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23. september 2020 

CJB 

 

Meddelelser 

Til 20. møde i Brugerudvalget for Økonomisk Statistik 

 

1. Ny stikprøve indarbejdet i udenrigshandel med tjenester 

 

Ny stikprøve for udenrigshandel med tjenester er indarbejdet i statistikken i 

forbindelse med offentliggørelsen af betalingsbalancen 8. september.  

 

Stikprøven er opdateret for tællingsåret 2019. Opdateringen af stikprøven har 

givet anledning til revisioner af både varer og tjenester for 2018-2020. Æn-

dringerne på varehandlen vedrører den del af varehandlen, der foregår uden 

for Danmarks grænser, idet oplysningerne herom indsamles via spørgeskemaet 

for udenrigshandel med tjenester. Den nye stikprøve er indfaset i 2018, hvor 

alle poster er korrigeret således, at ca. 50 pct. af revisionerne fra 2019 ligger til 

grund for revisionerne i 2018.  

 

For 2018 er eksporten af varer og tjenester opjusteret med 18 mia. kr., mens 

importen er opjusteret med 15 mia. kr. For 2019 er eksporten af varer og tjene-

ster opjusteret med 39 mia. kr., mens importen er opjusteret med 33 mia. kr. 

For 2020 er eksporten af varer og tjenester opjusteret med 20 mia. kr., mens 

importen er opjusteret med 18 mia. kr. 

 

Hidtil er stikprøven blevet opdateret hvert femte år. Fremover ændres praksis 

og stikprøven forventes justeret årligt. Omlægningen forventes at give en bedre 

kvalitet, idet både stikprøven og population bliver mere præcist målt, og der-

med forventes revisioner i forbindelse med udrulning af en ny stikprøve at blive 

reduceret. 

 

2. Nye indeks i udenrigshandel med varer 

 

Nye indeks i udenrigshandlen blev offentliggjort den 11. maj 2020. De nye in-

deksserier er beregnet efter en ny metode, og dækker perioden 2007 og frem. 

Indekserne offentliggøres på SITC vareklassifikationen. De nye tabeller hedder 

UHIXM, UHIXY, SITCIXM og SITCIXY i statistikbanken. 

 

De nye enhedsværdi- og mængdeindeks for Udenrigshandel med varer er base-

ret på en nye metode, der i højere grad end tidligere, sikrer sammenlignelige 

varegrupper. De sammenlignelige varegrupper sikres ved at sammensætte data 

på virksomhedsniveau. Tidligere skete sammenligningen på varekodeniveau, 

dvs. at data fra flere virksomheder på samme varekode kunne blive sammen-

lignet.  

 

Ved at opbygge indeksene fra mikrodata på virksomhedsniveau minimeres 

bias. Det betyder, at indeksene i højere grad reflekterer de faktiske prisændrin-

ger, mens det bias der opstår ved ændringer i varesammensætningen reduce-

res. For mere information se metodenotat. 

 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=31078
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3. Personlige indkomstskatter: tidligere offentliggørelse og konsi-
stens ift. nationalregnskabet 

Danmarks Statistik offentliggjorde 22. september 2020 statistikken over de 

personlige indkomstskatter. Det er en fremskyndelse på ca. 9 uger ift. tidligere 

år.  

 

Som en yderligere forbedring bruges samme generation af tal efter fremskyn-

delsen nu også til opgørelsen af de offentlige finanser og nationalregnskabssta-

tistikken.  

 

De offentliggjorte tal for de personlige indkomstskatter indgik således også i 

offentliggørelsen af de offentlige finanser samme dag (22. september) og efter-

følgende vil de også indgå i nationalregnskabet (30. september). 

 

Med indførelsen af denne tidsmæssige overensstemmelse offentliggør Dan-

marks Statistik i statistikdokumentation en såkaldt overgangstabel, der viser 

den begrebsmæssige overgang fra primærstatistikken til nationalregnskabssta-

tistikken. 

 

Personlige indkomstskatter 2019.  

Overgang fra primærstatistikken til nationalregnskabsstatistikken 

 

Udtræk fra SKAT 

(pr. 8/9-2020) 

Inkl.   

opregnet  

Begrebs- 

korrektioner 

NR- 

opgørelse 

I alt 542 035 551 821 10 027 561 848 

Bundskat 140 779 143 083 - 143 083 
Topskat 16 827 17 103 - 17 103 
Kommuneskat 244 333 248 332 -1 199 247 133 
Kirkeskat 6 502 6 609 -6 609 0,0 
Aktieskat 21 999 23 172 6 851 30 023 
Virksomhedsskat 4 598  4 673 -2 029 2 644 
Forskerskat 1 761 1 892 - 1 892 
Ejendomsværdiskat 14 452 14 688 -21 14 667 
Arbejdsmarkedsbidrag 88 361 89 807 10 453 100 260 
Andre skatter 2 422 2 462 2 581 5 043 

 

Opregningen sker iht. til antal lignede skatteopgørelser. Fremskyndelsen af 

offentliggørelsen betyder, at opregningen på tværs af skattetyper i gennemsnit 

er steget fra 0,8 pct. til 1,8 pct. Tidligere analyser viser imidlertid, at usikkerhe-

den på den samlede opgørelse ikke forøges ved fremskyndelsen. 
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4. Status Grønt nationalregnskab i 2021  

I regeringens finanslovsforslag 2021 er der afsat 3,5 mio. kr. årligt til viderefø-

relse af grønt nationalregnskab. Det svarer til det beløb som DST i 2019-20 har 

haft fra puljen vedr. cirkulær økonomi og som falder bort ved udgangen af 

2020.  

 

Driften af det fulde grønne nationalregnskab koster dog 5,4 mio. kr. i 2021.  

 

DST havde selv spillet tre initiativer ind til finansloven 

1) Fast drift af det fulde grønne nationalregnskab (5,4 mio. kr.) 

2) Datagrundlag for de grønne regnemodeller (2,9 mio. kr.) 

3) Økosystemregnskaber (0,5 mio. kr. første år, herefter 2 mio. kr.) 

 

De 3,5 mio. kr. er et ca. 5 år gammelt estimat, der ikke omfatter alle moduler i 

det grønne nationalregnskab, som det har udviklet sig og ikke matcher de reelle 

omkostninger ved driften. Hvis vi kun får 3,5 mio. kr., så vil vi være nødt til at 

sætte modulerne ’ressourcefodaftryk’ og ’detaljeret materialestrømsregnskab’ i 

bero, ligesom arbejdet med at opbygge egentlige driftssystemer og gennemføre 

presserende kvalitetsprojekter på området vil blive påvirket. 

 

Den grønne regnemodel GrønREFORM er helt afhængig af skræddersyede da-

taleverancer fra grønt nationalregnskab. I 2019 og 2020 har vi understøttet 

dette på IDV-basis. GrønREFORMs behov for data og rådgivning har imidlertid 

et omfang, som gør det svært at indpasse i driften uden en fast finansiering, der 

kan sikre et beredskab til at understøtte det. Dette er baggrunden for initiativ 2, 

som altså heller ikke er en del af regeringens finanslovsforslag. Initiativ 2 er 

bredere end GrønREFORMs databehov, det dækker også understøttelse af bl.a. 

grønt BNP.  

 

Endelig har vi indmeldt behov for 0,5 mio. kr. i 2021 (og 2 mio. kr. årligt heref-

ter), hvis vi skal udvide det grønne nationalregnskab med økosystemregnska-

ber. Økosystemregnskaber belyser fx biodiversitet, naturens rekreative værdi, 

og kulstofbinding ifm. arealanvendelse. Det indmeldte behov (initiativ 3) er til 

at opstarte arbejdet på dette område og gradvis udbygge det.   

 

 

5. Opdatering af ADAMs databank i november 2020 

ADAMs databank udsendes normalt efter hver offentliggørelse af årlige natio-

nalregnskabstal, og således også efter offentliggørelsen ultimo september 2020.  

 

Der er ikke planlagt yderligere opdateringer af det årlige nationalregnskab i 

2020. Alligevel planlægges det at opdatere ADAMs databank i november 2020, 

hvor en række data uden for nationalregnskabet ventes at foreligge i opdatere-

de udgaver. Det gælder for eksempel strukturstatistik for arbejdsmarkedet, 

velfærdsstatistik (indkomstfordelinger), offentlige finanser (indkomster og 

fradrag) og data for pensioner. 

 


