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Offentligt overskud trods COVID-19
I andet kvartal 2021 var der et overskud på de offentlige finanser på 3,3 mia. kr.
Overskuddet er fremkommet på trods af restriktioner, den delvise nedlukning af
samfundet og de omfattende udgifter til test, vaccinationer og værnemidler som
følge af COVID-19. Den offentlige saldo er derudover påvirket af to ekstraordinære
effekter: Beskatningen af udbetalingen af de indefrosne feriepenge forøger skatteprovenuet med 3,9 mia. kr., mens udgifterne til COVID-19-hjælpepakkerne var 4,5
mia. kr. Dermed udgjorde COVID-19-hjælpepakkerne 30,7 pct. af de samlede subsidier på 14,6 mia. kr.
Offentlig saldo og subsidier inkl. COVID-19-hjælpepakker
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*Foreløbige tal. Flere tal for kvartalsvise offentlige udgifter og indtægter kan findes i statistikbanktabellen off3k.
Kilde: www.statistikbanken.dk/off3k

Erstatninger til minkavlere
I andet kvartal 2021 var der udgifter til erstatninger til minkavlere og følgeerhverv
berørt af COVID-19 for 0,3 mia. kr. Således har der været udgifter til erstatningsordningen til de danske minkavlere for samlet 0,4 mia. kr. i første halvår 2021. De
samlede udgifter til erstatningsordningen til de danske minkavlere og følgeerhverv
forventes at blive mellem 15,6-18,8 mia. kr.
Udgifter til arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp
De sæsonkorrigerede udgifter til arbejdsløshedsdagpenge faldt i andet kvartal 2021
med 0,7 mia. kr. til 5,2 mia. kr. Udgifterne til sygedagpenge og kontanthjælp faldt
ligeledes med 0,3 mia. kr. og 0,2 mia. kr. til hhv. 4,0 mia. kr. og 3,2 mia. kr. Dermed er de samlede udgifter til arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp faldet med 1,2 mia. kr. til 12,5 mia. kr., hvilket er 8,6 pct. lavere end i
første kvartal 2021.
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Arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp, sæsonkorrigeret
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*Foreløbige tal. Flere tal for kvartalsvise indkomstoverførsler (til husholdningerne) kan findes i statistikbanktabellen off10k.
Kilde: www.statistikbanken.dk/off10k

Nedgang i den offentlige finansielle nettoformue
Den offentlige finansielle nettoformue faldt med 38,6 mia. kr. i andet kvartal 2021.
Formuen faldt fra 246,8 mia. kr. til 208,2 mia. kr. Nedgangen i den finansielle nettoformue kan hovedsageligt tilskrives kursfald i statens aktiebeholdning i Ørsted
A/S på 29,0 mia. kr. Efter den rekordhøje stigning i nettoformuen i fjerde kvartal
2020 lå den på 262,6 mia. kr. i starten af 2021. Det giver et samlet fald i den offentlige finansielle nettoformue på 54,4 mia. kr. i første halvdel af 2021.
Offentlig finansiel nettoformue
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*Foreløbige tal. Flere tal for de finansielle konti for offentlig forvaltning og service kan findes i statistikbanktabellen off22.
Kilde: www.statistikbanken.dk/off22

Revisioner
Den offentlige saldo i første kvartal 2021 er blevet opjusteret med 3,4 mia. kr. i
forhold til sidste offentliggørelse. Således er saldoen i første kvartal 2021 nu opgjort
til et overskud på 1,8 mia. kr. mod et underskud på 1,6 mia. kr. ved sidste offentliggørelse. Revisionen skyldes primært en opjustering af momsindtægterne på 2,4
mia. kr. samt en forhøjelse af Skatteministeriets skøn for pensionsafkastskatten
(PAL-skat) på 4,6 mia. kr. Udgifterne til COVID-19-hjælpepakkerne i første kvartal
2021 er ligeledes opjusteret med 4,1 mia. kr. i forhold til seneste offentliggørelse.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse
Opgørelse af COVID-19-hjælpepakker
I forbindelse med opgørelsen af udgifter til COVID-19-hjælpepakker er data fra
statsregnskabet til denne offentliggørelse suppleret med ugentlige dataleverancer
fra Erhvervsstyrelsen om udbetalinger til erhvervslivet. Der er usikkerhed forbundet med opgørelsen af udgifter til kompensationspakkerne, da der fortsat kan søges
kompensation for andet kvartal. Der kan således forekomme efterregistreringer
trods periodernes udløb. Der vil desuden sandsynligvis forekomme tilbageløb i
forbindelse med udbetalinger til virksomheder, der ikke har levet op til betingelserne for udbetaling og dermed fået uberettiget støtte. Hvorvidt de enkelte ansøgere er berettiget til støtte eller ej afgøres først for 2020’s vedkommende ved slutafregningen den 30. september 2021.
Ekstraordinær revision af de offentlige finanser i 2020
De offentlige finanser er ekstraordinært blevet revideret for 2020, hvad angår kapitaloverførsler og andre produktionssubsidier. Den ekstraordinære revision er en
følge af de specielle forhold, som har gjort sig gældende i relation til COVID-19krisen. En følge af den ekstraordinære revision er, at underskuddet på de offentlige
finanser for 2020 er nedjusteret siden juni-versionen, som 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, mens de resterende 2,4 mia.
kr. kan tilskrives ordinære revisioner. Uden den ekstraordinære revision ville underskuddet altså have været opgjort til 11,6 mia. kr. Revisionen påvirker flere dele
af nationalregnskabet herunder det sektorfordelte nationalregnskab samt inputoutputtabellerne, der offentliggøres 30. september. BNP er ikke påvirket af den
ekstraordinære revision. Revisionen er yderligere beskrevet i notatet: Ekstraordinær revision af statistikken for offentlige finanser for 2020 (pdf).
Mere information: Mere information findes i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/925 og og i abonnementsserien Offentlige finanser (Statistiske Efterretninger).
Kilder og metoder: Information om kilder og metoder findes i statistikdokumentationerne Kvartalsvise offentlige
finanser, Skatter og afgifter, Finansielle konti for offentlig forvaltning og service og ØMU-gæld og ØMU-saldo i
Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU og på emnesiden.
Næste offentliggørelse: Offentligt kvartalsregnskab 3. kvt. 2021 udkommer 21. december 2021.
Henvendelse: Magnus Jeppesen (offentlig saldo) tlf. 29 77 24 34, mnj@dst.dk
Stefan Koch Olsen (offentlig finansiel nettoformue) tlf. 51 23 92 17, sto@dst.dk
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