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I september 2018 revideras tidsserien för
offentliga finanser
Bakgrund

Mer omfattande revideringar av års- och kvartalsdata tillbaka i tiden
(tidsserien) genomförs normalt vid speciella tillfällen med ungefär fem års
mellanrum. De benämns ”allmän översyn”. Behov av att ändra i statistiken
uppkommer dock kontinuerligt vilket hanteras genom att
nationalräkenskapernas tillämpning av SCB:s revideringspolicy tillåter
revideringar av tidsserien i september varje år om behov finns.
Revideringsbehov kan uppstå till följd av ny och mer detaljerad
datainsamling, nya statistiska metoder, ändrade krav från EU:s
statistikorgan Eurostat, önskemål från användare av statistiken och så
vidare. Diskussioner om förbättringar pågår ständigt.
Tillämpningen av revideringspolicyn finns publicerad på SCB:s webbplats,
under rubrikerna Om undersökningen → Fördjupad information:
Avseende BNP och sektorräkenskaper
samt
Avseende finansräkenskaper
Revideringar av tidsserien 1993 och framåt, i september 2018

I år är det totalt 13 områden som har setts över och som på något sätt
ändras i september 2018. Revideringarna kan exempelvis vara ett resultat
av förbättrad redovisning så att en mer detaljerad uppdelning av
statistiken kan göras, vilket i sig inte påverkar några centrala ekonomiska
mått eller bilden av offentliga finanser. Det kan också vara ändringar till
följd av nytt statistiskt underlag eller rättningar av fel som påverkar
finansiellt sparande och/eller bruttoskuld.
-

Totalt har 13 områden påverkats
6 av dem påverkar finansiellt sparande
3 av dem påverkar bruttoskulden

De 13 områdena redovisas nedan i punktform och med sammanfattande
text samt om revideringen påverkar finansiellt sparande och/eller
bruttoskulden. Vid behov av mer information om revideringarna vänligen
kontakta kontaktpersonerna som anges sist i dokumentet. Resultat i form
av siffor samt mer information om revideringarna redovisas i samband
med publiceringarna i september 2018.
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1. Metodändring avseende offentlig moms och momsbidrag
avseende statsbidrag till kommuner och landsting. Tidigare metod
innebar att Ekonomistyrningsverkets siffror för moms och
momsbidrag användes rakt av för kvartal 1-3 som sedan ersattes
med kvartalsfördelad moms enligt nationalräkenskaperna när alla
fyra kvartal fanns tillgängliga. Ekonomistyrningsverkets totala
moms för helåret användes medan kvartalsfördelningen
ändrades. Det vill säga det skedde en omperiodisering mellan
kvartalen som utgick från kvartalsfördelningen för de delar inom
offentlig konsumtion som påverkas av moms, vilka är insatsförbrukning, sociala naturaförmåner samt investeringar. Moms som
bokförs inom dessa delar kompenseras sedan av staten via
statsbidrag. Metoden för själva momsberäkningen av momsvärden kommer inte att ändras utan följer beskrivningen ovan
medan statsbidrag exklusive moms ändras. Det är missvisande att
statsbidrag exklusive moms påverkas av omperiodiseringen då
totalt utbetalda statsbidrag är inklusive ersättning för offentlig
moms som sedan dras bort för att erhålla statsbidrag exklusive
moms. De ska därför inte påverkas, utan baseras på Skatteverkets
utbetalning och således Ekonomistyrningsverkets uppgifter för
samtliga kvartal och inte omperiodiseras. Metodändringen
påverkar finansiellt sparande per delsektor per kvartal men inte
årssiffror. Motsvarande förändring i finansräkenskaperna. I
dagsläget justeras framförallt årsvärden till följd av annan källa för
skatter/statsbidrag. Underlaget till finansräkenskaperna i form av
”Korr Statsbidrag” kommer att ändras. Ändras från år 2012 och
framåt.
 Påverkar finansiellt sparande per kvartal, ej år, för
delsektorerna, men inte konsoliderad offentlig förvaltning
 Ingen påverkan på bruttoskulden
2. Kvarhållna utdelningar ändras till följd av bland annat
landstingens innehav av utländska fonder, men även kommuner
och sociala trygghetsfonder påverkas. Finansräkenskaperna har
redan infört transaktioner i tillgång mot utlandet men har inte
justerat transaktioner för kvarhållna utdelningar, vilket behövs.
Ändras från år 2005 och framåt.
 Påverkar finansiellt sparande
 Ingen påverkan på bruttoskulden
3. Statliga inkomstskatter har reviderats i Ekonomistyrningsverkets
underlag efter att 2015 års skatter fastställdes. Marginellt belopp,
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men rättas till för att erhålla jämförbarhet mellan källor avseende
totala skatter. Finansräkenskaperna har redan infört ändringen.
 Påverkar finansiellt sparande
 Ingen påverkan på bruttoskulden
4. Statliga enheters betalda inkomstskatter har tidigare inte
redovisats korrekt i nationalräkenskaperna. Det avser belopp för
några få omklassade statliga enheter, så kallade övriga statliga
enheter. Före år 2016 saknas dessa helt och kommer därför att
läggas till. Från och med år 2016 har skatten räknats med men
redovisats som övriga produktionsskatter (D.29) inom statlig
konsumtion vilket är fel och kommer att åtgärdas genom att
flyttas till betald inkomstskatt (D.51) istället. Finansräkenskaperna
påverkas på motsvarande sätt. Ändras från år 2006 och framåt.
 Påverkar finansiellt sparande
 Ingen påverkan på bruttoskulden
5. Energiskatt på el har utretts av Ekonomistyrningsverket tillsammans med Skatteverket med avseende på bokföringstidpunkt. Det
resulterade i en ny redovisning där redovisad skatt avser perioden
när elen förbrukats. Tar i stort sett ut sig över tid men påverkar
finansiellt sparande upp eller ner enskilda kvartal och år. Påverkar
skatteperiodiseringarna i finansräkenskaperna. Ändras för åren
2003-2016 medan 2017 redan sedan tidigare ändrats.
 Påverkar finansiellt sparande
 Ingen påverkan på bruttoskulden
6. Flytt av kapitaltransfereringar för primärkommuner från
ändamålet COFOG 0610 (bostadsförsörjning) till COFOG 0411
(övergripande handels- och näringslivsfrågor). Ändras från år 2013
och framåt.
 Ingen påverkan på finansiellt sparande
 Ingen påverkan på bruttoskulden
7. Korrigering av driftsöverskottet för kommunalförbund år 2015 då
försäljningsintäkterna avseende kollektivtrafiken överskattats.
 Påverkar finansiellt sparande
 Ingen påverkan på bruttoskulden
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8. Flytt av Trafikverkets och statens utlåning (FA.42) till övrig inlåning
(FA.29). Det är medel som betraktas som säkerheter och inte
utlåning. Revideringen av utlåningen 2015-2017 infördes redan till
beräkning av finansräkenskaperna kvartal 4 2017 medan
motsvarande justering av inlåningen uteblev. Nu justeras även
inlåningen och därmed blir det en viss sparandepåverkan i
finansräkenskaperna trots att det egentligen avser en flytt mellan
de finansiella instrumenten. Säkerheten har funnits i bokföringen
sedan kvartal 1 2014 vilket innebär att flytten även sker år 2014
(saldoneutralt påverkar ej finansiellt sparande i finansräkenskaperna).
 Ingen påverkan på finansiellt sparande
 Ingen påverkan på bruttoskulden
9. Korrigering av bokföringen av investeringsbidrag mellan staten
och kommunerna i finansräkenskaperna. Tidigare redovisades de
som en statlig skuld mot kommunal förvaltning då de istället ska
bokföras som förskottsbetalning/periodiseringspost i finansräkenskaperna. Troligtvis flyttas även ett bidrag från EU som bokförs
som lån från EU. Ändras från år 2012 och framåt.
 Ingen påverkan på finansiellt sparande
 Påverkar bruttoskulden
10. Justering av kvartalsfördelning avseende korrigering för
semesterlöneskuld för kommuner och landsting. Däremot
påverkas inga årsvärden. Finansräkenskaperna har använt
årsvärde dividerat på fyra som kvartalsmönster för korrigering av
semesterlöneskuld vilket inte överensstämmer med det faktiska
kvartalsmönstret som används i reala nationalräkenskaperna
vilket nu harmoniseras. Ändras från år 2002 och framåt.
 Ingen påverkan på finansiellt sparande
 Ingen påverkan på bruttoskulden
11. Anpassning till ny information i Räkenskapssammandraget (RS)
avseende kommunalförbunden i finansräkenskaperna. Från och
med 2016 innehåller RS viss motpartsinformation ”därav offentlig
förvaltning” samt även uppdelning på skuld respektive
periodiseringspost. I huvudsak är detta en strukturförändring som
inte påverkar några totaler (ramarna från RS är desamma).
Däremot påverkas sparandet något till följd av att hela RS-värdet
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på eget kapital förs in som ägarandelar och aktier/andelar i
investeringsfonder. Skulden påverkas till följd av förbättrad
motpartsinformation, det vill säga offentlig jämfört med ej
offentlig, samt förbättrad information om skuld respektive
periodiseringspost.
 Ingen påverkan på finansiellt sparande
 Påverkar bruttoskulden
12. Revidering av Maastrichtskulden åren 1996-1999 för sociala
trygghetsfonder genom avstämning mellan finansräkenskaperna
och Maastrichtskulden.
 Ingen påverkan på finansiellt sparande
 Påverkar bruttoskulden
13. Revidering av statens onoterade aktier gällande värdering av
bolaget Skeppshypotekskassan. De var tidigare inte inkluderade i
värderingen av statens onoterade aktier. Läggs till från år 2012
och framåt.
 Ingen påverkan på finansiellt sparande
 Ingen påverkan på bruttoskulden

Publicering av reviderade uppgifter

Utfallet av de reviderade beräkningarna av offentliga finanser publiceras i
samband med ordinarie beräkningar av kvartal 2 i september 2018.
Inkomster, utgifter och finansiellt sparande utifrån reala nationalräkenskapernas perspektiv publiceras den 13 september 2018.
Finansiella tillgångar och skulder enligt finansräkenskaperna publiceras
den 20 september 2018.

Kontaktpersoner:

Johan Norberg
Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar
Nationalräkenskaper
Statistiska centralbyrån
701 89 ÖREBRO
010-479 67 65
johan.norberg@scb.se

Marcus Otterström
Finans- och sektorräkenskaper
Nationalräkenskaper
Statistiska centralbyrån
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
010-479 942 24
marcus.otterstrom@scb.se

