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Korttidsindikatorer for skatter og afgifter
0 Administrative oplysninger om
statistikproduktet

Seneste opdatering

0.1 Navn
Korttidsindikatorer for skatter og afgifter

Indholdsfortegnelse

0.2 Emnegruppe
Offentlige finanser
0.3 Ansvarlig myndighed, kontor,
person m.v.
Offentlige Finanser
Per Svensson tlf. 39 17 34 53, e-post:
psv@dst.dk
0.4 Formål og historie
Formålet med Korttidsindikatorer for
skatter og afgifter er at belyse
udviklingen i de offentlige indtægter fra

21. juni 2006
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Kontaktinfo
Offentlige Finanser
Per Svensson 39 17 34 53
psv@dst.dk

Genvej til denne side
www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/76932

skatter og afgifter. Formålet er at overvåge udviklingen i de offentlige finanser,
herunder det offentlige over- eller underskud. Derudover giver statistikken
indikationer af konjunkturudviklingen.
Statistikken startede i juni 2001 med udgivelse af tal for perioden 1. kvt. 1997 til 1.
kvt. 2001. Siden er statistikken ført tilbage til 1. kvt 1991.
Statistikken er siden 3. kvt. 2002 ikke udkommet som en selvstændig publikation,
men indgår som en del af Kvartalsvise offentlige finanser.
0.5 Brugere og anvendelsesområder
Brugere:
EU's statistiske kontor Eurostat, ministerier, organisationer, private virksomheder
og privatpersoner.
Anvendelsesområder:
Indgår i de nationalregnskabsmæssige opstillinger over de samlede indtægter og
udgifter for offentlig forvaltning og service.
0.6 Kilder
Beregningerne til opgørelse af skatter og afgifter til offentlig forvaltning og service
er foretaget på baggrund af:
Regnskabsoplysninger på månedsbasis fra Økonomistyrelsen samt Toldog Skattestyrelsen
Indtægtslister på månedsbasis fra Skatteministeriet.
Regnskabstal fra ATP.
Budgetter fra Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring.
Ministerielle skatteskøn og opgørelser fra finanslovene og
Økonomiministeriet
0.7 Indsamlingshjemmel
Lov om Danmarks Statistik § 6 (jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 21. december
1992). EU-forordningen for korttidsindikatorer for offentlig forvaltning og service.
Forordningen er vedtaget i februar 2000.
0.8 Indberetningsbyrde
Respondentbyrden er nul, idet alle oplysninger indsamles via registre.
0.9 EU-regulering
Statistikken udarbejdes i henhold til EU-forordningen for korttidsindikatorer for
offentlig forvaltning og service (KF 264/2000). Forordningen er vedtaget i februar
2000 og omfatter skatter, faktiske bidrag til sociale ordninger samt sociale ydelser.
Danmarks Statistik har siden juni 2000 indberettet data til EU's statistiske kontor,
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Eurostat. Fra juni 2002 offentliggøres samtlige indtægter og udgifter for offentlig
forvaltning og service.
Til toppen
1 Indhold
1.1 Indholdsbeskrivelse
Statistikken giver et samlet overblik over indtægterne fra skatter og afgifter til
offentlig forvaltning og service på kvartalsbasis. Samtidig bidrager statistikken til at
belyse den generelle konjunkturudvikling. Dog foretages opgørelsen i løbende
priser og ikke i faste priser.
1.2 Statistiske begreber
Opgørelsen følger de opstillede nationalregnskabsprincipper i Det Europæiske
NationalregnskabsSystem, ENS95. Dette sikrer international sammenlignelighed
og konsistente tidsserier over tid. Kvartalsstatistikken følger tilsvartidspunktet eller
optjeningsperioden, som er det tidspunkt eller den periode som en skats eller
afgifts udskrivningsgrundlag vedrører.
Statistikken dækker skatter og afgifter til offentlig forvaltning og service fra
husholdninger og virksomheder. Offentlig forvaltning og service omfatter enheder,
som producerer ikke-markedsbestemte ydelser, der er bestemt for individuelt og
kollektivt konsum og hovedsageligt er finansieret via skatter og afgifter.
I nationalregnskabssystemet (ENS 95) grupperes skatter og afgifter til offentlig
forvaltning og service i fire grupper:
Produktions- og importskatter (D.2)
Løbende indkomst- og formueskatter (D.5)
Obligatoriske bidrag til sociale ordninger (D.611)
Kapitalskatter (D.91)

Metoden til beregning af korttidsindikatorer er konsistente med de årlige
nationalregnskabstal for offentlig forvaltning og service. Beregningerne er
hovedsageligt sket inden for DIOR-databasen, hvilket betyder at skatter og afgifter
kan offentliggøres på et højere detaljeringsniveau end vist i ENS95.
Produktions- og importskatter (ENS-kode D.2) er skatter på produkter og på
produktion mv. Mere præcist defineres disse i ENS 95 som følgende:
Produktions- og importskatter (D.2) er obligatoriske, ensidige betalinger i
kontanter eller naturalier, som opkræves af sektoren offentlig forvaltning og
service eller Den Europæiske Unions institutioner på produktion og import af varer
og tjenester, beskæftigelse af arbejdskraft samt ejendomsret eller brugsret til jord,
bygninger eller andre aktiver, der anvendes i produktionen.
Produktions- og importskatter opdeles i produktskatter D.21 (herunder moms og
punktafgifter) og andre produktionsskatter D29 (herunder ejendomsskatter og
vægtafgifter i produktionen). Opgørelsen medtager de produktions- og
importskatter, der opkræves til Den Europæiske Unions institutioner.
Løbende indkomst- og formueskatter (ENS-kode D.5) består i Danmark fra 1997
udelukkende af forskellige indkomstskatter, fordi formueskatten er afskaffet. Mere
præcist defineres disse i ENS 95 som følgende:
Løbende indkomst- og formueskatter mv. (D.5) omfatter alle obligatoriske ensidige
betalinger i penge eller naturalier, der regelmæssigt opkræves af den (offentlige)
forvaltning og service eller af udlandet af institutionelle enheders indkomst og
formue, samt enkelte periodiske afgifter, der hverken pålignes indkomst eller
formue.
Løbende indkomst- og formueskat indeholder bl.a. personskatter, selskabsskat,
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realrenteafgift, arbejdsmarkedsbidrag, ejendomsværdiskat og vægtafgift til
husholdninger.
En særlig kategori af offentlige institutioner er de sociale kasser og fonde.
Årsagen til, at de inddrages i offentlig forvaltning og service, er, at deres opgave
og formål er at forvalte offentlige sociale ordninger. Det er ordninger, der er
obligatoriske, hvilket vil sige, at de er udformet og effektivt kontrolleret af det
offentlige, samtidig med at ordningerne er drevet uden individuel
forsikringsmæssig hensyntagen. Bidrag til ordningerne (fx fra medlemmer eller
arbejdsgivere) er derfor med i den brede beskrivelse af skatteområdet, men udgør
et grænsetilfælde.
De obligatoriske bidrag til sociale ordninger (ENS-kode D.611) udgøres af bidrag
til arbejdsløshedskasserne, Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og Særlig
pensionsopsparing (1999-2001) samt Lønmodtagernes garantifond (LG).
Kapitalskatter (ENS-kode D.91) består af afgift af arv og gave. Mere præcist
defineres skatterne i ENS 95 som følgende:
Kapitalskatter (D.91) er skatter, som oopkræves med uregelmæssige mellemrum
på institutionelle enheders aktiver eller nettoformue eller på aktiver, som overføres
mellem institutionelle enheder i forbindelse med arv, gaver eller andre overførsler.
Til toppen
2 Tid
2.1 Referencetid
Ultimo kvartal.
2.2 Udgivelsestid
Tal for de fire kvartaler offentliggøres med udgangen af det følgende kvartal.
2.3 Punktlighed
Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede
tidspunkt.
2.4 Hyppighed
Kvartalsvis
Til toppen
3 Pålidelighed og usikkerhed
3.1 Samlet pålidelighed
Pålideligheden anses for at være høj.
Når tallene kommer til Danmarks Statistik gennemgår de visse
sandsynlighedstests.
3.2 Usikkerhedskilder
Indsamling:
Data indsamles fra forskellige offentlige regnskaber og diverse detailstatistikker.
Data fra alle disse forskellige kilder er ikke opgjort efter samme princip. Derfor
foretages en tidsmæssig henføring til det tidspunkt, som udskrivningsgrundlaget
for den enkelte skat eller afgift vedrører.
Bearbejdning:
Danmarks Statistik foretager fejlsøgning og kontrol af resultaterne før
offentliggørelse.
3.3 Tal for usikkerhed
Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger.
Til toppen
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4 Sammenlignelighed
4.1 Sammenlignelighed over tid
Der er sammenlignelighed over tid. Dog skal man være opmærksom på, at tallene
er opgjort i løbende priser og ikke er sæsonkorrigerede. Udviklingen i skatter og
afgifter kan udover indikationer af konjunkturudviklingen hermed både dække over
sæsonudsving og ændringer i satser og skattelovgivning.
4.2 Sammenlignelighed med anden statistik
Der findes ikke sammenlignelig statistik.
4.3 Forhold mellem foreløbige og endelige tal
Skatter og afgifter er opgjort efter nationalregnskabsprincipper og metoderne er
konsistente med beregningen af de årlige skatter og afgifter til offentlig forvaltning
og service. Det skal bemærkes, at data- og periodiseringsproblemer på kvartaler
er større end på årsbasis.
Korttidsindikatorer for skatter revideres løbende, så der ved hver offentliggørelse
er fuld overensstemmelse mellem summen af kvartalerne for afsluttede år og den
pågældende reviderede årsversion (se varedeklarationen: Den offentlige
forvaltning og services finanser (maj- og oktoberversionen) for information om
revisionsmønstret). Derudover foretages der revisioner af de enkelte kvartaler,
som er uafhængige af revisioner på de dertil hørende årsversioner. Når
årsversionen, ca. 3 år efter regnskabsårets udløb, erklæres for endelig, er
kvartalsstatistikken for det pågældende år også endelig.
Til toppen
5 Tilgængelighed
5.1 Distributionskanaler
Løbende publicering: Nyt fra Danmarks Statistik og Offentlige finanser (Statistiske
Efterretninger)
www.statistikbanken.dk. Tabel: OFF11 og OFF12.
5.2 Grundmateriale: Lagring og anvendelsesmuligheder
Materialet findes i Danmarks Statistik på edb.
5.3 Dokumentation
Dokumentation for statistikken kan findes i de offentliggjorte artikler i Offentige
finanser (Statistiske Efterretninger) samt i årspublikationen Skatter og afgifter.
5.4 Øvrige oplysninger
De hidtige udgivelser af Korttidsindikatorer for skatter og afgifter er fra 3. kvt. 2002
erstattet af Kvartalsvise offentlige finanser, der i stedet giver et samlet billede af
de offentlige indtægter og udgifter.
Til toppen
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