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Underskud på de offentlige finanser på 5 mia. kr. 

Underskuddet på de offentlige finanser var 5 mia. kr. i første kvartal 2014. Sam-
menlignes med samme kvartal sidste år er den offentlige saldo forbedret med 7 
mia. kr., hvilket primært skyldes flere indtægter fra skatter og afgifter. Det er en 
forringelse på 4 mia. kr. i forhold til kvartalet før, hvor underskuddet udgjorde 1 
mia. kr.  
 
Den offentlige saldo 

 
 
Det offentlige forbrug steg i forhold til sidste år 
Det offentlige forbrug udgjorde 129 mia. kr. i første kvartal, og det er en stigning på 
2 mia. kr. eller 2 pct. i forhold til samme kvartal sidste år (ikke korrigeret for pris- 
og lønstigninger). I forhold til foregående kvartal faldt det offentlige forbrug med 8 
mia. kr., som skyldes et fald i køb til forbrug i produktionen. 
 
Fald i offentlige investeringer sammenlignet med forrige kvartal 
Der er offentlige investeringer for 9 mia. kr. i første kvartal, og det er 3 mia. kr. 
mindre end i det foregående kvartal. Til sammenligning udgjorde de offentlige in-
vesteringer 8 mia. kr. i første kvartal 2013. 
 
Større provenu fra produktskatter end samme kvartal sidste år 
Det samlede provenu fra produktskatter er opgjort til 77 mia. kr. i første kvartal. I 
forhold til samme kvartal sidste år er det en stigning på 2 mia. kr., som primært 
skyldes en stigning i provenu fra moms. I forhold til fjerde kvartal faldt provenuet 
fra produktskatter med 2 mia. kr. eller 2 pct.  
 
Større provenu fra indkomstskatter 
Indkomstskatternes samlede provenu er opgjort til 151 mia. kr. i første kvartal, 
hvilket er en stigning på 10 mia. kr. i forhold til samme kvartal sidste år. Provenuet 
fra personlige indkomstskatter steg med 9 mia. kr., hvoraf 3 mia. kr. er et ekstraor-
dinært provenu fra omlægningen af kapitalpensionsordningen, og 1 mia. kr. er en 
opjustering af skønnet for pensionsafkastskatten. 
 
Provenuet fra omlægningen af kapitalpensionsordningen udgør i 2013 og første 
kvartal 2014 samlet i omegnen af 40 mia. kr., hvoraf 7 mia. kr. kan henføres til 
første kvartal 2014. 
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Større udgifter til pensioner og kontantydelser  
Indkomstoverførslerne er opgjort til 86 mia. kr. i første kvartal, hvilket er en stig-
ning på 6 mia. kr. i forhold til kvartalet før. Heraf er pensioner steget med 5 mia. 
kr., som skyldes en generel stigning i satsen til folkepension og udbetalingen af den 
årlige ældrecheck. 
 
Udgifter og indtægter for offentlig forvaltning og service* 

 Drifts- Indkomst- Andre Kapital- Drifts- og Skatter Andre Drifts- og Den  Forbrugs- 
 udgifter overførsler løbende udgifter kapital- og drifts- og kapital- offentlige  udgift 
 ekskl. 

løbende 
til 

hushold- 
overførsler  udgifter afgifter1 kapital- 

indtægter 
indtægter saldo  

 overførsler ninger   (1-4)   (6-7) (8-5)  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   mio. kr.   

2012 539 527 322 272 132 106 86 889 1 080 795 879 765 129 085 1 008 851 -71 944 519 475 
2013 540 870 327 429 133 594 54 232 1 056 124 919 606 120 704 1 040 310 -15 814 523 912 
2012           
1. kvt. 129 971 82 944 36 099 11 605 260 619 218 044 32 981 251 024 -9 595 125 563 
2. kvt. 134 380 80 804 31 756 34 503 281 443 222 791 33 025 255 816 -25 627 128 630 
3. kvt. 134 022 79 709 31 753 20 592 266 077 215 263 30 744 246 006 -20 070 129 922 
4. kvt. 141 153 78 816 32 498 20 189 272 656 223 668 32 336 256 004 -16 652 135 360 
2013           
1. kvt. 130 667 85 327 36 192 10 978 263 164 221 856 30 103 251 958 -11 206 126 445 
2. kvt. 134 827 81 823 32 901 13 740 263 290 234 650 30 875 265 524 2 234 129 892 
3. kvt. 135 170 80 210 32 772 14 387 262 539 226 505 29 782 256 287 -6 252 131 332 
4. kvt. 140 206 80 069 31 729 15 126 267 130 236 596 29 944 266 540 -590 136 244 

2014           
1. kvt. 133 186 86 144 36 155 12 123 267 608 233 426 29 578 263 004 -4 604 128 668 
* Foreløbige tal. 
1 Eksklusive EU-skatter. 

Særlige forhold ved denne offentliggørelse 

Dette er den første offentliggørelse af offentlige finanser for første kvartal 2014. 
Derudover er alle kvartaler i 2013 revideret. Opgørelsen sker for kommuner og 
regioner med udgangspunkt i indberettede regnskabsoplysninger fra økonomisy-
stemerne for første kvartal 2014. For statens vedkommende anvendes sammen-
lagte månedsudtræk fra statsregnskabet til kvartaler. Der er en forskel mellem de 
summerede kvartals- og månedsindberetninger og det endelige årsregnskab. For-
skellen dækker over konteringer, som ikke er foretaget i løbet af året, men derimod 
først er konteret i den såkaldte supplementsperiode, som løber et par måneder 
efter årets slutning. Konteringer i supplementsperioden kan vedrøre alle årets kvar-
taler. Der er lagt et skøn ind for supplementsperiodens betydning for de enkelte 
kvartaler i 2014. 
 
 
 

Mere information: Se flere tal og oplysninger i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/841. 
Nationalregnskab og offentlige finanser revideres i september 2014. Læs mere på www.dst.dk/revision2014 om 
revisionerne i forbindelse med overgangen til nationalregnskabssystemet ESA 2010. 
Kilder og metoder: Få mere detaljerede oplysninger om kilder og metoder i abonnementsserien Offentlige 
finanser 2014:19 (Statistiske Efterretninger), som udkommer i dag. Bemærk, at statistikken indtil videre skal 
fortolkes med en vis forsigtighed, da der er tale om foreløbige tal. 
Se endvidere på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/876 og 93242. 
Næste offentliggørelse: Kvartalsvise offentlige finanser 2. kvt. 2014 udkommer 25. september 2014. 
Henvendelse: Bente Juul (tal), tlf. 39 17 34 69, bch@dst.dk 
                         Per Svensson (skatter og afgifter), tlf. 39 17 34 53, psv@dst.dk 
                         Gitte Frej Knudsen (metode), tlf. 39 17 34 55, gfk@dst.dk 
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