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Til 11. møde i Brugerudvalget for Økonomisk Statistik. 

Meddelelser 

1. Grønt nationalregnskab 

Danmarks Statistik opbygger i årene 2015-2017 et grønt nationalregnskab for 
Danmark. Et grønt nationalregnskab er et redskab, der kan indgå i vurderinger 
og analyser af, om samfundsudviklingen er bæredygtig. Opbygningen er blevet 
muliggjort af en bevilling fra Folketinget. 
 
Det grønne nationalregnskab omfatter en række moduler, der er inddelt i tre 
hovedgrupper: Regnskaber for fysiske strømme, grøn økonomi (dvs. regnska-
ber for miljømæssige transaktioner) og regnskaber for naturressourcer.  
 
Medio 2016 er der offentliggjorte data for energi, udslip til luft, materiale-
strømme, affald, vand og spildevand, grønne afgifter og miljøstøtte, grønne 
varer og tjenester samt offentlig miljøbeskyttelse. Senere i år offentliggøres tal 
for miljøbeskyttelsesomkostninger for industrien, et arealregnskab samt olie- 
og gasreserver, mens naturressourceregnskaber for skov og fisk vil blive offent-
liggjort i 2017. 
 
Sideløbende med udviklingen af nye moduler arbejdes der også på forbedringer 
af de eksisterende moduler. For eksempel arbejdes der på hvordan målerdata 
for el kan implementeres i energiregnskabet, ligesom der arbejdes på at udvikle 
metoder til at fremrykke offentliggørelsen af energiregnskabet, sådan at det 
kan offentliggøres seks måneder efter tællingsåret, mod nu 14 måneder. 
 
På linket findes der mere information om projektet samt en beskrivelse af, hvad 
et grønt nationalregnskab er: www.dst.dk/groentnr .  

2. Skatterestancer i nationalregnskabet 

I nationalregnskabet opgøres skatter efter optjeningsprincippet. Det betyder, at  
alle skatter, der er optjent, indgår i skatteprovenuet og i skattetrykket. Hvorvidt 
skatterne bliver indbetalt eller ej, er ikke afgørende. Skatter der er optjent, men 
ikke rettidigt indbetalt, udgør et tilgodehavende for staten - en skatterestance. 
En del af skatterestancerne afskrives hvert år, som følge af manglende inddri-
velsesmuligheder. I nationalregnskabet afskrives ordinære skatterestancer, via 
en om-periodisering af de skatterestancer, der er opgjort i Statsregnskabet. 
Beløbet har de seneste år ligget på knap 4 mia. kr. 
 
I eftersommeren 2015 vurderede Danmarks Statistik (DST), at skatterestance-
afskrivningerne på Statsregnskabet ikke længere var tilstrækkelige til at kunne 
anses for dækkende til at give et retvisende billede af den økonomiske virke-
lighed. Den efter afskrivning resterende skatterestance vurderedes ikke reali-
stisk inddrivelig. Parallelt med dette, blev DST bekendt med omfanget af 
SKAT’s problemer med inddrivelse – herunder inddrivelsessystemet EFI (Ét 
Fælles Inddrivelsessystem).  
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DST gik derfor i dialog med Skatteministeriet, Finansministeriet og Modernise-
ringsstyrelsen, med henblik på at kunne beregne skatterestancerne mere reali-
stisk, og dermed også de nødvendige afskrivninger heraf. Følgen på dette blev, 
at DST, på baggrund af beregninger foretaget af Skatteministeriet, valgte at 
ansætte skatterestancemassen til kursværdi. Dvs. den nominelle (pålydende) 
værdi ganget med sandsynligheden for inddrivelse af fordringerne eller - om 
man vil - restanternes betalingsevne. Som følge heraf indførte DST en ekstra-
ordinær afskrivning på 15 mia. kr. fordelt på årene 2013-2015. Dvs. en negativ 
saldopåvirkning på 5 mia. kr. pr. år. Dette blev implementeret i November-
versionen af de offentlige finanser i 2015. Konkret registreredes dette som en 
kapitaloverførsel til husholdninger hhv. virksomheder, efter samme fordeling 
som de ordinære skatterestanceafskrivninger fra Statsregnskabet.  
 
I Statsregnskabet for 2015 er der i alt afskrevet skatterestancer for ca. 10 mia. 
En del af disse er afskrevet som følge af manglende retskraft af fordringerne. 
DST valgte på den baggrund yderligere at nedskrive skatterestancemassen, 
således at der nu også er korrigeret for manglende retskraft. Resultat af dette 
inkl. korrektion for afrunding af tidligere beregning, blev en yderligere ekstra-
ordinær afskrivning på kr. 3 mia. fordelt på årene 2013-2015. Alt i alt er der 
derfor foretaget en samlet ekstraordinær afskrivning på kr. 18 mia. fordelt på 
årene 2013-2015. For 2015 blev dette implementeret i Marts-versionen 2016 i 
statistikken for de offentlige finanser, mens det for 2013 og 2014 vil blive im-
plementeret i November-versionen i 2016. 
 
Skønnet for afskrivningerne af skatterestancerne vil blive revideret i takt med, 
at informationen fra Skatteministeriet bliver opdateret og vil indgå i de efter-
følgende versioner af statistikken for de offentlige finanser. I tabellen nedenfor 
ses beregningerne, der ligger til grund for tallene. 
 
En mere udførlig gennemgang af beregningerne kan findes via link ”Indregning 
af sandsynlighed for retskraft i skatte-afskrivninger i forbindelse med marts-
versionen af de offentlige finanser”: 
http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml?cid=21504 
 
Afskrivninger af skatterestancer på de offentlige finanser (mia. kr.) 

Version Nov. 2015 Marts 2016 

 Skatterestancer (pr. 28. august 2015) 47,9 47,9 
+ Kommunale ejendomsskatterestancer 0,3 0,3 
= Skatterestancer i alt (nominel værdi) 48,1 48,1 
 

- 
Skatterestancer, i alt (kursværdi)  21,5  
Skatterestancer, i alt (kursværdi og korrigeret for manglende retskraft)  19,0 

 

= 
Kurstab  26,7  
Kurstab og korrektion for manglende retskraft  29,1 

- Tilbageførsel af primo-korrektion 2013 11,1 11,1 

= Afskrivning på nationalregnskabet 15,6 18,0 
 Pr. år 2013, 2014 og 2015 5,2 6,0 

 Foreløbigt skøn pr. år (afrundet) 5,0 6,0 

 

Tabel 1. 
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3. Uretmæssig refusion af udbytteskat 

DST blev i sensommeren 2015 bekendt med, at SKAT i årene 2012-2015 har 
refunderet udbytteskat, der aldrig har været betalt. Dette som følge af svindel. 
Iflg. SKAT drejer det sig om nedenstående beløb: 
 
Tabel 2 Uretmæssig refusion af udbytteskat 2012-2015 

År Beløb 

2012 58.589.460 

2013 611.865.153 

2014 2.601.450.375 

2015 5.875.811.362 

Total 9.147.716.350 

 
Havde den uretmæssige refusion (svindlen) ikke fundet sted, ville det optjente 
nationalregnskabsskatteprovenu have været forøget med ovenstående beløb. 
Som beskrevet i afsnittet om skatterestancer ovenover, skal nationalregnskabs-
skatter opgøres som de i perioden optjente skatter, uagtet om disse indbetales 
eller ej. At skattesystemet er benyttet til svindel, bør derfor ikke influere på 
skatteprovenu og skattetryk.  
 
DST er i løbende kontakt med såvel SKAT som Eurostat med henblik på afkla-
ring og implementering af sagen. Afklaringen skal være på plads til offentliggø-
relsen af november-versionen 2016 af statistikken for de offentlige finanser. 
Her forventes det, at tallene for 2013-2015 vil blive revideret således, at ind-
komstskatterne, som udbytteskatten tilhører, bliver opjusteret med ovenståen-
de beløb. Opjusteringen vil ske, idet refusionen falder og udbytteskatten netto-
opgøres. Det er ikke muligt før til en kommende hovedrevision at revidere 
2012-tallet. Afhængig af tilstedeværende informationen fra SKAT, vil de even-
tuelle beløb, der ikke forventes at blive returneret til SKAT, blive registreret 
som en kapitaloverførsel til relevant sektor (husholdninger hhv. virksomheder). 
I fald noget af ovenstående beløb tilbagekommer til SKAT, vil revisionen med-
føre en positiv saldoeffekt.  

4. Kursus i nationalregnskab 

Danmarks Statistik har udsendt et spørgeskema til Brugerudvalget for at af-
dække behovet og interessen for et kursus i nationalregnskab. Derudover ville 
vi gerne spore os ind på hvilken form for kursus der eventuelt er interesse for. 
Vi har desværre fået meget få tilkendegivelser, og vil opfordre Brugerudvalgets 
medlemmer til at tilkendegive eventuel interesse for et kursus i nationalregn-
skab. 


