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Ekstraordinær revision af statistikken for
offentlige finanser for 2020
De offentlige finanser for året 2020 er ekstraordinært blevet revideret ved
offentliggørelsen d. 22. september 2021. Revisionen angår to forhold, der er en
direkte følge af situationen med COVID-19. Sagerne påvirker udgifterne i offentlig
forvaltning og service væsentligt, hvorfor det er besluttet ekstraordinært at
indarbejde disse i forbindelse med offentliggørelsen d. 22. september 2021, for at
gøre underskuddet på de offentlige finanser mere retvisende, og ikke i forbindelse
med offentliggørelsen i juni 2022, som Danmarks Statistiks offentliggørelsesrytme
for nationalregnskabet ellers ville forskrive.
Den ekstraordinære revision betyder, at underskuddet på de offentlige finanser for
2020 er nedjusteret siden juniversionen, der udkom 3. juni 2021, så underskuddet nu
udgør 4,3 mia. kr. Det er en forbedring på 9,7 mia. kr. Heraf relaterer 7,3 mia. kr. sig
til den ekstraordinære revision, foruden hvilken underskuddet ville have været
opgjort til 11,6 mia. kr.
Det første forhold omhandler garantier. I de offentlige finanser for 2020 er der i
juniversionen udgiftsført 13,35 mia. kr. i forventede tab på standardiserede garantier
udstedt af henholdsvis Vækstfonden og Danmarks Eksportkredit (EKF) som en del af
den COVID-19-relaterede støtte til erhvervslivet. Beløbet stemmer helt overens med
det beløb, som er konteret på statsregnskabet. Det har imidlertid vist sig, at man i
statsregnskabet har valgt at udgiftsføre et beløb svarende til det forventede tab på den
samlede garantiramme og ikke det forventede tab på de faktisk udstedte garantier.
Det betyder, at der i offentlige finanser i første omgang er udgiftsført et forventet tab,
som langt overstiger beløbet på de udstedte garantier. De forventede tab på de faktisk
udstedte garantier er 0,34 mia. kr., da garantirammen kun er udnyttet i mindre grad.
Udgifterne til disse standardiserede garantier skal derfor nedjusteres med ca. 13 mia.
kr. med tilsvarende effekt på den offentlige saldo. Udgifterne er klassificeret som
kapitaloverførsler og giver derfor ikke anledning til ændringer andre steder i
nationalregnskabet. I kvartalsregnskaberne for offentlig forvaltning og service
påvirker denne sag 4. kvartal 2020.
Det andet forhold omhandler, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) har
indgået en trepartsaftale med regeringen om ekstraordinært at udbetale løntilskud til
elever i virksomheder på 5,7 mia. kr. som led i den COVID-19-relaterede støtte til
erhvervslivet. Aftalen har ingen udgiftsmæssig effekt på statsregnskabet, da AUB
bruger egne opsparede midler. AUB er en ”extra budgetary unit”, som ikke indgår i
statsregnskabet, men som ifølge nationalregnskabsdefinitionerne er en del af
offentlig forvaltning og service. AUB’s regnskaber modtager Danmarks Statistik på et
tidspunkt, som gør, at vi under normale omstændigheder først ville have mulighed
for at indarbejde det i juni-version i 2022. Beløbets størrelse og de ekstraordinære
omstændigheder i relation til COVID-19 taget i betragtning gør, at vi har besluttet at
udgiftsføre beløbet allerede i september-versionen. Det betyder, at der er tale om en
opjustering af produktionssubsidierne med 5,7 mia. kr. I kvartalsregnskaberne
påvirker denne sag 3. og 4. kvartal 2020 ligeligt.

1

Revisionen af produktionssubsidierne påvirker flere dele af nationalregnskabet
herunder sektorregnskabet og input-outputtabellerne, der offentliggøres d. 30.
september, idet produktionssubsidierne også fordeles på brancher og sektorer og
dermed påvirker bruttofaktorindkomsten. BNP er ikke påvirket af den
ekstraordinære revision, ligesom aflønning af ansatte samt forbrug af fast realkapital
er uændrede.
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