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Bokföring av elpriskompensation i
nationalräkenskaperna
Med anledning av höga elpriser under vintern har regeringen lagt fram
ett förslag om elpriskompensation till hushållen. Det innebär att
hushåll som haft en förbrukning över 700 kWh per månad, upp till
maxtaket 2 000 kWh per månad, får ersättning enligt en trappstegsmodell. Från 100 kronor per månad som lägst till 2 000 kronor som
högst. Ersättning betalas ut för december förra året samt januari och
februari i år.
Riksdagsbeslut förväntas i slutet av februari. Därefter kommer pengar
att finnas tillgängliga för elnätsbolagen att söka varefter utbetalning
sker beroende på hur respektive elnätsbolag valt att hantera
utbetalningen till kunderna. Ansvarig myndighet för utbetalning till
elnätsbolagen är Kammarkollegiet.
Planerad bokföring i nationalräkenskaperna
I nationalräkenskaperna planeras elpriskompensationen att bokföras
som transferering från staten till hushållen trots att betalning går via
elnätsbolagen. I nationalräkenskaperna baseras redovisningen på den
ekonomiska aktiviteten vilket här avser statligt stöd till hushållen och
inte stöd till elnätsbolagen. På så sätt ses inte ersättningen som en
produktsubvention till företag.
Att ersättningen planeras bokföras som transferering och inte sociala
naturaförmåner eller sociala förmåner har sin grund i ersättningens
utformning. Någon direkt koppling till hushåll med vissa sociala behov
saknas då ersättningen istället baseras på elförbrukningen. Likaså att
ersättningen inte är behovsprövad i form av exempelvis inkomstnivå.
I och med att elpriskompensationen ses som transferering från staten
till hushåll innebär det att bokföringstidpunkt i nationalräkenskaperna
ska vara vid tidpunkten staten beslutar att pengarna ska betalas ut. Men
eftersom elnätsbolagen styr över utbetalningssätt och -tidpunkt
kommer beloppen att bokföras vid tidpunkten Kammarkollegiet betalar
ut beloppen till elnätsbolagen. Såvida inte Kammarkollegiet kan lämna
andra uppgifter.

En reservation vad gäller ovanstående är om EU:s statistikmyndighet
Eurostat kommer med andra rekommendationer för att uppnå en
harmoniserad redovisning inom EU. Eurostat samlar just nu in
information från medlemsländerna och beräknas komma med
rekommendationer senare i år.
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