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Hjælpepakker  

 Lønkompensation til virksomheder 

 Lønkompensation til selvstændige 

 Kompensation for virksomheders faste udgifter 

 Kompensation for aflysning af større arrangementer 

 Udskydelse af indbetaling af moms, A-skat, B-skat 

og ambidrag 
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Fundering 

 Gruppe bestående af medlemmer fra 

nationalregnskabet, offentlige finanser og ADAM 

 Anbefalinger er baseret på ESA2010 (SNA2008) og 

Eurostats Notat: DRAFT NOTE ON STATISTICAL 

IMPLICATIONS OF SOME POLICY MEASURES IN 

THE CONTEXT OF THE COVID-19 CRISIS. 
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Klassifikation - Lønkompensation til 
virksomheder 

 Klassificeres som andet produktionssubsidie (D.39) 

 Klassifikation som andet produktionssubsidie er 

baseret på, at virksomhederne skal beholde 

medarbejderne og udbetale løn. Udbetalingen er 

knyttet til produktionen men er ikke afhængig af dens 

omfang, og hensigten er at fastholde 

produktionsapparatet. 
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S13 S11+S12 S14+S15 S1

BVT/BNP 0 * 0  0 * 0 *

Bruttooverskud af produktion og bl. indkomst 0 * 100  0 * 100

Primær bruttoindkomst/BNI -100 100  0 * 0

Bruttoopsparing -100 100  0 * 0

Fordringserhvervelse, netto -100 100  0 * 0



Klassifikation - Lønkompensation til 
selvstændige 

 Klassificeres som andet produktionssubsidie (D.39) 

 Klassifikation som andet produktionssubsidie er 

baseret på, at hensigten er at sikre de selvstændiges 

eksistens. Udbetalingen er knyttet til produktionen 

men er ikke afhængig af dens omfang, og hensigten 

er at fastholde produktionsapparatet. 
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S13 S11+S12 S14+S15 S1

BVT/BNP 0 0 0 0

Bruttooverskud af produktion og bl. indkomst 0 0 100 100

Primær bruttoindkomst/BNI -100 0 100 0

Bruttoopsparing -100 0 100 0

Fordringserhvervelse, netto -100 0 100 0



Klassifikation - Kompensation for 
virksomheders faste udgifter 

 Klassificeres som andet produktionssubsidie (D.39) 

 Klassifikation som andet produktionssubsidie er 

baseret på at hensigten er at sikre virksomhedernes 

eksistens. Udbetalingen er knyttet til produktionen 

men er ikke afhængig af dens omfang, og hensigten 

er at fastholde produktionsapparatet. 
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S13 S11+S12 S14+S15 S1

BVT/BNP  0 * 0  0 *  0 *

Bruttooverskud af produktion og bl. indkomst  0 * 90 10* 100

Primær bruttoindkomst/BNI -100 90 10* 0

Bruttoopsparing -100 90 10* 0

Fordringserhvervelse, netto -100 90 10* 0



Klassifikation - Kompensation for 
aflysning af større arrangementer 

 Klassificeres som en anden løbende overførsel 

(D.75) 

 Klassifikation som en anden løbende overførsel er 

baseret på, at hensigten er at erstatte et indkomsttab 

forårsaget af, at arrangementer har måttet aflyses.  
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S13 S11+S12 S14+S15 S1

BVT/BNP 0 0 0 0

Bruttooverskud af produktion og bl. indkomst 0 0 0 0

Primær bruttoindkomst/BNI 0 0 0 0

Bruttoopsparing -100* 80 20 0

Fordringserhvervelse, netto -100* 80 20 0



Klassifikation - Udskydelse af indbetaling 
af moms, A-skat, B-skat og ambidrag 

 Skatteindtægterne for offentlig forvaltning og service 

er på accrual basis. Det betyder at forskydninger i 

betalingerne ikke påvirker skatteprovenuet. Derimod 

vil der være finansielle implikationer af 

udskydelserne af betalingsfristerne. I den finansielle 

del af de offentlige finanser giver det anledning til 

other accounts receivable/payable F.89, som 

repræsenterer det offentliges fordring på 

virksomhederne. 
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Nationalregnskab og 
COVID19 påvirkning  

Produktionen i det offentlige 

Carmela Moreno (cam@dst.dk)  



 I nationalregnskabet skal realudviklingen af det 
individuelle offentlige forbrug afspejle udvikling i output 
(outputmetode). 

 I mangel af kvartalvise oplysninger om output, bruges 
som regel  inputmetode som approksimation, dvs. 
realvæksten i det offentlige forbrug baseres på 
udviklingen i omkostningerne korrigeret for løn- og 
prisudvikling. 

 I den nuværende situation har Eurostat anbefalet at 
korrigere den reale udvikling beregnet på inputmetoden 
for fald i præsterede timer – dvs. for hjemsendte offentligt 
ansatte, der ikke kan arbejde hjemmefra. 

 

Realvækst i det offentlige forbrug 
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 Den ikke markedsmæssige produktion er markant 
påvirket af krisen: Arbejdsopgaver er omlagt og/eller 
ansatte er sendt hjem med løn. 

 

 Opgørelsen i løbende priser (baseret i den første NR 
version på foreløbige regnskabsoplysninger fra stat, 
regioner og kommuner) er beregningsmæssigt mindre 
udfordret end den tilsvarende i faste priser.  

 

 For vi ved stadig ikke noget om output i faste priser 
(volume). Fx i sundhedsvæsen blev en masse aktivitet 
sat i gang ifm. evt. COVID-19 patienter, men andre 
regelmæssige operationer og konsultationer blevet aflyst. 

Effekterne i det offentlige forbrug af 
tiltag relateret med COVID-19 
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 Selv på inputmetode findes der endnu ikke kildemateriale 
til en korrektion for hjemsendte offentlig ansatte, der ikke 
kan arbejde hjemmefra. 

 

 Derfor er der korrigeret på baggrund af nogle grove 
antagelser. 

 

 Det offentlige forbrug er en integreret beregning af alle 
omkostningskomponenter. Vi har foretaget en korrektion 
på lønindeks til beregning af lønsum i faste priser, men 
det kan ikke fortolkes som et estimat for bortfald af 
præsterede timer i det offentlige – (de præsterede timer 
foreligger ikke endnu). 

 

Korrektion på realvæksten i det 
offentlige forbrug 
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 Ikke desto mindre forventes det at den mest retvisende korrektion vil 
være sammenfaldende med den tilsvarende beregning for 
præsterede arbejdstimer i Arbejdstidsregnskabet. 

 Det forventes at korrektionen af arbejdstimerne skal foretages for 
offentligt ansatte hvis arbejdsfunktion ikke kan udføres hjemmefra. 

 Det er endnu uklart om en sådan beregning kan understøttes af data 

 Arbejdstidsregnskabet, som er hovedkilden til nationalregnskabets 
præsterede timer, arbejder på at korrigere estimaterne for 
præsterede timer til offentliggørelse til juni. 

 Disse estimater vil blive indarbejdet i den reviderede beregning af 
nationalregnskabet ultimo juni. 

 

 Det er et meget væsentlig beregning fordi den har direkte effekt 
på BNP-væksten. 

Korrektion på realvæksten i det 
offentlige forbrug 
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Nationalregnskab og 
COVID19 påvirkning 

Ændret omkostningsstruktur i 

erhvervene  

Carmela Moreno cam@dst.dk 



 Bruttoværditilvækst = output – input 

 Regnskabsoplysninger om input/forbrug i 

produktion/omkostninger mangler som regel i de 

tidlige versioner af nationalregnskab. 

 Mest almindenlige antagelse til beregning af 

omkostninger til produktion er et fast forhold mellem 

produktion og værditilvækst, som i den seneste 

kendt periode. 

 Antagelse laves i mængde. 

Antagelse om faste 
omkostningsstruktur 
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 Antagelsen om et fast forhold gælder netop ikke i 

nedlukning situation relateret til COVID-19.  

 Midt marts lukker aktiviteten i en række brancher. 

Output falder markant. 

 Omkostningerne kan reduceres ikke i samme grad, 

da fx husleje stadig skal betales. 

 

Ændret omkostningsstruktur 
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 I nationalregnskab kender vi flere detaljer om 

omkostningsstruktur i de endelige år (beregnet i en 

detaljeret tilgang og anvendelse tabel) 

 Vi har forsøgt at klassificere omkostninger i faste (fx 

husleje), stigende (fx IT og teletjenester) eller 

faldende (fx rejseaktivitet) i lyset af faldende 

produktion som følger nedlukning. 

Fremgangsmåde 
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 I beregning af 1. kvt. 2020 har fokus været i de 

brancher, hvor ændringer i aktivitet er mest tydeligt, 

hermed: 

 Transport (især af passager) 

 Hoteller og restauranter 

 Brancher inden for kultur og fritid 

 Arbejdet fortsætter med fokus i nationalregnskabets 

beregninger for 2. kvt. 2020. 

 I takt med at kildegrundlaget for input forbedres, vil 

antagelses blive udfaset. 

Fokus i de første versioner af 
nationalregnskab 
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Firmaernes køb og salg (FIKS), 
Nationalregnskab og COVID19 

Lavanyan Thedcanamoorthy 

(LTM@dst.dk) 



 FIKS er en vigtig kilde til KNR 

 FIKS benyttes til at fremskrive produktionsværdien i 

en lang række brancher herunder 

 Handel 

 Transport  

 Hoteller og restauranter 

 Information og kommunikation 

 Ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme 

 Erhvervsservice 

 Kultur, fritid og anden service 

FIKS I KNR 
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 Herudover benyttes FIKS i beregning af 

husholdningernes forbrug 

 De detaljerede handelsbrancher på 127-gruppering 

omnøgles til forbrugsgrupper 

 Konkret fremskrives detailhandlen som gennemsnit 

af DETA og FIKS 

FIKS I KNR 
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Processen med FIKS i KNR 

 Modtages som intern leverance aggregeret til NR-69 

 Det vigtigste ift. FIKS’ kvalitet og videre brug er 

imputeringsandelen 

 Herudover kan der være fejlindberetninger i de 

faktiske indberetninger 

 Derfor vurderes brancherne enkeltvist (aggregeret 

niveau) 



Processen med FIKS i KNR 

 Hvis vores vurdering er, at imputeringen ikke har 

fanget en udvikling korrekt eller der f.eks. er forkert 

og for stor/for lille indberetning indføres en manuel 

korrektion på den enkelte branche: 

 Dykker ned i de detaljerede data for at se hvilken 

underbranche der er tale om 

 Dialog med 8. kontor 

 Historisk data 

 Supplerende indikatorer 

 



FIKS, KNR og COVID19 

 Da imputeringsmodellen beror på historisk data 

vidste vi at FIKS imputering ville være ufuldkommen 

denne gang 

 Nedsat en arbejdsgruppe for at stable en FIKS på 

benene 

 FIKS 

 KNR 

 Udenrigsøkonomi 

 Metode 



FIKS, KNR og COVID19 

 Indledende møder gik med at konkretisere, hvad der 

var brug for 

 Kræfterne skulle lægges i KNR’s behov 

 Liste med brancher 

 8. kontor lavede indledende test på kørslerne 

 Korrektionsfaktorer 

 Hvilke alternative indikatorer var til rådighed? 

 Forskellige indikatorer blev benyttet til den samlede 

vurdering 

 



FIKS, KNR og COVID19 

 Og nu er vi i gang igen 

 Og skal nok gentage processen yderligere nogle 

gange 

 


