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EU-forbehold for Danmarks EDP-indberetning, april
2020
EU-Kommissionen, repræsenteret ved Eurostat, har via pressemeddelelse af
22. april 2020 taget forbehold for kvaliteten af Danmarks EDP-indberetning af
ØMU-saldo og ØMU-gæld for 2019. Forbeholdet skyldes primært manglende
offentliggørelse af statsregnskabet for 2019, pga. COVID-19-krisen, der har
umuliggjort en komplet indberetning til Eurostat for dette år. Forbeholdets
fulde ordlyd er:
Eurostat is expressing a reservation on the quality of the data reported by
Denmark for the year 2019. This is due to the fact that the Danish Statistical
Authorities provided significantly incomplete data for that year, which only
allowed Eurostat to carry out very limited verification checks. In addition, a
considerable statistical discrepancy for 2019 was observed.
Danmarks Statistik har haft fuld adgang til det ikke offentliggjorte statsregnskab for 2019, og datagrundlaget er derfor det samme, som det altid er på nuværende tidspunkt. Selve beregningen er foretaget på det mest detaljerede
grundlag, men kun tallene for sektoren Offentlig forvaltning og service set
over ét er indberettet, mens de separate opgørelser for delsektorerne Stat, Regioner, Kommuner og Sociale kasser og fonde ikke er det.
I forbeholdet indgår også en høj diskrepans mellem de finansielle og de ikkefinansielle poster for 2019, hvilket ikke er usædvanligt ifm. aprilindberetningen af EDP-tal. Denne diskrepans er normalt mere end halveret
ifm. oktober-indberetningen, og vil normalt ikke betyde ændringer af det offentlige overskud.
Forbeholdet vil blive ophævet, når der igen kan foretages en komplet indberetning af ØMU-gæld og ØMU-saldo til Eurostat.
Danmarks Statistik vægter samarbejdet med vores dataleverandører højt og
respekterer som en selvfølge fortrolighedskrav. Statsregnskabet for 2019 kan
først offentliggøres, når Folketinget formelt har vedtaget tillægsbevillingen for
2019. Denne mangler kun en 3. behandling, som desværre blev udskudt da
COVID-19-krisen brød ud. Så snart Folketinget har vedtaget tillægsbevillingen
kan statsregnskabet for 2019 offentliggøres.
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