægter samt afvikling af forskellige EU-metoder for at se om specifikke kvanti-
tative kriterier er overholdt i forhold til at en given enhed kan sektorklassifice-
res uden for sektoren offentlig forvaltning og service. 
 
I mødet deltog også Danmarks Statistiks samarbejdspartnere og centrale data-
leverandører i forhold til statistikken over de offentlige finanser og EDP-
indberetningen: Danmarks Nationalbank, Finansministeriet og Modernise-
ringsstyrelsen. Derudover var ECFIN repræsenteret som observatør og som en 
af de største brugere af EDP-tallene. 
 
5. Folkemøde om den danske eksport 

 

Danmarks Statistik vil på Folkemødet på Bornholm den 14. juni kl. 12-13 afhol-
de et indlæg med titlen ” Eksport med og uden danske hænder” om globalise-
ring.  
 
Med globaliseringen og den teknologiske udvikling har danske virksomheder i 
stigende grad organiseret deres produktion og aktiviteter på tværs af lande-
grænser. Industrien er et område, hvor globaliseringen er særligt udtalt. I dag 
har industrien ofte et miks af forarbejdningsaktiviteter i udlandet, traditionel 
handel med varer over den danske grænse, samt køb og salg af varer, der ude-
lukkende foregår uden for landets grænser. Men hvad betyder industrikoncer-
ners økonomiske aktiviteter med udlandet egentlig for Danmark? Hvad betyder 
det, når varer ikke produceres på danske arbejdspladser, og når virksomheder-
ne tjener deres penge via datterselskabers aktiviteter i udlandet? Fokus er ofte 
på eksport af varer, der krydser grænsen, men bør vi i stedet fokusere bredere 
på industrikoncernernes samlede økonomiske betydning for den danske øko-
nomi? 
 
Emnet behandles i en session af en times varighed med en kort præsentation og 
efterfølgende paneldebat. Vi har sammensat et panel med deltagere fra ar-
bejdsgiver- og lønmodtagersiden – deltagerne er Thomas Søby fra Dansk Metal 
og Morten Granzau Nielsen fra DI. Vi håber I – og jeres kolleger - har 
lyst/mulighed for at deltage i arrangementet. 
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6. Status på BNI-arbejdet 

 

BNI (bruttonationalindkomsten) bruges administrativt til at fastlægge med-
lemslandenes betalinger til EU's budget. 
 
Den igangværende kontrolrunde, der løber fra 2016 til og med 2019, er ved at 
nå sin afslutning. Der har været omfattende kontrol i form af spørgsmål til de 
enkelte lande og spørgsmål på tværgående emner til alle lande. 
 
Vi har endnu ikke en fuldstændig afklaring af resultatet af kontrolrunden for 
Danmark men forventer dog ikke større krav om forbedringer. Eventuelle krav 
om forbedringer på udvalgte områder vil skulle indarbejdes i BNI-
indberetningen til september 2019 for ikke at blive til forbehold.  
 
Af åbne sager for Danmark kan nævnes boligbenyttelse og opgørelsen af den 
sorte økonomi. Dertil kommer tværgående emner, der er gældende for alle lan-
de, fx globalisering. Bemærk at vi i udgangspunktet ikke planlægger at indar-
bejde eventuelle forbedringer i de løbende opgørelser før til en hovedrevision 
(planlagt til 2024). Der vil derfor blive en forskel mellem BNI-indberetningen 
og de officielle nationalregnskabstal i en periode frem til 2024. 
 
Ved afslutningen af kontrolrunden vil Eurostat udtage forbehold på områder, 
hvor der ikke er opnået forbedringer inden for perioden (2016-2019). Der vil 
være både landespecifikke forbehold og tværgående forbehold for alle lande. De 
tværgående forbehold vil typisk være på områder, der kræver længere forbere-
delse og udvikling af fælles metode.  
 
7. Forbedring af statistikdokumentation 

 
I Økonomisk Afdeling arbejdes der på et projekt om fokus på øget kvalitet i 
udvalgte statistikdokumentationer.  
 
Projektet har til formål at gennemgå en række af Økonomisk Afdelings stati-
stikdokumentationer med henblik på at øge kvaliteten i forhold til brugerne. 
Der vil her være fokus på dels afgrænsning af det faglige niveau og formidlin-
gen af dokumentationen. 
 
Samtidigt er der i projektet fokus på statistikdokumentationernes kobling til 
internationale kvalitetsrapporter. For at undgå dobbeltarbejde undersøges mu-
ligheder for at udnytte eksisterende dokumentation i forbindelse med rappor-
tering til internationale organisationer. 
 
Projektarbejdet gennemføres af en kvalitetsmedarbejder (projektleder) i sam-
arbejde med de ansvarlige for de udvalgte statistikker. Relevante medarbejdere 
fra Formidling inddrages efter behov. Til projektet er knyttet en styregruppe, 
hvori bl.a. en medarbejder fra Danmarks Statistiks Kvalitetsenhed er repræsen-
teret.    
 
Der arbejdes med statistikdokumentationer fra alle kontorer i Økonomisk Af-
deling. Følgende statistikker er omfattet: 

• Udenrigshandel med tjenester 
• Udenrigshandel med varer 
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• Betalingsbalancen 
• Sektorregnskaber 
• Nationalregnskab (år og kvartal) 
• Byggeomkostningsindeks for boliger 
• ADAMs databank 

 
Projektet løber i 2019 og afsluttes med en afrapporteringsrapport til afdelings-
ledelsen med henblik på vurdering af projektet og beslutning om den videre 
proces. 
 
8. Ny metode til estimation af selskabsskatter til den første årsver-

sion af de offentlige finanser 

 
Danmarks Statistik benyttede ved udarbejdelsen af marts-versionen af de of-
fentlige finanser en ny metode til estimation af selskabsskatterne. 
 
Baggrunden er, at selskabsskatterne i nogle år har givet anledning til forholds-
vis store, opadgående revisioner af den offentlige saldo, fordi de benyttede skøn 
fra Skatteministeriet, der er udarbejdet i samarbejde med Finansministeriet, 
har vist sig at være for lave. 
 
Den nye metode for det senest afsluttede år, T-1, tager udgangspunkt i summen 
af selskabernes acontoindbetalinger i marts (T-1), november (T-1) og januar (T) 
samt frivillige indbetalinger i året (T-1) fra selskaberne. Denne sum ligger for 
de seneste år forholdsvis tæt på de færdiglignede resultater, idet incitamentet 
til indbetaling er drevet af, at renten for ikke-indbetalt skat er forholdsvis høj, 
pt. 2,8 pct. 
 
Afvigelserne mellem indbetalingerne og de lignede tal er gennemgående på 3-5 
pct. Ved beregning af det første skøn for et nyt år, (T-1; dvs. 2018 ved årets 
marts-version), foretages derfor en korrektion, hvor gennemsnittet af de to 
foregående års afvigelser lægges til de acontoindbetalinger mv., der er registre-
ret: 
 
Skat2018 = Indbetalt2018 + ½*(Lignet2016-Indbetalt2016) + ½*(Lignet2017-Indbetalt2017) 

 
Udviklingen af metoden er bl.a. baseret på en dialog mellem DST, Skattemini-
steriet og Finansministeriet i løbet af 2018. Det er desuden aftalt, at der frem-
over holdes møder mellem DST og Skatteministeriet før udarbejdelsen af 
marts-versionen for at sikre, at datagrundlaget til afvikling af metoden vedva-
rende er af tilstrækkelig kvalitet. 
 
Det kan endvidere nævnes, at Danmarks Statistik ved offentliggørelsen 22. 
marts af de offentlige finanser for 2017 indregnede en revision på 5,9 mia. kr. 
Denne revision var ekstraordinær og bl.a. foranlediget af diskussionen i Bru-
gerudvalget, juni 2018. Den nye total på 71,9 mia. kr. er som primærstatistik-
ken Selskabsskatter, der kort forinden (18. marts 2019) var blevet offentlig-
gjort, baseret på lignede oplysninger.  
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9. Kontaktudvalg om Prisindeks 

 
Danmarks Statistik står for at afholde møder i Kontaktudvalg om Prisindeks. 
Kontaktudvalget dækker følgende statistikker: 
 

• Forbruger- og nettoprisindeks 
• EU-Harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP) 
• Producentindeks for varer og tjenester 
• Købekraftspariteter og prisniveauindeks 

 
I kontaktudvalget debatterer vi aktuelle udviklingstendenser og problemstillin-
ger omkring prisindeks samt brugernes anvendelse og deres behov/ønsker for 
ændringer på området. 
 
Kontaktudvalget har fire faste medlemmer, nemlig Finansministeriet, 
Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Nationalbank og  
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 
 
Det næste møde i Kontaktudvalg om Prisindeks forventes afholdt fredag d. 
23. august fra kl. 10-12. Mulige punkter på dagsordenen til mødet er: 
 

• Beregningen af prisudviklingen for biler og husleje i forbruger- og net-
toprisindekset og ændringer her 

• Brugen af stregkodedata i købekraftspariteterne 
• Nye brancher i Producentprisindeks for tjenester 
• Vægtopdateringen i Producentindeks for varer og tjenester 
• Det nye producentprisindeks for byggeri 

 
Hvis andre kunne have interesse i at være med i kontaktudvalget, er I meget 
velkomne til at henvende jer til Martin Birger Larsen på mbl@dst.dk. Alle er 
også meget velkomne til at komme med forslag og ønsker til dagsordenspunk-
ter. 


