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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 549/2013 

av 21. mai 2013 

om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Den europeiske union(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 338 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til nasjonalfor-

samlingene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

i samsvar med ordinær regelverksprosess(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Utarbeidelsen av Unionens politikk og overvåkingen av

økonomiene i medlemsstatene og Den økonomiske og

monetære union (ØMU) krever at det foreligger

sammenlignbare, ajourførte og pålitelige opplysninger

om økonomiens struktur og den økonomiske utviklingen

i hver medlemsstat og region.

2) Kommisjonen bør medvirke i overvåkingen av

økonomiene i medlemsstatene og i ØMU, og jevnlig

avlegge særskilte rapporter til Rådet om medlems-

statenes framgang med hensyn til å oppfylle sine

forpliktelser i forbindelse med ØMU.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 174 av 26.6.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2014 av 8. april 

2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 

28.8.2014, s. 30. 

(1) EUT C 203 av 9.7.2011, s. 3. 

(2) Europaparlamentets holdning av 13. mars 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 22. april 2013. 

3) Unionens borgere har behov for regnskaper som et

grunnleggende verktøy til bruk ved analyse av den

økonomiske situasjonen i en medlemsstat eller region.

For å oppnå sammenlignbarhet bør slike regnskaper

utarbeides på grunnlag av ett enkelt sett av prinsipper

som ikke kan tolkes forskjellig. Opplysningene som gis,

bør være så presise, fullstendige og rettidige som mulig

for å sikre størst mulig innsyn for alle sektorer.

4) For administrative formål i Unionen, særlig budsjett-

beregninger, bør Kommisjonen bruke aggregater av

nasjonalregnskaper og regionalregnskaper.

5) I 1970 ble det offentliggjort et administrativt dokument

med tittelen «Det europeiske nasjonalregnskapssystem»

(ENS) som omhandlet området omfattet av denne

forordning. De europeiske fellesskaps statistikkontor

hadde eneansvaret for utarbeidelsen av dokumentet og

det var resultatet av flere års samarbeid mellom

De europeiske fellesskaps statistikkontor og medlems-

statenes nasjonale statistikkontorer med sikte på å

utarbeide et nasjonalregnskapssystem som oppfylte de

krav De europeiske fellesskaps økonomiske og sosiale

politikk stiller. Dokumentet var en fellesskapsversjon av

De forente nasjoners nasjonalregnskapssystem, som

inntil da hadde vært anvendt i Fellesskapet. For å

ajourføre den opprinnelige teksten ble annen utgave av

dokumentet offentliggjort i 1979(3).

6) Ved rådsforordning (EF) nr. 2223/96 av 25. juni 1996

om det europeiske nasjonal- og regionalregn-

skapssystem i Fellesskapet(4) ble det opprettet et

nasjonalregnskapssystem som oppfylte kravene som

Fellesskapets økonomiske, sosiale og regionale politikk

stilte. Dette systemet var i all hovedsak i samsvar med

(3) Kommisjonen (Eurostat), Det europeiske nasjonalregnskapssystem 

(ENS), 2. utgave. De europeiske fellesskaps statistikkontor, 

Luxembourg, 1979. 

(4) EFT L 310 av 30.11.1996, s. 1. 
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det den gang nye nasjonalregnskapssystemet som De 

forente nasjoners statistikkommisjon vedtok i februar 

1993 (SNA 1993), slik at resultatene i alle 

medlemsstatene i De forente nasjoner skulle kunne 

sammenlignes internasjonalt. 

7)  SNA 1993 ble ajourført i form av et nytt 

nasjonalregnskapssystem (SNA 2008) som ble vedtatt 

av De forente nasjoners statistikkommisjon i februar 

2009 for å tilpasse nasjonalregnskapene bedre til de nye 

økonomiske forholdene, framskrittene innen 

metodeforskning og brukernes behov. 

8)  Det europeiske nasjonalregnskapssystem opprettet ved 

forordning (EF) nr. 2223/96 (ENS 95) bør revideres for 

å ta høyde for utviklingen i SNA, og slik at det reviderte 

europeiske nasjonalregnskapssystem, som opprettes ved 

denne forordning, utgjør en versjon av SNA 2008 som 

er tilpasset strukturene i medlemsstatenes økonomier, 

og slik at Unionens data skal kunne sammenlignes med 

data sammenstilt av dens viktigste internasjonale 

partnere. 

9)  Med sikte på å innføre miljøøkonomiske regnskaper 

som satellittregnskaper til det reviderte europeiske 

nasjonalregnskapssystem ble det ved europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 691/2011 av 6. juli 2011 om 

europeiske miljøøkonomiske rekneskapar(1), opprettet 

en felles ramme for innsamling, utarbeiding, 

oversending og vurdering av europeiske miljø-

økonomiske regnskaper. 

10)  Når det gjelder miljø- og samfunnsregnskaper bør det 

også tas fullt hensyn til Kommisjonens melding til 

Rådet og Europaparlamentet av 20. august 2009 med 

tittelen «GDP and beyond — Measuring progress in a 

changing world». Det må foretas langt flere metodiske 

undersøkelser og mer prøving av data, særlig om temaer 

knyttet til «GDP and beyond» og Europa 2020-

strategien, med sikte på å utvikle en mer helhetlig 

tilnærming til måling av velferd og framskritt og 

dermed medvirke til å fremme intelligent, bærekraftig 

og inkluderende vekst. I denne sammenheng bør 

temaene eksterne miljøvirkninger og sosiale ulikheter 

drøftes. Det bør også tas hensyn til spørsmålet om 

endringer i produktiviteten. Dette bør gjøre det mulig å 

framskaffe data som utfyller BNP-aggregatene så raskt 

som mulig. Kommisjonen bør i 2013 legge fram for 

Europaparlamentet og Rådet en melding som følger opp 

«GDP and beyond», og om hensiktsmessig, legge fram 

  

(1) EUT L 192 av 22.7.2011, s. 1. 

forslag til regelverk i 2014. Data om nasjonal- og 

regionalregnskap bør betraktes som ett middel til å nå 

disse målene. 

11)  Det bør undersøkes om det er mulig å bruke nye 

metoder for automatisk innsamling av data i sanntid. 

12)  Det reviderte europeiske nasjonalregnskapssystem som 

opprettes ved denne forordning (ENS 2010) inneholder 

en metode og en plan for oversending som fastsetter 

hvilke regnskaper og tabeller alle medlemsstater skal 

sende inn til fastsatte frister. Kommisjonen bør gjøre 

disse regnskapene og tabellene tilgjengelige for 

brukerne på fastsatte datoer og om relevant, i henhold til 

en på forhånd meddelt tidsplan for offentliggjøring, 

særlig med hensyn til overvåking av den økonomiske 

tilnærmingen og for å oppnå tett samordning av 

medlemsstatenes økonomiske politikk. 

13)  Ved offentliggjøring av data bør det velges en 

brukervennlig metode slik at nyttig informasjon blir 

tilgjengelig for Unionens borgere og andre berørte 

parter. 

14)  ENS 2010 skal gradvis erstatte alle andre systemer som 

en referanseramme bestående av felles standarder, 

definisjoner, klassifikasjoner og regnskapsregler for 

utarbeiding av medlemsstatenes regnskaper til bruk for 

Unionen, slik at det oppnås resultater som kan 

sammenlignes medlemsstatene imellom. 

15)  I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1059/2003 av 26. mai 2003 om innføring av en felles 

nomenklatur over regionale statistikkenheter (NUTS)(2), 

bør all statistikk om medlemsstatene som oversendes til 

Kommisjonen og som er inndelt etter regionale enheter, 

benytte NUTS-nomenklaturen. For å kunne utarbeide 

sammenlignbar regional statistikk bør derfor de 

regionale enhetene defineres i samsvar med NUTS-

nomenklaturen. 

16)  Oversendingen av data fra medlemsstatene, herunder 

fortrolige opplysninger, omfattes av reglene fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 

av 11. mars 2009 om europeisk statistikk(3). Følgelig 

bør tiltakene som treffes i samsvar med nevnte 

forordning også sikre vern av fortrolige opplysninger og 

at det ikke skjer en ulovlig offentliggjøring eller 

anvendelse i ikke-statistisk øyemed når europeisk 

statistikk skal utarbeides og spres.  

  

(2) EUT L 154 av 21.6.2003, s. 1. 

(3) EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164. 
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17)  Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal undersøke 

nærmere spørsmålet om hvordan finansformid-

lingstjenester indirekte målt (FISIM) skal behandles i 

nasjonalregnskapene, herunder en undersøkelse av en 

risikojustert metode som utelukker risiko ved beregning 

av fra FISIM for å gjenspeile forventede framtidige 

kostnader ved realisert risiko. I betraktning av 

arbeidsgruppens funn kan det være nødvendig å endre 

metoden for beregning og fordeling av FISIM ved en 

delegert rettsakt, slik at det kan oppnås bedre resultater. 

18)  Utgifter til forskning og utvikling er investering og bør 

derfor føres som bruttoinvestering i fast realkapital. Det 

er imidlertid nødvendig å fastsette, ved en delegert 

rettsakt, formatet på data om utgifter til forskning og 

utvikling som skal føres som bruttoinvestering i fast 

realkapital, når det på grunnlag av forsøk med 

utarbeiding av tilleggstabeller, er oppnådd tilstrekkelig 

tillit til dataenes pålitelighet og sammenlignbarhet. 

19)  I rådsdirektiv 2011/85/EU av 8. november 2011 om 

krav til medlemsstatenes budsjettrammer(1) kreves det 

at relevante opplysninger om betingede forpliktelser 

som kan ha stor innvirkning på offentlige budsjetter, 

herunder statsgarantier, tapsutsatte lån og gjeld knyttet 

til offentlige selskapers virksomhet og omfanget av 

denne, skal offentliggjøres. Disse kravene 

nødvendiggjør ytterligere offentliggjøring ut over det 

som kreves i henhold til denne forordning. 

20)  Kommisjonen (Eurostat) nedsatte i juni 2012 en 

arbeidsgruppe for å utrede hvilke konsekvenser direktiv 

2011/85/EU vil få for innsamling og spredning av 

finansopplysninger, som fokuserte på gjennomføringen 

av kravene knyttet til betingede forpliktelser og andre 

relevante opplysninger som kan ha stor innvirkning på 

offentlige budsjetter, herunder, statsgarantier, offentlige 

selskapers forpliktelser, offentlig-private partnerskap 

(OPP), tapsutsatte lån og det offentliges kapital-

interesser i selskaper. En fullstendig gjennomføring av 

arbeidsgruppens arbeid vil bidra til en korrekt analyse 

av de underliggende økonomiske betingelser i OPP-

kontrakter, herunder eventuelle risikoer knyttet til 

bygge- og anleggsvirksomhet, tilbud og etterspørsel, og 

til at implisitt gjeld i ikke-balanseførte offentlig-private 

partnerskapet fanges opp og dermed bidrar til økt 

gjennomsiktighet og pålitelig gjeldsstatistikk. 

21)  Komiteen for økonomisk politikk nedsatt ved 

rådsbeslutning 74/122/EØF(2), har arbeidet med 

pensjoners bærekraft og pensjonsreformer. Det arbeid 

som utføres av statistikere på den ene side, og på den 

  

(1) EUT L 306 av 23.11.2011, s. 41. 

(2) Rådsbeslutning 74/122/EØF av 18. februar 1974 om nedsetting av 

en komité for økonomisk politikk (EFT L 63 av 5.3.1974, s. 21). 

annen side eksperter på aldrende befolkning som 

arbeider under tilsyn av Komiteen for økonomisk 

politikk, bør samordnes nøye både på nasjonalt og 

europeisk plan med hensyn til makroøkonomiske 

forutsetninger og andre forsikringsmatematiske 

parametrer, for å sikre at resultatene er konsekvente og 

kan sammenlignes stater imellom, og at data og 

opplysninger om pensjoner kan formidles på en effektiv 

måte til brukere og berørte parter. Det bør også gjøres 

klart at opptjente pensjonsrettigheter i trygde- og 

pensjonsordninger ikke i seg selv er et mål på 

bærekraften i offentlig økonomi. 

22)  Data og opplysninger om medlemsstatenes betingede 

forpliktelser er gitt innenfor rammen av arbeidet med 

framgangsmåten for flersidig overvåkning i stabilitets- 

og vekstpakten. Innen utgangen av juli 2018 bør 

Kommisjonen utgi en rapport med en vurdering av om 

disse dataene bør gjøres tilgjengelige innenfor rammen 

av ENS 2010. 

23)  Det er viktig å understreke den betydning 

medlemsstatenes regionalregnskaper har for Unionens 

regionalpolitikk, økonomiske politikk og politikk for 

sosial utjevning samt for analysen av innbyrdes 

økonomisk avhengighet. Videre anerkjennes behovet for 

bedre innsyn i regnskapene på regionalt plan, herunder 

offentlige regnskaper. Kommisjonen (Eurostat) bør 

legge særlig vekt på finansopplysninger om regioner der 

medlemsstatene har selvstendige regioner eller 

myndigheter. 

24)  For å endre vedlegg A til denne forordning med sikte på 

å sikre at det tolkes ensartet og kan sammenlignes 

internasjonalt, bør myndighet til å vedta rettsakter i 

samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte (TEUV) delegeres til Kommisjonen. 

Det er særlig viktig at Kommisjonen under det 

forberedende arbeidet gjennomfører nødvendige 

samråd, herunder med Komiteen for Det europeiske 

statistikksystem nedsatt ved forordning (EF)  

nr. 223/2009. Videre er det i henhold til artikkel 127  

nr. 4 og artikkel 282 nr. 5 i TEUV viktig at 

Kommisjonen under det forberedende arbeidet, dersom 

det er relevant, gjennomfører samråd med Den 

europeiske sentralbank på dens kompetanseområder. 

Kommisjonen bør i forbindelse med forberedelse og 

utarbeiding av delegerte rettsakter påse at relevante 

dokumenter oversendes til Europaparlamentet og Rådet 

samtidig, til rett tid og på hensiktsmessig måte. 

25)  De fleste statistikkaggregater som benyttes innenfor 

Unionens rammer for økonomistyring, særlig 

framgangsmåtene ved store budsjettunderskudd og 

makroøkonomisk ubalanse, fastsettes med henvisning til 

ENS.  Når Kommisjonen legger fram data og rapporter i 

henhold til disse framgangsmåtene, bør den gi relevante 

opplysninger om hvordan de aktuelle aggregatene 

påvirkes av metodeendringer i ENS 2010 innført ved 

delegerte rettsakter i samsvar med bestemmelsene i 

denne forordning.  
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26)  Innen utgangen av mai 2013 vil Kommisjonen i nært 

samarbeid med medlemsstatene, gjennomføre en 

vurdering av om dataene om forskning og utvikling har 

oppnådd god nok kvalitet for nasjonalregnskapsformål, 

med hensyn til både løpende priser og volum, for å sikre 

at ENS-data om forskning og utvikling er pålitelige og 

sammenlignbare. 

27)  Ettersom gjennomføringen av denne forordning vil 

kreve store tilpasninger i nasjonale statistikksystemer, 

vil Kommisjonen innrømme medlemsstatene unntak. 

Planen for oversending av nasjonalregnskapsdata bør ta 

særlig hensyn til de grunnleggende politiske og 

statistiske endringene som har skjedd i visse 

medlemsstater i løpet av planens referanseperioder. De 

unntak som Kommisjonen innrømmer, bør være 

midlertidige og bør tas opp til gjennomgåelse. 

Kommisjonen bør yte støtte til berørte medlemsstater til 

arbeidet med å sikre de nødvendige tilpasninger av 

deres statistikksystemer, slik at unntakene kan avvikles 

så snart som mulig. 

28)  En innstramming av fristene for oversending kan 

medføre et betydelig press på og store kostnader for 

oppgavegivere og nasjonale statistikkontorer i Unionen, 

og risiko for at kvaliteten på de data som produseres blir 

dårligere. Fordeler og ulemper bør derfor avveies når 

fristene for oversending av data fastsettes. 

29)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne forordning bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet. Denne myndighet bør utøves i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av 

allmenne regler og prinsipper for medlemsstatenes 

kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin 

gjennomføringsmyndighet(1). 

30)  Ettersom målet med denne forordning, som er å opprette 

et revidert europeisk nasjonalregnskapssystem, ikke kan 

nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og bedre kan 

nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar 

med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 

5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det 

som er nødvendig for å nå disse målene. 

31)  Komiteen for det europeiske statistikksystem er blitt 

rådspurt. 

  

(1) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 

32)  Komiteen for penge-, finans- og betalingsba-

lansestatistikk nedsatt ved rådsbeslutning 2006/856/EF 

av 13. november 2006 om nedsetting av en komité for 

penge-, finans- og betalingsbalansestatistikk(2) og 

Bruttonasjonalinntektskomiteen (BNI-komiteen) nedsatt 

ved rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 av  

15. juli 2003 om harmonisering av bruttonasjonal-

inntekta etter marknadsprisar (BNI-forordninga)(3) er 

blitt rådspurt — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

1.  Ved denne forordning opprettes det europeiske 

nasjonalregnskapssystem 2010 (heretter kalt «ENS 2010» eller 

«ENS»). 

2.  I ENS 2010 fastsettes 

a)  en metode (vedlegg A) for felles standarder, definisjoner, 

klassifikasjoner og regnskapsregler som skal brukes ved 

utarbeiding av sammenlignbare regnskaper og tabeller for 

bruk i EU, samt resultater i samsvar med artikkel 3, 

b)  et program (vedlegg B) som fastsetter fristene for når 

medlemsstatene skal oversende til Kommisjonen (Eurostat) 

de regnskaper og tabeller som skal utarbeides i samsvar 

med metoden nevnt i bokstav a). 

3.  Uten at dette berører artikkel 5 og 10, skal denne 

forordning få anvendelse på alle unionsrettsakter som viser til 

ENS eller dens definisjoner. 

4.  Denne forordning pålegger ingen medlemsstater å benytte 

ENS 2010 ved utarbeiding av regnskaper til egne formål. 

Artikkel 2 

Metode 

1.  Metoden for ENS 2010 nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) 

er fastsatt i vedlegg A. 

2.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 7, om endringer i ENS 2010-

metoden for å presisere og forbedre dens innhold slik at ensartet 

tolkning eller internasjonal sammenlignbarhet kan sikres, 

forutsatt at de ikke endrer dens underliggende begreper, at 

gjennomføringen av dem ikke krever ytterligere ressurser for 

produsenter i det europeiske statistikksystemet og at de ikke 

medfører en endring i egne midler.  

  

(2) EUT L 332 av 30.11.2006, s. 21. 

(3) EUT L 181 av 19.7.2003, s. 1. 



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/5 

 

3.  Dersom det råder tvil om korrekt gjennomføring av 

regnskapsreglene i ENS 2010, skal den berørte medlemsstat 

anmode om en klargjøring fra Kommisjonen (Eurostat). 

Kommisjonen (Eurostat) skal straks både undersøke 

anmodningen og meddele den berørte medlemsstat og alle 

andre medlemsstater sitt råd om de forhold de anmodes om 

klargjøring av. 

4.  Medlemsstatene skal foreta beregningen og fordeling av 

finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM) i 

nasjonalregnskapene i henhold til metoden beskrevet i vedlegg 

A. Kommisjonen skal ha myndighet til, innen  

17. september 2013, å vedta delegerte rettsaker i samsvar med 

artikkel 7 som fastsetter en revidert metode for beregning og 

fordeling av FISIM. Når Kommisjonen utøver sin myndighet i 

henhold til dette nummer, skal den sikre at slike delegerte 

rettsakter ikke medfører en betydelig økning av den 

administrative byrden for medlemsstatene og oppgavegiverne. 

5.  Medlemsstatene skal føre utgifter til forskning og 

utvikling som bruttoinvestering i fast realkapital. Kommisjonen 

skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 7 for å sikre at medlemsstatenes ENS 2010-data om 

forskning og utvikling er pålitelige og sammenlignbare. Når 

Kommisjonen utøver sin myndighet i henhold til dette nummer, 

skal den sikre at slike delegerte rettsakter ikke medfører en 

betydelig økning av den administrative byrden for 

medlemsstatene og oppgavegiverne. 

Artikkel 3 

Oversending av data til Kommisjonen 

1.  Medlemsstatene skal oversende regnskapene og tabellene 

oppført i vedlegg B til Kommisjonen (Eurostat) innen de frister 

som er fastsatt i nevnte vedlegg for hver tabell. 

2.  Medlemsstatene skal oversende til Kommisjonen de data 

og metadata som kreves ved denne forordning i samsvar med 

en fastsatt utvekslingsstandard og andre praktiske ordninger. 

Dataene skal oversendes eller lastes opp elektronisk til 

Kommisjonens sentrale dataportal. Utvekslingsstandarden og 

andre praktiske ordninger for oversending av dataene skal 

fastsettes av Kommisjonen ved gjennomføringsrettsakter. 

Gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i  

artikkel 8 nr. 2. 

Artikkel 4 

Kvalitetsvurdering 

1.  I denne forordning får kvalitetskriteriene fastsatt i artikkel 

12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse på de data 

som skal oversendes i samsvar med artikkel 3 i denne 

forordning. 

2.  Medlemsstatene skal framlegge en rapport for 

Kommisjonen (Eurostat) om kvaliteten på de data som 

oversendes i samsvar med artikkel 3. 

3.  Ved anvendelsen av kvalitetskriteriene nevnt i nr. 1  

på dataene som omfattes av denne forordning, skal 

kvalitetsrapportenes form, struktur, periodisitet og vurde-

ringsindikatorer fastsettes av Kommisjonen ved gjennomfø-

ringsrettsakter. Gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i 

samsvar med framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt 

i artikkel 8 nr. 2. 

4.  Kommisjonen (Eurostat) skal vurdere kvaliteten på de 

oversendte dataene. 

Artikkel 5 

Dato for anvendelse og første oversending av data 

1.  ENS 2010 skal første gang få anvendelse på data 

utarbeidet i samsvar med vedlegg B som skal oversendes fra  

1. september 2014. 

2.  Dataene skal oversendes til Kommisjonen (Eurostat) i 

samsvar med fristene fastsatt i vedlegg B. 

3.  I samsvar med nr. 1 skal medlemsstatene fram til første 

oversending av data utarbeidet på grunnlag av ENS 2010, 

fortsette å oversende til Kommisjonen (Eurostat) regnskaper og 

tabeller utarbeidet på grunnlag av ENS 95. 

4.  Uten at dette berører artikkel 19 i rådsforordning (EF, 

Euratom) nr. 1150/2000 av 22. mai 2000 om gjennomføring av 

beslutning 2007/436/EF, Euratom om systemet for De 

europeiske fellesskaps egne midler(1), skal Kommisjonen og de 

berørte medlemsstater kontrollere at denne forordning får riktig 

anvendelse og legge resultatene av disse kontrollene fram for 

komiteen nevnt i artikkel 8 nr. 1 i denne forordning. 

Artikkel 6 

Unntak 

1.  Dersom anvendelsen av denne forordning krever 

betydelige tilpasninger av nasjonale statistikksystemer, skal 

Kommisjonen innrømme medlemsstatene midlertidige unntak 

ved gjennomføringsrettsakter. Disse unntakene skal opphøre 

senest 1. januar 2020. Gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i 

samsvar med framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt 

i artikkel 8 nr. 2.  

  

(1) EFT L 130 av 31.5.2000, s. 1. 



Nr. 53/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

2.  Kommisjonen skal innrømme unntak i henhold til nr. 1 

bare for et tidsrom som er tilstrekkelig til at den berørte 

medlemsstat kan tilpasse sitt statistikksystem. Medlemsstatens 

andel av BNP i Unionen eller euroområdet skal ikke i seg selv 

være begrunnelse for å innrømme unntak. Dersom det er 

hensiktsmessig skal Kommisjonen støtte de berørte 

medlemsstater i innsatsen for å sikre de nødvendige tilpasninger 

av deres statistikksystemer. 

3.  For de formål som nevnes i nr. 1 og 2 skal de berørte 

medlemsstater framsette en behørig begrunnet anmodning for 

Kommisjonen senest 17. oktober 2013. 

Etter samråd med Komiteen for det europeiske statistikksystem 

skal Kommisjonen senest 1. juli 2018 avgi rapport til 

Europaparlamentet og Rådet om anvendelsen av de unntak som 

er innrømmet, for å kontrollere om de fortsatt er berettiget. 

Artikkel 7 

Utøvelse av delegering 

1.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter på vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter som nevnt i artikkel 2 nr. 2 for en periode på fem år 

fra 16. juli 2013. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter som nevnt i artikkel 2 nr. 4 for en periode 

på to måneder fra 16. juli 2013. Kommisjonen skal utarbeide en 

rapport om delegeringen av myndighet senest ni måneder før 

femårsperioden utløper. Delegeringen av myndighet skal 

stilltiende forlenges for perioder av samme varighet, med 

mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en slik 

forlengelse senest tre måneder før hver periode utløper. 

3.  Delegeringen av myndighet nevnt i artikkel 2 nr. 2, 4 og 5 

kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller 

Rådet. 

En beslutning om tilbakekalling innebærer at delegeringen av 

den myndighet som er angitt i beslutningen, opphører. 

Beslutningen trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den 

europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt som er 

angitt i beslutningen. Beslutningen berører ikke gyldigheten av 

delegerte rettsakter som allerede er i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen har vedtatt en delegert rettsakt, 

skal den samtidig underrette Europaparlamentet og Rådet om 

dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 2 nr. 2, 4 

og 5 trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller 

Rådet har gjort innsigelser innen en frist på tre måneder etter at 

rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller 

dersom Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne 

fristen begge har underrettet Kommisjonen om at de ikke 

kommer til å gjøre innsigelse. Fristen kan forlenges med tre 

måneder på Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 

Artikkel 8 

Komité 

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for det europeiske 

statistikksystem nedsatt ved forordning (EF) nr. 223/2009. 

Nevnte komité er en komité som definert i forordning (EU) 

 nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Artikkel 9 

Samarbeid med andre komiteer 

1.  I alle spørsmål som hører inn under myndigheten til 

Komiteen for penge-, finans- og betalingsbalansestatistikk 

nedsatt ved beslutning 2006/856/EF, skal Kommisjonen 

anmode om Komiteens uttalelse i samsvar med artikkel 2 i 

nevnte beslutning. 

2.  Kommisjonen skal oversende til Bruttonasjonal-

inntektskomiteen («BNI-komiteen») nedsatt ved rådsforordning 

(EF, Euratom) nr. 1287/2003, eventuelle opplysninger om 

gjennomføringen av denne forordning som BNI-komiteen kan 

trenge i utførelsen av sine oppgaver. 

Artikkel 10 

Overgangsbestemmelser 

1.  Med hensyn til budsjett og egne inntekter skal Det 

europeiske regnskapssystem som omhandlet i artikkel 1 nr. 1 i 

forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 og tilknyttede 

rettsakter, særlig forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 og 

rådsforordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 av 29. mai 1989 

om en endelig og ensartet ordning for innkreving av egne 

midler fra merverdiavgift(1), fortsatt være ENS 95 så lenge 

rådsbeslutning 2007/436/EF, Euratom av 7. juni 2007 om 

systemet for De europeiske fellesskaps egne midler(2) er i kraft. 

2.  Ved fastsettelse av mva-baserte egne midler, og som et 

unntak fra nr. 1, kan medlemsstatene benytte data som bygger 

på ENS 2010 så lenge beslutning 2007/436/EF, Euratom er i 

kraft, i de tilfeller der detaljerte data i henhold til ENS 95 ikke 

foreligger.  

  

(1) EFT L 155 av 7.6.1989, s. 9. 

(2) EUT L 163 av 23.6.2007, s. 17. 
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Artikkel 11 

Rapportering om implisitte forpliktelser 

Senest i 2014 skal Kommisjonen avgi en rapport til 

Europaparlamentet og Rådet som inneholder eksisterende 

opplysninger om offentlig-private partnerskap og andre 

implisitte forpliktelser, herunder betingede forpliktelser, utenfor 

offentlig sektor. 

Senest i 2018 skal Kommisjonen avgi ytterligere en rapport til 

Europaparlamentet og Rådet som vurderer i hvilken grad de 

opplysninger om forpliktelser som Kommisjonen (Eurostat) har 

offentliggjort, gjenspeiler det fulle omfanget av implisitte 

forpliktelser, herunder betingede forpliktelser, utenfor offentlig 

sektor. 

Artikkel 12 

Gjennomgåelse 

Kommisjonen skal innen 1. juli 2018 og deretter hvert femte år 

avgi en rapport om anvendelsen av denne forordning til 

Europaparlamentet og Rådet. 

Rapporten skal blant annet inneholde en vurdering av 

a)  kvaliteten på data om nasjonalregnskaper og regional-

regneskaper, 

b)  effektiviteten ved denne forordning og overvåkings-

prosessen som benyttes for ENS 2010, og  

c)  framgangen som gjøres med hensyn til data om betingede 

forpliktelser og tilgjengeligheten av data i henhold til ENS 

2010. 

Artikkel 13 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg, 21. mai 2013. 

For Europaparlamentet For Rådet 

M. SCHULZ L. CREIGHTON 

President Formann 

 _____  
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KAPITTEL 1 

HOVEDTREKK OG GRUNNPRINSIPPER 

HOVEDTREKK 

1.01  Det europeiske regnskapssystem (heretter kalt «ENS 2010» eller «ENS») er et internasjonalt sammenlignbart 

regnskapssystem for systematisk og detaljert beskrivelse av en totaløkonomi (det vil si en region, stat eller 

gruppe av stater), dens bestanddeler og sammenheng med andre totaløkonomier. 

1.02  Forgjengeren til ENS 2010, Det europeiske regnskapssystem 1995 (heretter kalt «ENS 95»), ble offentliggjort 

i 1996(1). ENS 2010 som fastsatt i dette vedlegg, har i de første tretten kapitlene samme oppbygning som 

ENS 95, men har i tillegg elleve nye kapitler som utdyper aspekter ved systemet som avspeiler utviklingen 

innen måling av moderne økonomier eller i anvendelsen av ESA 95 i Den europeiske union (EU). 

1.03  Denne håndbok er inndelt som følger: Kapittel 1 inneholder en oversikt over de grunnleggende begreper som 

benyttes i systemet, de prinsipper som gjelder for ENS og en beskrivelse av grunnleggende statistiske enheter 

og hvordan de er gruppert. Det gir en oversikt over kontosystemet og en kortfattet beskrivelse av 

hovedaggregatene samt betydningen av tilgangs- og anvendelsestabellene og kryssløpstabellene. Kapittel 2 

beskriver de institusjonelle enheter som benyttes ved måling av økonomien og hvordan disse enhetene 

klassifiseres i sektorer og andre grupper for analyseformål. Kapittel 3 beskriver alle transaksjoner med hensyn 

til produkter (varer og tjenester) samt ikke-produserte eiendeler, i systemet. Kapittel 4 beskriver alle 

transaksjoner i økonomien som fordeler og omfordeler inntekt og formue i økonomien. I kapittel 5 beskrives 

de finansielle transaksjonene i økonomien. I kapittel 6 beskrives hvordan verdien på eiendeler kan endres ved 

ikke-økonomiske hendelser og prisendringer. I kapittel 7 beskrives balansene og klassifiseringen av 

fordringer og gjeld. Kapittel 8 handler om kontosystemet og saldopostene tilknyttet den enkelte konto. I 

kapittel 9 beskrives tilgangs- og anvendelsestabellene og hvordan de brukes til å stemme av målene på 

inntekter, produksjon og utgifter i økonomien. Det beskriver også kryssløpstabellene som kan utledes fra 

tilgangs- og anvendelsestabellene. Kapittel 10 beskriver begrepsgrunnlaget for pris- og volummålene 

forbundet med de nominelle verdier som framgår av regnskapene. Kapittel 11 beskriver folkemengde- og 

arbeidsmarkedstall som kan brukes sammen med tall fra nasjonalregnskapet i økonomiske analyser. I kapittel 

12 gis en kortfattet beskrivelse av nasjonale kvartalsregnskaper og hvordan de skiller seg fra årsregnskaper 

med hensyn til hva som vektlegges. 

1.04  Kapittel 13 beskriver formål, begreper og problemer knyttet til utarbeiding av regionalregnskaper. Kapittel 14 

dekker måling av de finansielle tjenester som tilbys av finansformidlere og som finansieres ved netto 

renteinntekter, og gjenspeiler mange års forskning og utvikling i medlemsstatene for å finne en målemetode 

som er pålitelig og ensartet i alle medlemsstater. Kapittel 15 om kontrakter, leasingkontrakter og lisenser er 

nødvendig for å beskrive et område som blir stadig viktigere i nasjonalregnskapene. Kapittel 16 og 17 om 

forsikring, trygde- og pensjonsordninger og andre pensjonsordninger beskriver hvordan disse ordningene 

behandles i nasjonalregnskapet ettersom omfordelingsspørsmål blir stadig mer aktuelle i takt med at 

befolkningen blir eldre. Kapittel 18 dekker nasjonalregnskapenes kontoer for utlandet som er den delen av 

nasjonalregnskapssystemet som tilsvarer kontoene i utenriksregnskapet. Kapittel 19 om europeiske 

regnskaper er også nytt og dekker aspekter ved nasjonalregnskapene der europeiske institusjonelle ordninger 

og handelsordninger reiser problemstillinger som krever en harmonisert framgangsmåte. Kapittel 20 beskriver 

regnskapene for offentlig forvaltning – et område som er særlig aktuelt i og med at en forsiktig finanspolitikk 

i medlemsstatene fortsatt er avgjørende for gjennomføringen av den økonomiske politikken i EU. Kapittel 21 

beskriver forbindelsene mellom foretaksregnskaper og nasjonalregnskaper – et område av økende interesse 

ettersom flernasjonale selskaper står for en stadig større andel av bruttonasjonalproduktet (BNP) i alle stater. 

Kapittel 22 beskriver forholdet mellom satellittregnskaper og nasjonalregnskapets hovedkontoer. Kapittel 23 

og 24 anvendes til referanseformål. Kapittel 23 inneholder de klassifikasjoner som benyttes for sektorer, 

virksomhet og produkter i ENS 2010, og kapittel 24 inneholder et fullstendig kontosystem for alle sektorer. 

1.05  Strukturen i ENS er i samsvar med de verdensomspennende retningslinjene for nasjonalregnskap fastsatt i 

nasjonalregnskapssystemet 2008 (SNA 2008), bortsett fra visse forskjeller i oppstillingen og at noen av 

begrepene i ENS 2010 som benyttes for særskilte EU-formål, er mer presise.  Disse retningslinjene er i 

fellesskap utarbeidet av De forente nasjoner (FN), Det internasjonale valutafond (IMF), Den europeiske 

unions statistikkontor (Eurostat), Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og 

Verdensbanken. ENS 2010 fokuserer på forholdene og databehovene i EU.  I likhet med SNA 2008 er 

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 2223/96 av 25. juni 1996 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Fellesskapet.  (EFT  

L 310 av 30.11.1996, s. 1). 
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ENS 2010 harmonisert med begrepene og klassifikasjonene som brukes i mange andre sosiale og økonomiske 

statistikker (for eksempel statistikk over sysselsetting, statistikk for industrien og statistikk over 

utenrikshandel).  ENS 2010 kan derfor brukes som en sentral referanseramme for sosial og økonomisk 

statistikk i EU og dens medlemsstater. 

1.06  ENS består av to hovedtyper av tabeller 

a)  institusjonelle sektorregnskaper, 

b)  kryssløpstabeller og kontoer etter næring, 

1.07  Sektorregnskapene gir en systematisk beskrivelse av de ulike stadiene i den økonomiske prosessen for hver 

institusjonelle sektor: produksjon, inntektsopptjening, inntektsfordeling, inntektsomfordeling, inntekts-

anvendelse og finansiell og ikke finansiell akkumulasjon. Sektorregnskapene omfatter også balanser som 

viser beholdningene av eiendeler, gjeld og nettoformue ved begynnelsen og slutten av regnskapsperioden. 

1.08  Kryssløpstabellene, i form av tilgangs- og anvendelsestabellene, gir en nærmere beskrivelse av 

produksjonsprosessen (kostnadsstruktur, inntektsopptjening og sysselsetting) og strømmen av varer og 

tjenester (produksjon, import, eksport, konsum, produktinnsats og investeringer etter produktgruppe). 

Tabellene gjenspeiler to viktige regnskapsaspekter: at summen av opptjent inntekt i en næring er lik 

merverdiskapingen i næringen, og at for hvert produkt eller hver produktgruppe er tilbudet likt etterspørselen. 

1.09  ENS 2010 inneholder også begreper som befolkning og sysselsetting. Disse begrepene har betydning for 

sektorregnskapene, kontoene etter næring og tilgang- og anvendelsestabellene. 

1.10  ENS 2010 er ikke begrenset til årlige nasjonalregnskaper, men gjelder også kvartalsvise regnskaper og 

regnskaper for kortere eller lengre tidsrom. Det gjelder også regionalregnskaper. 

1.11  ENS 2010 brukes side om side med SNA 2008 på grunn av anvendelsen av måltall for nasjonalregnskap i  

EU. Medlemsstatene har ansvar for å utarbeide og legge fram egne nasjonalregnskaper som beskriver den 

økonomiske situasjonen i medlemsstaten. Medlemsstatene sammenstiller også regnskaper som oversendes 

Kommisjonen (Eurostat) som en del av en lovpålagt plan for oversending av data, til bruk ved 

beslutningstakingen på sentrale sosial-, økonomi- og finanspolitiske områder i Unionen. Disse bruksområdene 

omfatter fastsettelse av medlemsstatenes monetære bidrag til EUs budsjett gjennom «den fjerde 

inntektskilde», støtte til regioner i EU gjennom strukturfondene og overvåking av medlemsstatenes 

økonomiske resultater innenfor rammen av framgangsmåten i forbindelse med for store budsjettunderskudd 

og stabilitets- og vekstpakten. 

1.12  For at avgifter og støttemidler skal kunne fordeles i henhold til måltall som er utarbeidet og framlagt på en 

ensartet måte, skal den økonomiske statistikken som anvendes for disse formål utarbeides på grunnlag av de 

samme begreper og regler. ENS 2010 er en forordning som fastsetter hvilke regler, konvensjoner, definisjoner 

og klassifikasjoner som medlemsstatene skal anvende ved utarbeiding av de nasjonalregnskaper som skal 

inngå i planen for innsending av data som fastsatt i vedlegg B til denne forordning. 

1.13  Med tanke på de svært store pengebeløp som håndteres i EUs bidrags- og støttesystemer, er det vesentlig at 

målesystemet anvendes på en enhetlig måte i hver medlemsstat. Under slike omstendigheter er det derfor 

viktig å behandle anslag som ikke kan observeres direkte i markedene, med varsomhet og unngå 

modellbaserte framgangsmåter ved beregning av nasjonalregnskapstall. 

1.14  For å sikre at de tall medlemsstatene har utledet fra nasjonalregnskapene samsvarer mest mulig, er begrepene 

i ENS 2010 i mange tilfeller mer spesifikke og presise enn de som benyttes i SNA 2008. Dette overordnede 

kravet om pålitelige og konsekvente anslag har medført at det er fastsatt et sett av hovedkontoer som skal 

inngå i nasjonalregnskaper i EU. Dersom samsvaret mellom medlemsstatenes måltall ikke er godt nok, vil 

anslagene som regel ikke inngå i hovedkontoene i nasjonalregnskapet, men i tilleggstabeller og 

satellittregnskaper. 

1.15  Et eksempel på et område der det har vært ansett som nødvendig å vise aktsomhet i utformingen av ENS 

2010, er pensjonsforpliktelser Det er gode grunner til å måle disse for å underlette økonomiske analyser, med 

det grunnleggende kravet i EU om at regnskapene skal være konsistente over tid og rom har nødvendiggjort 

en varsom tilnærming.  
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Globalisering 

1.16  Ettersom den økonomiske virksomheten har blitt stadig mer global, har internasjonal handel i alle former økt 

og stilt statene overfor stadig større utfordringer når de skal registrere innenlandsk økonomi i 

nasjonalregnskapene. Globalisering er en dynamisk og flerdimensjonal prosess som gjør at nasjonale 

ressurser blir mer internasjonalt mobile samtidig som nasjonale økonomier blir stadig mer gjensidig avhengig 

av hverandre. Det aspektet ved globalisering som kanskje skaper størst problemer med hensyn til 

nasjonalregnskapene, er flernasjonale selskapers økende andel av internasjonale transaksjoner, der 

transaksjoner over landegrensene skjer mellom morselskaper, datterselskaper og tilknyttede selskaper. Det 

finnes imidlertid andre utfordringer som følgende mer omfattende liste viser: 

1)  bruk av interne overføringspriser mellom tilknyttede selskaper (verdsetting av import og eksport), 

2)  økende omfang av kontraktproduksjon der varer og tjenester omsettes over internasjonale grenser uten at 

det skjer en endring i eiendomsretten (varer til bearbeiding) og mellomhandel, 

3)  internasjonal handel via Internett, både for selskaper og husholdninger, 

4)  global handel med og anvendelse av eiendeler omfattet av immaterialrett, 

5)  arbeidstakere som arbeider i utlandet og som sender betydelige beløp til familien i hjemlandet 

(arbeidstakeres betalingssendinger, som del av personlige overføringer), 

6)  flernasjonale selskaper som organiserer sin virksomhet på tvers av landegrenser for å få høyest mulig 

produksjonseffektivitet og lettest mulig samlet skattebyrde. Dette kan føre til at det oppstår kunstige 

selskapsstrukturer som ikke nødvendigvis avspeiler den økonomiske virkeligheten, 

7)  bruk av utenlandske finansieringsforetak (f.eks. spesialforetak) til å finansiere verdensomspennende 

virksomhet, 

8)  reeksport av varer, og i EU transport av varer mellom medlemsstatene etter innførsel i Unionen 

(kvasitransitt), 

9)  økning i direkteinvesteringer i/fra utlandet og behovet for å påvise og fordele strømmer av 

direkteinvesteringer. 

1.17  Alle disse aspektene ved globaliseringen blir mer og mer vanlige og gjør det stadig vanskeligere for nasjonale 

statistikere å fange opp og foreta nøyaktige målinger av grensekryssende strømmer. Selv med et omfattende 

og pålitelig innsamlings- og målesystem for posteringer i sektoren utland (og dermed også i de internasjonale 

kontoene i utenriksregnskapet), vil globaliseringen medføre et økt behov for ekstra innsats for å opprettholde 

kvaliteten på nasjonalregnskapene for alle økonomier og grupper av økonomier. 

ANVENDELSE AV ENS 2010 

Rammeverk for analyse og politikk 

1.18  ENS-rammeverket kan brukes til å analysere og vurdere 

a)  strukturen i en totaløkonomi. Eksempler er: 

1)  bruttoprodukt og sysselsetting etter næring, 

2)  bruttoprodukt og sysselsetting etter region, 

3)  inntekter fordelt etter sektor, 

4)  import og eksport etter produktgruppe, 

5)  konsum etter formål og produktgruppe, 

6)  investeringer i fast realkapital og fast realkapitalbeholdning etter næring, 

7)  sammensetning av beholdninger og strømmer av finanskapital etter type kapital og sektor,  
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b)  spesifikke deler eller aspekter av en totaløkonomi. Eksempler er: 

1)  bank- og finansvirksomhet i den nasjonale økonomien, 

2)  den offentlige forvaltnings rolle og dens økonomiske stilling, 

3)  økonomien i en bestemt region (sammenlignet med økonomien i nasjonen i sin helhet), 

4)  husholdningenes sparing og gjeld, 

c)  utviklingen i en totaløkonomi over tid. Eksempler er: 

1)  analyse av vekstrater for BNP, 

2)  analyse av inflasjonen, 

3)  analyse av sesongmessige svingninger i husholdningenes utgifter på grunnlag av kvartalsregnskaper, 

4)  analyse av den skiftende betydningen av bestemte typer finansielle instrumenter over tid, f.eks. den 

økte betydningen av finansielle derivater, 

5)  sammenligning av næringsstrukturene i nasjonaløkonomien over lang tid,  

d)  en totaløkonomi i forhold til andre totaløkonomier. Eksempler er: 

1)  sammenligning av den offentlige forvaltningens rolle og størrelse i medlemsstatene i Den europeiske 

union, 

2)  analyse av den innbyrdes avhengigheten mellom økonomiene i EU, hvor medlemsstatene og deres 

regioner tas i betraktning, 

3)  analyse av hvordan eksporten fra EU er sammensatt og hvor den går, 

4)  sammenligning av vekstrater for BNP eller disponibel inntekt per innbygger i EU og andre utviklede 

økonomier. 

1.19  For EU og dens medlemsstater spiller ENS-tallene en viktig rolle i forbindelse med utformingen og 

overvåkningen av deres sosiale og økonomiske politikk. 

Videre finnes det en rekke meget viktige, spesifikke bruksområder 

a)  overvåke og styre makroøkonomien og pengepolitikken i euroområdet og definere konvergenskriteriene 

for Den økonomiske og monetære union (ØMU) ut fra tall i nasjonalregnskapet (for eksempel vekstrater 

for BNP),  

b)  definere kriteriene for framgangsmåten i forbindelse med store underskudd: måling av offentlig 

underskudd og gjeld, 

c)  yte økonomisk støtte til regioner i EU: fordelingen av fondsmidler til regioner bygger på tall fra 

regionalregnskaper, 

d)  fastsette inntektene i EUs budsjett.  Disse avhenger av nasjonalregnskapets tall på tre måter:  

1)  EUs samlede inntekter fastsettes som en prosent av medlemsstatenes bruttonasjonalinntekt (BNI), 

2)  EUs tredje egne inntektskilde er merverdiavgiften. Medlemsstatenes bidrag til denne inntekten er i 

stor grad avhengige av tallene i nasjonalregnskapet, fordi de brukes til å beregne den 

gjennomsnittlige merverdiavgiftssatsen,  
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3)  den relative størrelsen på medlemsstatenes bidrag til EUs fjerde egne inntektskilde er basert på 

anslag over deres bruttonasjonalinntekt. Disse anslagene danner grunnlag for flertallet av 

medlemsstatenes innbetalinger. 

Særtrekk ved begrepene i ENS 2010 

1.20  For å opprette en god balanse mellom databehov og datamuligheter har begrepene i ENS 2010 flere viktige 

særtrekk. Særtrekkene er at regnskapene er  

a)  internasjonalt sammenlignbare, 

b)  harmoniserte med begrepene i annen sosial og økonomisk statistikk, 

c)  konsistente, 

d)  direkte anvendelige, dvs. at de kan måles i praksis, 

e)  forskjellige fra de fleste administrative begreper, 

f)  veletablerte og fastsatte for en lang periode, 

g)  fokuserte på å beskrive den økonomiske prosessen i monetære og lett observerbare størrelser, 

h)  kan anvendes i ulike situasjoner og til mange formål. 

1.21  Begrepene i ENS 2010 er internasjonalt sammenlignbare fordi 

a)  de er sammenfallende med begrepene i internasjonale retningslinjer for nasjonalregnskaper, dvs. SNA 

2008, 

b)  ENS 2010 er standarden som medlemsstatene benytter for oversending av nasjonalregnskapsdata til alle 

internasjonale organisasjoner, 

c)  internasjonal sammenlignbarhet er vesentlig når statistikk for ulike stater skal sammenlignes. 

1.22  Begrepene i ENS 2010 er harmoniserte med begrepene som benyttes i annen sosial og økonomisk statistikk 

fordi ENS 2010 benytter begreper og klassifikasjoner (f.eks. Statistisk klassifisering av økonomisk 

virksomhet i Den europeiske union, «NACE Rev. 2»(1) som også brukes til annen sosial og økonomisk 

statistikk i medlemsstatene, f.eks. i statistikk over industri, utenrikshandel og sysselsetting. 

Begrepsforskjellene er begrenset til et minimum. Videre er begrepene og klassifikasjonene i ENS 2010 

harmoniserte med dem som brukes av De forente nasjoner. 

Denne harmoniseringen med annen sosial og økonomisk statistikk bidrar til å skape sammenheng mellom 

tallene og letter sammenligningen av dem slik at kvaliteten på nasjonalregnskapstallene kan sikres. I tillegg 

kan informasjonen fra slike særskilte statistikker bedre sammenlignes med de generelle statistikkene over 

nasjonaløkonomi. 

1.23  At begrepsbruken er den samme i nasjonalregnskapssystemet og i annen sosial og økonomisk statistikk gjør 

det mulig å utlede ensartede måltall. For eksempel kan følgende forholdstall beregnes: 

a)  produktivitetstall, som bruttoprodukt per utført timeverk (dette tallet forutsetter konsistens mellom 

begrepene bruttoprodukt og utførte timeverk), 

b)  disponibel nasjonalinntekt per innbygger (dette forholdstallet forutsetter konsistens mellom begrepene 

disponibel nasjonalinntekt og folkemengde), 

c)  investeringer i fast realkapital i prosent av fast realkapitalbeholdning (dette forholdstallet forutsetter 

konsistens mellom definisjonene av disse strømmene og beholdningene),  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om innføring av en standard for 

næringsgruppering NACE Revisjon 2 (EUT L 393 av 30.12.2006, s. 1). 
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d)  underskudd og gjeld i offentlig forvaltning i prosent av bruttonasjonalproduktet (disse tallene forutsetter 

konsistens mellom begrepene underskudd og gjeld i offentlig forvaltning og bruttonasjonalprodukt).  

Denne interne konsistensen mellom begrepene gjør det også mulig å foreta visse beregninger ut fra 

restverdier, f.eks. at sparing kan beregnes som differansen mellom disponibel inntekt og konsum. 

1.24  Begrepene i ENS 2010 anvendes med sikte på datainnsamling og måling. At begrepene er direkte anvendelige 

framgår på flere måter av retningslinjene for utarbeiding av regnskapene. 

a)  Virksomheter eller poster skal beskrives bare når de har en viss størrelse. Dette gjelder f.eks. 

husholdningenes produksjon av varer for eget bruk. Veving av stoff og produksjon av keramikk skal 

derfor ikke registreres som produksjon, fordi slik produksjon er av ubetydelig omfang i EU-statene. 

b)  Noen begreper ledsages av retningslinjer for hvordan de skal beregnes. For eksempel skal det ved 

fastsettelse av kapitalslit vises til lineær avskriving. Ved beregning av fast kapitalbeholdning skal 

årgangsmetoden (PIM) benyttes dersom opplysninger om beholdningen av fast realkapital mangler. Et 

annet eksempel er verdsettingen av produksjon for eget bruk: i prinsippet benyttes basispriser, men om 

nødvendig kan basisprisene beregnes ved å summere de ulike kostnadene ved produksjonen. 

c)  Enkelte konvensjoner er tatt i bruk. For eksempel anses alle kollektive tjenester som ytes av offentlig 

forvaltning som konsum. 

1.25  Det er imidlertid ikke alltid lett å samle inn de opplysninger som er nødvendige for å utarbeide 

nasjonalregnskapsstatistikk, siden de underliggende begrepene vanligvis avviker fra begrepene som brukes i 

administrative datakilder.  Eksempler på administrative datakilder er foretaksregnskaper, data om ulike typer 

skatter og avgifter (merverdiavgift, personbeskatning, importavgifter osv.), trygdedata og data fra 

tilsynsorganer innen bank og forsikring. Disse administrative dataene benyttes ofte som grunnlag for 

utarbeiding av nasjonalregnskapet. De må derfor som oftest omformes for å bringes i samsvar med ENS. 

Begrepene i ENS skiller seg vanligvis måter fra tilsvarende administrative begreper ved at 

a)  administrative begreper er forskjellige fra stat til stat og derfor ikke kan sammenlignes internasjonalt, 

b)  administrative begreper endres over tid og derfor ikke kan benyttes til sammenligninger over tid, 

c)  de begrepene som ligger til grunn for administrative datakilder vanligvis ikke er sammenfallende i ulike 

administrative systemer. Sammenkopling og sammenligning av data, som er avgjørende for å kunne stille 

opp tallene i nasjonalregnskapet, er imidlertid bare mulig dersom begrepene er sammenfallende, 

d)  de administrative begrepene som regel ikke er de som egner seg best for økonomiske analyser og for 

vurdering av økonomisk politikk. 

1.26  Likevel egner administrative datakilder seg meget godt for nasjonalregnskaper og annen statistikk fordi 

a)  begreper og klassifikasjoner som opprinnelig ble utformet for statistiske formål, også kan brukes til 

administrative formål, for eksempel klassifisering av offentlig konsum etter type, 

b)  administrative datakilder kan dekke spesifikke behov for statistiske opplysninger. Dette gjelder f.eks. 

Intrastat-systemet som gir informasjon om varehandelen mellom medlemsstater. 

1.27  Hovedbegrepene i ENS er veletablerte og har vært uforandret i lengre tid ettersom 

a)  de har vært godkjent som internasjonal standard i mange år, 

b)  de fleste grunnbegrepene i internasjonale retningslinjer for nasjonalregnskap er holdt uforandret over tid. 

Denne begrepsmessige kontinuiteten reduserer behovet for å regne om tidsserier. Videre blir begrepene 

mindre påvirket av internasjonalt og nasjonalt politisk press. Nasjonalregnskapene har derfor kunnet fungere 

som en objektiv database for økonomisk politikk og analyse.  
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1.28  Begrepene i ENS 2010 tar sikte på å beskrive den økonomiske prosessen i monetære og lett observerbare 

størrelser.  Beholdninger og strømmer som ikke umiddelbart kan vises i monetære størrelser, eller som ikke 

har en motpostering uttrykt monetært, føres ikke i ENS. 

Dette prinsippet er ikke alltid strengt anvendt, fordi det også bør tas hensyn til kravet om konsistens og til de 

forskjellige brukernes behov. For eksempel skal verdien av kollektive tjenester produsert av offentlig 

forvaltning av hensyn til konsistens registreres som produksjon, fordi utgiftene til lønnskostnader og kjøp av 

alle slags varer og tjenester innen offentlig forvaltning umiddelbart kan vises i monetære størrelser. Med 

tanke på økonomisk analyse og politikk vil det dessuten øke nytten av nasjonalregnskapet som helhet å 

beskrive forholdet mellom kollektive tjenester produsert av offentlig forvaltning og resten av 

nasjonaløkonomien. 

1.29  Hva som dekkes av begrepene i ENS, kan illustreres ved å studere noen viktige grensetilfeller. 

Følgende faller innenfor produksjonsavgrensningen i ENS (se punkt 3.07–3.09):  

a)  produksjon av individuelle og kollektive tjenester i offentlig forvaltning, 

b)  produksjon av boligtjenester som eier av egen bolig utfører for eget bruk, 

c)  produksjon av varer for eget konsum, for eksempel jordbruksvarer, 

d)  bygge- og anleggsvirksomhet for eget bruk, herunder husholdningenes byggevirksomhet, 

e)  lønnet husarbeid i private husholdninger, 

f)  fiskeoppdrett i oppdrettsanlegg, 

g)  produksjon som er forbudt i henhold til loven, så lenge alle som deltar i transaksjonene gjør det frivillig, 

h)  produksjon der inntektene ikke oppgis til ligningsmyndighetene i sin helhet, f.eks. hemmelig 

tekstilproduksjon. 

1.30  Følgende faller utenfor produksjonsavgrensningen: 

a)  husarbeid og personlige tjenester som produseres og konsumeres innenfor samme husholdning, f.eks. 

rengjøring, matlaging eller pleie av syke og eldre mennesker, 

b)  frivillige tjenester som ikke fører til produksjon av varer, f.eks. omsorgsarbeid og rengjøring uten 

betaling, 

c)  naturlig oppdrett av fisk i åpent farvann. 

1.31  ENS registrerer all produksjon innenfor produksjonsavgrensningen, men produksjon fra hjelpeaktiviteter skal 

ikke registreres. Alle innsatsfaktorer som forbrukes i en hjelpeaktivitet, skal behandles som innsatsfaktorer i 

den hovednæring den er knyttet til. Dersom en virksomhet som bare driver hjelpeaktiviteter, er statistisk 

observerbar i den forstand at det finnes egne regnskaper for dens produksjon, eller dersom den befinner seg 

på et annet geografisk sted enn den virksomhet den betjener, skal den både i nasjonalregnskapet og i 

regionalregnskapet registreres som en egen enhet og klassifiseres i samme næringsgren som 

hovedvirksomheten. I mangel av egnede basisdata kan det gjøres et anslag over produksjonen fra 

hjelpeaktiviteten ved å summere kostnadene. 

1.32  Dersom virksomhet som anses som produksjon og resultatene av denne, registreres, skal tilhørende inntekt, 

sysselsetting, konsum osv. også registreres. Det vil si at dersom produksjon av boligtjenester som eier av egen 

bolig utfører for eget bruk, registreres som produksjon, skal også den inntekt og det konsum dette medfører 

for eierne, også registreres. Ettersom det per definisjon ikke inngår noen arbeidsinnsats i produksjon av 

boligtjenester for boliger bebodd av eieren, registreres det ikke sysselsetting. Dette er i tråd med systemet for 

arbeidsmarkedsstatistikk der det ikke registreres sysselsetting for eierskap av boliger. Det motsatte er tilfelle 

dersom virksomhet ikke registreres som produksjon: husarbeid som produseres og forbrukes i samme 

husholdning, skaper ikke inntekt og konsum og regnes ikke som sysselsetting.  
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1.33  ENS fastsetter også regler for 

a)  verdsetting av produksjonen i offentlig forvaltning, 

b)  verdsetting av produksjon i forsikring og finansielle formidlingstjenester indirekte målt, 

c)  registrering av alle kollektive tjenester som ytes av offentlig forvaltning som konsum, og ikke som 

produktinnsats. 

Klassifisering etter sektor 

1.34  Sektorregnskaper utarbeides ved å gruppere enheter i sektorer, noe som gjør det mulig å presentere 

transaksjoner og balanseposter i regnskapet etter sektor. Med en slik inndeling framkommer en rekke måltall 

som er viktige for økonomisk politikk og finanspolitikk. De viktigste sektorene er husholdninger, offentlig 

forvaltning, selskaper (finansielle og ikke-finansielle), ideelle organisasjoner og utlandet. 

Skillet mellom markedsrettet og ikke-markedsrettet virksomhet er vesentlig. En enhet som offentlig 

forvaltning har kontroll over, og som betraktes som et markedsrettet selskap, klassifiseres i selskapssektoren 

og ikke i sektoren offentlig forvaltning. Selskapets underskudd og gjeld vil dermed ikke være en del av den 

offentlige forvaltningens underskudd og gjeld. 

1.35  Det er viktig at det fastsettes klare og stabile kriterier for hvordan enheter skal inndeles etter sektor. 

Offentlig sektor består av innenlandske institusjonelle enheter som offentlig forvaltning har kontroll over. 

Privat sektor består av alle andre innenlandske enheter. 

I tabell 1.1 fastsettes kriteriene som benyttes for å skille mellom offentlig og privat sektor og i offentlig sektor 

for å skille mellom offentlig forvaltning og offentlige selskaper, og i privat sektor for å skille mellom ideelle 

organisasjoner og private selskaper. 

Tabell 1.1 

Kriterier 
Kontrollert av offentlig forvaltning 

(offentlig sektor) 

Kontrollert av privat enhet 

(privat sektor) 

Ikke-markedsrettet 

produksjon 

Offentlig forvaltning Ideelle organisasjoner 

Markedsrettet produksjon Offentlige selskaper Private selskaper 

1.36  Kontroll defineres som evnen til å bestemme den generelle politikken eller strategien i en institusjonell enhet. 

Nærmere opplysninger om definisjonen av kontroll gis i nr. 2.35–2.39 

1.37  Skillet mellom markedsrettet og ikke-markedsrettet produksjon, og dermed om enheter i offentlig sektor skal 

klassifiseres i sektoren offentlig forvaltning eller selskapssektoren, avgjøres av følgende regel: 

En virksomhet skal betraktes som markedsrettet virksomhet når berørte varer og tjenester omsettes på 

følgende vilkår: 

1)  selgerne søker å oppnå størst mulig fortjeneste på lang sikt, og gjør dette ved fritt å selge varer og 

tjenester på markedet til enhver som er villig til å betale den pris som forlanges, 

2)  kjøperne søker, med tanke på deres begrensede midler, å oppnå størst mulig nytte ved å kjøpe de 

produkter som best oppfyller deres behov til den pris som tilbys, 

3)  det finnes effektive markeder som selgerne og kjøperne har adgang til og informasjon om. Et effektivt 

marked kan fungere selv om disse vilkårene ikke fullt ut er oppfylt. 

1.38  Detaljrikdommen i begrepsrammene i ENS gir rom for en viss fleksibilitet: noen begreper er ikke uttrykkelig 

nevnt i ENS, men kan likevel utledes derfra. Et eksempel er at det kan opprettes nye sektorer ved å 

omorganisere undersektorer som er definert i ENS.  
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1.39  Fleksibiliteten innebærer også at det er mulig å innføre ytterligere kriterier forutsatt at de ikke er i motstrid til 

systemets logiske oppbygning. For eksempel kan disse kriteriene gjøre det mulig å utarbeide regnskaper for 

undersektorer på grunnlag av sysselsettingen i produksjonsenheter eller størrelsen på husholdningers inntekt. 

Når det gjelder sysselsetting kan den igjen deles inn i undergrupper etter utdanning, alder og kjønn. 

Satellittregnskaper 

1.40  For å oppfylle visse databehov, er det nødvendig å utarbeide egne satellittregnskaper. 

Eksempler er: 

a)  samfunnsmessig regnskapsmatrise (SRM), 

b)  analyse av turismens rolle i den nasjonale økonomien, 

c)  analyse av kostnader og finansiering av helsevesenet, 

d)  anerkjennelse av forskning og utvikling som investering i immaterialrettigheter, 

e)  anerkjennelse av humankapital som eiendeler i nasjonaløkonomien, 

f)  analyse av husholdningenes inntekter og utgifter på grunnlag av mikroøkonomiske inntekts- og 

utgiftsbegreper, 

g)  analyse av hvordan miljø og økonomi påvirker hverandre, 

h)  analyse av produksjonen i husholdninger, 

i)  analyse av endringer i velferd, 

j)  analyse av forskjellene mellom tallene i nasjonalregnskap og foretaksregnskap og deres innflytelse på 

aksje- og valutamarkedene, 

k)  anslag over skatteinntekter. 

1.41  Satellittregnskaper dekker disse databehovene ved å 

a)  gå i detalj der det er nødvendig og utelate overflødige detaljer, 

b)  utvide regnskapssystemets dekningsområde ved å legge til opplysninger som ikke inneholder 

verdiangivelser, f.eks. om forurensning og naturkapital, 

c)  endre enkelte grunnbegreper, for eksempel ved å utvide begrepet investering til å omfatte utgifter til 

utdanning. 

1.42  En samfunnsmessig regnskapsmatrise (SRM) er en matriseframstilling som utarbeider mer utførlige 

sammenhenger mellom en tilgangs- og anvendelsestabell og sektorregnskapene.  En SRM gir vanligvis 

tilleggsinformasjon om omfang og sammensetning av sysselsetting og arbeidsledighet ved en underinndeling 

av lønnskostnader etter hvilken type person som er ansatt.  Denne underinndelingen gjelder både for 

anvendelse av arbeidskraft etter næring, som vist i anvendelsestabellene, og for tilgang på arbeidskraft etter 

sosioøkonomiske undergrupper, som vist i konto for allokering av primære inntekter i undersektorene i 

husholdningssektoren. På denne måten oppnås det en systematisk framstilling av tilgang og anvendelse av 

flere kategorier av arbeidskraft. 

1.43  Satellittregnskapene skal beholde alle grunnbegreper og klassifikasjoner i grunnstrukturen i ENS 2010. Det er 

bare når det særlige formålet ved satellittregnskapet klart krever et avvik, at det blir gjort endringer i 

grunnbegrepene.  I slike tilfeller bør satellittregnskapet også inneholde en tabell som viser sammenhengen 

mellom de viktigste aggregatene i satellittregnskapet og i grunnstrukturen.  På denne måten beholder 

grunnstrukturen sin rolle som referanseramme, samtidig som det tas hensyn til mer spesifikke behov.   
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1.44  Grunnstrukturen inneholder vanligvis ikke mål på beholdninger og strømmer som ikke umiddelbart kan måles 

i monetære størrelser (eller som ikke har et tydelig motstykke som kan måles i monetære størrelser). På grunn 

av deres særskilte karakter lar slike beholdninger og strømmer seg lettere analysere ut fra statistikk som tar 

utgangspunkt i ikke-monetære størrelser, for eksempel 

a)  produksjon innen husholdninger beskrives enklest ved å oppgi antall timer anvendt til de ulike formålene, 

b)  utdanning kan beskrives ut fra type utdanning, antall elever, utdanningens gjennomsnittlige varighet osv.,  

c)  virkningene av forurensning kan beskrives ved endringer i antall levende plante- og dyrearter, skogenes 

tilstand, avfallsmengden, omfanget av karbonmonoksidutslipp og stråling, osv.  

1.45  Satellittregnskapene gir en mulighet til å kople slik statistikk i ikke-monetære størrelser til grunnstrukturen i 

nasjonalregnskapet. Koplingen er mulig ved å bruke klassifikasjonene i grunnstrukturen for disse ikke-

monetære statistikkene, f.eks. klassifikasjon etter type husholdning eller klassifikasjon etter næring. På denne 

måten bygges det opp en utvidet struktur som er konsistent.  Denne strukturen kan deretter brukes som 

grunnlag for analyse og vurdering av alle slags innbyrdes relasjoner mellom variablene i grunnstrukturen og i 

den utvidede delen. 

1.46  Grunnstrukturen og dens viktigste aggregater beskriver ikke endringer i velferd. Det kan stilles opp utvidede 

regnskaper som også omfatter den imputerte monetære verdien av f.eks.:  

a)  husarbeid og personlige tjenester som produseres og konsumeres innenfor samme husholdning, 

b)  endringer i fritiden, 

c)   fordeler og ulemper ved å bo i urbane strøk, 

d)  ulikheter i inntektsfordelingen mellom personer. 

1.47  I de utvidede regnskapene kan også beklagelige, nødvendige utgifter (for eksempel forsvar) omklassifiseres 

fra konsum til produktinnsats, altså at de ikke bidrar til velferd. Tilsvarende kan skade på grunn av flom og 

andre naturkatastrofer klassifiseres som produktinnsats, dvs. som en reduksjon av den (absolutte) velferden. 

På denne måten kan man prøve å lage en svært grov og ufullstendig indikator for endringer i velferd. Velferd 

har imidlertid mange dimensjoner, og de fleste av dem lar seg dårlig uttrykke i monetære størrelser.  En bedre 

løsning å måle velferd på, er å bruke separate indikatorer og målenheter for de enkelte dimensjonene. 

Indikatorene kan for eksempel være barnedødelighet, forventet levealder, lesedyktighet blant voksne og 

nasjonalinntekt per innbygger. Disse indikatorene kan innarbeides i et satellittregnskap. 

1.48  For å komme fram til en konsistent, internasjonalt sammenlignbar struktur brukes det ikke administrative 

begreper i ENS. For alle slags nasjonale formål kan det imidlertid være meget nyttig å finne fram til tall som 

bygger på administrative begreper. Dersom man for eksempel skal anslå skatteinntekter, kreves det statistikk 

over skattbar inntekt. Slik statistikk kan framskaffes ved å foreta enkelte endringer i 

nasjonalregnskapsstatistikken. 

1.49  En lignende tilnærmingsmåte kan brukes for enkelte begreper som brukes i den nasjonale økonomiske 

politikken, f.eks.: 

a)  det inflasjonsbegrepet som brukes til å øke pensjoner, arbeidsledighetstrygd eller lønnskostnader for 

statsansatte, 

b)  begrepene skatt, trygde- og pensjonspremier, og offentlig forvaltning og kollektiv sektor, som brukes i 

diskusjonen om hva som er den mest hensiktsmessige størrelsen på kollektiv sektor, 

c)  begrepet «strategiske» sektorer/næringer, som brukes i nasjonal økonomisk politikk eller i EUs 

økonomiske politikk, 

d)  begrepet «foretaksinvesteringer», som brukes i nasjonal økonomisk politikk. 

e)  en tabell som viser fullstendig registrering av pensjoner. 

Satellittregnskaper eller tilleggstabeller kan oppfylle slike databehov.  
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ENS 2010 og SNA 2008 

1.50  ENS 2010 er basert på begrepene i SNA 2008, som inneholder retningslinjer for oppstilling av 

nasjonalregnskap for alle stater i hele verden. Det er likevel flere forskjeller mellom ENS 2010 og SNA 2008. 

a)  Forskjeller i framstillingen: 

1)  ENS 2010 inneholder egne kapitler om produkttransaksjoner, fordelingstransaksjoner og finansielle 

transaksjoner. I SNA 2008 derimot er slike transaksjoner forklart i kapitler ordnet etter konto, f.eks. 

kapitler om produksjonskonto, konto for primær inntektsfordeling, kapitalkonto og konto for 

utlandet. 

2)  ENS 2010 beskriver et begrep ved å gi en definisjon og en angivelse av hva begrepet omfatter og 

hva det ikke omfatter. SNA 2008 beskriver vanligvis begrepene mer generelt og begrunner de 

konvensjoner som er vedtatt. 

b)  Begrepene i ENS 2010 er i mange tilfeller mer spesifikke og presise enn begrepene i SNA 2008: 

1)  SNA 2008 inneholder ikke bestemte kriterier for skillet mellom produksjon som er markedsrettet, for 

eget bruk eller ikke-markedsrettet.  For å sikre ensartet anvendelse er det derfor innført mer 

detaljerte retningslinjer i ENS. 

2)  I ENS 2010 forutsettes det at flere typer vareproduksjon i husholdningene, som veving av stoff og 

framstilling av møbler, ikke er av vesentlig omfang i medlemsstatene og derfor ikke trengs 

registreres. 

3)  I ENS 2010 vises det til institusjonelle ordninger i EU, som Intrastat-systemet for registrering av 

flyten av varer i EU og medlemsstatenes bidrag til EU. 

4)  ENS 2010 inneholder klassifikasjoner som er særskilte for EU, f.eks. produktgruppering etter næring 

(CPA)(1) for produkter, og NACE Rev. 2 for næringer (begge er harmonisert med tilsvarende 

klassifikasjoner utarbeidet av FN). 

5)  ENS 2010 inneholder ytterligere en klassifikasjon for alle transaksjoner med utlandet. De er inndelt i 

transaksjoner mellom enheter hjemmehørende i EU og transaksjoner med enheter hjemmehørende 

utenfor EU. 

6)  I ENS 2010 er sektoren finansielle foretak inndelt i andre undersektorer enn i SNA 2008 for å 

oppfylle Den økonomiske og monetære unions behov. ENS 2010 kan være mer spesifikk enn SNA 

2008 ettersom ENS 2010 primært får anvendelse i medlemsstater. ENS bør også være mer spesifikk 

med tanke på Unionens databehov. 

ENS 2010 og ENS 95 

1.51  ENS 2010 skiller seg fra ENS 95 både med hensyn til omfang og begreper. De fleste av disse forskjellene 

tilsvarer forskjellene mellom SNA 1993 og SNA 2008. De viktigste forskjellene er: 

a)  anerkjennelse av forskning og utvikling som investeringer som gir opphav til eiendeler underlagt 

immaterialrett. Denne endringen skal føres i et satellittregnskap og inntas i hovedkontoene når tallene er 

tilstrekkelig pålitelige og harmoniserte medlemsstatene imellom, 

b)  utgifter til våpensystemer som faller inn under den allmenne definisjonen av eiendeler, er blitt klassifisert 

som investering i fast realkapital, og ikke som produktinnsats, 

c)  det analytiske begrepet kapitaltjenester er innført for markedsrettet produksjon, slik at det kan utarbeides 

en tilleggstabell som viser disse tjenestene som en komponent av bruttoprodukt, 

d)  grensen for hva som regnes som finansielle eiendeler er utvidet til å omfatte et bredere spekter av 

finansielle derivatkontrakter,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 451/2008 av 23. april 2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering 

etter næring  (EUT L 145 av 4.6.2008, s. 65). 
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e)  nye regler for registrering av pensjonsrettigheter. Regnskapene omfatter nå en tilleggstabell der 

beregninger av alle rettigheter i trygde- og pensjonsordninger, uansett om de er fondsbaserte eller ikke, 

kan registreres. Alle opplysninger som er nødvendige for å foreta en omfattende analyse, gis i denne 

tabellen som viser rettighetene og tilknyttede strømmer for alle private og offentlige pensjonsordninger, 

enten de er fondsbaserte eller ikke, samt trygdepensjonsordninger, 

f)  reglene om overdragelse av eiendomsretten til varer får allmenn anvendelse, noe som medfører endringer 

i registreringen av mellomhandel og varer som sendes til bearbeiding både utenlands og i den 

innenlandske økonomien. Dette vil si at varer som sendes til bearbeiding i utlandet nå skal registreres 

netto i stedet for brutto som i SNA 1993 og ENS 95. Denne endringen får betydelige konsekvenser for 

registreringen av slik virksomhet i tilgangs- og anvendelsestabellene, 

g)  det gis mer veiledning om finansielle selskaper generelt og spesialforetak spesielt, Behandlingen av 

offentlig kontrollerte spesialforetak er endret for å sikre at spesialforetakenes forpliktelser framgår av 

nasjonalregnskapene, 

h)  behandlingen av superutbytter som utdeles av offentlige selskaper er blitt presisert, dvs. at de skal 

behandles som ekstraordinære utdelinger og uttak fra egenkapitalen, 

i)  det er fastsatt prinsipper for behandling av offentlig-private partnerskap, og behandlingen av 

omstruktureringsorganer har blitt utvidet, 

j)  transaksjoner mellom offentlig forvaltning og offentlige selskaper og med verdipapiriseringsinstrumenter, 

er presisert for å forbedre registreringen av poster som kan ha betydelig innvirkning på offentlig gjeld, 

k)  behandlingen av lånegarantier er blitt presisert og en ny behandling innført for standardiserte 

lånegarantier, som garantier for eksportkreditt og studielån. Den nye behandlingen består i at 

regnskapene skal inneholde finansielle eiendeler og gjeld tilsvarende det garantibeløp som sannsynligvis 

vil bli påberopt. 

1.52  Endringene i ENS 2010 i forhold til ENS 95 er ikke bare begrepsmessige. Det er store forskjeller i omfang, 

med nye kapitler om satellittregnskaper og kontoer for utlandet. Kapitlene om kvartalsregnskaper og 

regionalregnskaper er også blitt betydelig utvidet. 

GRUNNPRINSIPPENE I ENS 2010 SOM SYSTEM 

1.53  Systemets hovedbestanddeler er: 

a)  statistiske enheter og deres gruppering, 

b)  strømmer og beholdninger, 

c)  kontosystemet og aggregater, 

d)  kryssløpstabeller. 

Statistiske enheter og deres gruppering 

1.54  ENS 2010-systemet benytter to typer av enheter og to tilsvarende måter å dele inn økonomien på, som er 

ganske forskjellig og tjener forskjellige analyseformål. 

1.55  Det første formålet som er å beskrive inntekter, utgifter og finansielle strømmer og balanser, oppfylles ved å 

gruppere institusjonelle enheter i sektorer på grunnlag av deres primære funksjoner, atferd og mål. 

1.56  Det andre formålet som er å beskrive produksjonsprosesser og kryssløpsanalyse, oppfylles ved at systemet 

deler inn lokale bransjeenheter i næringer på grunnlag av type virksomhet. En virksomhet kjennetegnes ved 

en innsats av produkter, en produksjonsprosess og ferdige produkter.  
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Institusjonelle enheter og sektorer 

1.57  Institusjonelle enheter er økonomiske aktører som kan eie varer og eiendeler, stifte gjeld og engasjere seg i 

økonomiske aktiviteter og transaksjoner med andre enheter på egne vegne. I ENS 2010-systemet er de 

institusjonelle enhetene inndelt i fem institusjonelle sektorer som gjensidig utelukker hverandre og som  

består av: 

a)  ikke-finansielle foretak, 

b)  finansielle foretak, 

c)  offentlig forvaltning, 

d)  husholdninger, 

e)  ideelle organisasjoner. 

De fem sektorene utgjør til sammen den innenlandske totaløkonomien. Hver sektor er også inndelt i 

undersektorer. ENS 2010-systemet gir mulighet for et komplett sett med kontoer over strømmer og balanser 

for hver sektor, og eventuelt undersektor, så vel som for totaløkonomien. Enheter som ikke er 

hjemmehørende i økonomien, kan samvirke med disse fem innenlandske sektorene og samvirkningene vises 

mellom de fem innenlandske sektorene og en sjette institusjonell sektor, nemlig utlandet. 

Lokale bransjeenheter og næringer 

1.58  Når en institusjonell enhet utfører mer enn en virksomhet, skal den deles opp etter type virksomhet. Denne 

inndelingen gjøres i lokale bransjeenheter. 

En lokal bransjeenhet omfatter alle deler av en produserende institusjonell enhet som ligger på ett sted eller 

flere steder som er nær hverandre, og som bidrar til å utøve en virksomhet på næringsgruppenivå (fire siffer) i 

NACE Rev. 2.  

1.59  Det registreres like mange lokale bransjeenheter som det er sekundære virksomheter, men dersom de 

regnskapsdokumentene som trengs for å beskrive slike virksomheter, ikke er tilgjengelige, kan en lokal 

bransjeenhet omfatte én eller flere sekundære virksomheter. Alle lokale bransjeenheter som utøver samme 

eller lignende virksomhet, utgjør en næring. 

En institusjonell enhet omfatter en eller flere lokale bransjeenheter, mens en lokal bransjeenhet tilhører bare 

én institusjonell enhet. 

1.60  For analyse av produksjonsprosessen anvendes en analytisk produksjonsenhet. Denne enheten kan bare 

observeres i de tilfeller en lokal bransjeenhet bare produserer én produkttype uten å utøve sekundær 

virksomhet.  En slik enhet kalles en homogen produksjonsenhet. Grupper av slike enheter utgjør homogene 

næringer. 

Innenlandske og utenlandske enheter. Totaløkonomien og utlandet 

1.61  Totaløkonomien defineres ut fra hvor enheter er hjemmehørende. En enhet er innenlandsk når dens 

økonomiske interessesentrum ligger innenfor statens økonomiske territorium – dvs. når den over lengre tid 

(ett år eller mer) utøver økonomisk virksomhet på dette territoriet.  De institusjonelle sektorene nevnt i  

nr. 1.57 er grupper av innenlandske institusjonelle enheter.  

1.62  Innenlandske enheter deltar i transaksjoner med utenlandske enheter (dvs. enheter som er hjemmehørende i 

andre økonomier). Disse transaksjonene er økonomiens utenlandske transaksjoner, og grupperes i konto for 

utlandet. I systemets kontostruktur spiller dermed utlandet samme rolle som en institusjonell sektor, selv om 

utenlandske enheter bare tas med i den grad de deltar i transaksjoner med innenlandske institusjonelle 

enheter. 

1.63  Fiktive innenlandske enheter, som i systemet behandles som institusjonelle enheter, er definert som: 

a)  de delene av utenlandske enheter som har et økonomisk interessesentrum innenfor statens økonomiske 

territorium (i de fleste tilfeller vil dette si enheter som deltar i økonomiske transaksjoner i ett år eller 

mer),  

b)  utenlandske enheter som eier grunn eller bygninger innenfor statens økonomiske territorium, men bare 

med hensyn til transaksjoner som berører denne grunnen eller disse bygningene.  
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Strømmer og beholdninger 

1.64  Systemet registrerer to grunnleggende typer informasjon: strømmer og beholdninger. 

Strømmer viser til bevegelser og følger av hendelser som finner sted innenfor et gitt tidsrom, mens 

beholdninger viser til situasjonen på et gitt tidspunkt. 

Strømmer 

1.65  Strømmer er uttrykk for opprettelse, omdanning, utveksling, overføring eller utslettelse av økonomisk verdi. 

De medfører endringer i verdien av en institusjonell enhets eiendeler eller gjeld. Det er to typer økonomiske 

strømmer: transaksjoner og andre endringer i eiendeler. 

Transaksjoner opptrer i alle kontoer og tabeller som viser strømmer, bortsett fra på konto for andre 

volumendringer i balansene og på konto for omvurdering. Andre endringer i eiendeler registreres bare i disse 

to kontoene. 

Elementære transaksjoner og andre strømmer grupperes i et begrenset antall typer etter art. 

Transaksjoner 

1.66  En transaksjon er en økonomisk strøm mellom institusjonelle enheter etter gjensidig avtale, eller en 

økonomisk strøm innenfor en institusjonell enhet som det er hensiktsmessig å behandle som en transaksjon, 

ofte fordi enheten opererer i to ulike egenskaper. Transaksjoner deles inn i fire hovedgrupper: 

a)  produkttransaksjoner, som beskriver opprinnelsen (innenlandsk produksjon eller import) og bruken 

(produktinnsats, konsum, investeringer (som omfatter kapitalslit) eller eksport) av produkter, 

b)  fordelingstransaksjoner, som beskriver hvordan bruttoproduktet skapt av produksjonen fordeles på 

arbeid, kapital og offentlig forvaltning, og omfordelingen av inntekt og formue (inntektsskatt, 

formuesskatt og andre overføringer), 

c)  finanstransaksjoner, som beskriver netto anskaffelse av finanskapital eller netto gjeldsstiftelse for hver 

type finansielt instrument. Slike transaksjoner forekommer både som motytelse i ikke-finansielle 

transaksjoner og som transaksjoner som omfatter bare finansielle instrumenter, 

d)  transaksjoner som ikke omfattes av de tre gruppene ovenfor: anskaffelser minus avhending av ikke-

produsert ikke-finansiell kapital. 

Kjennetegn ved transaksjoner 

Transaksjoner mellom institusjonelle enheter og transaksjoner innenfor enheten  

1.67  De fleste transaksjoner innebærer relasjoner mellom to eller flere institusjonelle enheter. I ENS 2010-

systemet registreres imidlertid enkelte handlinger innenfor institusjonelle enheter som transaksjoner. 

Hensikten med å registrere disse interne transaksjonene er å gi et mer analytisk anvendelig bilde av 

produksjon, sluttanvendelser og kostnader. 

1.68  Kapitalslit, som i ENS 2010-systemet registreres som en kostnad, er en transaksjon innenfor enheten. De 

fleste transaksjoner innenfor enheten er produkttransaksjoner som vanligvis registreres når institusjonelle 

enheter som opptrer som både produsent og konsument, velger å anvende noen av de produktene de har 

produsert. Dette gjelder ofte for husholdninger og offentlig forvaltning. 

1.69  All egenproduksjon som brukes til sluttanvendelser innenfor den samme institusjonelle enheten, skal 

registreres.   Egenproduksjon som brukes som produktinnsats innenfor samme institusjonelle enhet, skal 

registreres bare når produksjon og produktinnsats finner sted i ulike lokale bransjeenheter innenfor samme 

institusjonelle enhet. Produksjon som produseres og brukes som produktinnsats innenfor samme lokale 

bransjeenhet, skal ikke registreres.  

Monetære og ikke-monetære transaksjoner 

1.70  Transaksjoner er monetære transaksjoner når de berørte enhetene foretar eller mottar betaling, eller pådrar seg 

gjeld eller mottar en fordring uttrykt i pengeenheter.  
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Transaksjoner som ikke innebærer utveksling av kontanter, eller fordringer eller gjeld uttrykt i pengeenheter, 

er ikke-monetære transaksjoner. Transaksjoner innenfor enheten er ikke-monetære transaksjoner. Ikke-

monetære transaksjoner mellom to eller flere institusjonelle enheter skjer i form av transaksjoner i produkter 

(byttehandel med produkter), fordelingtransaksjoner (avlønning i naturalier, naturaloverføringer osv.) og andre 

transaksjoner (byttehandel med ikke-produsert ikke-finansiell kapital).  I ENS 2010-systemet registreres alle 

transaksjoner i monetære størrelser. Verdiene som skal registreres for ikke-monetære transaksjoner, må derfor 

måles indirekte eller anslås på annet vis.  

Transaksjoner med og uten motytelse 

1.71  Transaksjoner mellom to eller flere enheter er enten tosidige eller ensidige transaksjoner.   Tosidige 

transaksjoner er utvekslinger mellom institusjonelle enheter, når det f.eks. leveres varer, tjenester eller 

eiendeler med f.eks. penger som motytelse.  Ensidige transaksjoner er vanligvis betaling i kontanter eller 

naturalytelser fra én institusjonell enhet til en annen uten motytelse.  De tosidige transaksjonene skjer i alle 

fire transaksjonskategorier, mens de ensidige transaksjonene hovedsakelig skjer i fordelingstransaksjoner i 

form av f.eks. skatter, sosiale stønader eller gaver.  Slike ensidige transaksjoner kalles overføringer. 

Endret behandling av transaksjoner 

1.72  Transaksjonene registreres på samme måte som de oppfattes på av de berørte institusjonelle enhetene. 

Behandlingen av enkelte transaksjoner blir imidlertid endret for å tydeliggjøre de underliggende økonomiske 

relasjonene. Transaksjoner kan endres på tre måter: omkanalisering, oppdeling og identifikasjon av 

oppdragsgiver i en transaksjon. 

Omkanalisering 

1.73  En transaksjon som for de berørte enhetene synes å finne sted direkte mellom enhetene A og C, kan 

registreres slik at den finner sted indirekte gjennom en tredje enhet B. På denne måten blir den ene 

transaksjonen mellom A og C registrert som to transaksjoner: én mellom A og B, og én mellom B og C. I 

dette tilfellet blir transaksjonen omkanalisert. 

1.74  Et eksempel på omkanalisering er bokføringen av arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier som betales 

direkte til trygde- og pensjonsordningene. I systemet registreres disse betalingene som to transaksjoner: 

arbeidsgiverne betaler trygde- og pensjonspremier til sine ansatte, og de ansatte betaler de samme premiene til 

trygde- og pensjonsordningene.  Som ved all omkanalisering er formålet å vise de økonomiske realitetene bak 

transaksjonene, som i dette tilfellet er å vise at arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier er premier som 

betales til fordel for de ansatte. 

1.75  En annen form for omkanalisering er de transaksjonene som registreres som om de har foregått mellom to 

eller flere institusjonelle enheter, selv om det ifølge de berørte partene ikke finner sted noen transaksjon. Et 

eksempel på dette er behandlingen av formuesinntekt som stammer fra visse forsikringsfond som 

tilbakeholdes av forsikringsselskapene. Systemet registrerer denne formuesinntekten som betalt av 

forsikringsselskaper til forsikringstakere som deretter betaler det samme beløpet tilbake til 

forsikringsselskapet som en tilleggspremie. 

Oppdeling  

1.76  Når en transaksjon som de involverte partene anser som én enkelt transaksjon, registreres som to eller flere 

forskjellig klassifiserte transaksjoner, blir transaksjonen oppdelt. Oppdeling innebærer vanligvis ikke at flere 

enheter trekkes inn i transaksjonen. 

1.77  Betaling av skadeforsikringspremier er et typisk eksempel på en oppdelt transaksjon. Selv om 

forsikringstakerne og forsikringsselskapene betrakter disse betalingene som én transaksjon, deles de i ENS 

2010-systemet opp i to helt forskjellige transaksjoner: betaling som vederlag for skadeforsikringstjenester, og 

netto skadeforsikringspremier. Et annet eksempel på oppdeling er når salg av et produkt registreres som både 

salg av produktet og salg av handelsavansen. 

Identifisering av oppdragsgiver i en transaksjon 

1.78  Når en enhet utfører en transaksjon på vegne av en annen enhet (oppdragsgiver) og transaksjonen finansieres 

av denne, registreres transaksjonen utelukkende på kontoene til oppdragsgiveren. Som hovedregel bør dette 

prinsippet ikke trekkes for langt ved for eksempel å prøve å allokere skatter eller subsidier til de endelige 

betalerne eller de endelige begunstigede på grunnlag av antakelser.  
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Et eksempel på dette er at en enhet i offentlig forvaltning krever inn skatter på vegne av en annen. En skatt 

føres på den forvaltningsenhet som utøver myndigheten til å ilegge skatt (enten som oppdragsgiver eller etter 

fullmakt fra oppdragsgiver) og har endelig myndighet til å fastsette og endre skattesatsen. 

Grensetilfeller 

1.79  Definisjonen av en transaksjon fastslår at en samhandling mellom institusjonelle enheter skal finne sted etter 

gjensidig avtale. Når en transaksjon finner sted etter gjensidig avtale, er det underforstått at de institusjonelle 

enhetene kjenner til og har gitt sitt samtykke til transaksjonen. Betaling av skatt, avgifter og bøter skjer etter 

gjensidig avtale ettersom betaleren er borger av staten og plikter å følge loven. Ikke-kompensert 

beslagleggelse av eiendeler anses imidlertid ikke som en transaksjon, selv om den er pålagt ved lov. 

Ulovlig økonomisk virksomhet anses som transaksjoner bare når alle de involverte enheter deltar i 

virksomheten etter gjensidig avtale. Kjøp, salg eller byttehandel med narkotika eller tyvegods er således 

transaksjoner, mens tyveri ikke er det. 

Andre endringer i eiendeler 

1.80  Under andre endringer i eiendeler registreres endringer som ikke er et resultat av transaksjoner. De er enten: 

a)  andre volumendringer i eiendeler og gjeld, eller  

b)  kapitalgevinster og -tap. 

Andre volumendringer i eiendeler og gjeld  

1.81  Under andre volumendringer i eiendeler og gjeld registreres endringer som er inndelt i tre hovedkategorier: 

a)  normal oppståelse og forsvinning av eiendeler på annen måte enn ved transaksjoner, 

b)  endringer i eiendeler og gjeld på grunn av uvanlige, uforutsette hendelser som ikke er av økonomisk 

karakter, 

c)  endringer i klassifikasjon og struktur. 

1.82  Eksempler på endringer i kategori a) i nr. 1.81, er funn eller uttømming av grunnforekomster, og naturlig 

vekst i ikke-avlede biologiske ressurser. Eksempler på endringer i kategori b) i nr. 1.81, er tap av eiendeler på 

grunn av naturkatastrofer, krig eller alvorlige forbrytelser.  Ensidig ettergivelse av gjeld og ikke-kompensert 

beslagleggelse av eiendeler hører også inn under kategori b).  Et eksempel på en endring som hører inn under 

kategori c) i nr. 1.81, er endringer som følge av at en institusjonell enhet omklassifiseres fra en sektor til en 

annen.  

Kapitalgevinster og -tap. 

1.83  Kapitalgevinster og -tap oppstår når det skjer endringer i prisen på eiendelene. De forekommer i forbindelse 

med alle slags finansielle og ikke-finansielle eiendeler og i forbindelse med gjeld. Kapitalgevinster og -tap 

tilfaller, henholdsvis påføres, eierne av eiendeler og gjeld utelukkende som et resultat av at de eier eiendelene 

eller gjelden over tid, uten å omforme dem på noen måte. 

1.84  Kapitalgevinster og -tap målt på grunnlag av gjeldende markedspriser kalles nominelle kapitalgevinster og  

-tap. Disse kan deles opp i nøytrale kapitalgevinster og -tap, som gjenspeiler endringer i det generelle 

prisnivået, og i reelle kapitalgevinster og -tap, som gjenspeiler endringer i prisene på eiendelene ut over den 

generelle prisendringen. 

Beholdninger  

1.85  Beholdninger er mengden av eiendeler og gjeld på et gitt tidspunkt. Beholdninger registreres ved begynnelsen 

og slutten av hver regnskapsperiode. Kontoene som viser beholdninger, kalles balanseregnskaper. 

1.86  Beholdninger registreres også for folkemengde og sysselsetting. Slike beholdninger registreres imidlertid som 

gjennomsnittsverdier i løpet av regnskapsperioden. Beholdninger registreres for alle eiendeler innenfor 

systemets grenser, dvs. for finansielle fordringer og gjeld og for ikke-finansielle eiendeler, både produserte og 

ikke-produserte. De dekker imidlertid bare de eiendelene som brukes i økonomiske aktiviteter, og som er 

underlagt eiendomsrett. 

1.87  Derfor registreres ikke beholdninger for eiendeler som humankapital og naturressurser som ikke har noen 

eier. 

Innenfor sine grenser er ENS 2010-systemet uttømmende med hensyn til strømmer og beholdninger. Dette 

innebærer at alle endringer i beholdninger fullt ut kan forklares ved de strømmene som er ført.  
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Kontosystemet og aggregater 

Regnskapsregler 

1.88  På en konto registreres endringer i verdien som påløper en enhet eller sektor i henhold til karakteren av de 

økonomiske strømmene som kontoen viser. Kontoen er utformet som en tabell med to kolonner. I det løpende 

regnskapet vises produksjon, inntektsopptjening og allokering, fordeling, omfordeling og anvendelse av 

inntekter. Akkumuleringskontoene er kontoer for kapital- og finanstransaksjoner og andre endringer i volum.  

Terminologi for de to sidene av regnskapet 

1.89  I ENS 2010-systemet brukes uttrykket "tilgang" for høyre side av det løpende regnskapet, som viser 

transaksjoner som øker de økonomiske verdiene til en enhet eller en sektor. Venstre side av regnskapet brukes 

til å registrere transaksjoner som reduserer den økonomiske verdien til en enhet eller sektor, og kalles 

"anvendelse". Høyre side av akkumuleringskontoene kalles "endringer i gjeld og nettoformue", og den 

venstre siden "endringer i eiendeler".  Balansene settes opp med "gjeld og nettoformue" (forskjellen mellom 

eiendeler og gjeld) på høyre side, og med "eiendeler" på venstre side. Sammenligning av to påfølgende 

balanser viser endringer i gjeld og nettoformue og endringer i eiendeler. 

1.90  I ENS 2010 skilles det mellom juridisk og økonomisk eiendomsrett. Kriteriet for å registrere en overføring av 

varer fra en enhet til en annen er at den økonomiske eiendomsretten overdras fra den ene enheten til den 

andre. Juridisk eier er den enhet som etter loven har rett til de fordeler som følger av besittelsen. Den juridiske 

eier kan imidlertid inngå avtale med en annen enhet om at sistnevnte påtar seg de risikoer og fordeler som 

følger av anvendelse av varene i produksjonen, mot et avtalt vederlag. Avtalen er en form for finansiell 

leasing der vederlaget bare gjenspeiler at leasinggiveren stiller eiendelen til leasingtakerens rådighet. Når en 

bank for eksempel er juridisk eier av et fly, men inngår en finansiell leasingavtale med et luftfartsselskap om 

drift av flyet, er det ved registrering av transaksjonene i regnskapet luftfartsselskapet som regnes som eier av 

flyet. Samtidig som regnskapet viser at luftfartsselskapet har kjøpt flyet, framgår det også at banken har gitt 

luftfartsselskapet et lån som tilsvarer de beløp selskapet i framtiden skal betale for bruk av flyet. 

Dobbelt bokholderi/firedobbelt bokholderi  

1.91  For en enhet eller sektor er nasjonalregnskapet basert på prinsippet om dobbelt bokholderi. Hver transaksjon 

skal registreres to ganger, én gang som tilgang (eller endring i gjeld), og én gang som anvendelse (eller 

endring i eiendeler). Summen av transaksjoner registrert som tilgang eller endringer i gjeld, skal være lik 

summen av transaksjoner ført som anvendelse eller endringer i eiendeler, slik at man dermed kan kontrollere 

at kontoene er konsistent ført. 

1.92  Nasjonalregnskaper, med alle enheter og alle sektorer, skal være basert på et prinsipp om firedobbelt 

bokholderi, siden de fleste transaksjoner omfatter to institusjonelle enheter. Hver transaksjon av denne typen 

må registreres to ganger av de to partene som deltar i den. For eksempel skal en stønad i kontanter som en 

offentlig enhet betaler til en husholdning, registreres i det offentliges regnskap som anvendelse under 

overføringer, og som negativ anskaffelse av eiendeler under sedler og bankinnskudd. I husholdningenes 

regnskaper registreres dette som tilgang under overføringer, og som anskaffelse av eiendeler under sedler og 

bankinnskudd. 

1.93  Transaksjoner innenfor en og samme enhet (som forbruk av produkter av samme enhet som har produsert det) 

krever bare to posteringer og verdien av postene må anslås. 

Verdsetting 

1.94  Med unntak av enkelte variabler som gjelder folkemengde og arbeidskraft, viser ENS 2010-systemet alle 

strømmer og beholdninger i monetære størrelser. Strømmer og beholdninger skal måles i henhold til deres 

bytteverdi, dvs. den verdien strømmene og beholdningene faktisk har eller kunne fått, dersom de ble byttet 

mot kontanter. I ENS er derfor markedsprisen utgangspunktet for verdsetting. 

1.95  Når det gjelder monetære transaksjoner eller kontantbeholdninger og gjeld, er de nødvendige verdiene 

umiddelbart tilgjengelige. I de fleste andre tilfeller er den foretrukne verdsettingsmetoden å referere til 

markedspriser for tilsvarende varer, tjenester og eiendeler. Denne metoden benyttes for eksempel ved 

byttehandel og ved tjenester i forbindelse med egne boliger. Når markedspriser for tilsvarende produkter ikke 

er tilgjengelige, for eksempel ved ikke-markedsrettede tjenester produsert av offentlig forvaltning, bør 

verdien settes til produksjonskostnadene. Dersom det ikke foreligger markedspriser som det kan 

sammenlignes med og kostnader ikke er tilgjengelige, kan verdien av strømmer og beholdninger settes til 

nåverdien av forventet framtidig avkastning. Denne siste metoden skal bare benyttes som en siste utvei. 

1.96  Beholdninger verdsettes til løpende priser på det tidspunktet balanseregnskapet gjelder for, og ikke på 

tidspunktet for produksjon eller anskaffelse av varene eller eiendelene som utgjør beholdningene. 

Beholdninger skal verdsettes til deres antatte nedskrevne gjenanskaffelsesverdi eller til 

produksjonskostnadene.  



Nr. 53/50 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

Særlige regler for verdsetting av produkter 

1.97  På grunn av transportkostnader, handelsavanser og produktskatter minus produktsubsidier, oppfatter vanligvis 

produsenten og brukeren av et gitt produkt verdien forskjellig. For å holde seg så tett som mulig opp til 

partenes forskjellige oppfatninger, registreres alle anvendelser i kjøperpriser i ENS 2010-systemet, dvs. 

inklusive transportkostnader, handelsavanser og produktskatter minus produktsubsidier, mens produksjon 

registreres i basispriser, som ikke inneholder disse komponentene. 

1.98  Import og eksport av produkter registreres til sin verdi på grensen.  Samlet import og eksport verdsettes ved 

eksportørens tollgrense, eller fritt om bord (FOB). Utenlandske transport- og forsikringstjenester mellom 

importørens og eksportørens grenser er ikke inkludert i verdien av varene, men registreres under tjenester. 

Siden det kanskje ikke er mulig å innhente FOB-verdier for alle detaljerte inndelinger av produkter, viser 

tabellene som inneholder detaljerte opplysninger om utenrikshandel, verdien av importen ved importørens 

tollgrense (CIF-verdi). Alle transport- og forsikringstjenester fram til importørens grense er inkludert i 

verdien av importerte varer. I den grad disse tjenestene berører innenlandske tjenester, foretas en generell 

FOB-/CIF-korreksjon i disse tallene. 

Verdsetting i faste priser 

1.99  Verdsetting i faste priser betyr å sette strømmene og beholdningene i en regnskapsperiode til prisene i en 

tidligere periode. Formålet med verdsetting i faste priser er å dele opp endringer i verdien av strømmer og 

beholdninger over tid i endringer i pris og endringer i volum.  Strømmer og beholdninger verdsatt i faste 

priser beskrives som uttrykt i volum. 

1.100  Mange strømmer og beholdninger, for eksempel inntekt, har ikke egne pris- og mengdedimensjoner.  

Kjøpekraften til disse variablene kan imidlertid finnes ved å deflatere de løpende verdiene med en egnet 

prisindeks, for eksempel prisindeksen for nasjonale sluttanvendelser, eksklusive lagerendringer. Deflaterte 

strømmer og beholdninger sies å være uttrykt i reelle verdier.  Et eksempel er disponibel realinntekt. 

Tidspunkt for registrering  

1.101  Strømmer skal registreres etter påløptprinsippet, dvs. på det tidspunktet da den økonomiske verdien skapes, 

omformes eller slettes, eller når krav og forpliktelser oppstår, omformes eller kanselleres. 

1.102  Produksjonen registreres når den finner sted, ikke når den betales av en kjøper, og salget av en eiendel 

registreres når eiendelen skifter eier, ikke når den blir betalt. Renter registreres i den regnskapsperioden da de 

påløper, uansett om de er betalt i denne perioden eller ikke.  Påløptprinsippet benyttes for alle typer strømmer, 

både monetære og ikke-monetære, og både innenfor enheten og mellom enheter.  

1.103  Det kan være nødvendig å anvende denne metoden mer fleksibelt på skatter og avgifter og andre strømmer 

som gjelder offentlig forvaltning, som ofte registreres etter kontantprinsippet i offentlige regnskaper. Det kan 

være vanskelig å foreta en eksakt omforming av disse strømmene fra kontantprinsippet til påløptprinsippet. I 

slike tilfeller kan det derfor bli nødvendig å bruke en tilnærmet metode.   

1.104  Som et unntak fra hovedreglene for hvordan skatter og trygdepremier som betales til offentlig forvaltning skal 

registres, kan de enten registreres eksklusive den del som ikke forventes å bli innkrevd eller, dersom denne 

delen inngår, utlignes i samme regnskapsperiode ved en kapitaloverføring fra offentlig forvaltning til de 

berørte sektorer. 

1.105  Strømmer bør registreres på samme tidspunkt for alle berørte institusjonelle enheter, og på alle de aktuelle 

kontoene. Institusjonelle enheter anvender ikke alltid samme regnskapsregler. Selv når de gjør det, kan det 

forekomme forskjeller i faktisk regnskapsføring av praktiske grunner, slik som forsinkelse i 

kommunikasjonen. En transaksjon kan dermed komme til å bli ført på ulike tidspunkt av partene i den samme 

transaksjonen.  Slike uoverensstemmelser må fjernes ved justeringer 

Konsolidering og nettoregistrering  

Konsolidering 

1.106  Med konsolidering menes fjerning, både fra anvendelse og tilgang, av transaksjoner som skjer mellom 

enheter som er gruppert sammen, samt fjerning av gjensidige finansielle fordringer og gjeld. Dette skjer 

vanligvis når kontoene for undersektorer i offentlig forvaltning slås sammen. 

1.107  For undersektorer eller sektorer konsolideres prinsipielt ikke strømmer og beholdninger mellom enhetene. 

1.108  Konsoliderte regnskaper kan imidlertid stilles opp for tilleggsbeskrivelser og tilleggsanalyser. For visse typer 

analyser er informasjon om disse (del)sektorenes transaksjoner med andre sektorer og den tilsvarende 

«eksterne» finansielle stillingen mer signifikant enn samlede bruttotall.  
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1.109  Videre gir regnskapene og tabellene som viser kreditor/debitor-forholdet et detaljert bilde av hvordan 

økonomien finansieres, og anses å være svært nyttige for å forstå hvilke kanaler de finansielle overskuddene 

beveger seg gjennom fra endelige långivere til endelige låntakere. 

Nettoregistrering 

1.110  Enkeltenheter eller -sektorer kan ha samme transaksjonstype både som anvendelse og som tilgang (for 

eksempel at de både betaler og mottar renter) og samme type finansielle instrument både som eiendel og 

gjeld. Metoden som benyttes i ENS 2010 er registrering av bruttostørrelser, bortsett fra den grad av 

nettoregistrering som følger av selve klassifikasjonene.  

1.111  Nettoregistrering er implisitt i flere transaksjonskategorier, og det tydeligste eksemplet er «lagerendringer» 

som tydelig viser at samlede investeringer har større betydning for analysen enn sporing av daglig tilgang og 

avgang. På samme måte viser konto for finanstransaksjoner og kontoene for andre endringer i eiendeler med 

få unntak nettoøkninger i eiendeler og gjeld, slik at de endelige konsekvensene av disse typene strømmer 

framkommer ved slutten av regnskapsperioden. 

Kontoer, saldoposter og aggregater  

1.112  For enheter eller grupper av enheter registreres transaksjoner som er forbundet med aspekter av det 

økonomiske liv (for eksempel produksjon), på ulike kontoer.  I produksjonskontoen vil transaksjonene ikke 

vise en saldo mellom anvendelse og tilgang uten at det føres en saldopost. Likeledes må en saldopost 

(nettoformue) føres mellom samlede eiendeler og samlet gjeld i en institusjonell enhet eller sektor. 

Saldoposter er i seg selv relevante størrelser til måling av økonomiske resultater. Når de summeres for hele 

økonomien, utgjør de signifikante aggregater. 

Kontosystemet  

1.113  ENS 2010 er bygd opp rundt et system av kontoer som er innbyrdes forbundet. Et fullstendig kontosystem for 

de institusjonelle enhetene og sektorene består av løpende kontoer, akkumuleringskontoer og balanser.  

1.114  Løpende regnskaper vedrører produksjon, opptjening, fordeling og omfordeling av inntekter og bruken av 

dem i form av konsum.  Akkumuleringskontoer dekker endringer i eiendeler og gjeld og endringer i 

nettoformue (differansen mellom eiendeler og gjeld for en institusjonell enhet eller gruppe av enheter).  

Balanser viser beholdninger av eiendeler og gjeld og nettoformue.  

1.115  Kontosystemet for lokale bransjeenheter og næringer er redusert til de første løpende kontoer: 

produksjonskonto og konto for inntektsopptjening, der saldoposten er driftsresultatet. 

Konto for varer og tjenester  

1.116  Konto for varer og tjenester viser den samlede tilgangen (produksjon og import) og anvendelsen av varer og 

tjenester (produktinnsats, konsum, lagerendringer, bruttoinvesteringer i fast realkapital, anskaffelser minus 

avhending av verdigjenstander, samt eksport) for økonomien som helhet eller for grupper av produkter. 

Denne kontoen er ikke samme type konto som andre kontoer i systemet, og det framkommer ikke en 

saldopost som føres videre til neste konto i systemet. Det er snarere en regnskapsidentitet i tabellform som 

viser at tilgang er lik anvendelse for alle produkter og grupper av produkter i økonomien. 

Konto for utlandet  

1.117  Konto for utlandet dekker transaksjoner mellom innenlandske og utenlandske institusjonelle enheter og 

eventuelt tilhørende beholdninger av eiendeler og gjeld. 

Siden utlandet i kontostrukturen kan sidestilles med en institusjonell sektor, stilles konto for utlandet opp ut fra 

utlandets synspunkt.  En tilgang for utlandet er en anvendelse for totaløkonomien og omvendt. Dersom en 

saldopost er positiv, betyr dette et overskudd for utlandet og et underskudd for totaløkonomien, og omvendt 

dersom saldoposten er negativ. 

Konto for utlandet avviker fra de andre sektorkontoene ved at den ikke viser alle transaksjoner i utlandet, men 

bare de som har et motstykke i den nasjonaløkonomien som måles.  
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Saldoposter 

1.118  En saldopost framkommer ved å trekke summen av postene på én side av en konto fra summen av postene på 

den andre siden. 

Saldopostene inneholder en hel del informasjon og omfatter noen av de viktigste postene i kontoene, noe som 

framgår av følgende eksempler på saldoposter: bruttoprodukt, driftsresultat, disponibel inntekt, sparing, 

nettofinansinvestering. 

Under vises kontosystemet som et flytdiagram – saldopostene vises med uthevet skrift. 

Diagram over kontosystemet 

 

  

Produksjonskonto 

Bruttoprodukt 

Konto for inntektsopptjening 

Driftsresultat/blandet inntekt 

Konto for allokering av 
primære inntekter 

Primære inntekter 

Konto for sekundær 

inntektsfordeling 

Disponibel inntekt 

Konto for omfordeling av 

naturalinntekt  

Korrigert disponibel inntekt 

Konto for anvendelse av 

disponibel inntekt 

Sparing 

Konto for anvendelse av 

korrigert disponibel inntekt 

Sparing 

Kapitalkonto 

Nettofinansinvestering (+/-) 

Konto for finanstransaksjoner 

Nettofinansinvestering (+/-) 

Åpnings-
balanse 

Netto-
formue 

Konto for 
andre 
endringer 
i volum 

Konto for 
omvurde-
ring 

Avslut-
nings-
balanse 

Volum-
endringer i 
balansene 

Nominelle 
kapital-
gevinster 
og -tap. 

Netto-
formue 
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1.119  Den første kontoen i systemet er produksjonskontoen som viser produksjonsresultater og innsatsfaktorer i 

produksjonsprosessen, og der bruttoproduktet er saldoposten. 

1.120  Bruttoproduktet føres videre til neste konto som er konto for inntektsopptjening. Her føres lønnskostnader i 

produksjonsprosessen og skatt på produksjon som skal betales til offentlig forvaltning, slik at driftsresultatet 

(eller blandet inntekt fra selvstendig næringsdrivende i husholdningssektoren) kan utledes som saldopost for 

hver sektor. Dette er nødvendig for at den delen av bruttoproduktet som produksjonssektoren beholder som 

driftsresultat eller blandet inntekt, skal kunne måles. 

1.121  Deretter føres bruttoproduktet, oppdelt i lønnskostnader, skatter og driftsresultat/blandet inntekt, videre til 

kontoen for fordeling av primære inntekter. Oppdelingen gjør det mulig å fordele hver faktorinntekt på 

mottakende sektor i motsetning til den produserende sektor. Eksempelvis fordeles alle lønnskostnader på 

husholdningssektoren og utenlandssektoren, mens driftsresultatet blir værende i den selskapssektoren der det 

ble dannet. På denne kontoen registreres også formuesinntektsstrømmer til og fra sektoren, slik at saldoposten 

er den primærinntekstssaldo som strømmer inn i sektoren. 

1.122  På neste konto registreres omfordeling av disse inntektene gjennom overføringer – konto for sekundær 

inntektsfordeling. Det viktigste omfordelingsinstrumentene er offentlig forvaltnings skattlegging av og 

stønader til husholdningssektoren. Saldoposten er disponibel inntekt. 

1.123  Neste konto i hovedsystemet er konto for anvendelse av disponibel inntekt. Denne kontoen er relevant for 

husholdningssektoren ettersom det er her husholdningenes konsum registreres, og der husholdningenes 

sparing er saldoposten. 

1.124  Samtidig opprettes en parallell konto: konto for omfordeling av naturalinntekt. Denne kontoen har som 

særskilt formål å vise sosiale naturaloverføringer som en beregnet overføring fra offentlig forvaltning til 

husholdningssektoren, slik at husholdningenes inntekter kan økes med verdien av individuelle offentlige 

tjenester. På neste konto (konto for anvendelse av korrigert disponibel inntekt) økes husholdningenes 

anvendte disponible inntekt med samme beløp, som om husholdningssektoren hadde kjøpt individuelle 

tjenester fra det offentlige. De to beregnede størrelsene utlikner hverandre slik at saldoposten blir sparing som 

da er lik sparingen i hovedkontosystemet. 

1.125  Sparingen føres videre til kapitalkontoen der den benyttes til finansiering av investeringer og muliggjør 

kapitaloverføring inn og ut av sektorene. Overforbruk eller underforbruk til erverv av realkapital gir 

saldoposten nettofinansinvestering. Positiv nettofinansinvestering er uttrykk for et utlånsoverskudd og negativ 

nettofinansinvestering er uttrykk for finansiering av et underskudd. 

1.126  Nederst i diagrammet finnes konto for finanstransaksjoner som viser de enkelte sektorenes utlåns- og 

innlånsvirksomhet, og der nettofinansinvestering framkommer som saldopost. Denne størrelsen bør være helt 

lik saldoposten nettofinansinvestering i kapitalkontoen. Et eventuelt avvik må bare skyldes måleavvik mellom 

den reelle og finansielle registreringen av økonomisk virksomhet. 

1.127  Nederst til venstre i diagrammet finnes åpningsbalansen som viser størrelsen på eiendeler og forpliktelser, 

både reelle og finansielle, på begynnelsen av en bestemt periode. Hvor velstående en økonomi er, måles ut fra 

nettoformuen (eiendeler minus gjeld), og denne framkommer nederst i balansen. 

1.128  Til høyre for åpningsbalansen registreres de ulike endringene i eiendeler og gjeld som inntreffer i 

regnskapsperioden. Kapitalkontoen og konto for finanstransaksjoner viser endringene som skyldes 

transaksjoner i henholdsvis realkapital, finansielle eiendeler og gjeld. Dersom det inntreffer andre hendelser 

vil det være mulig å beregne avslutningsbalansen umiddelbart ved å legge endringene til åpningsbalansen. 

1.129  Endringer kan imidlertid skje utenfor den økonomiske produksjons- og konsumsyklusen, og slike endringer 

vil få innvirkning på verdiene på eiendeler og gjeld ved utgangen av perioden. En type endring er 

volumendringer i eiendeler – reelle endringer i fast kapital som skyldes hendelser utenfor økonomien. Et 

eksempel er tap på grunn av katastrofer, f.eks. et kraftig jordskjelv, der betydelige mengder eiendeler går tapt 

uten at det er tale om økonomiske transaksjoner (bytte eller overføring). Dette tapet må registreres på konto 

for andre volumendringer slik at det går fram hvorfor mengden av eiendeler er mindre enn forventet sett ut fra 

rent økonomiske hendelser. En annen måte eiendeler (og gjeld) kan endre verdi på, bortsett fra som følge av 

en økonomisk transaksjon, er ved en endring i pris som fører til kapitalgevinster eller -tap i beholdningen av 

eiendeler. Slike endringer registreres i kontoene for omvurdering. Dersom det tas høyde for disse to ekstra 

virkningene på verdien av beholdningen av eiendeler og forpliktelser kan verdiene i balansen beregnes ut fra 

posisjonen korrigert for endringer i strømmene i nederste rad av diagrammet.  
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Aggregater 

1.130  Aggregatene er hovedstørrelser som måler resultatet av aktiviteten i totaløkonomien, for eksempel 

produksjon, bruttoprodukt, disponibel inntekt, konsum, sparing, investering osv. Selv om beregning av 

aggregater ikke er det eneste formålet med ENS, er de viktige referansestørrelser i forbindelse med 

makroøkonomisk analyse og sammenligning over tid og mellom bestemte områder. 

1.131  Det skilles mellom to typer aggregater 

a)  aggregater som viser direkte til transaksjoner i ENS 2010-systemet, som produksjon av varer og tjenester, 

konsum, bruttoinvestering i fast realkapital, lønnskostnader osv. 

b)  aggregater som representerer saldoposter i regnskapene, som BNP i markedspriser, driftsoverskudd i 

totaløkonomien, BNI, disponibel nasjonalinntekt, sparing, driftsbalansen overfor utlandet og 

totaløkonomiens nettoformue (nasjonalformue). 

1.132  En rekke tall i nasjonalregnskapet kan brukes til flere formål dersom de beregnes per innbygger.  For brede 

aggregater som BNP, nasjonalinntekt eller husholdningenes konsum er det vanligst å angi tallene i forhold til 

den samlede (innenlandske) folkemengden. Når kontoene eller deler av kontoene i husholdningssektoren skal 

deles inn i undersektorer, trengs det også data om antall husholdninger og antall personer som hører til hver 

undersektor.  

BNP: et viktig aggregat  

1.133  BNP er et av de viktigste aggregatene i ENS. BNP er et mål på all økonomisk virksomhet som finner sted på 

et økonomisk territorium og som medfører en produksjon som dekker etterspørselen i økonomien. Det er tre 

måter å måle BNP i markedspriser: 

1)  beregning fra produksjonssiden, dvs. summen av bruttoproduktene fra all virksomhet som produserer 

varer og tjenester, pluss produktskatter minus produktsubsidier, 

2)  beregning fra utgiftssiden, dvs. summen av alle utgifter til konsum av sluttprodukter i økonomien eller til 

økning av nasjonalformuen, pluss eksport minus import av varer og tjenester, 

3)  beregning fra inntektssiden, dvs. summen av alle inntekter opptjent ved produksjon av varer og tjenester, 

pluss skatter på produksjon og import minus subsidier. 

1.134  Disse tre beregningsmetodene for å måle BNP gjenspeiler også hvilke ulike komponenter som kan inngå i 

BNP. Bruttoprodukt kan deles opp etter institusjonell sektor og etter hvilken type virksomhet eller næring 

som bidrar til den samlede bruttoproduktet, for eksempel jordbruk, industri, bygge- og anleggsvirksomhet, 

tjenesteytende næringer osv. 

Endelig anvendelse kan deles inn etter type: konsum i husholdningene, konsum i ideelle organisasjoner, 

konsum i offentlig forvaltning, lagerendringer, investeringer i fast realkapital og eksport minus 

importkostnader. 

Samlet opptjent inntekt kan deles inn etter type inntekt – lønnskostnader og driftsresultat. 

1.135  For å oppnå et best mulig anslag over BNP er det god praksis å sette elementene fra disse tre 

framgangsmåtene inn i et sett av tilgangs- og anvendelsestabeller. Dermed blir det mulig å avstemme 

beregningene av bruttoprodukt og inntekt etter næring og få balanse mellom tilbud og etterspørsel av 

produkter. En slik integrert metode sikrer konsistens mellom elementene i BNP og gir et bedre overslag over 

størrelsen på BNP enn om man bare benyttet en av de tre metodene. Ved å trekke fra kapitalslit fra BNP 

oppnås nettonasjonalprodukt (NNP) til markedspriser. 

Kryssløpstabeller 

1.136  I kryssløpstabellene sammenstilles elementer av bruttoproduktet, innsatsfaktorer og produksjon i næringene, 

tilbud og etterspørsel av produkter og sammensetningen av anvendelser og tilganger i institusjonelle sektorer i 

økonomien. I tabellene deles økonomien opp for å vise transaksjoner av alle varer og tjenester mellom 

næringene og sluttbrukerne i en bestemt periode (for eksempel et kvartal eller et år). Opplysningene kan 

presenteres på to måter 

a)  tilgangs- og anvendelsestabeller, 

b)  symmetriske kryssløpstabeller.  



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/55 

 

Tilgangs- og anvendelsestabeller 

1.137  Tilgangs- og anvendelsestabellene viser hele økonomien etter næring (for eksempel motorvognindustrien) og 

produkter (for eksempel sportsartikler). Tabellene viser forbindelser mellom elementer i BNP, innsatsfaktorer 

og produkter i næringene og etterspørsel og tilbud av produkter. Tilgang- og anvendelsestabellene knyttet 

ulike institusjonelle sektorer i økonomien (for eksempel offentlige selskaper) sammen med opplysninger om 

import og eksport av varer og tjenester, offentlig konsum, konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner 

og investeringer. 

1.138  Ved hjelp av tilgangs- og anvendelsestabeller er det mulig å undersøke konsekvensen og sammenhengen 

mellom elementene i nasjonalregnskapet innenfor ett og samme detaljerte tabellsystem, og ved å innta 

elementene fra de tre metodene for å måle BNP (dvs. produksjon, inntekt og utgifter) kan det fastsettes ett 

overslag over BNP. 

1.139  Når tilgangs- og anvendelsestabellene avstemmes på en integrert måte sikres også til sammenheng og 

konsekvens ved å forbinde elementene i følgende tre kontoer: 

1)  konto for varer og tjenester, 

2)  produksjonskontoen (etter næring og institusjonell sektor), og 

3)  konto for inntektsopptjening (etter næring og institusjonell sektor). 

Symmetriske kryssløpstabeller 

1.140  De symmetriske kryssløpstabellene er utledet fra opplysningene i tilgangs- og anvendelsestabellene og andre 

tilleggskilder for å danne det teoretiske grunnlaget for påfølgende analyser. 

1.141  Tabellene inneholder symmetriske tabeller (produkt x produkt eller næring x næring), den inverterte Leontief-

matrisen og andre diagnostiske analyser som produksjonsmultiplikatorer. De viser særskilt konsumet av 

innenlandsproduserte og importerte varer og tjenester, danner en teoretisk ramme for ytterligere 

strukturanalyse av økonomien, herunder hvordan endringer i etterspørselen er sammensatt og hvilken 

virkning de har på økonomien. 

 ______  
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KAPITTEL 2 

ENHETER OG GRUPPERINGER AV ENHETER 

2.01  En stats økonomi er et system som institusjoner og mennesker benytter til å samhandle gjennom utveksling 

og overføring av varer, tjenester og betalingsmidler (f.eks. penger) med sikte på produksjon og konsum av 

varer og tjenester. 

I økonomiene er de enhetene som samhandler, økonomiske enheter som kan eie eiendeler, stifte gjeld, utøve 

økonomisk virksomhet og foreta transaksjoner med andre enheter. De omtales som institusjonelle enheter. 

Det er mange grunner til å definere de enheter som forekommer i nasjonalregnskapet. For det første er 

enhetene sentrale byggesteiner når økonomier skal defineres med hensyn til geografisk utbredelse, f.eks. 

nasjoner, regioner, og nasjonsgrupperinger som monetære eller politiske unioner. For det andre er de sentrale 

byggesteiner når enheter skal grupperes i institusjonelle sektorer. For det tredje står de sentralt når det skal 

fastsettes hvilke strømmer og beholdninger som skal registreres. Transaksjoner mellom ulike deler av samme 

institusjonelle enhet blir i prinsippet ikke registrert i nasjonalregnskapet. 

2.02  De enhetene og grupperingene av enheter som brukes i nasjonalregnskaper, skal defineres med henvisning til 

hva slags økonomisk analyse de skal brukes til, og ikke ut fra hvilke typer enheter som vanligvis brukes i 

statistiske undersøkelser. Sistnevnte enheter (f.eks. foretak, holdingselskaper, bransjeenheter, lokale enheter, 

enheter i offentlig forvaltning, allmennyttige organisasjoner, husholdninger osv.) er ikke nødvendigvis 

tilfredsstillende ut fra formålet med nasjonalregnskapet, siden de bygger på kriterier av juridisk, administrativ 

eller regnskapsmessig art. 

Statistikere skal ta hensyn til definisjonene av analyseenhetene slik de er fastsatt i ENS 2010 for å sikre at alle 

opplysninger som er nødvendige for å utarbeide data basert på de analyseenhetene som brukes i ENS 2010, 

etter hvert inngår i de undersøkelsene der dataene samles inn. 

2.03  Et særtrekk ved ENS 2010-systemet, er bruken av enhetstyper som svarer til tre måter å dele opp  

økonomien på: 

1)  for å kunne analysere strømmer og posisjoner, er det viktig å velge enheter som gjør det mulig å studere 

atferdsmessige forhold mellom økonomiske aktører, 

2)  for å analysere produksjonsprosessen er det viktig å velge enheter som tydeliggjør sammenhenger av 

teknisk-økonomisk art, eller som gjenspeiler lokale aktiviteter, 

3)  for å gjøre regionale analyser mulig trengs det enheter som gjenspeiler lokale typer virksomhet. 

Institusjonelle enheter defineres for å oppfylle det første av disse målene. Atferdsmessige forhold, som 

beskrevet i nr. 1), forutsetter enheter som gjenspeiler hele deres institusjonelle økonomiske aktivitet. 

Produksjonsprosessene, de teknisk-økonomiske sammenhengene og de regionale analysene som nevnes i nr. 

2) og 3) gjør det nødvendig med enheter som lokale bransjeenheter. Disse enhetene beskrives senere i 

kapittelet. 

Før det gis definisjoner av de enhetstypene som brukes i ENS 2010, er det nødvendig å avgrense den 

nasjonale økonomien. 

AVGRENSNING AV DEN NASJONALE ØKONOMIEN 

2.04  De enheter som utgjør en stats økonomi og som det registreres strømmer og beholdninger for i ENS 2010, er 

de innenlandske enhetene. En institusjonell enhet er hjemmehørende i en stat når dens økonomiske 

interessesentrum ligger innenfor statens økonomiske territorium. Slike enheter kalles innenlandske enheter, 

uten hensyn til nasjonalitet, juridisk form eller om de er tilstede på det økonomiske territoriet på det tidspunkt 

de utfører en transaksjon. 

2.05  Økonomisk territorium består av 

a)  det område (geografisk territorium) som ligger under én offentlig forvaltnings faktiske administrative og 

økonomiske kontroll,  
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b)  alle frisoner, herunder tollagre og fabrikker under tollvesenets kontroll, 

c)  det nasjonale luftrom, sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som ligger i internasjonalt 

farvann, der den berørte stat har enerett, 

d)  territoriale enklaver, dvs. geografiske territorier som ligger i utlandet, og som i henhold til internasjonale 

traktater eller avtaler mellom stater brukes av statens offentlige forvaltningsorganer (f.eks. ambassader, 

konsulater, militærbaser, forskningsbaser osv.), 

e)  forekomster av olje, naturgass osv. i internasjonalt farvann utenfor landets kontinentalsokkel, som 

utvinnes av enheter hjemmehørende på landets territorium slik dette er definert i bokstav a)–d). 

Fiskefartøyer, andre skip, flytende plattformer og luftfartøyer behandles i ENS som mobilt utstyr, uansett om 

det eies og/eller drives av innenlandske enheter, eller om det eies av utenlandske enheter og drives av 

innenlandske enheter. Transaksjoner som omfatter eierskap (bruttoinvestering i fast realkapital) og bruk (leie, 

forsikring, osv.) av mobilt utstyr tilskrives økonomien til den stat der henholdsvis eieren og/eller operatøren 

er hjemmehørende. Ved finansiell leasing forutsettes det at det skjer et eierskifte. 

Økonomisk territorium kan være et område som er større eller mindre enn det som beskrives over. Et 

eksempel på et større område er en valutaunion som f.eks. Den økonomiske og monetære union, mens et 

eksempel på et mindre område er en del av en stat, f.eks. en region.  

2.06  Eksterritoriale enklaver inngår ikke i det økonomiske territorium. 

Det gjør heller ikke de deler av en stats geografiske område som benyttes av følgende organisasjoner 

a)  andre staters offentlige forvaltningsorganer, 

b)  EUs institusjoner og organer, 

c)  internasjonale organisasjoner underlagt internasjonale traktater mellom stater. 

De territorier som benyttes av EUs institusjoner og organer og internasjonale organisasjoner er egne 

økonomiske territorier. Et særtrekk ved disse territoriene er at bare institusjonene er hjemmehørende der. 

2.07  Begrepet økonomisk interessesentrum angir at det finnes en plassering innenfor en stats økonomiske 

territorium der en enhet på eller ut fra denne plasseringen utfører økonomiske aktiviteter og transaksjoner av 

et betydelig omfang, enten på ubestemt tid eller over et avgrenset, men langt tidsrom (ett år eller mer). 

Eiendomsrett til grunn og bygninger innenfor det økonomiske territoriet anses å være tilstrekkelig til at eieren 

har et økonomisk interessesentrum der. 

Foretak er nesten alltid tilknyttet bare én økonomi. Beskatning og andre juridiske krav fører ofte til at det 

benyttes en egen juridisk enhet for hver jurisdiksjon det drives virksomhet i. I tillegg identifiseres det en egen 

institusjonell enhet for statistikkformål i de tilfeller der en enkeltstående juridisk enhet driver betydelig 

virksomhet på to eller flere territorier (f.eks. for filialer, eiendomsrett til grunn og foretak som driver 

virksomhet på flere territorier). Når slike juridiske enheter deles opp, kommer det klart fram hvor foretakene 

oppdelingen resulterer i, er hjemmehørende. Økonomisk interessesentrum innebærer ikke at enheter med 

betydelig virksomhet i to eller flere territorier ikke kan deles opp. 

Dersom et foretak ikke har noen fysisk tilstedeværelse, fastsettes foretakets hjemsted ut fra hvilket økonomisk 

territoriums lovgivning foretaket er stiftet eller registrert. 

2.08  Enheter som anses å være hjemmehørende i en stat, kan deles inn i følgende grupper: 

a)  enheter som driver med produksjon, finansiering, forsikring eller omfordeling, med hensyn til alle deres 

transaksjoner unntatt dem som gjelder eiendomsrett til grunn og bygninger, 

b)  enheter som hovedsakelig driver med konsum, med hensyn til alle deres transaksjoner unntatt dem som 

gjelder eiendomsrett til grunn og bygninger, 

c)  alle enheter i deres egenskap av eiere av grunn og bygninger unntatt eiere av eksterritoriale enklaver som 

er en del av andre staters økonomiske territorium, eller som er uavhengige stater.  
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2.09  For andre enheter enn husholdninger kan det for alle deres transaksjoner, unntatt dem som gjelder 

eiendomsrett til grunn og bygninger, skilles mellom følgende to tilfeller: 

a)  aktivitet som utelukkende drives på landets økonomiske territorium: enheter som driver med slik 

aktivitet, er innenlandske enheter i landet, 

b)  virksomhet som drives i ett år eller mer på flere staters økonomiske territorium: bare den delen av 

enheten som har økonomisk interessesentrum på landets territorium, anses å være innenlandske enheter i 

landet. 

En innenlandsk institusjonell enhet kan være en fiktiv innenlandsk enhet, med hensyn til den virksomhet som 

drives i landet i ett år eller mer av en enhet som er hjemmehørende i et annet land. Dersom virksomheten 

drives i mindre enn ett år, regnes den som en del av virksomheten til den institusjonelle produksjonsenheten 

og ikke som en egen institusjonell enhet. Dersom virksomheten er av et ubetydelig omfang, selv om den varer 

lenger enn ett år, og dersom den består i installasjon av utstyr i utlandet, anses den ikke som en egen enhet og 

virksomheten registreres på den institusjonelle produksjonsenheten. 

2.10  Husholdninger, bortsett fra i deres egenskap som eiere av grunn eller bygninger, regnes som innenlandske 

enheter på det økonomiske territorium der de har sitt økonomiske interessesentrum. Dette gjelder også selv 

om de tilbringer perioder i utlandet på under et år. Det omfatter særlig følgende: 

a)  grensearbeidere, definert som personer som daglig krysser grensen for å arbeide i en nabostat, 

b)  sesongarbeidere, dvs. personer som i henhold til sesong tilbringer flere måneder, men under et år, 

utenlands for å arbeide i en annen stat, 

c)  turister, pasienter, studenter, tjenestemenn på reise, forretningsfolk, selgere, kunstnere og 

besetningsmedlemmer som reiser i utlandet, 

d)  lokalt ansatte som arbeider i eksterritoriale enklaver i utlandet, 

e)  ansatte i Den europeiske unions institusjoner og i sivile eller militære internasjonale organisasjoner som 

har sitt hovedkvarter i eksterritoriale enklaver, 

f)  offisielle representanter, sivile eller militære, for statens regjering (herunder deres husholdninger) som er 

bosatt i territoriale enklaver. 

Studenter som studerer i utlandet behandles alltid som hjemmehørende i hjemstaten, uansett studieoppholdets 

varighet. 

2.11  Alle enheter i deres egenskap av eiere av grunn eller bygninger som er en del av det økonomiske territoriet, 

anses som innenlandske enheter eller fiktive innenlandske enheter i den staten der grunnen eller bygningene 

ligger. 

DE INSTITUSJONELLE ENHETENE 

2.12 Definisjon: En institusjonell enhet er en økonomisk enhet som kjennetegnes av at den har selvstendig 

beslutningsmyndighet i utøvelsen av sin hovedfunksjon. En innenlandsk enhet anses å utgjøre en 

institusjonell enhet på det økonomiske territoriet der den har sitt økonomiske interessesentrum, dersom den 

har selvstendig beslutningsmyndighet og enten fører et fullstendig regnskap, eller ville ha vært i stand til å 

utarbeide et fullstendig regnskap. 

For å kunne sies å ha selvstendig beslutningsmyndighet med hensyn til sin hovedfunksjon, må en enhet: 

a)  ha rett til å eie varer eller eiendeler for egen regning; den vil derfor kunne overdra og få overdratt 

eiendomsretten til varer eller eiendeler i transaksjoner med andre institusjonelle enheter, 

b)  være i stand til å ta økonomiske beslutninger og drive med økonomiske aktiviteter som den selv har det 

direkte juridiske ansvaret for, 

c)  være i stand til å stifte gjeld på egne vegne, påta seg andre eller flere forpliktelser og inngå avtaler, og  

d)  være i stand til å utarbeide et fullstendig regnskap som består av regnskapsmessige registreringer av alle 

transaksjoner som har funnet sted i regnskapsperioden, og stille opp en balanse for eiendeler og gjeld.  
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2.13  Følgene prinsipper gjelder når enheter ikke oppfyller kriteriene for en institusjonell enhet: 

a)  husholdninger har alltid selvstendig beslutningsmyndighet med hensyn til sin hovedfunksjon, og må 

derfor være institusjonelle enheter, selv om de ikke fører et fullstendig regnskap, 

b)  enheter som ikke fører et fullstendig regnskap, og som heller ikke er i stand til å utarbeide et fullstendig 

regnskap dersom de ble pålagt å gjøre det, er ikke institusjonelle enheter, 

c)  enheter som fører et fullstendig regnskap, men ikke har selvstendig beslutningsmyndighet, regnes som en 

del av de enhetene som kontrollerer dem, 

d)  det er ikke en forutsetning at regnskapene offentliggjøres for at en enhet skal behandles som en 

institusjonell enhet, 

e)  enheter som er en del av en gruppe av enheter som driver med produksjon, og som fører et fullstendig 

regnskap, anses som institusjonelle enheter selv om de har overdradd deler av sin selvstendige 

beslutningsmyndighet til den sentrale organisasjonen (hovedkontoret) som er ansvarlig for den 

overordnede ledelsen av gruppen; selve hovedkontoret anses å være en egen institusjonell enhet 

uavhengig av de enheter det kontrollerer,  

f)  selskapslignende foretak er enheter som fører et fullstendig regnskap, men som ikke har en uavhengig 

juridisk status. De har imidlertid en økonomisk og finansiell atferd som er forskjellig fra eiernes, og som 

tilsvarer atferden til et foretak. De anses for å ha selvstendig beslutningsmyndighet og betraktes som egne 

institusjonelle enheter. 

Hovedkontorer og kontrollerende holdingselskaper 

2.14  Hovedkontorer og kontrollerende holdingselskaper er institusjonelle enheter. De to typene er: 

a)  Et hovedkontor er en enhet som utøver styringsmessig kontroll over sine datterforetak. Hovedkontorer 

tilordnes den delen av ikke-finansielle foretak som deres datterforetak hovedsakelig tilhører, med mindre 

alle eller de fleste av deres datterforetak er finansielle foretak, i så fall behandles de som finansielle 

hjelpeforetak (S.126) i sektoren finansielle foretak. 

 Dersom det er tale om både ikke-finansielle og finansielle datterforetak, avgjøres sektorklassifiseringen 

ut fra hvor bruttoproduktet er størst.  

 Hovedkontorer er beskrevet som følger under næringshovedområde M, undergruppe 7010 i den 

internasjonale standard for næringsgruppering for alle økonomiske områder (ISIC Rev. 4) (NACE Rev. 

2, M 70.10): 

 Denne undergruppen omfatter tilsyn med og styring av andre enheter i selskapet eller foretaket, 

ivaretakelse av den strategiske og organisatoriske planleggingen og beslutningstakingen i selskapet eller 

foretaket, utøvelse av operasjonell kontroll og styring av den daglige driften i de tilknyttede enhetene. 

b)  Et holdingselskap som eier kapitalen i datterforetak, men som ikke utøver noen ledelse i datterforetakene, 

er en konsernintern finansinstitusjon (S.127) og klassifiseres som et finansielt foretak. 

 Holdingselskaper er beskrevet som følger under næringshovedområde K, undergruppe 6420 i ISIC Rev.4, 

(NACE Rev. 2, K 64.20): 

 Denne undergruppen omfatter holdingselskapers virksomhet, dvs. enheter som gjennom eierforhold 

kontrollerer en gruppe datterselskaper, og hovedvirksomheten er å eie gruppen av datterselskaper. 

Holdingselskapene i denne undergruppen leverer ingen andre tjenester til datterselskapene, dvs. de 

forvalter eller styrer ikke andre enheter. 

Selskapsgrupper 

2.15  Store selskapsgrupper dannes når et morforetak kontrollerer flere datterforetak som i sin tur kan kontrollere 

sine egne datterforetak osv. Hvert medlem av gruppen behandles som en egen institusjonell enhet dersom det 

oppfyller definisjonen av en institusjonell enhet. 

2.16  En fordel ved ikke å behandle selskapsgrupper som enkeltstående institusjonelle enheter, er at 

selskapsgrupper ikke alltid er stabile over tid og heller ikke er lette å identifisere i praksis. Det kan være 

vanskelig å innhente data om selskapsgrupper der virksomheten ikke er tett integrert. Mange selskapsgrupper 

er for store og heterogene til at de kan behandles som enkeltstående enheter, og deres størrelse og 

sammensetning kan endres over tid som følge av fusjoner og overtakelser.  



Nr. 53/60 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

Spesialforetak  

2.17  Et spesialforetak (SPE eller SPV) er vanligvis et aksjeselskap eller et kommandittselskap som er opprettet for 

å oppfylle begrensede, særskilte eller midlertidige mål og for å isolere en finansiell risiko, en bestemt 

skatterisiko eller reguleringsrisiko. 

2.18  Det finnes ingen felles definisjon av spesialforetak, men de kjennetegnes ofte av følgende: 

a)  De har ingen ansatte og ingen ikke-finansielle eiendeler. 

b)  Deres fysiske tilstedeværelse er ofte begrenset til en postkasse eller et skilt på det stedet der de er 

registrert. 

c)  De er alltid tilknyttet et annet foretak, ofte som et datterforetak. 

d)  De er hjemmehørende i et annet territorium enn de foretak de er tilknyttet. Dersom et foretak ikke har 

noen fysisk tilstedeværelse, fastsettes foretakets hjemsted ut fra hvilket økonomisk territoriums 

lovgivning foretaket er stiftet eller registrert. 

e)  De ledes av ansatte i et annet foretak som kan være et beslektet foretak, men ikke nødvendigvis. 

Spesialforetaket betaler gebyrer for de tjenester det mottar, og avkrever morforetaket eller eventuelle 

andre beslektede foretak gebyrer for å dekke disse kostnadene. Dette er den eneste 

produksjonsvirksomheten spesialforetaket er involvert i, men det vil ofte stifte gjeld på vegne av eieren 

og vil vanligvis motta inntekt fra investering og kapitalgevinster på de eiendeler det besitter. 

2.19  Uansett om en enhet har alle eller ingen av disse kjennetegnene, og uansett om den betegnes som et 

spesialforetak eller noe lignende, skal den behandles på samme måte som enhver annen institusjonell enhet og 

tilordnes sektor og næring i henhold til dens hovedvirksomhet, med mindre spesialforetaket ikke har 

selvstendig handleevne. 

2.20  Konserninterne finansinstitusjoner, kunstige datterforetak og spesialforetak i sektoren offentlig forvaltning 

uten selvstendig handleevne, tilordnes samme sektor som det organ som kontrollerer dem. Dette gjelder 

likevel ikke når foretakene er utenlandske, i så fall betraktes de som atskilt fra det organ som kontrollerer 

dem. For offentlig forvaltning, skal datterforetakets virksomhet likevel framgå av kontoene for offentlig 

forvaltning.  

Konserninterne finansinstitusjoner 

2.21  Et holdingselskap som bare eier eiendelene i et datterforetak, er ett eksempel på en konsernintern 

finansinstitusjon. Eksempler på andre enheter som også behandles som konserninterne finansinstitusjoner, er 

enheter med særtrekk som kjennetegner spesialforetak som beskrevet over, herunder investeringsfond og 

pensjonskasser og enheter som benyttes til å oppbevare og forvalte midler for enkeltpersoner eller familier, 

utstede omsettelige gjeldspapirer på vegne av beslektede selskaper (et slik selskap kan være et såkalt conduit-

selskap) og utføre andre finansielle oppgaver. 

2.22  Graden av uavhengighet fra morforetaket kan framgå av at foretaket har en viss reell innflytelse over sine 

eiendeler og gjeld, dvs. i hvilken grad foretaket bærer risikoen med og høster gevinstene av eiendelene og 

gjelden. Slike enheter klassifiseres i sektoren finansielle foretak. 

2.23  En enhet av denne typen, som ikke kan opptre uavhengig av morforetaket og bare passivt kan inneha 

eiendeler og gjeld (noen ganger beskrevet som å være på «autopilot»), behandles ikke som en egen 

institusjonell enhet med mindre den er hjemmehørende i en annen økonomi enn morforetaket. Dersom 

enheten er hjemmehørende i samme økonomi som morforetaket, behandles den som et «kunstig 

datterforetak» som beskrevet under. 

Kunstige datterforetak 

2.24  Et datterforetak som er heleid av morforetaket, kan opprettes for å yte tjenester til morforetaket eller andre 

foretak i samme selskapsgruppe for å unngå skatt, redusere forpliktelsene ved en eventuell konkurs til et 

minimum eller for å oppnå andre tekniske fordeler i henhold til skatte- og selskapslovgivningen i en bestemt 

stat. 

2.25  Denne typen enheter oppfyller som regel ikke definisjonen av en institusjonell enhet fordi de mangler evne til 

å opptre selvstendig i forhold til morforetaket og kan ha begrenset evne til å inneha eller foreta transaksjoner 

med eiendeler som er oppført i deres balanser. Produksjonsnivået og prisen de mottar for produksjonen 

bestemmes av morforetaket, som (eventuelt sammen med andre foretak i samme gruppe) er deres eneste 

kunde. De behandles derfor ikke som egne institusjonelle enheter, men som en integrert del av morforetaket, 

og deres regnskaper konsolideres med morforetakets med mindre de er hjemmehørende på et annet 

økonomisk territorium enn morforetaket.  
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2.26  Det må skilles mellom kunstige datterforetak, som beskrevet over, og enheter som bare driver 

hjelpeaktiviteter. Hjelpeaktiviteter omfatter bare den type tjenester som nesten alle foretak i større eller 

mindre grad har behov for, f.eks. rengjøringstjenester, føring av lønnsregnskap eller levering av IT-

infrastrukturen i foretaket (se kapittel 1 nr. 1.31). 

Spesialforetak i offentlig forvaltning 

2.27  Offentlig forvaltning kan også opprette spesialforetak som har kjennetegn og funksjoner som gjør at de ligner 

konserninterne finansinstitusjoner og kunstige datterselskaper. Slike enheter har ikke myndighet til å opptre 

uavhengig og typen transaksjoner de kan delta i er begrenset. De bærer ikke risikoen eller høster gevinstene 

av de eiendelene og den gjelden de besitter. Disse enhetene skal, dersom de er innenlandske, behandles som 

en integrert del av offentlig forvaltning og ikke som egne enheter. Dersom de er utenlandske skal de 

behandles som egne enheter. Eventuelle transaksjoner som foretakene utfører i utlandet skal avspeiles i 

tilsvarende transaksjoner med offentlig forvaltning. En enhet som tar opp lån i utlandet anses derfor for å låne 

ut samme beløp til offentlig forvaltning på de samme vilkår som gjelder for det opprinnelige lånet. 

2.28  Oppsummert blir regnskapene til spesialforetak uten selvstendig handlingsevne konsolidert med 

morforetakets, med mindre spesialforetaket er hjemmehørende i en annen økonomi enn morforetaket. Det 

finnes ett unntak fra denne generelle regelen og det er når et utenlandsk spesialforetak opprettes av offentlig 

forvaltning. 

2.29  Fiktive innenlandske enheter defineres som: 

a)  de delene av utenlandske enheter som har et økonomisk interessesentrum innenfor statens økonomiske 

territorium (i de fleste tilfeller vil dette si enheter som deltar i økonomisk produksjon i ett år eller mer), 

b)  utenlandske enheter som eier grunn og/eller bygninger innenfor statens økonomiske territorium, men bare 

med hensyn til transaksjoner som berører denne grunnen eller disse bygningene. 

Fiktive innenlandske enheter skal, uansett om de bare fører delvise regnskaper og har selvstendig 

beslutningsmyndighet, behandles som institusjonelle enheter. 

2.30  Følgende skal anses for å være institusjonelle enheter: 

a)  enheter som har selvstendig beslutningsmyndighet og fører fullstendige regnskaper, som: 

1)  private og offentlige foretak, 

2)  samvirker eller ansvarlige selskaper med status som selvstendige juridiske enheter, 

3)  offentlige produsenter som i henhold til særlig lovgivning har status som selvstendige juridiske 

enheter, 

4)  allmennyttige organisasjoner med status som selvstendige juridiske enheter, og 

5)  offentlige forvaltningsorganer, 

b)  enheter som fører et fullstendig regnskap og som anses å ha selvstendig beslutningsmyndighet til tross for 

at de ikke er stiftet som eget foretak utenfor morselskapet: selskapslignende foretak, 

c)  enheter som ikke nødvendigvis fører et fullstendig regnskap, men som anses å ha selvstendig 

beslutningsmyndighet, dvs.: 

1)  husholdninger, 

2)  fiktive innenlandske enheter. 

DE INSTITUSJONELLE SEKTORENE 

2.31  I makroøkonomiske analyser tas det ikke hensyn til den enkelte institusjonelle enhets handlinger, det tas 

hensyn til den samlede virksomheten i liknende institusjoner. Enhetene grupperes derfor i institusjonelle 

sektorer, hvorav noen er inndelt i undersektorer.  
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Tabell 2.1 — Sektorer og undersektorer 

Sektorer og undersektorer  Offentlig 

Private, 

nasjonalt 

kontrollerte 

Utenlandsk-

kontrollert 

Ikke-finansielle foretak S.11 S.11001 S.11002 S.11003 

Finansielle foretak S.12    

Monetære 

finansinstitusjoner  

Sentralbanker S.121    

Andre monetære 

finansinstitusjoner 

Innskuddsinsti-

tusjoner unntatt 

sentralbanken 

S.122 S.12201 S.12202 S.12203 

Pengemarkedsfond S.123 S.12301 S.12302 S.12303 

Finansielle foretak 

unntatt monetære 

finansinstitusjoner og 

forsikringsselskaper 

og pensjonskasser 

Investeringsfond unntatt 

pengemarkedsfond 

S.124 S.12401 S.12402 S.12403 

Andre finansformidlere, med unntak av 

forsikringsselskaper og pensjonskasser 

S.125 S.12501 S.12502 S.12503 

Finansielle hjelpeforetak S.126 S.12601 S.12602 S.12603 

Konserninterne finansinstitusjoner og 

pengeutlånere 

S.127 S.12701 S.12702 S.12703 

Forsikringsselskaper 

og pensjonskasser 

Forsikringsselskaper S.128 S.12801 S.12802 S.12803 

Pensjonskasser S.129 S.12901 S.12902 S.12903 

Offentlig forvaltning S.13    

Statsforvaltning (unntatt trygdeforvaltningen) S.1311    

Delstatsforvaltning (unntatt trygdeforvaltningen) S.1312    

Kommunalforvaltning (unntatt trygdeforvaltningen) S.1313    

Trygdeforvaltning S.1314    

Husholdninger S.14    

Arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende uten ansatte S.141+ 

S.142 

   

Lønnstakere S.143    

Mottakere av formuesinntekt og inntekt fra overføringer S.144    

Mottakere av formuesinntekt S.1441    

Pensjonsmottakere S.1442    

Mottakere av andre overføringer S.1443    

Ideelle organisasjoner S.15    

Utlandet S.2    

Medlemsstater og EUs institusjoner og organer S.21    

EUs medlemsstater S.211    

EUs institusjoner og organer S.212    

Tredjestater og internasjonale organisasjoner som ikke er 

hjemmehørende i EU 

S.22    
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2.32  I hver sektor og undersektor grupperes de institusjonelle enhetene som har en ensartet økonomisk atferd. 

Diagram 2.1 — Tilordning av enheter til sektorer 

 

2.33  De institusjonelle enhetene er inndelt i sektorer etter produsenttype og den hovedaktivitet og -funksjon som 

anses å være representativ for deres økonomiske atferd. 

2.34  Diagram 2.1 viser hvordan enheter tilordnes hovedsektorer. For å fastslå hvilken sektor en innenlandsk enhet 

som ikke er en husholdning, tilhører, må det i henhold til diagrammet fastslås om enheten er kontrollert av 

offentlig forvaltning eller ikke, og om den er en markedsprodusent eller en ikke-markedsprodusent. 

Er enheten innenlandsk? 

Er enheten en husholdning? 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Utlandet 

Husholdninger Ja 

Ja 

Er enheten en ikke-markedsprodusent? 

Ja 

Produserer enheten 

finansielle tjenester? 

Kontrolleres enheten av 

offentlig forvaltning? 

Ideelle 

organisasjoner 

Offentlig 

forvaltning 
Ikke-finansielle  

foretak 
Finansielle  

foretak 

Kontrolleres enheten 

av offentlig forvaltning 
Kontrolleres enheten av 

offentlig forvaltning 

Offentlige finansielle 
foretak 

Private finansielle 

foretak 

Private ikke-finansielle 

foretak 

Offentlige ikke-finansielle 

foretak 

Nei 

Nei 

Ja Ja 

Ja Ja 



Nr. 53/64 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

2.35  Kontroll over et finansielt eller ikke-finansielt foretak er definert som muligheten til å fastsette foretakets 

overordnede politikk, for eksempel ved å velge egnede styremedlemmer. 

2.36  En enkelt institusjonell enhet (et annet foretak, en husholdning, en ideell organisasjon eller en offentlig 

forvaltningsenhet) er sikret kontroll over et foretak eller et selskapslignende foretak ved å eie mer enn 

halvparten av aksjene med stemmerett eller på annen måte kontrollere mer enn halvparten av aksjonærenes 

stemmer. 

2.37  For å kunne kontrollere mer enn halvparten av aksjonærenes stemmer behøver ikke en institusjonell enhet eie 

noen av aksjene med stemmerett selv. Et bestemt foretak, foretak C, kan være et datterforetak av et annet 

foretak B, der et tredje foretak A eier majoriteten av aksjene med stemmerett. Foretak C sies å være et 

datterforetak av foretak B når foretak B enten kontrollerer mer enn halvparten av aksjene med stemmerett i 

foretak C, eller er en aksjonær i C med rett til å utnevne eller avsette et flertall av styremedlemmene i C. 

2.38  Offentlig forvaltning kan ha kontroll over et foretak som følge av en særlig forordning eller bestemmelse som 

gir den offentlige forvaltningen myndighet til å fastsette foretakets politikk. Følgende indikatorer er de 

hovedfaktorer som må tas i betraktning når det skal avgjøres om et foretak er kontrollert av offentlig 

forvaltning: 

a)  offentlig forvaltning eier flertallet av stemmerettene, 

b)  offentlig forvaltning har kontrollerende innflytelse i styret eller det styrende organ, 

c)  offentlig forvaltning har kontrollerende innflytelse på utnevnelsen eller avskjedigelsen av 

nøkkelpersonell, 

d)  offentlig forvaltning har kontrollerende innflytelse i sentrale komiteer i enheten, 

e)  offentlig forvaltning har en såkalt gyllen aksje, 

f)  det finnes særregler, 

g)  offentlig forvaltning er den største kunden, 

h)  lån fra offentlig forvaltning. 

Én enkelt indikator kan være nok til å fastslå kontroll, men i andre tilfeller kan flere ulike indikatorer til 

sammen tyde på at det foreligger kontroll. 

2.39  For ideelle organisasjoner som betraktes som selvstendige juridiske enheter, skal følgende fem indikatorer tas 

i betraktning: 

a)  utnevnelse av ledende personale, 

b)  bestemmelser i styrende dokumenter, 

c)  avtaleforpliktelser, 

d)  finansieringsgrad, 

e)  graden av risiko den offentlige forvaltning påtar seg. 

Som for foretak kan én enkelt indikator i noen tilfeller være nok til å fastslå kontroll, men i andre tilfeller kan 

flere ulike indikatorer til sammen tyde på at det foreligger kontroll. 

2.40  Skillet mellom markedsprodusenter og ikke-markedsprodusenter, og dermed om enheter i offentlig sektor 

skal klassifiseres i sektoren offentlig forvaltning eller foretakssektoren, avhenger av kriteriene fastsatt i  

nr. 1.37.  

2.41  En sektor skal deles inn i undersektorer i henhold til de kriterier som er relevante for den sektoren, for 

eksempel kan offentlig forvaltning deles inn i statsforvaltning, delstatsforvaltning, kommuneforvaltning og 

trygdeforvaltning. Dette gjør det mulig å beskrive enhetenes økonomiske atferd mer presist.   
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I regnskapene for sektorer og undersektorer registreres alle aktivitetene, enten det er hovedaktiviteter eller 

sekundære aktiviteter, til de institusjonelle enhetene som inngår i den aktuelle sektoren. 

Hver institusjonell enhet tilhører bare én sektor eller undersektor. 

2.42  Når en institusjonell enhets hovedfunksjon er å produsere varer eller tjenester, må produsenttypen fastslås 

først for at den skal kunne tilordnes en sektor. 

2.43  Tabell 2.2 viser hvilke produsenttyper, hovedaktiviteter og hovedfunksjoner som kjennetegner hver sektor. 

Tabell 2.2 — Produsenttype, hovedaktivitet og hovedfunksjon klassifisert etter sektor 

Type produsent Hovedaktivitet og -funksjon Sektor 

Markedsprodusent Produksjon av markedsrettede varer og ikke-

finansielle tjenester 

Ikke-finansielle foretak 

(S.11) 

Markedsprodusent Finansformidling inklusive forsikring 

Finansielle hjelpeaktiviteter 

Finansielle foretak (S.12) 

Offentlig ikke-

markedsprodusent 

Produksjon og levering av ikke-markedsrettet 

produksjon for kollektivt og individuelt 

konsum, og gjennomføring av transaksjoner 

som skal omfordele nasjonalinntekt og 

nasjonalformue 

Offentlig forvaltning (S.13) 

Markedsprodusent eller 

privat produsent for eget bruk 

Konsum 

Markedsrettet produksjon og produksjon for 

eget bruk 

Husholdninger (S.14) 

Som konsumenter 

Som næringsdrivende 

Privat ikke-markedsprodusent Produksjon og levering av ikke-markedsrettet 

produksjon for individuelt konsum 

Ideelle organisasjoner (S.15) 

2.44  Sektoren utlandet (S.2) omfatter strømmer og posisjoner mellom innenlandske og utenlandske enheter — de 

utenlandske enhetene kjennetegnes ikke av samme type mål og atferd, men bare av sine strømmer og 

posisjoner i forhold til innenlandske enheter. 

Ikke-finansielle foretak (S.11) 

2.45 Definisjon: Sektoren ikke-finansielle foretak (S.11) består av institusjonelle enheter som er selvstendige 

juridiske enheter og markedsprodusenter, og hvis hovedaktivitet er produksjon av varer og ikke-finansielle 

tjenester. Sektoren ikke-finansielle foretak omfatter også ikke-finansielle selskapslignende foretak (se nr. 2.13 

bokstav f)). 

2.46  Dette dekker følgende institusjonelle enheter: 

a)  private og offentlige foretak som er markedsprodusenter og hovedsakelig driver med produksjon av varer 

og ikke-finansielle tjenester, 

b)  samvirker og ansvarlige selskaper med status som selvstendige juridiske enheter, og som er 

markedsprodusenter og har produksjon av varer og ikke-finansielle tjenester som hovedaktivitet, 

c)  offentlige produsenter som har status som selvstendige juridiske enheter, og som er markedsprodusenter 

og har produksjon av varer og ikke-finansielle tjenester som hovedaktivitet, 

d)  allmennyttige organisasjoner eller sammenslutninger rettet mot ikke-finansielle foretak og med status 

som selvstendige juridiske enheter, som er markedsprodusenter og har produksjon av varer og ikke-

finansielle tjenester som hovedaktivitet, 

e)  hovedkontorer som kontrollerer en gruppe foretak som er markedsprodusenter, dersom den viktigste 

aktiviteten i gruppen av foretak som helhet, målt på grunnlag av bruttoprodukt, er produksjon av varer og 

ikke-finansielle tjenester, 
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f)  spesialforetak hvis hovedaktivitet er levering av varer eller ikke-finansielle tjenester, 

g)  private og offentlige selskapslignende foretak som er markedsprodusenter, og som hovedsakelig driver 

produksjon av varer og ikke-finansielle tjenester. 

2.47  Med ikke-finansielle selskapslignende foretak menes alle enheter som er markedsprodusenter, hovedsakelig 

driver produksjon av varer og ikke-finansielle tjenester og som oppfyller kriteriene for selskapslignende 

foretak (se nr. 2.13 bokstav f)). 

Ikke-finansielle selskapslignende foretak må oppbevare nok opplysninger til at det kan utarbeides et 

fullstendig regnskap, og de drives som om de var foretak. Det faktiske forholdet til eieren er det samme som 

et foretak har til sine aksjonærer. 

Ikke-finansielle selskapslignende foretak eid av husholdninger, enheter i offentlig forvaltning eller 

allmennyttige organisasjoner er gruppert sammen med ikke-finansielle foretak i sektoren for ikke-finansielle 

foretak og ikke i samme sektor som eieren. 

2.48  At det finnes et fullstendig regnskap, herunder balanser, er ikke et tilstrekkelig vilkår for at 

markedsprodusenter skal behandles som institusjonelle enheter som selskapslignende foretak. Ansvarlige 

selskaper og offentlige produsenter som ikke hører inn under nr. 2.46 bokstav a), b), c) og f) samt 

enkeltmannsforetak (selv om de fører fullstendige regnskaper) er vanligvis ikke egne institusjonelle enheter, 

fordi de ikke har selvstendig beslutningsmyndighet, men er kontrollert av husholdningene, de allmennyttige 

organisasjonene eller den offentlige forvaltningsenheten som eier dem. 

2.49  Ikke-finansielle foretak omfatter fiktive innenlandske enheter som behandles som selskapslignende foretak. 

2.50  Sektoren ikke-finansielle foretak er inndelt i tre undersektorer: 

a)  offentlige ikke-finansielle foretak (S.11001), 

b)  private ikke-finansielle foretak, nasjonalt kontrollerte (S.11002), 

c)  utenlandskkontrollerte ikke-finansielle foretak (S.11003). 

Offentlige ikke-finansielle foretak (S.11001) 

2.51 Definisjon: Undersektoren offentlige ikke-finansielle foretak består av alle ikke-finansielle foretak, 

selskapslignende foretak og allmennyttige institusjoner med status som selvstendige juridiske enheter, som er 

markedsprodusenter og som kontrolleres av offentlige enheter. 

2.52  Offentlige selskapslignende foretak er selskapslignende foretak som eies direkte av offentlige 

forvaltningsenheter. 

Private ikke-finansielle foretak, nasjonalt kontrollerte (S.11002) 

2.53 Definisjon: Undersektoren nasjonalt kontrollerte private ikke-finansielle foretak består av alle ikke-finansielle 

foretak, selskapslignende foretak og allmennyttige institusjoner med status som selvstendige juridiske 

enheter, som er markedsprodusenter og ikke kontrolleres av offentlige enheter eller utenlandske 

institusjonelle enheter. 

Denne undersektoren omfatter foretak og selskapslignende foretak som er gjenstand for direkteinvesteringer 

i/fra utlandet og som ikke er klassifisert i undersektoren utenlandskkontrollerte ikke-finansielle foretak 

(S.11003). 

Utenlandskkontrollerte ikke-finansielle foretak (S.11003) 

2.54 Definisjon: Undersektoren utenlandskkontrollerte ikke-finansielle foretak består av alle ikke-finansielle 

foretak og selskapslignende foretak som kontrolleres av utenlandske institusjonelle enheter. 

Denne undersektoren omfatter: 

a)  alle datterforetak av utenlandske foretak, 

b)  alle foretak som kontrolleres av en utenlandsk institusjonell enhet som ikke selv er et foretak, f.eks. 

foretak som kontrolleres av en utenlandsk regjering. Undersektoren omfatter foretak som kontrolleres av 

en gruppe utenlandske enheter som opptrer i fellesskap,  
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c)  alle filialer eller andre avdelinger som ikke er etablert i selskapsform av utenlandske foretak eller 

produsenter uten foretaksform som er fiktive innenlandske enheter. 

Finansielle foretak (S.12) 

2.55 Definisjon: Sektoren finansielle foretak (S.12) består av institusjonelle enheter som er selvstendige juridiske 

enheter og markedsprodusenter, og hvis hovedaktivitet er produksjon av finansielle tjenester. Slike 

institusjonelle enheter omfatter alle foretak og selskapslignende foretak som hovedsakelig utøver 

a)  finansformidling (finansformidlere) og/eller 

b)  finansielle hjelpeaktiviteter (finansielle hjelpeforetak). 

I sektoren inngår også institusjonelle enheter som yter finansielle tjenester, dersom mesteparten av foretakets 

eiendeler eller gjeld ikke er gjenstand for transaksjoner på åpne markeder. 

2.56  Finansformidling er den virksomhet der en institusjonell enhet erverver finanskapital og stifter gjeld for egen 

regning ved å foreta transaksjoner på markedet. Finansformidlernes eiendeler og gjeld omdannes eller 

omstruktureres i forhold til f.eks. løpetid, omfang, risiko osv. i løpet av finansformidlingsprosessen. 

Finansiell hjelpeaktivitet er virksomhet knyttet til finansformidling, men som ikke omfatter selve 

finansformidlingen. 

Finansformidlere 

2.57  Ved finansformidling blir midler overført mellom tredjeparter som har et overskudd, og tredjeparter som 

mangler midler. Finansformidleren opptrer ikke bare som agent for andre institusjonelle enhetene, men tar 

selv en risiko ved å anskaffe finanskapital og stifte gjeld for egen regning. 

2.58  Finansformidlingsprosessen kan omfatte alle kategorier gjeld, med unntak av kategorien annen gjeld (AF.8). 

Finanskapital som inngår i finansformidlingsprosessen, kan klassifiseres i en hvilken som helst kategori, med 

unntak av kategorien forsikringsordninger, pensjonsordninger og standardiserte garantiordninger (AF.6), men 

inkludert kategorien andre fordringer. Finansformidlere kan investere sine midler i ikke-finansiell kapital, 

herunder fast eiendom. For å anses som en finansformidler må et foretak stifte gjeld i markedet og omdanne 

midler. Eiendomsselskaper er ikke finansformidlere. 

2.59  Hovedfunksjonen til forsikringsselskaper og pensjonskasser består i risikospredning. Disse institusjonenes 

gjeld består av forsikringer, pensjoner og standardiserte garantiordninger (AF.6). Motposten til gjelden er de 

investeringer forsikringsselskapene og pensjonskassene foretar i egenskap av finansformidlere. 

2.60  Investeringsfond, dvs. pengemarkedsfond og andre investeringsfond enn pengemarkedsfond, pådrar seg gjeld 

hovedsakelig ved å utstede aksjer og andeler i investeringsfond (AF.52). De omdanner disse midlene ved å 

erverve finanskapital og/eller fast eiendom. Derfor klassifiseres investeringsfond som finansformidlere. Alle 

endringer i verdien av deres eiendeler og gjeld, bortsett fra verdien av deres egne andeler, gjenspeiles i deres 

ansvarlige kapital (se nr. 7.07). Ettersom størrelsen på den ansvarlige kapitalen er lik verdien av 

investeringsfondets aksjer eller andeler, vil enhver endring i fondets eiendeler og gjeld gjenspeiles i disse 

aksjenes eller andelenes markedsverdi. Investeringsfond som investerer i fast eiendom, anses også som 

finansformidlere. 

2.61  Finansformidling er begrenset til å erverve eiendeler fra og stifte gjeld hos offentligheten eller bestemte og 

relativt store undergrupper av offentligheten. Når aktiviteten er begrenset til små grupper av personer eller 

familier, er det ikke tale om finansformidling. 

2.62  Det kan finnes unntak fra den generelle regelen om at finansformidling begrenses til finanstransaksjoner i 

markedet. Eksempler er kommunale kreditt- og sparebanker, som i stor grad er avhengige av den aktuelle 

kommunen, eller finansielle leasingforetak som er avhengig av et morforetak for å erverve eller investere 

midler. Disse enhetenes utlån eller aksept av sparing skal være uavhengig av henholdsvis den aktuelle 

kommunen eller morforetaket for at enhetene skal kunne klassifiseres som finansformidlere.  
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Finansielle hjelpeforetak 

2.63  Finansielle hjelpetjenester omfatter aktiviteter som skal bidra til gjennomføringen av transaksjoner i 

finansielle eiendeler og gjeld, eller omdanning av eller endring av sammensetningen av midlene. Finansielle 

hjelpeforetak løper ikke selv noen risiko ved erverv av eiendeler eller stiftelse av gjeld. De tilrettelegger for 

finansformidlingen. Hovedkontorer hvis datterselskaper helt eller i hovedsak består av finansielle foretak, er 

finansielle hjelpeforetak.  

Andre finansielle foretak enn finansformidlere og finansielle hjelpeforetak 

2.64  I sektoren andre finansielle foretak enn finansformidlere og finansielle hjelpeforetak inngår også 

institusjonelle enheter som yter finansielle tjenester, dersom mesteparten av foretakets eiendeler eller gjeld 

ikke er gjenstand for transaksjoner på åpne markeder. 

Institusjonelle enheter i sektoren finansielle foretak 

2.65  De institusjonelle enhetene som hører inn under sektoren finansielle foretak (S.12) er følgende: 

a)  private eller offentlige foretak som hovedsakelig driver med finansformidling og/eller finansielle 

hjelpetjenester, 

b)  samvirker og ansvarlige selskaper med status som selvstendige juridiske enheter som hovedsakelig driver 

med finansformidling og/eller finansielle hjelpetjenester, 

c)  offentlige produsenter med status som selvstendige juridiske enheter som hovedsakelig driver med 

finansformidling og/eller finansielle hjelpetjenester, 

d)  allmennyttige organisasjoner med status som juridiske enheter som hovedsakelig driver med 

finansformidling og/eller finansielle hjelpetjenester, eller som yter tjenester til finansielle foretak, 

e)  hovedkontorer, dersom deres datterselskaper helt eller i hovedsak er finansielle foretak som hovedsakelig 

driver med finansformidling og/eller finansielle hjelpetjenester. Slike hovedkontorer klassifiseres som 

finansielle hjelpeforetak (S.126), 

f)  holdingselskaper, dersom hovedvirksomheten er å inneha eiendelene i en gruppe datterforetak. Gruppen 

kan bestå av finansielle eller ikke-finansielle foretak – dette får ikke innvirkning på klassifiseringen av 

holdingselskapene som konserninterne finansielle selskaper (S.127). 

g)  spesialforetak hvis hovedaktivitet er levering av finansielle tjenester, 

h)  investeringsfond som ikke er etablert i foretaksform, med investeringsporteføljer som eies av deltakerne, 

og som vanligvis administreres av andre finansielle foretak. Disse fondene er institusjonelle enheter som 

er atskilt fra det finansielle foretaket som administrerer dem, 

i)  enheter som ikke er etablert i foretaksform, og som hovedsakelig driver med finansformidling og er 

underlagt reguleringer og tilsyn (i de fleste tilfeller klassifisert som innskuddsinstitusjoner unntatt 

sentralbanken, forsikringsselskaper eller pensjonskasser), som anses å ha selvstendig 

beslutningsmyndighet og selvstendig ledelse uavhengig av eierne, og som har en økonomisk og finansiell 

atferd som likner de finansielle foretakenes atferd. De behandles i slike tilfeller som separate 

institusjonelle enheter. Filialer av utenlandske finansielle foretak er eksempler på dette. 

Undersektorer av finansielle foretak 

2.66  Sektoren finansielle foretak er inndelt i følgende undersektorer: 

a)  sentralbank (S.121), 

b)  innskuddsinstitusjoner unntatt sentralbanken (S.122), 

c)  pengemarkedsfond (S.123), 

d)  investeringsfond unntatt pengemarkedsfond (S.124), 

e)  andre finansformidlere unntatt forsikringsselskaper og pensjonskasser (S.125), 

f)  finansielle hjelpeforetak (S.126), 

g)  konserninterne finansinstitusjoner og pengeutlånere (S.127), 
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h)  forsikringsselskaper (S.128), 

i)  pensjonskasser (S.129). 

Kombinering av undersektorer av finansielle foretak 

2.67  Monetære finansinstitusjoner som definert av ESB, består av alle institusjonelle enheter som inngår i 

undersektorene sentralbanken (S.121), innskuddsinstitusjoner unntatt sentralbanken (S.122) og 

pengemarkedsfond (S.123). 

2.68  Andre monetære finansinstitusjoner består av de finansformidlere som virkningene av sentralbankens (S.121) 

pengepolitikk overføres gjennom, til andre enheter i økonomien. Det dreier seg om innskuddsinstitusjoner 

unntatt sentralbanken (S.122) og pengemarkedsfond (S.123). 

2.69  Finansformidlere som driver risikospredning, er forsikringsselskaper og pensjonskasser. De består av 

undersektorene forsikringsselskaper (S.128) og pensjonskasser (S.129). 

2.70  Finansforetak unntatt pengemarkedsfond og forsikringsselskaper og pensjonskasser består av undersektorene 

investeringsfond unntatt pengemarkedsfond (S.124), andre finansformidlere unntatt forsikringsselskaper og 

pensjonskasser (S.125), finansielle hjelpeforetak (S.126) og konserninterne finansinstitusjoner og 

pengeutlånere (S.127). 

Inndeling av undersektorene av finansforetak i offentlige finansielle foretak, nasjonalt kontrollerte private 

finansielle foretak og utenlandskkontrollerte finansielle foretak 

2.71  Med unntak av undersektor S.121 deles hver undersektor videre inn i: 

a)  offentlige finansielle foretak, 

b)  nasjonalt kontrollerte private finansielle foretak og 

c)  utenlandskkontrollerte finansielle foretak. 

 Kriteriene for denne underinndelingen er de samme som for ikke-finansielle foretak (se nr. 2.51–2.54). 

Tabell 2.3 – Sektoren finansielle foretak og dens undersektorer 

Sektorer og undersektorer Offentlig 

Nasjonalt 

kontrollerte 

private 

Utenlandsk

kontrollert 

Finansielle foretak S.12    

Monetære 

finansinstitusjoner 

Sentralbanker S.121    

Andre 

monetære 

finans-

institusjoner 

Innskuddsinstitusjoner 

unntatt sentralbanken 

S.122 S.12201 S.12202 S.12203 

Pengemarkedsfond S.123 S.12301 S.12302 S.12303 

Finansielle foretak 

unntatt pengemar-

kedsfond og forsik-

ringsselskaper og 

pensjonskasser 

Investeringsfond unntatt 

pengemarkedsfond 

S.124 S.12401 S.12402 S.12403 

Andre finansformidlere unntatt 

forsikringsselskaper og pensjonskasser 

S.125 S.12501 S.12502 S.12503 

Finansielle hjelpeforetak S.126 S.12601 S.12602 S.12603 

Konserninterne finansinstitusjoner og 

pengeutlånere 

S.127 S.12701 S.12702 S.12703 

Forsikrings-

selskaper og 

pensjonskasser 

Forsikringsselskaper S.128 S.12801 S.12802 S.12803 

Pensjonskasser S.129 S.12901 S.12902 S.12903 
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Sentralbanken (S.121) 

2.72 Definisjon: Undersektoren sentralbanken (S.121) består av alle finansielle foretak og selskapslignende foretak 

som har som hovedfunksjon å utstede penger, opprettholde den interne og eksterne pengeverdien og inneha 

hele eller deler av landets internasjonale reserver. 

2.73  Følgende finansformidlere klassifiseres i undersektor S.121: 

a)  den nasjonale sentralbanken, også der den er en del av Det europeiske system av sentralbanker, 

b)  sentrale monetære organer hovedsakelig i offentlig regi (f.eks. organer som forvalter utenlandsk valuta 

eller utsteder penger) som fører et fullstendig regnskap og har selvstendig beslutningsmyndighet overfor 

statsforvaltningen. Når disse aktivitetene utøves enten innen statsforvaltningen eller innen sentralbanken, 

finnes det ingen separate institusjonelle enheter. 

2.74  Undersektor S.121 omfatter ikke organer (bortsett fra sentralbanken) som regulerer eller fører tilsyn med 

finansielle foretak eller finansmarkeder. Disse klassifiseres i undersektor S.126. 

Innskuddsinstitusjoner unntatt sentralbanken (S.122) 

2.75 Definisjon: Undersektoren innskuddsinstitusjoner unntatt sentralbanken (S.122) består av alle finansielle 

foretak og selskapslignende foretak, unntatt dem som er klassifisert i undersektorene sentralbanken og 

pengemarkedsfond, som hovedsakelig driver med finansformidling og hvis virksomhet består i å motta 

innskudd og/eller innlånslignende innskudd fra andre institusjonelle enheter, og følgelig ikke bare fra 

monetære finansinstitusjoner, og å gi lån og/eller foreta investeringer i verdipapirer for egen regning. 

2.76  Innskuddsinstitusjoner unntatt sentralbanken kan ikke uten videre betegnes som «banker», fordi de kan 

omfatte enkelte finansielle foretak som ikke kan kalle seg banker, og enkelte som kanskje ikke har lov til å 

kalle seg banker i enkelte land, mens enkelte andre finansielle foretak som betegner seg selv som banker, 

kanskje ikke er innskuddsinstitusjoner. Følgende finansformidlere klassifiseres i undersektor S.122: 

a)  forretningsbanker, «universalbanker» og andre ikke-spesialiserte banker, 

b)  sparebanker (herunder sparekasser som forvalter båndlagte midler, og sparebanker og utlånsselskaper), 

c)  postgiroinstitusjoner, postbanker, girobanker, 

d)  banker og lånekasser som yter landbrukskreditt mv., 

e)  kooperative kredittbanker, kredittforeninger, 

f)  spesialiserte banker (f.eks. handelsbanker, emisjonshus, privatbanker), og 

g)  institusjoner for elektroniske penger som hovedsakelig utøver finansformidling. 

2.77  Følgende finansformidlere kan også klassifiseres i undersektor S.122 når virksomheten består i å motta midler 

fra offentligheten som skal tilbakebetales, enten i form av innskudd eller i andre former, f.eks. kontinuerlig 

utstedelse av langsiktige omsettelige gjeldspapirer: 

a)  foretak som formidler pantelån (herunder byggelånsselskaper, hypotekbanker og realkredittforetak), 

b)  kommunale kredittinstitusjoner. 

Øvrige finansformidlere klassifiseres i undersektor S.124. 

2.78  Undersektor S.122 omfatter ikke: 

a)  hovedkontorer som fører tilsyn med og leder andre enheter i en gruppe som hovedsakelig består av 

innskuddsinstitusjoner unntatt sentralbanken, men som ikke selv er innskuddsinstitusjoner. Slike 

hovedkontorer klassifiseres i undersektor S.126,  
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b)  allmennyttige organisasjoner med status som selvstendige juridiske enheter rettet mot 

innskuddsinstitusjoner, men som ikke driver med finansformidling. Disse klassifiseres i undersektor 

S.126,  

c)  institusjoner for elektroniske penger som ikke hovedsakelig utøver finansformidling. 

Pengemarkedsfond (S.123) 

2.79 Definisjon: Undersektoren pengemarkedsfond (S.123) består av alle finansielle foretak og selskapslignende 

foretak, unntatt dem som er klassifisert i undersektorene sentralbanken og kredittinstitusjoner, som 

hovedsakelig driver med finansformidling. Deres virksomhet består i å utstede aksjer og andeler i 

investeringsfond som har form som innlånslignende innskudd fra institusjonelle enheter, og for egen regning 

foreta investeringer i aksjer og andeler i pengemarkedsfond, kortsiktige omsettelige gjeldspapirer og/eller 

innskudd. 

2.80  Følgende finansformidlere klassifiseres i undersektor S.123: investeringsfond inklusive investeringsselskaper, 

verdipapirfond og andre ordninger for kollektiv investering hvis aksjer og andeler anses for å være 

innlånslignende innskudd. 

2.81  Undersektor S.122 omfatter ikke: 

a)  hovedkontorer som fører tilsyn med og leder en gruppe som hovedsakelig består av pengemarkedsfond, 

men som ikke selv er pengemarkedsfond. Disse klassifiseres i undersektor S.126, 

b)  allmennyttige organisasjoner med status som selvstendige juridiske enheter, som er rettet mot 

pengemarkedsfond, men som ikke selv driver med finansformidling. Disse klassifiseres i undersektor 

S.126. 

Investeringsfond unntatt pengemarkedsfond (S.124) 

2.82 Definisjon: Undersektoren investeringsfond unntatt pengemarkedsfond (S.124) består av alle ordninger for 

kollektiv investering, unntatt dem som er klassifisert i undersektoren pengemarkedsfond, som hovedsakelig 

driver med finansformidling. Deres virksomhet består i å utstede aksjer og andeler i investeringsfond som har 

form som innlånslignende innskudd, og for egen regning foreta investeringer hovedsakelig i annen 

finanskapital enn kortsiktige finansielle fordringer og i ikke-finansiell kapital (vanligvis fast eiendom). 

2.83  Investeringsfond unntatt pengemarkedsfond dekker investeringsselskaper, verdipapirfond og andre ordninger 

for kollektiv investering hvis aksjer og andeler ikke anses for å være innlånslignende innskudd. 

2.84  Følgende finansformidlere klassifiseres i undersektor S.124: 

a)  investeringsfond av åpen type, hvis aksjer og andeler på oppfordring fra innehaverne kan tilbakekjøpes 

eller innløses direkte eller indirekte fra foretakets kapital.  

b)  investeringsfond av lukket type, der investorer som ønsker å gå inn eller ut av fondet må kjøpe eller selge 

eksisterende andeler, 

c)  investeringsfond som investerer i fast eiendom, 

d)  investeringsfond som investerer i andre fond («fond-i-fond»), 

e)  sikringsfond som omfatter en rekke ordninger for kollektiv investering med høy minsteinvestering, 

begrenset regulering og et bredt spekter av investeringsstrategier. 

2.85  Undersektor S.124 omfatter ikke: 

a)  pensjonskasser som inngår i undersektoren pensjonskasser, 

b)  formålsbestemte statseide fond (såkalte formuesfond med råderett). Et formålsbestemt statseid fond blir 

klassifisert som en konsernintern finansinstitusjon dersom det er et finansforetak. Om et «formålsbestemt 

statseid fond» klassifiseres i sektoren offentlig forvaltning eller i sektoren finansforetak, avgjøres i 

henhold til kriteriene for spesialforetak innen offentlig forvaltning fastsatt i nr. 2.27,  
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c)  hovedkontorer som fører tilsyn med og leder en gruppe som hovedsakelig består av investeringsfond 

unntatt pengemarkedsfond, men som ikke selv er pengemarkedsfond. Disse klassifiseres i undersektor 

S.126, 

d)  allmennyttige organisasjoner med status som selvstendige juridiske enheter rettet mot investeringsfond 

unntatt pengemarkedsfond, men som ikke driver med finansformidling. Disse klassifiseres i undersektor 

S.126. 

Andre finansformidlere unntatt forsikringsselskaper og pensjonskasser (S.125) 

2.86 Definisjon: Undersektoren andre finansformidlere unntatt forsikringsselskaper og pensjonskasser (S.123), 

består av alle finansielle foretak og selskapslignende foretak som hovedsakelig driver med finansformidling 

ved å stifte gjeld som ikke har form av kontanter, innskudd eller andeler i investeringsfond eller har 

tilknytning til forsikringsordninger, pensjonsordninger og standardiserte garantiordninger fra institusjonelle 

enheter. 

2.87  Undersektor S.125 omfatter finansformidlere som hovedsakelig driver med langsiktig finansiering. I de fleste 

tilfeller vil den lange løpetiden skille denne undersektoren fra undersektoren andre monetære 

finansinstitusjoner (S.122 og S.123). Ettersom det ikke er tale om gjeld i form av andeler i investeringsfond, 

som ikke anses som innlånslignende innskudd eller pensjons-, forsikrings- og standardiserte garantiordninger, 

er det mulig å fastsette et skille i forhold til undersektorene investeringsfond unntatt pengemarkedsfond 

(S.124), forsikringsselskaper (S.128), og pensjonskasser (S.129). 

2.88  Undersektoren andre finansformidlere unntatt forsikringsselskaper og pensjonskasser (S.125) deles videre inn 

i undersektorer bestående av kredittformidlingsforetak som deltar i verdipapiriseringstransaksjoner, 

verdipapir- og derivatforhandlere, finansielle foretak som driver med utlån og spesialiserte finansielle foretak. 

Dette forholdet er vist i tabell 2.4. 

Tabell 2.4 — Undersektoren andre finansformidlere unntatt forsikringsselskaper og pensjonskasser 

(S.125) og dens undergrupperinger 

Andre finansformidlere unntatt forsikringsselskaper og pensjonskasser 

Kredittformidlingsforetak som deltar i verdipapiriseringstransaksjoner, 

Verdipapir- og derivatforhandlere, 

Finansielle foretak som driver med utlån, 

Spesialiserte finansielle foretak 

2.89  Undersektor S.125 omfatter ikke allmennyttige organisasjoner med status som selvstendige juridiske enheter 

rettet mot andre finansformidlere, men som ikke driver med finansformidling. Disse klassifiseres i 

undersektor S.126. 

Kredittformidlingsforetak som deltar i verdipapiriseringstransaksjoner 

2.90 Definisjon: Kredittformidlingsforetak som deltar i verdipapiriseringstransaksjoner, er foretak som utfører 

verdipapiriseringstransaksjoner. Kredittformidlingsforetak som deltar i verdipapiriseringstransaksjoner, som 

oppfyller kriteriene for en institusjonell enhet, klassifiseres i S.125, ellers behandles de som en integrert del 

av morforetaket.  

 Verdipapir- og derivatforhandlere, finansielle foretak som driver med utlån, og spesialiserte finansielle foretak 

2.91  Verdipapir- og derivatforhandlere (for egen regning) er finansformidlere for egen regning. 

2.92  Finansielle foretak som driver med utlån, omfatter for eksempel finansformidlere som driver med: 

a)  finansiell leasing, 

b)  avbetalingskreditt og finansiering til personlige eller næringsmessige formål, eller 

c)  faktoring. 

2.93  Spesialiserte finansielle foretak er finansformidlere, for eksempel: 

a)  foretak som formidler risiko- og utviklingskapital, 

b)  foretak som finansierer eksport/import, eller  
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c)  finansformidlere som mottar innskudd og/eller innlånslignende innskudd fra eller opptar lån utelukkende 

hos monetære finansinstitusjoner. Slike finansformidlere omfatter også clearingsentraler som opptrer som 

sentral motpart, og som utfører transaksjoner på grunnlag av gjenkjøpsavtaler mellom monetære 

finansinstitusjoner. 

2.94  Hovedkontorer som fører tilsyn med og leder en gruppe datterforetak som hovedsakelig driver med 

finansformidling og/eller finansielle hjelpetjenester, klassifiseres i undersektor S.126. 

Finansielle hjelpeforetak (S.126) 

2.95 Definisjon: Undersektoren finansielle hjelpeforetak (S.126) består av alle finansielle foretak og 

selskapslignende foretak som hovedsakelig driver med virksomhet som er nært knyttet til finansformidling, 

men som ikke selv er finansformidlere. 

2.96  Følgende finansielle foretak og selskapslignende foretak klassifiseres i undersektor S.126: 

a)  forsikringsmeglere, bergings- og havariorganisasjoner, forsikrings- og pensjonsrådgivere osv., 

b)  låneformidlere, fondsmeglere, investeringsrådgivere osv., 

c)  foretak som håndterer utstedelse av verdipapirer, 

d)  foretak som har som hovedfunksjon å kausjonere veksler og lignende instrumenter ved endossering, 

e)  foretak som bringer til veie derivater og kurssikringsinstrumenter, som bytteavtaler, opsjoner og 

terminkontrakter (uten å utstede dem), 

f)  foretak som stiller infrastruktur til rådighet for finansmarkedene, 

g)  sentrale myndigheter som fører tilsyn med finansformidlere og finansmarkedene, når disse er egne 

institusjonelle enheter, 

h)  forvaltere av pensjonskasser, verdipapirfond, osv., 

i)  foretak som foretar handel med verdipapirer og forsikringsmegling, 

j)  allmennyttige organisasjoner med status som selvstendige juridiske enheter rettet mot finansielle foretak, 

men som ikke driver med finansformidling (se bokstav nr. 2.46 bokstav d)), 

k)  betalingsinstitusjoner (som formidler betaling mellom kjøper og selger). 

2.97  Undersektor S.126 omfatter også hovedkontorer hvis datterforetak helt eller i hovedsak er finansielle foretak. 

Konserninterne finansinstitusjoner og pengeutlånere (S.127) 

2.98 Definisjon: Undersektoren konserninterne finansinstitusjoner og pengeutlånere (S.127) består av alle 

finansielle foretak og selskapslignende foretak som verken driver med finansformidling eller yter finansielle 

hjelpetjenester, og der mesteparten av deres eiendeler eller gjeld heller ikke er gjenstand for transaksjoner på 

åpne markeder. 

2.99  Særlig klassifiseres følgende finansielle foretak og selskapslignende foretak i undersektor S.127: 

a)  enheter med status som juridiske enheter, f.eks. fond, fondsforvaltere og postkasseselskaper,  

b)  holdingselskaper som gjennom eierforhold kontrollerer en gruppe datterforetak, og hvis hovedvirksomhet 

er å eie gruppen av datterforetak uten å yte andre tjenester til foretakene de eier, dvs. de administrerer 

eller leder ikke andre enheter, 

c)  spesialforetak som har status som institusjonelle enheter, og som skaffer midler på åpne markeder som 

skal benyttes av morforetaket,  
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d)  enheter som yter finansielle tjenester utelukkende med egne midler eller midler fra en oppdragsgiver til 

flere forskjellige kunder, og som bærer risikoen dersom debitor misligholder. Eksempel på slike enheter 

er pengeutlånere, foretak som gir lån til studenter eller til utenlandshandel fra midler mottatt fra en 

oppdragsgiver, f.eks. en enhet i offentlig forvaltning eller en allmennyttig organisasjon, og pantelånere 

som hovedsakelig driver utlånsvirksomhet. 

e)  formålsbestemte statseide fond dersom de er klassifisert som finansielle foretak. 

Forsikringsselskaper (S.128) 

2.100 Definisjon: Undersektoren forsikringsselskaper (S.128) består av finansielle foretak og selskapslignende 

foretak som hovedsakelig driver finansformidling som følge av risikospredning, hovedsakelig i form av 

direkte forsikring og gjenforsikring (se nr. 2.59). 

2.101  Forsikringsselskaper tilbyr 

a)  livs- og skadeforsikring til enkeltstående enheter eller grupper av enheter, 

b)  gjenforsikring til andre forsikringsselskaper. 

2.102  Skadeforsikringsselskaper yter tjenester i form av følgende: 

a)  brannforsikring (f.eks. næringseiendom eller privat eiendom), 

b)  ansvarsforsikring, 

c)  motorvognforsikring (skade og ansvar), 

d)  sjø-, luftfarts- og transportforsikring (herunder energirisikoer), 

e)  ulykkes og sykeforsikring eller 

f)  forsikring mot finansielle risikoer (garanti- og sikkerhetsstillelse). 

Foretak som forsikrer mot finansiell risiko eller kredittrisiko, stiller garantier eller sikkerhet for 

verdipapiriserings- og kredittinstrumenter. 

2.103  Forsikringsselskaper er som oftest aksjeselskaper eller gjensidige enheter. Aksjeselskapene eies av aksjonærer 

og mange er børsnotert. Gjensidige foretak eies av forsikringstakerne og tilbakefører overskuddet til 

forsikringstakerne gjennom utbytte eller bonuser. «Konserninterne» forsikringsselskaper eies vanligvis av et 

ikke-finansielt foretak og forsikrer som oftest aksjonærenes risikoer. 

Tekstboks 2.1 — Forsikringstyper 

Forsikringstype Sektor/undersektor 

Direkte forsikring Livsforsikring 

Forsikringstakeren foretar regelmessige innbetalinger eller 

en engangsinnbetaling til et forsikringsselskap som til 

gjengjeld forplikter seg til å utbetale en avtalt sum, eller en 

livrente, til forsikringstakeren på en fastsatt dato eller 

tidligere. 

Forsikringsselskaper 

Skadeforsikring 

Forsikring som skal dekke risikoer som ulykke, sykdom, 

brann, kreditter osv. 

Forsikringsselskaper 

Gjenforsikring Forsikring som en forsikringstaker kjøper for å beskytte seg 

mot et uforutsett stort antall erstatningskrav eller unormalt 

store krav. 

Forsikringsselskaper 
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Forsikringstype Sektor/undersektor 

Trygde- og 

pensjonsordninger 

Trygd 

Deltakerne er pålagt av 

offentlig forvaltning å forsikre 

seg mot visse sosiale risikoer. 

Trygdepensjoner Trygdeforvaltning 

Andre trygde- og 

pensjonsordninger 

Pensjoner knyttet til 

ansettelsesforhold, unntatt 

trygd. 

Arbeidsgivere kan sette som 

ansettelsesvilkår at 

arbeidstakere tegner forsikring 

mot visse sosiale risikoer. 

Pensjoner knyttet til 

ansettelsesforhold 

Sektor av arbeidsgivere, 

forsikringsselskaper og 

pensjonskasser eller 

ideelle organisasjoner Andre trygde- og 

pensjonsordninger knyttet 

til ansettelsesforhold 

2.104  Undersektor S.128 omfatter ikke: 

a)  institusjonelle enheter som oppfyller de to kriteriene angitt i punkt 2.117. Disse klassifiseres i 

undersektor S.1314, 

b)  hovedkontorer som fører tilsyn med og leder en gruppe som hovedsakelig består av forsikringsselskaper, 

men som ikke selv er forsikringsselskaper. Disse klassifiseres i undersektor S.126, 

c)  allmennyttige organisasjoner med status som selvstendige juridiske enheter rettet mot 

forsikringsselskaper, men som ikke driver med finansformidling. Disse klassifiseres i undersektor S.126. 

Pensjonskasser (S.129) 

2.105 Definisjon: Undersektoren pensjonskasser (S.129) består av finansielle foretak og selskapslignende foretak 

som hovedsakelig driver med finansformidling som følge av at forsikringstakernes sosiale risikoer og behov 

spres (trygde- og pensjonsordninger). I sin egenskap av trygde- og pensjonsordninger yter pensjonskasser 

inntekt etter arbeidsopphør og ofte ytelser ved dødsfall og uførhet. 

2.106  Undersektor S.129 består bare av trygde- og pensjonskasser som er institusjonelle enheter atskilt fra de 

enheter som oppretter dem. Slike autonome pensjonskasser har selvstendig beslutningsmyndighet og fører 

fullstendige regnskaper. Ikke-autonome pensjonskasser er ikke institusjonelle enheter, og anses som en del av 

den institusjonell enheten som har opprettet dem. 

2.107  Eksempler på deltakere i pensjonskasser er blant annet ansatte i et enkeltstående foretak eller en gruppe av 

foretak, ansatte i en bransje eller næring, og personer som har samme profesjon. Ytelser som inngår i 

forsikringspolisen kan  

a)  utbetales til enke/enkemann eller barn etter forsikringstakerens død, 

b)  utbetales etter oppnådd pensjonsalder, eller 

c)  utbetales etter at forsikringstakeren blir ufør. 

2.108  I noen stater kan alle disse risikotypene forsikres av livsforsikringsselskaper i tillegg til pensjonskasser. I 

andre stater kreves det forsikring tegnet i forsikringsselskap for noen av disse risikoklassene. I motsetning til 

livsforsikringsselskaper er pensjonskasser (ved lov) forbeholdt bestemte grupper lønnstakere og selvstendige 

næringsdrivende. 

2.109  Pensjonskasser kan være organisert av arbeidsgivere eller offentlig forvaltning. De kan også være organisert 

av forsikringsselskaper på vegne av arbeidstakere eller det kan være opprettet egne institusjonelle enheter 

som innehar og forvalter midler som skal benyttes til å innfri pensjonsrettigheter og fordele pensjoner. 

2.110  Undersektor S.129 omfatter ikke: 

a)  institusjonelle enheter som oppfyller de to kriteriene angitt i punkt 2.117. Disse klassifiseres i 

undersektor S.1314, 
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b)  hovedkontorer som fører tilsyn med og leder en gruppe som hovedsakelig består av pensjonskasser, men 

som ikke selv er pensjonskasser. Disse klassifiseres i undersektor S.126, 

c)  allmennyttige organisasjoner med status som selvstendige juridiske enheter rettet mot pensjonskasser, 

men som ikke driver med finansformidling. Disse klassifiseres i undersektor S.126. 

Offentlig forvaltning (S.13) 

2.111 Definisjon: Sektoren offentlig forvaltning (S.13) består av institusjonelle enheter som er ikke-

markedsprodusenter med produksjon beregnet på individuelt og kollektivt konsum, og som finansieres av 

obligatoriske bidrag fra enheter som hører til andre sektorer, og institusjonelle enheter som hovedsakelig 

driver med omfordeling av nasjonalinntekt og nasjonalformue. 

2.112  De institusjonelle enhetene som omfattes av sektor S.13 er for eksempel følgende: 

a)  enheter innen offentlig forvaltning som er opprettet ved lov og gitt rettslig myndighet over andre enheter 

på det økonomiske territoriet, og som administrerer og finansierer en gruppe aktiviteter, hovedsakelig 

levering av ikke-markedsrettede varer og tjenester ment som ytelser til beste for samfunnet, 

b)  foretak eller selskapslignende foretak som er offentlige enheter, dersom produksjonen hovedsakelig er 

ikke-markedsrettet og en offentlig enhet kontrollerer foretaket, 

c)  allmennyttige organisasjoner med status som selvstendige juridiske enheter som er ikke-

markedsprodusenter og som kontrolleres og finansieres av offentlig forvaltning, 

d)  selvstendige pensjonskasser, dersom det foreligger en juridisk forpliktelse til å betale premier, og dersom 

offentlig forvaltning forvalter midlene med hensyn til oppgjør og godkjenning av premier og ytelser. 

2.113  Sektoren offentlig forvaltning er inndelt i fire undersektorer: 

a)  statsforvaltning (unntatt trygdeforvaltning) (S.1311), 

b)  delstatsforvaltning (unntatt trygdeforvaltning) (S.1312), 

c)  kommuneforvaltning (unntatt trygdeforvaltning) (S.1313), 

d)  trygdeforvaltning (S.1314). 

Statsforvaltning (unntatt trygdeforvaltning) (S.1311) 

2.114 Definisjon: Undersektoren statsforvaltning omfatter alle statlige administrative organer og andre sentrale 

organer hvis ansvarsområde normalt dekker hele det økonomiske territoriet, med unntak av 

trygdeforvaltningen. 

Undersektoren S.1311 omfatter allmennyttige organisasjoner som kontrolleres av statsforvaltningen, og hvis 

ansvarsområde dekker hele det økonomiske territoriet. 

Markedsreguleringsorganisasjoner som enten utelukkende eller i hovedsak deler ut subsidier, klassifiseres i 

S.1311. Organisasjoner som enten utelukkende eller i hovedsak driver med kjøp, oppbevaring eller salg av 

landbruksvarer eller næringsmidler, klassifiseres i S.11. 

Delstatsforvaltning (unntatt trygdeforvaltning) (S.1312) 

2.115 Definisjon: Undersektoren delstatsforvaltning består av delstatsforvaltninger som er egne institusjonelle 

enheter som utøver noen av offentlig forvaltnings funksjoner, med unntak av trygdeforvaltningen, på et nivå 

under statsforvaltningen og over de offentlige institusjonelle enheter på lokalt nivå. 

Undersektor S.1312 omfatter allmennyttige organisasjoner som kontrolleres av delstatsforvaltningen, og hvis 

ansvarsområde er begrenset til delstatens økonomiske territorium.  
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Kommuneforvaltning (unntatt trygdeforvaltning) (S.1313) 

2.116 Definisjon: Undersektoren kommuneforvaltning omfatter de typer offentlig forvaltning hvis ansvarsområde 

bare dekker en lokal del av det økonomiske territoriet, med unntak av lokale avdelinger av 

trygdeforvaltningen. 

Undersektor S.1313 omfatter allmennyttige organisasjoner som kontrolleres av kommuneforvaltningen, og 

hvis ansvarsområde er begrenset til kommunenes økonomiske territorium. 

Trygdeforvaltning (S.1314) 

2.117 Definisjon: Undersektoren trygdeforvaltning omfatter alle statlige, delstatlige og kommunale institusjonelle 

enheter som har som hovedaktivitet å gi sosiale ytelser og som oppfyller hvert av følgende to kriterier: 

a)  visse grupper av befolkningen er ved lov eller forskrift forpliktet til å delta i ordningen eller betale 

bidrag, og 

b)  offentlig forvaltning er ansvarlig for forvaltningen av institusjonen med hensyn til fastsettelse eller 

godkjenning av bidragene og ytelsene, uavhengig av dens rolle som tilsynsorgan eller arbeidsgiver. 

Det er vanligvis ingen direkte sammenheng mellom størrelsen på bidragene betalt av en enkeltperson og 

risikoen som den samme personen er utsatt for. 

Husholdninger (S.14) 

2.118 Definisjon: Sektoren husholdninger (S.14) består av enkeltpersoner eller grupper av enkeltpersoner i 

egenskap av konsumenter, og eventuelt i egenskap av næringsdrivende, som produserer markedsrettede varer 

og ikke-finansielle og finansielle tjenester (markedsprodusenter), forutsatt at produksjonen av varer og 

tjenester ikke utføres av separate enheter som behandles som selskapslignende foretak. Sektoren omfatter 

også enkeltpersoner eller grupper av enkeltpersoner i egenskap av produsenter av varer og ikke-finansielle 

tjenester utelukkende til eget bruk. 

Husholdninger i egenskap av konsumenter kan defineres som små grupper av personer som deler samme 

bolig og legger sammen sin inntekt og formue, og som konsumerer visse typer varer og tjenester kollektivt, 

hovedsakelig bolig og mat. 

Husholdningenes viktigste tilganger er: 

a)  lønnsinntekt, 

b)  formuesinntekt, 

c)  overføringer fra andre sektorer, 

d)  inntekter fra salg av markedsrettede produkter, og 

e)  beregnede inntekter fra produksjon av produkter for eget bruk. 

2.119  Sektoren husholdninger omfatter: 

a)  enkeltpersoner eller grupper av enkeltpersoner som har konsum som hovedfunksjon, 

b)  personer som bor permanent i institusjoner og som har liten eller ingen handle- eller beslutningsfrihet i 

økonomiske spørsmål (f.eks. medlemmer av religiøse ordener som bor i kloster, langtidspasienter på 

sykehus, innsatte som soner lange fengselsstraffer, eldre som bor permanent på aldershjem). Slike 

personer behandles som én enkelt institusjonell enhet, dvs. én enkelt husholdning, 

c)  enkeltpersoner eller grupper av enkeltpersoner som har konsum som hovedfunksjon og som produserer 

varer og ikke-finansielle tjenester utelukkende til eget bruk. Systemet omfatter bare to kategorier 

tjenester som produseres for eget bruk: tjenester levert av eiere av egen bolig og tjenester i hjemmet som 

ytes av ansatt hjelp, 

d)  enkeltmannsforetak og ansvarlige selskaper uten juridisk status – unntatt dem som behandles som 

selskapslignende foretak – som er markedsprodusenter, og  
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e)  ideelle organisasjoner som enten ikke har selvstendig juridisk status eller som har det, men bare har 

mindre betydning. 

2.120  I ENS 2010 deles husholdningssektoren ytterligere inn i følgende undersektorer: 

a)  arbeidsgivere (S.141) og selvstendig næringsdrivende uten ansatte (S.142), 

b)  lønnstakere (S.143), 

c)  mottakere av formuesinntekt (S.1441), 

d)  pensjonsmottakere (S.1442), 

e)  mottakere av andre overføringer (S.1443). 

2.121  Husholdninger fordeles på undersektorer ut fra den største inntektskategorien (arbeidsgiverinntekt, 

lønnskostnader osv.) i husholdningen som helhet. Når samme husholdning mottar mer enn én inntekt av en 

bestemt kategori, baseres klassifiseringen på husholdningens samlede inntekt innenfor hver kategori. 

Arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende uten ansatte (S.141 og S.142) 

2.122 Definisjon: Undersektoren arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende uten ansatte består av den gruppen 

av husholdninger der de (blandede) inntektene (B.3) som tilflyter eierne av personlige foretak som tilhører 

husholdningen fra deres aktiviteter som produsenter av markedsrettede varer og -tjenester med eller uten bruk 

av betalte lønnstakere, er den største inntektskilden for denne husholdningen som helhet, selv om den ikke 

utgjør mer enn halvparten av husholdningens samlede inntekt. 

Lønnstakere (S.143) 

2.123 Definisjon: Undersektoren lønnstakere består av den gruppen husholdninger der inntekten som stammer fra 

lønnskostnader (D.1) er den største inntektskilden for husholdningen som helhet. 

Mottakere av formuesinntekt (S.1441) 

2.124 Definisjon: Undersektoren mottakere av formuesinntekt består av den gruppen husholdninger der 

formuesinntekt (D.4) er den største inntektskilden for husholdningen som helhet. 

Pensjonsmottakere (S.1442) 

2.125 Definisjon: Undersektoren pensjonsmottakere består av den gruppen husholdninger der inntekten som 

stammer fra pensjoner er den største inntektskilden for husholdningen som helhet. 

Pensjonshusholdninger er husholdninger hvis viktigste inntektskilde er alderspensjon eller andre pensjoner, 

herunder pensjoner fra tidligere arbeidsgivere. 

Mottakere av andre overføringer (S.1443) 

2.126 Definisjon: Undersektoren mottakere av andre overføringer består av den gruppen husholdninger der 

inntekten som stammer fra andre løpende overføringer er den største inntektskilden for husholdningen som 

helhet. 

Andre løpende overføringer er alle løpende overføringer som ikke er formuesinntekt, pensjoner og inntekter 

til personer som bor permanent i institusjoner. 

2.127  Dersom opplysninger om fordelingen av inntektskildene til husholdningen som helhet ikke foreligger til bruk 

ved sektorinndeling, benyttes referansepersonens inntekt ved klassifisering. Referansepersonen i en 

husholdning er den personen som har størst inntekt. Dersom sistnevnte opplysning ikke er tilgjengelig, kan 

fordelingen på undersektor foretas på grunnlag av inntekten til den personen som angir at hun/han er 

referansepersonen. 

2.128  Andre kriterier kan brukes ved inndeling av husholdningene i undersektorer, f.eks. inndeling som 

næringsdrivende etter virksomhet: jordbrukshusholdninger og ikke-jordbrukshusholdninger.  
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Ideelle organisasjoner (S.15) 

2.129 Definisjon: Sektoren ideelle organisasjoner (S.15) består av allmennyttige organisasjoner som er selvstendige 

juridiske enheter, er rettet mot husholdninger og er private ikke-markedsprodusenter. Deres viktigste inntekter 

stammer fra frivillige bidrag i kontanter eller naturalia fra husholdninger i deres egenskap av konsumenter, fra 

utbetalinger fra offentlig forvaltning og fra formuesinntekt. 

2.130  Når slike institusjoner ikke har særlig betydning, inngår de ikke i sektoren ideelle organisasjoner, men i 

husholdningssektoren (S.14) ettersom deres transaksjoner ikke kan skilles fra enheter i denne sektoren. Ikke-

markedsrettede ideelle organisasjoner som kontrolleres av offentlig forvaltning, klassifiseres i sektoren 

offentlig forvaltning (S.13). 

Sektoren ideelle organisasjoner omfatter følgende hovedtyper av slike organisasjoner som leverer ikke-

markedsrettede varer og tjenester til husholdninger: 

a)  fagforeninger, faglige eller akademiske sammenslutninger, forbrukersammenslutninger, politiske partier, 

kirker eller religiøse samfunn (herunder dem som finansieres men ikke kontrolleres av myndighetene), 

sosiale og kulturelle foreninger og fritids- og idrettsklubber, og 

b)  veldedighetsorganisasjoner, hjelpe- og nødhjelpsorganisasjoner finansiert ved frivillige overføringer i 

kontanter eller naturalia fra andre institusjonelle enheter. 

Sektor S.15 omfatter veldedighetsorganisasjoner, hjelpe- og nødhjelpsorganisasjoner som tjener utenlandske 

enheter, men omfatter ikke enheter der medlemskap gir rett til et bestemt sett med varer og tjenester. 

Utlandet (S.2) 

2.131 Definisjon: Sektoren utlandet (S.2) er en gruppering av enheter uten karakteristiske funksjoner og inntekter. 

Sektoren består av utenlandske enheter i den grad disse foretar transaksjoner med innenlandske institusjonelle 

enheter eller har andre økonomiske forbindelser til innenlandske enheter. Regnskapene for denne sektoren gir 

en oversikt over de økonomiske forbindelsene som knytter den nasjonale økonomien sammen med utlandet. 

Den omfatter EUs institusjoner og internasjonale organisasjoner. 

2.132  Utlandet er ikke en sektor som det må føres et fullstendig regnskap for, selv om det ofte er hensiktsmessig å 

behandle utlandet som en sektor. Sektorer opprettes ved å dele opp totaløkonomien for å komme fram til mer 

homogene grupper av innenlandske institusjonelle enheter som er like med hensyn til økonomisk atferd, mål 

og funksjoner. Dette er ikke tilfellet for sektoren utlandet: her registreres de transaksjoner og andre strømmer 

som ikke-finansielle og finansielle foretak, allmennyttige organisasjoner, husholdninger og offentlig 

forvaltning har med utenlandske institusjonelle enheter, og andre økonomiske forbindelser mellom 

innenlandske og utenlandske enheter, f.eks. innenlandske enheters fordringer på utenlandske enheter. 

2.133  Kontoene for utlandet omfatter bare transaksjoner utført mellom innenlandske institusjonelle enheter og 

utenlandske enheter, med følgende unntak: 

a)  transporttjenester (til grensen i eksportlandet) som ytes av innenlandske enheter i forbindelse med 

importerte varer, registreres på kontoene for utlandet som import til fob-priser, selv om tjenestene er 

produsert av innenlandske enheter, 

b)  transaksjoner i utenlandske eiendeler mellom innenlandske enheter som hører til forskjellige sektorer i 

den innenlandske økonomien, framgår av de detaljerte kontoene for finanstransaksjoner for utlandet. 

Disse transaksjonene virker ikke inn på landets finansielle stilling i forhold til utlandet, men virker inn på 

de finansielle forholdene mellom enkeltsektorer og utlandet.  

c)  transaksjoner i landets gjeld mellom utenlandske enheter som hører til ulike geografiske soner, registreres 

i den geografiske inndelingen av kontoer for utlandet. Selv om disse transaksjonene ikke påvirker landets 

samlede gjeld til utlandet, påvirker de landets gjeld til ulike deler av verden. 

2.134  Sektoren utlandet (S.2) er inndelt i: 

a)  EUs medlemsstater og EUs institusjoner og organer (S.21) 

1)  EUs medlemsstater (S.211)  
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2)  EUs institusjoner og organer (S.212) 

b)  Tredjestater og internasjonale organisasjoner som ikke er hjemmehørende i EU (S.22). 

Klassifisering av produksjonsenheter i sektor etter juridiske form 

2.135  Følgende oversikt og punkt 2.31–2.44 oppsummerer prinsippene som ligger til grunn for klassifiseringen av 

produsentenheter i sektorer, ved hjelp av den standardterminologien som benyttes ved beskrivelse av de 

viktigste institusjonstypene. 

2.136  Private og offentlige foretak som er markedsprodusenter, klassifiseres på følgende måte: 

a)  de som hovedsakelig driver med produksjon av varer og ikke-finansielle tjenester: i sektor S.11, (ikke-

finansielle foretak), 

b)  de som hovedsakelig driver med finansformidling og finansielle hjelpetjenester: i sektor S.12 (finansielle 

foretak). 

2.137  Samvirker og ansvarlige selskaper som har status som selvstendige juridiske enheter og som er 

markedsprodusenter, klassifiseres som følger: 

a)  de som hovedsakelig driver med produksjon av varer og ikke-finansielle tjenester: i sektor S.11, (ikke-

finansielle foretak), 

b)  de som hovedsakelig driver med finansformidling og finansielle hjelpetjenester: i sektor S.12 (finansielle 

foretak). 

2.138  Offentlige produsenter som i henhold til særlig lovgivning har status som selvstendige juridiske enheter og 

som er markedsprodusenter, klassifiseres som følger: 

a)  de som hovedsakelig driver med produksjon av varer og ikke-finansielle tjenester: i sektor S.11, (ikke-

finansielle foretak), 

b)  de som hovedsakelig driver med finansformidling og finansielle hjelpetjenester: i sektor S.12 (finansielle 

foretak). 

2.139  Offentlige produsenter som ikke har status som selvstendige juridiske enheter og som er markedsprodusenter, 

klassifiseres som følger: 

a)  Dersom de er selskapslignende foretak: 

1)  de som hovedsakelig driver med produksjon av varer og ikke-finansielle tjenester: i sektor S.11, 

(ikke-finansielle foretak), 

2)  de som hovedsakelig driver med finansformidling og finansielle hjelpetjenester: i sektor S.12 

(finansielle foretak). 

b)  dersom de ikke er selskapslignende foretak: i sektor S.13 (offentlig forvaltning), siden de inngår i de 

enhetene som kontrollerer dem. 

2.140  Allmennyttige organisasjoner (foreninger, stiftelser) med status som selvstendige juridiske enheter, 

klassifiseres som følger: 

a)  de som er markedsprodusenter og hovedsakelig driver med produksjon av varer og ikke-finansielle 

tjenester: i sektor S.11 (ikke-finansielle foretak), 

b)  de som hovedsakelig driver med finansformidling og finansielle hjelpetjenester: i sektor S.12 (finansielle 

foretak). 

c)  de som er ikke-markedsprodusenter: 

1)  i sektor S.13 (offentlig forvaltning), dersom de er offentlige produsenter kontrollert av offentlig 

forvaltning, 
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2)  i sektor S.15 (ideelle organisasjoner), dersom de er private produsenter. 

2.141  Enkeltmannsforetak og ansvarlige selskaper som ikke har status som selvstendige juridiske enheter og som er 

markedsprodusenter, klassifiseres som følger: 

a)  Dersom de er selskapslignende foretak: 

1)  de som hovedsakelig driver med produksjon av varer og ikke-finansielle tjenester: i sektor S.11, 

(ikke-finansielle foretak), 

2)  de som hovedsakelig driver med finansformidling og finansielle hjelpetjenester: i sektor S.12 

(finansielle foretak). 

b)  Dersom de ikke er selskapslignende foretak, klassifiseres de i sektor S.14, husholdninger. 

2.142  Hovedkontorer klassifiseres som følger: 

a)  i sektor S.11 (ikke-finansielle foretak), dersom den viktigste aktiviteten i gruppen av foretak som helhet, 

når de er markedsprodusenter, er produksjon av varer og ikke-finansielle tjenester (se nr. 2.46 bokstav e), 

b)  i sektor S.12 (finansielle foretak), dersom den viktigste aktiviteten i gruppen av foretak som helhet er 

finansformidling (se nr. 2.65 bokstav e). 

Holdingselskaper som har eierinteresser i en gruppe datterforetak, behandles alltid som finansielle foretak. 

Holdingselskaper har eierinteresser i en gruppe foretak, men utøver ingen styring med hensyn til gruppen. 

2.143  Tabell 2.5 viser skjematisk de forskjellige tilfellene som er beskrevet ovenfor. 

Tabell 2.5 – Klassifisering av produksjonsenheter i sektor etter juridiske form 

Type produsent 

Standard juridisk betegnelse 

Markeds-

produsenter 

(varer og ikke-

finansielle 

tjenester) 

Markedsprodu-

senter 

(finansformidling) 

Ikke-markedsprodusenter 

Offentlige 

produsenter 

Private 

produsenter 

Private og offentlige foretak S.11 ikke-

finansielle 

foretak 

S.12 finansielle 

foretak 

  

Samvirker og ansvarlige selskaper med 

status som selvstendige juridiske 

enheter 

S.11 ikke-

finansielle 

foretak 

S.12 finansielle 

foretak 

  

Offentlige produsenter som i henhold 

til særlig lovgivning har status som 

selvstendige juridiske enheter 

S.11 ikke-

finansielle 

foretak 

S.12 finansielle 

foretak 

  

Offentlige produsenter 

uten status som 

selvstendige juridiske 

enheter 

med samme 

kjennetegn 

som selskaps-

lignende 

foretak 

S.11 ikke-

finansielle 

foretak 

S.12 finansielle 

foretak 

  

øvrige   S.13 offentlig 

forvaltning 

 

Allmennyttige organisasjoner med 

status som selvstendige juridiske 

enheter 

S.11 ikke-

finansielle 

foretak 

S.12 finansielle 

foretak 

S.13 offentlig 

forvaltning 

S.15 ideelle 

organisasjoner 
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Type produsent 

Standard juridisk betegnelse 

Markeds-

produsenter 

(varer og ikke-

finansielle 

tjenester) 

Markedsprodu-

senter 

(finansformidling) 

Ikke-markedsprodusenter 

Offentlige 

produsenter 

Private 

produsenter 

Ansvarlige selskaper 

uten status som 

selvstendige juridiske 

enheter 

Enkeltmannsforetak 

med samme 

kjennetegn 

som selskaps-

lignende 

foretak 

S.11 ikke-

finansielle 

foretak 

S.12 finansielle 

foretak 

  

øvrige S.14 

husholdninger 

S.14 

husholdninger 

  

Hovedkontorer der 

hovedaktiviteten til den 

gruppen av foretak som 

hovedkontoret 

kontrollerer, er 

produksjon av: 

varer og ikke-

finansielle 

tjenester 

S.11 ikke-

finansielle 

foretak 

   

finansielle 

tjenester 

 S.12 finansielle 

foretak 

  

LOKALE BRANSJEENHETER OG NÆRINGER 

2.144  De fleste institusjonelle enheter som produserer varer og tjenester, driver med en kombinasjon av aktiviteter 

på samme tid. De kan drive med en hovedaktivitet, noen sekundære aktiviteter og noen hjelpeaktiviteter. 

2.145  En aktivitet finner sted når tilganger som utstyr, arbeidskraft, produksjonsteknikker, informasjonsnettverk 

eller produkter settes sammen, slik at det skapes bestemte varer eller tjenester. En aktivitet kjennetegnes ved 

en innsats av produkter, en produksjonsprosess og ferdige produkter. 

Aktiviteter kan defineres med henvisning til et bestemt nivå i NACE Rev. 2. 

2.146  Dersom en enhet utfører mer enn én aktivitet, blir alle aktivitetene som ikke er hjelpeaktiviteter (se kapittel 3 

nr. 3.12), rangert i samsvar med bruttoproduktet. På grunnlag av det viktigste bruttoproduktet som skapes, 

kan det da skilles mellom hovedaktivitet og sekundære aktiviteter. 

2.147  For å kunne analysere strømmene som opptrer i produksjonsprosessen og i bruken av varer og tjenester, er det 

nødvendig å velge enheter som vektlegger forhold av teknisk-økonomisk art. Dette kravet innebærer at 

institusjonelle enheter må deles opp i mindre og mer homogene enheter ut fra produksjonstype. Lokale 

bransjeenheter er ment å skulle oppfylle dette kravet som en praktisk tilnærming. 

Den lokale bransjeenheten 

2.148 Definisjon: En lokal bransjeenhet er den delen av en bransjeenhet som tilsvarer en lokal enhet. Lokale 

bransjeenheter kalles i SNA 2008 og ISIC Rev. 4 «bedrift». En bransjeenhet omfatter alle delene av en 

institusjonell enhet i dens egenskap av produsent, som bidrar til å utføre en aktivitet på næringsgruppenivå 

(fire sifre) i NACE Rev. 2, og svarer til en eller flere funksjonelle undergrupper av den institusjonelle 

enheten. Den institusjonelle enhetens informasjonssystem må minst være i stand til å angi eller beregne 

verdien av produksjon, produktinnsats, lønnskostnader, driftsresultat og sysselsetting og bruttoinvesteringer i 

fast realkapital for hver lokale bransjeenhet. 

Den lokale bransjeenheten er en institusjonell enhet eller del av en institusjonell enhet som produserer varer 

eller tjenester på et nærmere angitt geografisk sted. 

En lokal bransjeenhet kan svare til en institusjonell enhet i dennes egenskap som produsent. På den annen 

side kan den aldri tilhøre to forskjellige institusjonelle enheter. 

2.149  Dersom en institusjonell enhet som produserer varer og tjenester, har en hovedaktivitet samt en eller flere 

sekundære aktiviteter, deles den opp i samme antall bransjeenheter, og de sekundære aktivitetene klassifiseres 

under andre kategorier enn hovedaktiviteten. Hjelpeaktiviteter skilles ikke ut fra hovedaktiviteten eller de 

sekundære aktivitetene. Men bransjeenheter som faller inn under en bestemt kategori i 

klassifiseringssystemet, kan produsere produkter utenfor den homogene gruppen som et resultat av sekundære 

aktiviteter som dermed henger sammen og som ikke kan identifiseres separat ut fra tilgjengelige regnskaper. 

Dermed kan en bransjeenhet utføre en eller flere sekundære aktiviteter. 
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Næringer 

2.150 Definisjon: En næring består av en gruppe lokale bransjeenheter som driver med samme eller nesten samme 

aktivitet. På det mest detaljerte klassifiseringsnivået består en næring av alle de lokale bransjeenhetene som 

faller innenfor én enkelt næringsgruppe (fire sifre) i NACE Rev. 2, og som derfor driver med samme aktivitet 

som definert i NACE Rev.2. 

Næringer omfatter både lokale bransjeenheter som produserer markedsrettede varer og tjenester, og lokale 

bransjeenheter som produserer ikke-markedsrettede varer og tjenester. En næring består per definisjon av en 

gruppe lokale bransjeenheter som driver med samme type produksjonsvirksomhet, uansett om de 

institusjonelle enhetene de tilhører, driver med markedsrettet eller ikke-markedsrettet produksjon. 

2.151  Næringer kan klassifiseres i tre kategorier: 

a)  næringer som produserer markedsrettede varer og tjenester (markedsrettede næringer) og varer og 

tjenester for eget bruk, Tjenester for eget bruk er boligtjenester som produseres av eiere av egen bolig, og 

produksjon av tjenester i hjemmet som ytes av lønnet personale, 

b)  næringer i offentlig forvaltning som produserer ikke-markedsrettede varer og tjenester: ikke-

markedsrettede næringer i offentlig forvaltning, 

c)  næringer i ideelle organisasjoner som produserer ikke-markedsrettede varer og tjenester: ikke-

markedsrettede næringer i ideelle organisasjoner. 

Klassifisering av næringer 

2.152  Klassifikasjonen som brukes for å gruppere lokale bransjeenheter etter næring, er NACE Rev. 2. 

HOMOGENE PRODUKSJONSENHETER OG HOMOGENE BRANSJER 

2.153  Den enhet som er best egnet til bruk ved analyse av produksjonsprosessen, er den homogene 

produksjonsenheten. Denne enheten utøver en unik aktivitet som kan identifiseres ved dens innsatsfaktorer, 

produksjonsprosess og ferdige produkter. 

Den homogene produksjonsenheten 

2.154 Definisjon: En homogen produksjonsenhet utøver en unik aktivitet som kan identifiseres ved dens 

innsatsfaktorer, produksjonsprosess og ferdige produkter. De produkter som utgjør innsatsfaktorene og 

produktene, kjennetegnes i seg selv av sine fysiske egenskaper, bearbeidingsgraden og produksjonsmetoden 

som anvendes. De kan identifiseres ved hjelp av en produktgruppering (produktgruppering etter næring  

– CPA). CPA er en produktgruppering der komponentene er strukturert i samsvar med kriteriet om 

næringstilknyttet opprinnelse som definert i NACE Rev. 2. 

Den homogene bransjen 

2.155 Definisjon: Den homogene bransjen består av en gruppe enheter med homogen produksjon. De aktiviteter 

som dekkes av en homogen bransje, kan identifiseres med henvisning til en produktklassifikasjon. Den 

homogene bransjen produserer de varene og tjenestene som er angitt i klassifikasjonen, og bare dem. 

2.156  Homogene bransjer er enheter som er opprettet med henblikk på økonomiske analyser. Homogene 

produksjonsenheter kan vanligvis ikke observeres direkte: data som er innsamlet fra de enhetene som brukes i 

statistiske undersøkelser, må omorganiseres slik at de utgjør homogene bransjer. 

 _____  
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KAPITTEL 3 

TRANSAKSJONER I PRODUKTER OG IKKE-PRODUSERT KAPITAL 

TRANSAKSJONER I PRODUKTER GENERELT 

3.01 Definisjon: Produkter er alle varer og tjenester som skapes innenfor produksjonsavgrensningen. Produksjon er 

definert i nr. 3.07. 

3.02  I ENS skilles det mellom følgende hovedkategorier av transaksjoner i produkter: 

Transaksjonskategorier Kode 

Produksjon P.1 

Produktinnsats P.2 

Konsum P.3 

Sluttkonsum P.4 

Bruttoinvestering P.5 

Eksport av varer og tjenester P.6 

Import av varer og tjenester P.7 

3.03  Transaksjoner i produkter registreres som følger: 

a)  på konto for varer og tjenester registreres produksjon og import som tilgang, mens øvrige transaksjoner i 

produkter registreres som anvendelse, 

b)  på produksjonskontoen registreres produksjon som tilgang, mens produktinnsats registreres som 

anvendelse; bruttoprodukt er saldoposten for disse to transaksjonene i produkter, 

c)  på konto for anvendelse av disponibel inntekt registreres konsum som anvendelse, 

d)  på konto for anvendelse av justert disponibel inntekt registreres sluttkonsum som anvendelse, 

e)  på kapitalkontoen registreres bruttoinvestering som anvendelse (endring i ikke-finansiell kapital), 

f)  på konto for varer og tjenester for utlandet registreres import av varer og tjenester som tilgang, mens 

eksport av varer og tjenester registreres som anvendelse. 

Mange viktige saldoposter i kontoene, som bruttoprodukt, bruttonasjonalprodukt, nasjonalinntekt og 

disponibel inntekt defineres på grunnlag av transaksjoner i produkter. Definisjonen av transaksjoner i 

produkter er avgjørende for disse saldopostene. 

3.04  I tilgangstabellen (se nr. 1.136) registreres produksjon og import som tilgang. I anvendelsestabellen 

registreres produktinnsats, bruttoinvestering, konsum og eksport som anvendelse. I den symmetriske 

kryssløpstabellen registreres produksjon og import som tilgang og de andre transaksjonene i produkter som 

anvendelse. 

3.05  Tilgang av produkter verdsettes i basispriser (se nr. 3.44). Anvendelse av produkter verdsettes i kjøperpris (se 

nr. 3.06). For noen typer tilganger og anvendelser, f.eks. import og eksport av varer, benyttes særskilte 

verdsettingsprinsipper. 

3.06 Definisjon: 

Kjøperpris er den prisen kjøperen betaler for produktene. Kjøperpris omfatter følgende: 

a)  produktskatter minus produktsubsidier (men eksklusive fradragsberettigede avgifter som merverdiavgift 

på produktene), 

b)  transportkostnader som betales separat av kjøperen for levering på bestilt tid og sted,  
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c)  fradrag for eventuelle kvantums- eller sesongrabatter på standardpriser eller -satser. 

Kjøperpris omfatter ikke følgende: 

a)  renter eller tjenesteandeler som legges til i henhold til kredittordninger, 

b)  ekstra omkostninger som følge av manglende betaling innen fristen som ble angitt på kjøpstidspunktet. 

Dersom anvendelsestidspunktet ikke faller sammen med kjøpstidspunktet, bør det korrigeres for prisendringer 

i den tiden som er gått mellom de to datoene (på en måte som er i samsvar med endringene i prisen på 

lagerbeholdningene). Slike korrigeringer er viktige dersom prisene på de aktuelle produktene endrer seg 

vesentlig i løpet av regnskapsperioden. 

PRODUKSJON 

3.07 Definisjon: Produksjon er en aktivitet som utføres under kontroll, ansvar og ledelse av en institusjonell enhet 

som bruker innsatsfaktorer i form av arbeidskraft, kapital, varer og tjenester for å produsere varer og tjenester. 

Produksjon dekker ikke naturlige prosesser uten noen menneskelig medvirkning eller kontroll, som vekst i 

fiskebestandene i internasjonalt farvann, men fiskeoppdrett regnes som produksjon. 

3.08  Produksjon omfatter: 

a)  produksjon av alle individuelle eller kollektive varer eller tjenester som leveres til andre enheter enn dem 

som produserer dem, 

b)  produksjon for eget bruk av alle varer som beholdes av produsentene for eget konsum eller 

bruttoinvestering i fast realkapital. 

 Eksempler på produksjon for eget bruk beregnet på bruttoinvestering i fast realkapital, omfatter 

produksjon av fast realkapital, som bygge- og anleggsvirksomhet, utvikling av programvare eller 

mineralleting beregnet på egen bruttoinvestering i fast realkapital. Begrepet bruttoinvestering i fast 

realkapital er beskrevet i nr. 3.124–3.138). 

 Husholdningenes produksjon av varer for eget bruk gjelder vanligvis: 

1)  bygging av boliger for eget bruk, 

2)  produksjon og lagring av jordbruksprodukter, 

3)  bearbeiding av jordbruksprodukter, som produksjon av mel ved maling av korn, tørking og 

konservering av frukt, produksjon av meieriprodukter som smør og ost, samt produksjon av øl, vin 

og brennevin, 

4)  produksjon av andre råvarer, som saltutvinning, torvskjæring og vanntransport, 

5)  andre typer bearbeiding, som veving, keramikk og møbelsnekring, 

c)  produksjon av boligtjenester som eier av egen bolig utfører for eget bruk, 

d)  produksjon av tjenester i hjemmet som ytes av lønnet personale, 

e)  frivillige aktiviteter som resulterer i vareproduksjon. Eksempler på slike aktiviteter er bygging av en 

bolig, kirke eller annen bygning. Frivillige aktiviteter som ikke resulterer i vareproduksjon, f.eks. 

omsorgsarbeid og rengjøring uten betaling, er ikke inkludert. 

Den virksomheten som er angitt i bokstav a)–e) skal inngå som produksjon uansett om den er ulovlig eller 

ikke registreres av skattemyndighetene, trygdemyndighetene, statistiske myndigheter eller andre offentlige 

myndigheter. 

Husholdningenes produksjon for eget bruk registreres dersom denne typen produksjon er vesentlig, dvs. 

dersom den produserte mengden framstår som betydelig i forhold til det samlede tilbudet av den aktuelle 

varen i et land.  
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Den eneste form for produksjon av varer for eget bruk i husholdningene som inngår, er boligbygging og 

produksjon, lagring og bearbeiding av jordbruksprodukter. 

3.09  Produksjon omfatter ikke produksjon av husarbeid og personlige tjenester som produseres og konsumeres i 

samme husholdning. Eksempler på husarbeid som husholdningene selv utfører og som ikke inngår, er: 

a)  rengjøring, oppussing og vedlikehold av boligen i den grad disse aktivitetene også er vanlige for 

leietakere, 

b)  rengjøring, service og reparasjon av varige konsumvarer i husholdninger, 

c)  tilberedning og servering av måltider, 

d)  omsorg, opplæring og undervisning av barn, 

e)  pleie av syke, uføre eller eldre mennesker, 

f)  transport av husholdningens medlemmer eller eiendeler. 

Husarbeid og personlige tjenester som produseres av lønnet personale og boligtjenester i egen bolig inngår i 

produksjonen. 

Hovedaktivitet, sekundære aktiviteter og hjelpeaktiviteter 

3.10 Definisjon: Hovedaktiviteten til en lokal bransjeenhet er den aktiviteten som bidrar til størst bruttoprodukt 

blant de aktiviteter som samme enhet utfører. Hovedaktiviteten klassifiseres i samsvar med NACE Rev. 2, 

først på høyeste klassifikasjonsnivå, og deretter på mer detaljerte nivåer. 

3.11 Definisjon: En sekundær aktivitet er en aktivitet som utføres innenfor samme lokale bransjeenhet i tillegg til 

hovedaktiviteten. Produksjonen fra den sekundære aktiviteten er et biprodukt. 

3.12 Definisjon: En hjelpeaktivitet er en aktivitet som skaper et produkt beregnet på bruk i foretaket. 

En hjelpeaktivitet er en støtteaktivitet som utføres innenfor et foretak for å legge forholdene til rette for 

hovedaktiviteten eller den sekundære aktiviteten i de lokale bransjeenhetene. Alle innsatsfaktorer som 

konsumeres ved utøvelse av en hjelpeaktivitet – materialer, arbeidskraft, kapitalslit osv. – behandles som 

innsatsfaktorer i hovedaktiviteten eller den sekundære aktiviteten de inngår i. 

Eksempler på hjelpeaktiviteter er: 

a)  innkjøp 

b)  salg 

c)  markedsføring 

d)  regnskapstjenester 

e)  databehandling 

f)  transport 

g)  lagertjenester 

h)  vedlikehold 

i)  renhold 

j)  sikkerhetstjenester 

Foretakene kan ha valget mellom å utføre hjelpeaktiviteter selv eller kjøpe dem av spesialister i markedet. 

Investering for eget bruk er ikke en hjelpeaktivitet.  
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3.13  Hjelpeaktiviteter skilles ikke ut som egne enheter, og skilles heller ikke fra de hovedaktivitetene, sekundære 

aktivitetene eller enhetene de betjener. Hjelpeaktiviteter skal følgelig integreres i den lokale bransjeenhet de 

betjener. 

Hjelpeaktiviteter kan utføres på steder som ligger i andre regioner enn den region der den lokale 

bransjeenheten de betjener, befinner seg. Dersom regelen nevnt i første ledd anvendes i snever forstand på 

den geografiske fordelingen av hjelpeaktivitetene, vil det føre til at aggregatene for regioner med høy 

konsentrasjon av hjelpeaktiviteter blir vurdert for lavt. I samsvar med hjemstedsprinsippet skal 

hjelpeaktiviteter derfor allokeres til den region de utøves i, men de inngår i samme næring som den lokale 

bransjeenhet de betjener. 

Produksjon (P.1) 

3.14 Definisjon: Produksjon består av summen av produkter som skapes i regnskapsperioden. 

Eksempler på produksjon omfatter følgende: 

a)  varer og tjenester som leveres av én lokal bransjeenhet til en annen lokal bransjeenhet som hører til 

samme institusjonelle enhet, 

b)  varer som produseres av en lokal bransjeenhet og som på slutten av den regnskapsperioden de er 

produsert i, fortsatt befinner seg i lagerbeholdningene, uansett hvilken anvendelse de får senere. Varer og 

tjenester som produseres og konsumeres innenfor samme regnskapsperiode og i samme lokale 

bransjeenhet, registreres ikke separat. De registreres ikke som en del av den lokale bransjeenhetens 

produksjon eller produktinnsats. 

3.15  Når en institusjonell enhet omfatter mer enn én lokal bransjeenhet, er produksjonen til den institusjonelle 

enheten lik summen av produksjonen i dens lokale bransjeenheter, herunder produksjon levert mellom de 

lokale bransjeenhetene. 

3.16  ENS 2010 skiller mellom tre typer produksjon: 

a)  markedsrettet produksjon (P.11), 

b)  produksjon for eget bruk (P.12), 

c)  ikke-markedsrettet produksjon (P.13). 

Dette skillet anvendes også på lokale bransjeenheter og institusjonelle enheter: 

a)  markedsprodusenter, 

b)  produsenter av produkter til eget bruk, 

c)  ikke-markedsprodusenter. 

Skillet mellom markedsrettet produksjon, produksjon til eget bruk og ikke-markedsrettet produksjon er av 

grunnleggende betydning på grunn av følgende: 

a)  det påvirker verdsettingen av produksjonen og beslektede begreper som bruttoprodukt, 

bruttonasjonalprodukt og konsum i offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner, 

b)  det påvirker klassifiseringen av institusjonelle enheter etter sektor, f.eks. hvilke enheter som inngår i 

sektoren offentlig forvaltning og hvilke som ikke gjør det. 

Skillet er avgjørende for hvilke verdsettingsprinsipper som skal anvendes for produksjonen. Markedsrettet 

produksjon og produksjon for eget bruk skal verdsettes til basispriser. Ikke-markedsprodusenters samlede 

produksjon verdsettes ved å summere produksjonskostnadene. Produksjonen i en institusjonell enhet 

verdsettes som summen av produksjonen til enhetens lokale bransjeenheter, og avhenger dermed også av 

skillet mellom markedsrettet produksjon, produksjon til eget bruk og ikke-markedsrettet produksjon. 

Skillet benyttes også ved klassifisering av institusjonelle enheter etter sektor. Ikke-markedsprodusenter 

klassifiseres i sektoren offentlig forvaltning eller ideelle organisasjoner. 

Skillet er definert ovenfra og nedover, dvs. at det først defineres for institusjonelle enheter, deretter for lokale 

bransjeenheter og til slutt for deres produksjon. 

På produktnivå klassifiseres produksjon som markedsrettet produksjon, produksjon for eget bruk og ikke-

markedsrettet produksjon i tråd med egenskapene til den institusjonelle enhet og lokale bransjeenhet som står 

for produksjonen.  
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3.17 Definisjon: Markedsrettet produksjon består av produksjon som avsettes på markedet eller som er beregnet på 

å avsettes på markedet. 

3.18  Markedsrettet produksjon omfatter: 

a)  produkter solgt til økonomisk signifikante priser, 

b)  produkter som inngår i en byttehandel, 

c)  produkter som brukes som betaling i naturalier (herunder naturallønn og blandet inntekt i naturalier), 

d)  produkter som leveres av én lokal bransjeenhet til en annen innenfor samme institusjonelle enhet, og som 

skal brukes som produktinnsats eller sluttanvendelser, 

e)  produkter som tilføres lagerbeholdninger av ferdigvarer og produkter under arbeid som er beregnet på en 

eller flere av anvendelsene ovenfor (herunder naturlig vekst for dyre- og planteprodukter og uferdige 

bygg og anlegg der kjøperen er ukjent). 

3.19 Definisjon: Økonomisk signifikante priser er priser som har en vesentlig innvirkning på mengden av 

produkter produsentene er villige til å tilby og mengden av produkter forbrukere er villige til å kjøpe. Slike 

priser oppstår når følgende to betingelser er oppfylt: 

a)  produsenten har en motivasjon for å tilpasse tilbudet, enten å skape overskudd på lang sikt eller i det 

minste å dekke kapitalkostnadene og andre kostnader, 

b)  forbrukerne står fritt til å velge om de vil kjøpe eller ikke, og å foreta valget på grunnlag av den pris som 

kreves. 

Priser som ikke er økonomisk signifikante kan benyttes for å oppnå en viss inntekt eller en reduksjon av et 

etterspørselsoverskudd som kan oppstå når tjenester ytes helt vederlagsfritt. 

Hvordan en økonomisk signifikant pris for et produkt fastsettes, henger sammen med den institusjonelle 

enheten og den lokale bransjeenheten som har produsert produktene. For eksempel anses all produksjon som 

selges av personlige foretak eid av husholdninger til andre institusjonelle enheter, som solgt til økonomisk 

signifikante priser, dvs. at den anses som markedsrettet produksjon. Når det gjelder produksjonen i andre 

institusjonelle enheter, bestemmes evnen til å utøve markedsvirksomhet til økonomisk signifikante priser først 

og fremst ved hjelp av et kvantitativt kriterium (50 %-kriteriet), der omsetningen ses i forhold til 

produksjonskostnadene. For å regnes som en markedsprodusent må enheten dekke minst 50 % av sine 

kostnader ved salg i løpet av en fortløpende periode på flere år. 

3.20 Definisjon: Produksjon av produkter til eget bruk omfatter varer eller tjenester som beholdes av den samme 

institusjonelle enheten til eget bruk enten som konsum eller som investering. 

3.21  Produkter som beholdes til eget bruk som konsum, kan bare produseres av husholdningssektoren. Eksempler 

på produkter som beholdes til eget bruk er: 

a)  jordbruksprodukter som beholdes av bønder, 

b)  boligtjenester som produseres av eiere av egen bolig, 

c)  tjenester i hjemmet som ytes av lønnet personale. 

3.22  Produkter som brukes til egne investeringer, kan produseres av en hvilken som helst sektor. Eksempler på 

slike produkter er: 

a)  maskinverktøy produsert av verkstedindustrien, 

b)  boliger eller tilbygg som produseres av husholdninger, 

c)  bygge- og anleggsvirksomhet for eget bruk, herunder felles byggearbeider som utføres av grupper av 

husholdninger, 

d)  programvare til eget bruk, 

e)  forskning og utviklingsarbeid til eget bruk. Utgifter til forskning og utvikling skal bare registreres som 

investering i fast realkapital dersom medlemsstatene har oppnådd tilstrekkelig god pålitelighet og 

sammenlignbarhet på estimatene.  
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3.23 Definisjon: Ikke-markedsrettet produksjon er produksjon som tilbys vederlagsfritt, eller til priser som ikke er 

økonomisk signifikante, til andre enheter. 

Ikke-markedsrettet produksjon (P.13) deles videre inn i: «Betalinger for ikke-markedsrettet produksjon» 

(P.131) som består av ulike gebyrer og avgifter og «annen ikke-markedsrettet produksjon» (P.132) som er 

produksjon som leveres vederlagsfritt. 

Ikke-markedsrettet produksjon produseres av følgende grunner: 

a)  Det kan være teknisk umulig å foreta individuell betaling for kollektive tjenester fordi konsum av slike 

tjenester ikke kan kartlegges og kontrolleres. Produksjon av kollektive tjenester organiseres av enheter i 

offentlig forvaltning og finansieres med andre midler enn inntekter av salg, nemlig skattemidler eller 

annen offentlig inntekt. 

b)  Enheter i offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner kan også produsere og tilby varer eller tjenester 

til enkelthusholdninger som de kunne tatt betalt for, men som de velger å yte vederlagsfritt som ledd i en 

sosialpolitikk eller økonomisk politikk. Eksempler på dette er tilbud om utdanning og helsetjenester 

gratis eller til priser som ikke er økonomisk signifikante. 

3.24 Definisjon: Markedsprodusenter er lokale bransjeenheter eller institusjonelle enheter som hovedsakelig driver 

med markedsrettet produksjon. 

Dersom en lokal bransjeenhet eller institusjonell enhet er en markedsprodusent, er hovedproduksjonen per 

definisjon markedsrettet produksjon, siden begrepet markedsrettet produksjon er definert etter at skillet 

mellom markedsrettet, for eget bruk og ikke-markedsrettet produksjon er anvendt på den lokale 

bransjeenheten eller institusjonelle enheten som står for produksjonen. 

3.25 Definisjon: Produsenter av produkter til eget bruk er lokale bransjeenheter eller institusjonelle enheter som 

hovedsakelig driver med produksjon til eget bruk innenfor samme institusjonelle enhet. 

3.26 Definisjon: Ikke-markedsprodusenter er lokale bransjeenheter eller institusjonelle enheter hvis produksjon 

hovedsakelig tilbys fritt eller til priser som ikke er økonomisk signifikante. 

Institusjonelle enheter – skillet mellom markedsprodusenter, produsenter av produkter til eget bruk og ikke-

markedsprodusenter 

3.27  Tabell 3.1 viser skillet mellom markedsprodusenter, produsenter av produkter til eget bruk og ikke-

markedsprodusenter for institusjonelle enheter i egenskap av produsenter. Her vises også klassifisering etter 

sektor. 

Tabell 3.1 — Skillet mellom markedsprodusenter, produsenter av produkter til eget bruk og ikke-

markedsprodusenter for institusjonelle enheter 

Type institusjonell enhet Klassifisering 

Privat eller 

offentlig? 
 

Ideell organisasjon 

eller ikke? 

Markedspro

dusent? 
Type produsent Sektor(er) 

1. Private 

produsenter 

1.1 Personlige foretak 

eid av husholdninger 

(unntatt selskapslig-

nende foretak eid av 

husholdninger) 

  1.1 = Markeds-

produsent eller 

produsent av 

produkter for eget 

bruk 

Husholdninger 

 1.2 Andre private 

produsenter (herunder 

selskapslignende foretak 

eid av husholdninger) 

1.2.1 Private 

allmennyttige 

organisasjoner 

1.2.1.1 Ja 1.2.1.1 = 

Markedsprodusent 

Selskaper 

   1.2.1.2 Nei 1.2.1.2 = Ikke-

markedsprodusent 

Ideelle 

organisasjoner 

  1.2.2 Andre 

private 

produsenter 

unntatt 

allmennyttige 

organisasjoner 

 1.2.2 = 

Markedsprodusent 

Selskaper 

2. Offentlige 

produsenter 

  2.1 Ja 2.1 = 

Markedsprodusent 

Selskaper 

   2.2 Nei 2.2 = Ikke-

markedsprodusent 

Offentlig 

forvaltning 
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3.28  Tabell 3.1 viser at for å kunne bestemme om en institusjonell enhet skal klassifiseres som markedsprodusent, 

produsent av produkter til eget bruk eller ikke-markedsprodusent, må det gjøres bruk av flere skiller etter tur. 

Det første skillet er mellom private og offentlige produsenter. En offentlig produsent er en produsent som 

kontrolleres av offentlig forvaltning, der kontrollen utøves som definert i nr. 2.38. 

3.29  Som tabell 3.1 viser, finnes private produsenter i alle sektorer så nær som i offentlig forvaltning. Offentlige 

produsenter finnes derimot bare i sektorene ikke-finansielle foretak, finansielle foretak og offentlig 

forvaltning. 

3.30  Personlige foretak som eies av husholdninger, er en særskilt kategori private produsenter. Disse er 

markedsprodusenter eller produsenter av produkter til eget bruk. Det siste er tilfelle når det er snakk om 

produksjon av boligtjenester som produseres av eiere av egen bolig og produksjon av varer for eget bruk. Alle 

personlige foretak som eies av husholdninger klassifiseres i husholdningssektoren med unntak av 

selskapslignende foretak eid av husholdninger. Disse er markedsprodusenter, og klassifiseres i sektorene 

ikke-finansielle foretak og finansielle foretak. 

3.31  For andre private produsenter skilles det mellom private allmennyttige organisasjoner og andre private 

produsenter. 

Definisjon: En privat allmennyttig organisasjon er en juridisk eller sosial enhet som har som formål å 

produsere varer og tjenester, men hvis status gjør at disse varene og tjenestene ikke kan være en kilde til 

inntekter, fortjeneste eller annen økonomisk gevinst for de enhetene som oppretter, kontrollerer eller 

finansierer dem. I de tilfeller der deres produksjonsvirksomhet gir et overskudd, kan dette overskuddet ikke 

overtas av andre institusjonelle enheter. 

En privat allmennyttig organisasjon klassifiseres i sektorene ikke-finansielle foretak og finansielle foretak 

dersom den er en markedsprodusent. 

En privat allmennyttig organisasjon klassifiseres i sektoren ideelle organisasjoner dersom den er en ikke-

markedsprodusent, unntatt i de tilfeller der den kontrolleres av offentlig forvaltning. Når en privat 

allmennyttig organisasjon kontrolleres av offentlig forvaltning, klassifiseres den i sektoren offentlig 

forvaltning. 

Alle andre private produsenter som ikke er allmennyttige organisasjoner, er markedsprodusenter. De 

klassifiseres i sektorene ikke-finansielle foretak og finansielle foretak. 

3.32  Når det skilles mellom markedsrettet og ikke-markedsrettet produksjon og mellom markedsprodusenter og 

ikke-markedsprodusenter benyttes flere kriterier. Formålet med disse kriteriene for marked/ikke-marked (se 

nr. 3.19 for definisjon av økonomisk signifikante priser) er å vurdere om det foreligger markedsmessige 

forhold og om produsentens atferd er tilstrekkelig markedsmessig. I henhold til det kvantitative  

markeds-/ikke-markedskriteriet bør omsetning av produkter til økonomisk signifikante priser dekke over 

halvparten av produksjonskostnadene. 

3.33  Ved anvendelse av dette kvantitative markeds-/ikke-markedskriteriet defineres omsetning og 

produksjonskostnader som følger: 

a)  Med omsetning menes omsetning eksklusive produktskatter, men inklusive alle betalinger som offentlig 

forvaltning eller EUs institusjoner foretar til alle slags produsenter innenfor denne type aktiviteter, dvs. at 

omsetningen er medregnet alle betalinger som er knyttet til volumet på eller verdien av produksjonen, 

men ikke betalinger til dekning av generelle underskudd eller betjening av gjeld. 

 Denne definisjonen av omsetning svarer til definisjonen av produksjon til basispriser, bortsett fra at: 

1)  produksjon til basispriser defineres først etter at det er avgjort om produksjonen er markedsrettet 

eller ikke-markedsrettet: omsetning brukes bare ved verdsetting av markedsrettet produksjon; ikke-

markedsrettet produksjon verdsettes til produksjonskostnadene, 

2)  betalinger fra offentlig forvaltning til dekning av generelle underskudd i offentlige foretak og 

selskapslignende foretak er en del av andre produktsubsidier som definert i nr. 4.35 bokstav c). Som 

følge av dette omfatter markedsproduksjon til basispriser også betalinger foretatt av offentlig 

forvaltning til dekning av generelle underskudd. 

b)  Omsetning omfatter ikke andre inntektskilder som kapitalgevinster (selv om de kan være en normal og 

forventet del av foretakets forretningsinntekter), investeringstilskudd, andre kapitaloverføringer (f.eks. 

innfrielse av gjeld) og kjøp av eierandeler.  
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c)  Ved anvendelse av dette kriteriet er produksjonskostnadene lik summen av produktinnsats, 

lønnskostnader, kapitalslit, næringsskatter og kapitalkostnader. Næringssubsidier trekkes ikke fra. For å 

sikre konsistens mellom begrepene «omsetning» og «produksjonskostnader» ved bruk av det kvantitative 

markeds-/ikke-markedskriteriet, skal «produksjonskostnader» ikke omfatte noen kostnader til 

investeringer for eget bruk. For enkelhets skyld kan kapitalkostnader generelt anslås ved bruk av netto 

faktiske rentebetalinger. For produsenter av finansielle tjenester tas det imidlertid hensyn til 

rentekostnadene, dvs. at det gjøres en korreksjon for finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM). 

Ved anvendelse av det kvantitative markeds-/ikke-markedskriteriet tas en rekke år i betraktning. Mindre 

variasjoner i størrelsen på omsetningen fra ett år til et annet gjør det ikke nødvendig å klassifisere 

institusjonelle enheter (og deres lokale bransjeenheter og produksjon) på nytt. 

3.34  Omsetningen kan bestå av flere komponenter. Når det gjelder helsetjenester som ytes av et sykehus, kan f.eks. 

omsetningen bestå av: 

a)  arbeidsgiverens innkjøp (registreres som inntekt i naturalier utbetalt til de ansatte og som de ansattes 

konsum), 

b)  private forsikringsselskapers innkjøp, 

c)  trygdeforvaltning og offentlig forvaltnings innkjøp, som skal klassifiseres som stønader i naturalier, 

d)  husholdningenes ikke-refunderte innkjøp (konsum). 

Bare næringssubsidier og gaver (f.eks. fra veldedighet) behandles ikke som omsetning. 

På samme måte kan for eksempel et foretaks omsetning av transporttjenester svare til produktinnsats hos 

produsenter, naturalinntekt fra arbeidsgivere, stønader i naturalier som ytes av offentlig forvaltning og ikke-

refunderte innkjøp i husholdningene. 

3.35  Private allmennyttige organisasjoner rettet mot næringslivet er et spesialtilfelle. De finansieres vanligvis ved 

bidrag eller kontingenter fra den aktuelle gruppen av virksomheter. Kontingentene behandles ikke som 

overføringer, men som betaling for tjenesteytelser, dvs. som omsetning. Disse allmennyttige organisasjonene 

er derfor markedsprodusenter og klassifiseres i sektorene ikke-finansielle eller finansielle foretak. 

3.36  Ved å benytte sammenligningskriteriet på omsetningen og produksjonskostnadene til private eller offentlige 

allmennyttige organisasjoner kan det i noen særlige tilfeller være misvisende å ta alle betalinger knyttet til 

produksjonsvolum med i omsetningen. Dette kan for eksempel være tilfellet ved finansiering av private og 

offentlige skoler. Betalinger fra offentlig forvaltning kan ha sammenheng med antallet elever, men kan være 

resultat av forhandlinger med denne sektoren. I et slikt tilfelle registreres disse betalingene ikke som 

omsetning, selv om de kan ha en eksplisitt sammenheng med produksjonsvolumet, dvs. antall elever. Dette 

innebærer at en skole som hovedsakelig finansieres av slike betalinger, er en ikke-markedsprodusent. 

3.37  Offentlige produsenter kan være markedsprodusenter eller ikke-markedsprodusenter. Markedsprodusenter 

klassifiseres i sektorene ikke-finansielle foretak og finansielle foretak. Dersom den institusjonelle enheten er 

en ikke-markedsprodusent, klassifiseres den i sektoren offentlig forvaltning. 

3.38  Lokale bransjeenheter i egenskap av markedsprodusenter og produsenter for eget bruk kan ikke levere ikke-

markedsrettet produksjon. Deres produksjon kan derfor bare registreres som markedsrettet produksjon eller 

produksjon for eget bruk, og verdsettes i samsvar med dette (se punkt 3.42–3.53). 

3.39  Lokale bransjeenheter i egenskap av ikke-markedsprodusenter kan som sekundær produksjon levere 

markedsrettet produksjon og produksjon for eget bruk. Produksjonen for eget bruk består av investeringer for 

eget bruk. Hvorvidt det foreligger markedsrettet produksjon, bør i prinsippet avgjøres ved å bruke det 

kvalitative og kvantitative markeds-/ikke-markedsprinsippet på enkeltprodukter. Slik sekundær markedsrettet 

produksjon hos ikke-markedsprodusenter kan f.eks. forekomme når offentlige sykehus krever økonomisk 

signifikante priser for noen av sine tjenester. 

3.40  Andre eksempler er salg av reproduksjoner fra offentlige museer og salg av værvarsler fra meteorologiske 

institutter.  
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3.41  Ikke-markedsprodusenter kan også ha inntekter fra salget av sin ikke-markedsrettede produksjon til priser 

som ikke er økonomisk signifikante, f.eks. museets billettinntekter. Disse inntektene hører inn under ikke-

markedsrettet produksjon. Dersom det er vanskelig å skille mellom disse inntektstypene (billettinntekter og 

inntekter fra salg av plakater og postkort), kan begge behandles enten som inntekt fra markedsrettet 

produksjon eller inntekt fra ikke-markedsrettet produksjon. Valget mellom disse to alternative registreringene 

avhenger av den antatte betydningen av de to inntektstypene (billettinntekter i forhold til inntekter fra salg av 

plakater og postkort). 

Registreringstidspunkt og verdsetting av produksjon 

3.42  Produksjonen registreres og verdsettes på det tidspunkt den skapes i produksjonsprosessen. 

3.43  All produksjon skal verdsettes til basispriser, men særlige konvensjoner gjelder for: 

a)  verdsetting av ikke-markedsrettet produksjon, 

b)  verdsetting av den samlede produksjonen til en ikke-markedsprodusent (lokal bransjeenhet), 

c)  verdsetting av den samlede produksjonen til institusjonelle enheter der en lokal bransjeenhet er en ikke-

markedsprodusent. 

3.44 Definisjon: Basisprisen er den prisen produsenten mottar fra kjøperen for hver produserte vare- eller 

tjenesteenhet, minus eventuell skatt på produksjon eller salg av enheten (dvs. produktskatter), pluss eventuelle 

subsidier for produksjon eller salg av enheten (dvs. produktsubsidier). Basisprisen omfatter ikke eventuelle 

transportkostnader som produsenten fakturerer separat. Den omfatter heller ikke kapitalgevinster og tap på 

finansielle og ikke-finansielle eiendeler. 

3.45  Produksjon for eget bruk (P.12) verdsettes til basispriser for lignende produkter som omsettes på markedet. 

Dette gir netto driftsresultat eller blandet inntekt for slik produksjon. Et eksempel er boligtjenester produsert 

av eier av egen bolig som gir et netto driftsresultat. Dersom basispriser for lignende produkter ikke er 

tilgjengelige, skal produksjon for eget bruk verdsettes til produksjonskostnad pluss et tillegg (unntatt for ikke-

markedsprodusenter) for netto driftsresultat eller blandet inntekt. 

3.46  Tillegg til produkter under arbeid verdsettes til løpende basispris på det ferdige produktet. 

3.47  For at verdien av produksjon behandlet som produkter under arbeid skal kunne vurderes på forhånd, baseres 

verdien på de faktiske påløpte kostnader pluss et tillegg (unntatt for ikke-markedsprodusenter) for anslått 

driftsresultat eller blandet inntekt. De foreløpige anslagene erstattes senere ved at den faktiske verdien av de 

ferdige produktene (når den bli kjent) fordeles over det tidsrom produktene framstilles i. 

Verdien av produksjonen av ferdige produkter er summen av verdien av: 

a)  ferdige produkter som er solgt eller har inngått i en byttehandel, 

b)  tilgang av ferdige produkter til lagerbeholdning minus avgang, 

c)  ferdige produkter for eget bruk. 

3.48  Verdien av bygg og anlegg som anskaffes i uferdig stand, anslås på grunnlag av de kostnadene som er påløpt 

fram til datoen for kjøpet, og omfatter et tillegg for driftsresultat eller blandet inntekt (dette tillegget kan 

beregnes ut fra prisene på tilsvarende bygg og anlegg). Verdien av delbetalinger kan benyttes til å anslå 

verdien av bruttoinvesteringen i fast realkapital foretatt av kjøperen i løpet av en periode, forutsatt at det ikke 

er foretatt forskudds- eller etterskuddsbetalinger. 

Dersom bygge- og anleggsarbeider som utføres for eget bruk, ikke blir fullført innenfor én enkelt 

regnskapsperiode, anslås verdien av produksjonen ved bruk av følgende metode. Forholdet mellom 

produksjonskostnadene som påløper i inneværende periode og de samlede kostnadene som påløper hele 

byggeperioden, beregnes. Dette forholdstallet multipliseres med den anslåtte samlede produksjonen i 

basispriser. Dersom det ikke er mulig å anslå verdien av det ferdige byggeprosjektet i løpende basispriser, 

verdsettes det til den samlede produksjonskostnaden pluss et tillegg (unntatt for ikke-markedsprodusenter) for 

netto driftsresultat eller blandet inntekt. Dersom arbeidskraften er helt eller delvis gratis, f.eks. når 

husholdninger utfører byggearbeider i fellesskap, skal det i anslaget over de samlede produksjonskostnadene 

inngå et anslag over verdien av dette arbeidet beregnet ut fra lønningene for tilsvarende arbeid.  
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3.49  Den samlede produksjonen til en ikke-markedsprodusent (en lokal bransjeenhet) verdsettes til de samlede 

produksjonskostnadene, dvs. summen av: 

a)  produktinnsats (P.2), 

b)  lønnskostnader (D.1), 

c)  kapitalslit (P.51c), 

d)  næringsskatter (D.29) minus næringssubsidier (D.39). 

Rentekostnader (unntatt FISIM) inngår ikke som kostnader til ikke-markedsrettet produksjon. Kostnader for 

annen ikke-markedsrettet produksjon omfatter heller ikke en imputasjon for netto kapitalavkastning eller 

leieverdien av næringsbygg som eies og brukes i annen ikke-markedsrettet produksjon. 

3.50  Den samlede produksjonen til en institusjonell enhet er summen av produksjonen til dens lokale 

bransjeenheter. Dette gjelder også for institusjonelle enheter som er ikke-markedsprodusenter. 

3.51  Dersom ikke-markedsprodusenter ikke har noen sekundær markedsrettet produksjon, skal ikke-markedsrettet 

produksjon verdsettes til produksjonskostnadene. For sekundær markedsrettet produksjon hos ikke-

markedsprodusenter, verdsettes ikke-markedsrettet produksjon som en restverdi, dvs. som samlede 

produksjonskostnader minus inntekter fra markedsrettet produksjon. 

3.52  Markedsrettet produksjon hos ikke-markedsprodusenter verdsettes til basispriser. Samlet produksjon hos 

ikke-markedsrettede lokale bransjeenheter, som omfatter markedsrettet produksjon, ikke-markedsrettet 

produksjon og produksjon for eget bruk, verdsettes til summen av produksjonskostnadene. Deres 

markedsrettede produksjon verdsettes etter salgsinntektene fra markedsrettede produkter, og verdien av deres 

ikke-markedsrettede produksjon framkommer som differansen mellom verdien av den samlede produksjonen 

og summen av den markedsrettede produksjonen og produksjonen for eget bruk. Verdien av deres 

salgsinntekter fra ikke-markedsrettet produksjon av varer og tjenester til priser som ikke er økonomisk 

signifikante, inngår ikke i disse beregningene, de inngår i verdien av deres ikke-markedsrettede produksjon. 

3.53  Under følger en liste over unntak og presiseringer vedrørende registreringstidspunkt og verdsetting av 

produksjon (oppstilt i samme rekkefølge som næringshovedområdene i CPA). 

Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske (næringshovedområde A) 

3.54  Produksjonen av jordbruksprodukter registreres som kontinuerlig produksjon over hele produksjonsperioden 

(og ikke bare når avlingen høstes eller dyrene slaktes). 

Avlinger, tømmer på rot og bestander av fisk eller dyr som oppdrettes med sikte på produksjon av 

næringsmidler, behandles som beholdninger av produkter under arbeid og omdannes til beholdninger av 

ferdige produkter når prosessen er ferdig. 

Produksjon omfatter ikke eventuelle endringer i ikke-avlede/-dyrkede biologiske ressurser, f.eks. vekst hos 

viltlevende dyr, fugler og fisk eller ikke-dyrket skog. 

Industriprodukter (næringshovedområde C), bygge- og anleggsvirksomhet (næringshovedområde F) 

3.55  Når oppføringen av en bygning eller et annet anleggsarbeid strekker seg over flere regnskapsperioder, anses 

produksjonen i hver periode som solgt til kjøperen ved slutten av perioden, dvs. den registreres som 

investering i fast realkapital hos kjøperen i stedet for som produkter under arbeid i bygge- og 

anleggsnæringen. Produksjonen behandles som om den er solgt til kjøperen i flere trinn. Når avtalen stipulerer 

delbetalinger, kan verdien av produksjonen være tilnærmet lik verdien av delbetalingene som foretas i hver 

periode. Dersom den endelige kjøperen er ukjent, registreres den uavsluttede produksjonen for hver periode 

som produkter under arbeid. 

Varehandel, reparasjon av motorvogner (næringshovedområde G) 

3.56  Tjenesteproduksjonen innen engros- og detaljhandel måles ved handelsavansen på varene som kjøpes inn for 

videresalg. 

Definisjon: En handelsavanse er differansen mellom faktisk, realisert eller imputert salgspris på en vare som 

er kjøpt inn for videresalg, og den pris som en forhandler måtte ha betalt for å erstatte varen ved det tidspunkt 

varen selges eller avhendes på annen måte.  
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Handelsavansene på visse varer kan være negative dersom salgsprisene settes ned. Handelsavansene er 

negative på varer som ikke blir solgt, men i stedet går til spille eller stjeles. Handelsavansene på varer som gis 

til ansatte som naturallønn eller som eierne beholder for eget bruk, er lik null. 

Kapitalgevinster og -tap er ikke inkludert i handelsavansen. 

En grossists eller detaljists produksjon beregnes på følgende måte: 

verdien av produksjonen = 

verdien av omsetningen 

pluss verdien av varer kjøpt for videresalg og anvendt som produktinnsats, naturallønn eller blandet inntekt i 

naturalier, 

minus verdien av varer kjøpt for videresalg, 

pluss verdien av tillegg til beholdninger av varer for videresalg, 

minus verdien av varer uttatt av beholdninger av varer for videresalg, 

minus verdien av gjentatte tap på grunn av normalt svinn, tyveri eller upåregnelig skade. 

Transport og lagring (næringshovedområde H) 

3.57  Produksjon av transporttjenester måles ved verdien av beløpene som mottas for transport av gods eller 

personer. Transport for eget bruk innenfor de lokale bransjeenhetene anses som en hjelpeaktivitet og blir ikke 

identifisert eller registrert separat. 

3.58  Produksjon av lagringstjenester måles som verdien av et tillegg til produkter under arbeid. Prisstigning på 

varer på lager bør ikke anses som produkter under arbeid eller produksjon, men behandles som kapitalgevinst. 

Dersom verdistigningen gjenspeiler en prisstigning uten at kvaliteten er endret, er det ikke tale om ytterligere 

produksjon i perioden ut over lagerkostnadene eller et uttrykkelig kjøp av lagertjenester. I følgende tre 

tilfeller anses verdiøkningen likevel som produksjon: 

a)  Når kvaliteten på varene forbedres over tid, f.eks. når det gjelder vin. Kvalitetsøkning anses som 

produksjon bare i de tilfeller der modning er ledd i den normale produksjonsprosessen. 

b)  Når sesongmessige faktorer virker inn på tilbud eller etterspørsel etter en bestemt vare og medfører 

regelmessige, forutsigbare svingninger i prisen i løpet av året, selv om varens fysiske kvalitet er uendret. 

c)  Når produksjonsprosessen er lang nok til at diskonteringsfaktorer får anvendelse på arbeid som utføres 

lenge før levering. 

3.59  De fleste endringer i prisen på varer på lager, er ikke tillegg til produkter i arbeid. For å anslå prisøkningen på 

lagervarer ut over lagerkostnadene, kan det tas utgangspunkt i forventet verdiøkning ut over den generelle 

inflasjonen i løpet av en forhåndsfastsatt periode. En eventuell gevinst som oppnås utenom den 

forhåndsfastsatte perioden, registreres fortsatt som kapitalgevinst eller -tap. 

Lagringstjenester omfatter ikke eventuelle endringer i pris som skyldes innehav av finansielle eiendeler, 

verdigjenstander eller andre ikke-finansielle eiendeler som grunn og bygninger. 

3.60  Produksjon av reisebyråtjenester måles som verdien av de tjenesteandeler byråene krever inn (honorarer og 

provisjoner), og ikke som de reisendes samlede betalinger til reisebyråene, herunder utgifter til transport med 

en tredjemann. 

3.61  Produksjon av turoperatørtjenester måles ut fra de reisendes samlede betalinger til turoperatøren. 

3.62  Forskjellen mellom reisebyråers og turoperatørers virksomhet ligger i at reisebyråene bare opptrer som 

formidler på vegne av de reisende, mens turoperatører skaper et nytt produkt, nemlig en «pakkereise» som 

kan bestå av flere elementer som reise, overnatting og underholdning.  



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/95 

 

Overnattings- og serveringsvirksomhet (næringshovedområde I) 

3.63  Verdien av produksjonen av tjenester i hoteller, restauranter og kafeer omfatter verdien av mat, drikkevarer 

osv. som konsumeres. 

Finansierings- og forsikringsvirksomhet (næringshovedområde K): sentralbankens produksjon 

Sentralbanken leverer følgende tjenester: 

a)  pengepolitiske tjenester, 

b)  finansformidlingstjenester, 

c)  tjenester i form av tilsyn med finansielle foretak. 

Sentralbankens produksjon måles som summen av dens kostnader. 

Finansierings- og forsikringsvirksomhet (næringshovedområde K): finansielle tjenester generelt 

Finansielle tjenester består av følgende tjenester: 

a)  finansformidlingstjenester (herunder forsikrings- og pensjonstjenester), 

b)  tjenester levert av finansielle hjelpeforetak og 

c)  andre finansielle tjenester. 

3.64  Finansformidling omfatter finansiell risikostyring og likviditetsomdanning. Foretak som driver slik 

virksomhet skaffer midler ved for eksempel å motta innskudd og utstede veksler, obligasjoner og andre 

verdipapirer. Foretakene bruker disse midlene i tillegg til egne midler til å erverve finansielle eiendeler ved å 

yte lån til andre og ved å kjøpe veksler, obligasjoner og andre verdipapirer. Finansformidlingstjenester 

omfatter forsikrings- og pensjonstjenester. 

3.65  Finansielle hjelpeaktiviteter tilrettelegger for finansiell risikostyring og likviditetsomdanning. Finansielle 

hjelpeforetak opptrer på vegne av andre enheter og utsetter seg ikke for risiko ved å stifte gjeld eller erverve 

finansielle eiendeler som ledd i en formidlingstjeneste. 

3.66  Andre finansielle tjenester omfatter overvåkingstjenester som overvåkning av aksje- og obligasjonsmarkedet, 

sikkerhetstjenester som oppbevaring av verdifulle smykker og viktige dokumenter, og handelstjenester som 

valutahandel og handel med verdipapirer. 

3.67  På grunn av det strenge tilsynet med slike tjenester, produseres finansielle tjenester nesten utelukkende av 

finansielle institusjoner. Dersom en detaljist for eksempel ønsker å tilby kredittfasiliteter til sine kunder, tilbys 

kredittfasilitetene vanligvis av et finansielt foretak som er datterforetak av detaljisten eller av en annen 

spesialisert finansinstitusjon. 

3.68  Finansielle tjenester kan betales direkte eller indirekte. Noen transaksjoner i finansielle eiendeler kan omfatte 

både direkte og indirekte gebyrer. Finansielle tjenester ytes og betales hovedsakelig på fire måter: 

a)  finansielle tjenester som ytes mot direkte betaling, 

b)  finansielle tjenester som betales gjennom renter, 

c)  finansielle tjenester i forbindelse med erverv og avhending av finansielle eiendeler og gjeld på 

finansmarkedene, 

d)  finansielle tjenester som ytes gjennom forsikrings- og pensjonsordninger, der virksomheten finansieres 

gjennom forsikringspremier og avkastning på sparing. 

Finansielle tjenester som ytes mot direkte betaling 

3.69  Slike finansielle tjenester ytes mot eksplisitte gebyrer og dekker et bredt spekter av tjenester som kan tilbys av 

ulike typer finansinstitusjoner. Eksemplene under viser hvilken type tjenester det kreves direkte gebyrer for: 

a)  banker krever betaling fra husholdninger for å gi boliglån, forvalte investeringsporteføljer og eiendom, 

b)  spesialiserte institusjoner tar betaling fra ikke-finansielle foretak for å organisere overtakelse eller 

administrere en omstrukturering av en gruppe foretak,  
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c)  kredittkortselskaper tar betalt fra enheter som godtar betaling med kredittkort, som regel en prosentandel 

av hvert salgsbeløp, 

d)  en betalingskortinnehaver avkreves et eksplisitt gebyr, vanligvis per år, for kortet. 

Finansielle tjenester som betales gjennom renter 

3.70  Innen finansformidling kan en finansinstitusjon, f.eks. en bank, motta innskudd fra enheter som ønsker å få 

rente på midler som enheten ikke har et umiddelbart behov for, og låne ut midlene til andre enheter som ikke 

har tilstrekkelig midler til å dekke sine behov. Banken tilbyr dermed en ordning som tillater at den første 

enheten kan låne ut midler til den andre enheten. Hver av de to partene betaler banken for dens tjenester: den 

enheten som låner ut midlene betaler ved å godta en rente som er lavere enn «referanserenten», mens enheten 

som låner midlene betaler ved å godta en rente som er høyere enn «referanserenten». Differansen mellom den 

renten banken krever av låntakere og den renten den gir innskytere, er et gebyr for FISIM. 

3.71  Det er sjelden tilfelle at de midler en finansinstitusjon låner ut tilsvarer nøyaktig de midler den mottar som 

innskudd. Noen midler kan være satt inn, men ennå ikke utlånt. Noen lån kan finansieres med bankens egne 

midler og ikke med lånte midler. Uansett hvilken finansieringskilde det er tale om, ytes det en tjeneste for de 

lån og innskudd som tilbys. FISIM beregnes for alle lån og innskudd. Disse indirekte gebyrene gjelder bare 

for lån og innskudd som ytes eller mottas av finansinstitusjoner. 

3.72  Referanserenten ligger mellom bankenes renter på innskudd og lån. Den svarer ikke til et aritmetisk 

gjennomsnitt av rentene på lån eller innskudd. Renten som gjelder for inn- og utlån mellom banker, er 

velegnet. Det er imidlertid behov for ulike referanserenter for hver valuta som lån og innskudd er oppgitt i, 

særlig når en utenlandsk finansinstitusjon er involvert. 

FISIM beskrives nærmere i kapittel 14. 

Finansielle tjenester i forbindelse med erverv og avhending av finansielle eiendeler og gjeld på finansmarkedene 

3.73  Når en finansinstitusjon tilbyr et verdipapir (f.eks. en veksel eller en obligasjon) for salg, påløper det et gebyr. 

Kjøpsprisen (salgskursen) er lik verdipapirets anslåtte markedsverdi pluss en margin. Et annet gebyr påløper 

når et verdipapir selges og den pris som tilbys selgeren (kjøpskursen) er lik markedsverdien minus en margin. 

Marginene mellom kjøps- og salgskursene får også anvendelse på aksjer, investeringsfond og utenlandsk 

valuta. Disse marginene er betaling for finansielle tjenester. 

Finansielle tjenester som ytes gjennom forsikrings- og pensjonsordninger, der virksomheten finansieres gjennom 

forsikringspremier og avkastning på sparing 

3.74  Følgende finansielle tjenester inngår i denne kategorien. Samtlige medfører en omfordeling av midler. 

a)  Skadeforsikring. Ved en skadeforsikringsavtale mottar forsikringsselskapet en premie fra en kunde og 

beholder den til det framsettes et krav om erstatning eller forsikringsperioden utløper. 

Forsikringsselskapet investerer premien og den formuesinntekt dette medfører er en ekstra inntektskilde. 

Formuesinntekten utgjør inntekt som kunden avstår fra og behandles som et implisitt tillegg til den 

faktiske premien. Forsikringsselskapet fastsetter de faktiske premiebeløpene slik at summen av premier 

pluss formuesinntekten av dem minus forventede erstatningskrav, resulterer i en margin som 

forsikringsselskapet kan beholde. Denne marginen utgjør forsikringsselskapets produksjon. 

 Produksjon innen skadeforsikring beregnes som: 

 opptjente premier i alt 

 pluss implisitte premietillegg (lik formuesinntekt opptjent av forsikringstekniske avsetninger) 

 minus justerte påløpte erstatninger. 

 Forsikringsselskapene har til rådighet avsetninger som består av ikke-opptjente premier (faktiske premier 

som gjelder neste regnskapsperiode) og utestående erstatningskrav. Utestående erstatningskrav dekker 

krav som ennå ikke er framsatt, som er framsatt men som ennå ikke er oppgjort eller som er framsatt men 

ennå ikke utbetalt. Slike avsetninger kalles forsikringstekniske avsetninger og benyttes til å skape inntekt 

fra investering. Kapitalgevinster og -tap regnes ikke som inntekt fra investering av forsikringstekniske 

avsetninger. Forsikringsselskapet kan investere forsikringstekniske avsetninger i sekundære aktiviteter, 

f.eks. utleie av boliger eller kontorer. Netto driftsresultat fra disse sekundære aktivitetene er inntekt fra 

investering av forsikringstekniske avsetninger.  



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/97 

 

 Omfanget av erstatningskrav som brukes ved beregning av produksjon kalles «justerte erstatninger» og 

disse kan fastsettes på to måter. Ved bruk av forventningsmetoden anslås justerte erstatninger ut fra en 

modell som bygger på tidligere erstatninger selskapet har utbetalt. Med den andre metoden brukes 

regnskapsopplysninger: Justerte erstatninger beregnes i ettertid som faktiske påløpte erstatninger pluss 

endringer i utjevningsavsetninger, dvs. de midler som er avsatt til å innfri uventet store erstatningskrav. 

Dersom utjevningsavsetningene ikke er store nok til at de justerte erstatningskravene kommer opp på et 

normalt nivå, legges bidrag fra egne midler til ved fastsettelsen av justerte erstatningskrav. Et viktig 

særtrekk ved begge metoder er at uventet store erstatningskrav ikke fører til volatile og negative 

beregninger av produksjonen. 

 Endringer i de forsikringstekniske avsetningene og utjevningsavsetningene som følge av endringer i 

finansregelverket, registreres som andre endringer i balansene og har ingen betydning ved beregning av 

produksjonen. Dersom det på grunn av manglende opplysninger ikke er mulig å benytte noen av 

metodene, kan det være nødvendig å i stedet beregne produksjonen til summen av kostnader inkludert et 

tillegg for normalt overskudd. 

 For forsikringer med avkastningsandel trekkes endringer i avsetningene for disse forsikringene fra ved 

beregning av produksjonen. 

b)  En livsforsikringsavtale er en form for sparing. Forsikringstakeren betaler i løpet av et antall år premier 

til forsikringsselskapet mot et løfte om å motta ytelser på et tidspunkt i framtiden. Disse ytelsene kan 

uttrykkes ved en formel knyttet til innbetalte premier eller kan avhenge av hvor godt forsikringsselskapet 

har lykkes med investeringen av midlene. Metoden for beregning av produksjonen innen livsforsikring, 

følger de samme generelle prinsippene som for skadeforsikring. Men på grunn av intervallene mellom 

tidspunktene da premiene innbetales og ytelsene utbetales, må det imidlertid tas særlig høyde for 

endringer i de forsikringstekniske avsetningene. For livsforsikring beregnes produksjonen som: 

 opptjente premier 

 pluss premietillegg,  

minus forfalte ytelser 

 minus økninger (pluss reduksjoner) i forsikringstekniske avsetninger for livsforsikring. 

 Premiene fastsettes på nøyaktig samme måte for livsforsikring som for skadeforsikring. Premietilleggene 

har større betydning for livsforsikring enn for skadeforsikring. Ytelser registreres når de tildeles eller 

utbetales. For livsforsikring er det ikke nødvendig å beregne et justert anslag over ytelsene ettersom det 

ikke forventes den samme volatilitet i utbetalingene. De forsikringstekniske avsetningene for 

livsforsikring øker hvert år fordi innbetalte premier og ny inntekt av investering fordeles på 

forsikringstakerne (men blir ikke tatt ut av dem), og reduseres på grunn av utbetalte ytelser. Det er derfor 

mulig å uttrykke produksjonsnivået for livsforsikring som differansen mellom samlet opptjent inntekt av 

investering av de forsikringstekniske avsetningene for livsforsikring minus den delen av denne inntekten 

av investeringer som faktisk fordeles på forsikringstakerne og legges til de forsikringstekniske 

avsetningene. 

 Når denne metoden ikke kan brukes på grunn av manglende data eller fordi den ikke gir meningsfulle 

resultater, skal også produksjonen for livsforsikring beregnes som summen av produksjonskostnadene 

pluss et tillegg for «normalt overskudd». 

c)  Produksjonen for gjenforsikring skal fastsettes på nøyaktig samme måte som for skadeforsikring, uansett 

om det er livs- eller skadeforsikringer som gjenforsikres. 

d)  Produksjonen for drift av en trygde- og pensjonsordning avhenger av måten ordningen er organisert på. 

Under følger eksempler på hvordan slike ordninger er organisert. 

1)  En trygdeordning er en trygde- og pensjonsordning som omfatter hele samfunnet, og som er innført 

og kontrollert av det offentlige. Formålet med trygdeordningene er å gi borgerne ytelser som skal 

dekke deres behov i forbindelse med alderdom, uførhet eller dødsfall, sykdom, yrkesskade, 

arbeidsløshet, familie- og helsetjenester osv. Dersom det finnes separate enheter, fastsettes deres 

produksjon på samme måte som ved all ikke-markedsrettet produksjon, som summen av kostnadene. 

Dersom det ikke finnes separate enheter, inngår trygdeordningens produksjon i produksjonen til det 

nivå av offentlig forvaltning som ordningen drives på. 

2)  Når en arbeidsgiver driver sin egen trygde- og pensjonsordning, fastsettes verdien av produksjonen 

til summen av kostnadene inkludert et anslag over avkastning av eventuell fast realkapital som 

benyttes i driften av ordningen. Verdien av produksjonen måles på samme måte dersom 

arbeidsgiveren oppretter en egen pensjonskasse som skal forvalte ordningen.  



Nr. 53/98 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

3)  Dersom en arbeidsgiver bruker et forsikringsselskap til å forvalte ordningen på sine vegne, 

verdsettes produksjonen til det honorar forsikringsselskapet krever for arbeidet. 

4)  For en flerforetaksordning måles verdien av produksjonen på samme måte som for 

livsforsikringspoliser: produksjonen er lik ordningens inntekt av investering minus det beløp som 

tilføyes reservene. 

e)  Hvordan produksjonen i standardiserte lånegarantiordninger måles, avhenger av hvilken type produsenter 

som er involvert. Dersom en standardisert lånegarantiordning drives som en markedsprodusent, beregnes 

verdien av produksjonen på samme måte som for skadeforsikring. Dersom ordningen drives som en ikke-

markedsprodusent, beregnes verdien av produksjonen som summen av kostnadene. 

Omsetning og drift av fast eiendom (næringshovedområde L) 

3.75  Produksjon av boligtjenester utført av eier av egen bolig, verdsettes til den anslåtte verdien av den leien som 

en leietaker ville ha betalt for samme bolig, idet det tas hensyn til faktorer som beliggenhet, infrastruktur i 

nabolaget osv., i tillegg til størrelsen og kvaliteten på selve boligen. For garasjer som ligger atskilt fra boligen, 

og som brukes av eieren for eget konsumformål i forbindelse med boligen, må det foretas en tilsvarende 

imputering. Leieverdien av egen bolig i utlandet, f.eks. feriebolig, skal ikke registreres som en del av 

innenlandsk produksjon, men som import av tjenester og tilsvarende netto driftsresultat som primær inntekt 

fra utlandet. For egen bolig som eies av utlendinger, skal det foretas tilsvarende registreringer. For leiligheter 

med deltidsbruksrett registreres en andel av tjenesteandelen. 

3.76  Verdien av boligtjenester utført av eier av egen bolig, beregnes ved bruk av stratifiseringsmetoden. 

Boligmassen stratifiseres etter boligens beliggenhet, art og andre faktorer som får innvirkning på leien. 

Opplysninger om faktisk leie for leide boliger benyttes til å beregne leieverdien for den samlede boligmassen. 

Gjennomsnittlig faktisk leie for hvert stratum får anvendelse på alle boliger i gjeldende stratum. Dersom 

opplysningene om leie stammer fra utvalgsundersøkelser, gjelder ekstrapoleringen til leie for hele 

boligmassen både den delen av boligen som leies og alle egne boliger. Den detaljerte beregningen av leie per 

stratum gjøres for et basisår og ekstrapoleres deretter for påfølgende perioder. 

3.77  Leien som i henhold til stratifiseringsmetoden skal anvendes på egne boliger, defineres som leien som betales 

på det private marked for retten til å bruke en umøblert bolig. Leie for umøblerte boliger fra alle avtaler på det 

private marked brukes for å fastsette beregnet leie. Leie på det private marked som ligger på et lavt nivå på 

grunn av offentlig regulering, inngår også i beregningen. Dersom leietakeren har gitt opplysningene, 

korrigeres den observerte leien ved å legge til eventuelle spesifikke leietilskudd som betales direkte til utleier. 

Dersom det ikke finnes et stort nok utvalget for de observerte leiene som er beskrevet ovenfor, kan observerte 

leier for møblerte boliger brukes for beregningsformål, forutsatt at den justeres for møbeldelen. Unntaksvis 

kan også økt leie for offentlig eide boliger brukes. Lav leie for boliger som leies ut til slektninger eller ansatte, 

bør ikke benyttes. 

3.78  Stratifiseringsmetoden benyttes til ekstrapolering av alle leide boliger. Gjennomsnittsleie for beregning som 

nevnt over, kan være uegnet for visse deler av leiemarkedet. For eksempel er nedsatt leie for møblerte boliger 

eller økt leie for offentlig eide boliger uegnet for de tilsvarende faktisk utleide boligene. I slike tilfeller kreves 

det at særskilte strata for faktisk utleide møblerte boliger eller boliger med bostøtte kombineres med relevante 

gjennomsnittsleier. 

3.79  Dersom det ikke finnes et tilstrekkelig stort leiemarked der boligene er representative for egne boliger, 

benyttes brukerkostmetoden for boliger bebodd av eier. 

Etter brukerkostmetoden er produksjonen av boligtjenester lik summen av produktinnsats, kapitalslit, 

næringsskatter minus næringssubsidier samt netto driftsresultat. 

Netto driftsresultat måles ved å anvende en fast årlig realavkastning på nettoverdien av boligmassen av egne 

boliger i løpende priser (gjenanskaffelseskost). 

3.80  Produksjon av eiendomstjenester i næringsbygninger måles som verdien av forfalt leie. 

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (næringshovedområde M) og forretningsmessig tjenesteyting 

(næringshovedområde N) 

3.81  Produksjon av operasjonell leasing, som utleie av maskiner og utstyr osv., måles som verdien av innbetalt 

leie. Operasjonell leasing skiller seg fra finansiell leasing, som er en finansieringsmetode for anskaffelse av 

fast realkapital, dvs. ved at utleieren gir leieren et lån. Betalinger for finansiell leasing består av avdrag og 

renter, samt et lite gebyr for direkte tjenester som er ytt (se kapittel 15 Kontrakter, leasingkontrakter og 

lisenser).  



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/99 

 

3.82  Forskning og utvikling (FoU) er kreativt arbeid som utføres systematisk for å øke kunnskapsgrunnlaget og 

bruke dette kunnskapsgrunnlaget til å oppdage eller utvikle nye produkter, herunder forbedrede versjoner av 

eller egenskaper ved eksisterende produkter, eller til å oppdage eller utvikle nye eller mer effektive 

produksjonsprosesser. FoU-virksomhet som har et betydelig omfang i forhold til hovedaktiviteten, registreres 

som den lokale bransjeenhetens sekundære aktivitet. Der det er mulig skilles det ut en egen lokal bransjeenhet 

for FoU. 

3.83  Produksjonen av FoU-tjenester måles på følgende måte: 

a)  FoU som utføres av spesialiserte, kommersielle forskningslaboratorier eller forskningsinstitutter, måles 

som inntekter av salg, avtaler, provisjoner, gebyrer osv. på vanlig måte, 

b)  produksjonen av FoU for bruk innenfor samme foretak verdsettes på grunnlag av anslåtte basispriser som 

ville ha blitt betalt dersom forskningen ble levert av en underleverandør. Dersom det ikke finnes et 

marked for å sette ut FoU-virksomhet av lignende art, verdsettes den som summen av 

produksjonskostnadene pluss et tillegg (unntatt for ikke-markedsprodusenter) for netto driftsresultat eller 

blandet inntekt, 

c)  FoU-virksomhet utført av enheter i offentlig forvaltning, på universiteter og i allmennyttige 

forskningsinstitutter verdsettes som summen av produksjonskostnadene. Ikke-markedsprodusenters 

inntekter fra salg av FoU skal registreres som inntekter fra sekundær markedsrettet produksjon. 

Det bør skilles mellom utgifter til FoU og utgifter til undervisning og opplæring. Utgifter til FoU omfatter 

ikke kostnader til utvikling av programvare som hovedaktivitet eller sekundær aktivitet. 

Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning (næringshovedområde O) 

3.84  Offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning ytes som ikke-

markedsrettede tjenester, og verdsettes i samsvar med dette. 

Undervisning (næringshovedområde P) og helse- og sosialtjenester (næringshovedområde Q) 

3.85  For undervisning og helse- og sosialtjenester trekkes det klare grenser mellom markeds- og ikke-

markedsprodusenter, og mellom deres markedsrettede og ikke-markedsrettede produksjon. For enkelte typer 

undervisning og legebehandling kan det f.eks. kreves mindre gebyrer til offentlige institusjoner (eller andre 

institusjoner som mottar bestemte subsidier), mens det for annen undervisning og legebehandling kreves 

kommersielle takster. Et annet eksempel er at samme type tjeneste (f.eks. høyere utdanning) ytes av offentlig 

forvaltning på den ene siden, og av kommersielle institutter på den andre. 

Undervisning og helse- og sosialtjenester omfatter ikke FoU-aktiviteter; helsetjenester omfatter ikke 

undervisning i helsetjenester, f.eks. den som utføres av universitetssykehus. 

Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter (næringshovedområde R) og annen tjenesteyting 

(næringshovedområde S) 

3.86  Produksjon av bøker, innspillinger, film, programvare, bånd, plater osv. er en prosess i to etapper som måles 

på følgende måte: 

1)  produksjonen av originalverker (et produkt omfattet av immaterialrettigheter) måles ut fra basisprisen 

som betales for et tilsvarende originalverk dersom det selges, eller dersom det ikke selges, ut fra 

produksjonskostnadene (herunder et tillegg for driftsresultat) eller den diskonterte verdien av den 

framtidige forventede inntekt ved bruk av verket i produksjonen, 

2)  eieren av denne eiendelen kan bruke den direkte eller til å produsere kopier i ettertid. Dersom eieren har 

gitt andre produsenter lisens til å gjøre bruk av originalen i produksjon, tilsvarer de honorarer, 

provisjoner, royalties osv. som mottas av lisensene, produksjon av tjenester. Salget av originalverket er 

imidlertid en negativ investering i fast realkapital. 

Lønnet arbeid i private husholdninger (næringshovedområde T) 

3.87  Produksjonen av husholdningstjenester som produseres av lønnet personale verdsettes ut fra lønnskostnadene; 

dette omfatter også lønn i naturalier, som mat eller losji. 

PRODUKTINNSATS (P.2) 

3.88 Definisjon: Produktinnsats består av anvendte innsatsvarer og -tjenester i en produksjonsprosess, unntatt 

kapitalslit (bruk av fast realkapital). Varene og tjenestene blir enten bearbeidet eller brukt opp i 

produksjonsprosessen.  
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3.89  Produktinnsats omfatter følgende tilfeller: 

a)  varer og tjenester som benyttes som innsats i hjelpeaktiviteter. Vanlige eksempler er innkjøp, salg, 

markedsføring, regnskap, databehandling, transport, lagring, vedlikehold, sikkerhet osv. Det skilles ikke 

mellom disse varene og tjenestene og de som brukes i hovedaktiviteten (eller den sekundære aktiviteten) 

til en lokal bransjeenhet, 

b)  varer og tjenester som mottas fra en annen lokal bransjeenhet i samme institusjonelle enhet, 

c)  leie av fast realkapital, f.eks. operasjonell leasing av maskiner, biler, programvare og originalverker 

innen underholdning, 

d)  gebyrer for kortsiktige kontrakter, leasingkontrakter og lisenser som registreres som ikke-produsert 

kapital. Dette gjelder ikke rene kjøp av slik ikke-produsert kapital, 

e)  abonnementer, bidrag eller kontingenter som betales til allmennyttige bransjeorganisasjoner (se nr. 3.35), 

f)  poster som ikke behandles som bruttoinvesteringer, f.eks.:  

1)  rimelig verktøy for allment bruk, f.eks. sager, spader, kniver, økser, hammere, skrutrekkere, 

skrunøkler, skiftenøkler og annet håndverktøy; små apparater som f.eks. lommekalkulatorer. Alle 

utgifter til slike varige forbruksvarer registreres som produktinnsats, 

2)  regelmessig vedlikehold og reparasjon av fast realkapital brukt i produksjonen, 

3)  opplæring av personale, markedsundersøkelser og lignende aktiviteter, som kjøpes utenfra eller som 

leveres av en separat lokal bransjeenhet i den samme institusjonelle enheten, 

4)  utgifter til forskning og utvikling behandles som investering i fast realkapital dersom 

medlemsstatene har oppnådd tilstrekkelig god pålitelighet og sammenlignbarhet på estimatene, 

g)  ansattes utgifter til anskaffelser som er nødvendige i produksjonen, f.eks. verktøy eller verneklær som 

den ansatte selv er forpliktet til å kjøpe i henhold til arbeidskontrakten, og som blir refundert av 

arbeidsgiveren, 

h)  arbeidsgiveres utgifter som er til deres egen så vel som de ansattes fordel, og som er nødvendige for 

produksjonen. Eksempler er: 

1)  refusjon av ansattes utgifter til reiser, utstasjonering, flytting og representasjon i forbindelse med 

arbeidet, 

2)  utsmykning og innredning av arbeidsplassen. 

 I avsnittene om lønnskostnader (D.1) finnes en liste over relevante utgifter (se nr. 4.07), 

i)  tjenesteandeler på skadeforsikringstjenester betalt av lokale bransjeenheter (se kapittel 16 Forsikring). 

For at bare tjenesteandelen skal kunne registreres som produktinnsats, reduseres forsikringspremiene med 

f.eks. utbetalte skadeserstatninger og nettoendringer i aktuarreservene. Sistnevnte skal tilskrives lokale 

bransjeenheter med en andel som står i forhold til de premier som er betalt, 

j)  FISIM kjøpt av innenlandske produsenter, 

k)  sentralbankens ikke-markedsrettede produksjon bør i sin helhet tilskrives andre finansformidleres 

produktinnsats. 

3.90  Produktinnsats omfatter ikke: 

a)  varer og tjenester som behandles som bruttoinvestering i fast realkapital, f.eks.: 

1)  verdigjenstander, 

2)  leting etter mineraler,  
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3)  større utbedringer ut over det som er kreves for å holde den faste realkapitalen i god driftsmessig 

stand, for eksempel renovasjon, ombygging eller utvidelse, 

4)  programvare som kjøpes inn eller produseres til eget bruk, 

5)  militære våpen samt utstyr til å levere dem, 

b)  utgifter som behandles som kjøp av ikke-produsert kapital, for eksempel langsiktige kontrakter, 

leasingkontrakter og lisenser (se kapittel 15), 

c)  arbeidsgiveres utgifter behandlet som naturallønn, 

d)  offentlige forvaltningsenheters kollektive tjenester som brukes av markedsprodusenter eller produsenter 

for eget bruk (og som behandles som kollektivt konsum i offentlig forvaltning), 

e)  varer og tjenester som produseres og konsumeres innenfor samme regnskapsperiode og innenfor samme 

lokale bransjeenhet (de registreres heller ikke som produksjon), 

f)  betalinger for offentlige lisenser og avgifter som behandles som næringsskatter, 

g)  betalinger for lisenser på utnyttelse av naturressurser (f.eks. grunn) som behandles som leie, dvs. som en 

betaling av formuesinntekt. 

Registreringstidspunkt og verdsetting av produktinnsats 

3.91  Produkter som brukes som produktinnsats, skal registreres og verdsettes på det tidspunktet da de inngår i 

produksjonen. De verdsettes til kjøperpris for tilsvarende varer og tjenester på anvendelsestidspunktet. 

3.92  Produsenter registrerer ikke bruk av varer i produksjonen direkte. De registrerer innkjøp beregnet på å 

anvendes som innsatsfaktorer minus økningen i mengden av slike varer på lager. 

KONSUM (P.3, P.4) 

3.93  Det brukes to begreper for konsum: 

a)  konsum (P.3), 

b)  sluttkonsum (P.4). 

Med konsum menes utgifter til varer og tjenester som husholdningene, ideelle organisasjoner og offentlig 

forvaltning bruker for å dekke individuelle og kollektive behov. Til forskjell fra dette viser sluttkonsum til 

sektorens faktiske anskaffelse av konsumvarer og -tjenester. Forskjellen mellom disse to begrepene ligger i 

behandlingen av visse varer og tjenester som finansieres av offentlig forvaltning eller ideelle organisasjoner, 

men som leveres til husholdningene som sosiale naturaloverføringer. 

Konsum (P.3) 

3.94 Definisjon: Konsum består av utgifter som innenlandske institusjonelle enheter har til varer eller tjenester 

som brukes til å dekke individuelle eller kollektive behov for samfunnets medlemmer. 

3.95  Husholdningenes konsum omfatter følgende eksempler: 

a)  boligtjenester levert av eiere av egen bolig, 

b)  naturalinntekt, f.eks.: 

1)  varer og tjenester mottatt av ansatte som naturalinntekt, 

2)  varer og tjenester som produseres av personlige foretak eid av husholdninger, og som 

husholdningenes medlemmer beholder til eget konsum. Typiske eksempler er matvarer og andre 

jordbruksvarer, boligtjenester av eiere av egen bolig og tjenester i hjemmet som produseres av lønnet 

personale (tjenere, kokker, gartnere, sjåfører osv.),  
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c)  poster som ikke behandles som produktinnsats, f.eks.: 

1)  materialer til mindre reparasjoner og innredning av boliger av en art som utføres både av leiere og 

eiere, 

2)  materialer til reparasjon og vedlikehold av varige konsumvarer, herunder kjøretøyer, 

d)  poster som ikke behandles som investeringer, særlig varige konsumvarer som fortsetter å fungere over 

flere regnskapsperioder; disse omfatter overføring av eiendomsretten til enkelte varige goder fra et 

foretak til en husholdning, 

e)  finansielle tjenester som betales direkte og den delen av FISIM som brukes til konsum i husholdningene, 

f)  forsikringstjenester, på grunnlag av den implisitte tjenesteandelen, 

g)  pensjonskassers tjenester, på grunnlag av den implisitte tjenesteandelen, 

h)  betalinger fra husholdninger for lisenser, tillatelser osv. som anses som kjøp av tjenester (se  

nr. 4.79 og 4.80), 

i)  kjøp av produksjon til priser som ikke er økonomisk signifikante, f.eks. inngangsbillett til et museum. 

3.96  Husholdningenes konsum omfatter ikke: 

a)  sosiale naturaloverføringer, f.eks. utgifter som i første omgang påløper husholdningene, men som senere 

refunderes av trygdeforvaltningen, f.eks. enkelte utgifter til medisinsk behandling, 

b)  poster som behandles som produktinnsats eller bruttoinvesteringer, f.eks.: 

1)  utgifter til næringsformål i husholdninger som eier personlige foretak, f.eks. til varige goder som 

kjøretøyer, møbler eller elektrisk utstyr (bruttoinvestering i fast realkapital), og dessuten til ikke-

varige goder som drivstoff (behandles som produktinnsats), 

2)  utgifter som eier av egen bolig har til innredning, vedlikehold og reparasjon av boligen, og som ikke 

vanligvis utføres av leiere (behandles som produktinnsats i produksjon av boligtjenester), 

3)  kjøp av boliger (behandles som bruttoinvestering i fast realkapital), 

4)  utgifter til verdigjenstander (behandles som bruttoinvestering), 

c)  poster som behandles som anskaffelse av ikke-produsert kapital, særlig kjøp av grunn, 

d)  alle betalinger fra husholdningene som skal betraktes som skatter (se nr. 4.79 og 4.80), 

e)  abonnementer, bidrag og kontingenter som betales av husholdninger til ideelle organisasjoner, f.eks. 

fagforeninger, faglige sammenslutninger, forbrukersammenslutninger, kirkesamfunn og sosiale og 

kulturelle foreninger, fritidsklubber eller idrettsklubber, 

f)  frivillige overføringer i form av kontanter eller naturalier som foretas av husholdninger til 

veldedighetsformål, støtte- og hjelpeorganisasjoner. 

3.97  Ideelle organisasjoners konsum omfatter to forskjellige kategorier: 

a)  verdien av varer og tjenester produsert av ideelle organisasjoner unntatt investeringer for eget bruk og 

utgifter betalt av husholdninger og andre enheter,  
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b)  ideelle organisasjoners utgifter til varer og tjenester som er produsert av markedsprodusenter og som 

leveres ubearbeidet til husholdninger for deres konsum som sosiale naturaloverføringer, 

3.98  Den offentlige forvaltningens konsum (P.3) omfatter to kategorier konsum, som tilsvarer de ideelle 

organisasjonenes konsum: 

a)  verdien av varer og tjenester som offentlig forvaltning selv produserer (P.1), unntatt investeringer for 

eget bruk (tilsvarer P.12), markedsrettet produksjon (P.11) og betalinger for ikke-markedsrettet 

produksjon (P.131), 

b)  offentlig forvaltnings kjøp av varer og tjenester som produseres av markedsprodusenter og som leveres 

ubearbeidet til husholdninger som sosiale naturaloverføringer (D.632). Offentlig forvaltning betaler for 

disse varene og tjenestene som selgerne leverer til husholdningene. 

3.99  Foretak har ikke utgifter til konsum. Deres kjøp av slike varer og tjenester som brukes av husholdninger til 

konsum, brukes enten som produktinnsats eller leveres til ansatte som naturallønn, dvs. imputert konsum i 

husholdningene. 

Sluttkonsum (P.4) 

3.100 Definisjon: Sluttkonsum består av de varer og tjenester som anskaffes av innenlandske institusjonelle enheter 

for å dekke menneskelige behov, både individuelle og kollektive. 

3.101 Definisjon: Varer og tjenester for individuelt konsum («individuelle varer og tjenester») anskaffes av en 

husholdning og brukes til å dekke behov og ønsker hos medlemmene i husholdningen. Individuelle varer og 

tjenester har følgende kjennetegn: 

a)  det er mulig å observere og registrere varer og tjenester som anskaffes av en husholdning eller dens 

medlemmer, og hvilket tidspunkt anskaffelsen fant sted, 

b)  husholdningen har samtykket til anskaffelsen av varene eller tjenestene, og iverksatt nødvendige tiltak for 

å kunne anvende dem, f.eks. ved å gå på skole eller besøke en klinikk, 

c)  varene eller tjenestene er av en slik art at når de er anskaffet av én husholdning eller person, eventuelt av 

en liten, begrenset gruppe av personer, kan de ikke anskaffes av andre husholdninger eller personer. 

3.102 Definisjon: Kollektive tjenester er tjenester for kollektivt konsum som ytes samtidig til alle medlemmer av 

fellesskapet, eller særlige deler av fellesskapet, f.eks. alle husholdninger som bor i et bestemt område. 

Kollektive tjenester har følgende kjennetegn: 

a)  de kan leveres samtidig til alle medlemmer i fellesskapet eller til bestemte deler av fellesskapet, f.eks. de 

som bor i et bestemt område eller lokalsamfunn, 

b)  bruken av slike tjenester er vanligvis passiv, og krever ikke samtykke eller aktiv deltaking fra alle de 

berørte individene, 

c)  ytelse av en kollektiv tjeneste til ett individ reduserer ikke omfanget av tjenesten som er tilgjengelig for 

andre i samme fellesskap eller deler av fellesskapet. 

3.103  Alt konsum i husholdninger er individuelt. Alle varer og tjenester som leveres av ideelle organisasjoner 

behandles som individuelle varer og tjenester. 

3.104  For varer og tjenester som leveres av offentlige enheter, er avgrensningen mellom individuelle og kollektive 

varer og tjenester trukket opp på grunnlag av Klassifikasjon av offentlige utgifter etter formål (COFOG). 

Alt konsum i offentlig forvaltning som faller inn under følgende kategorier, behandles som utgifter til 

individuelt konsum: 

a) 7.1  Legemidler og helseartikler samt terapeutiske apparater og terapeutisk utstyr 

7.2  Polikliniske tjenester  
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7.3  Sykehustjenester 

7.4  Offentlig helsetjenester 

b) 8.1  Tjenester knyttet til fritid og sport 

8.2  Kulturtjenester 

c) 9.1  Før- og grunnskoleutdanning 

9.2  Utdanning på ungdomsskolenivå og videregående nivå 

9.3  Utdanning mellom videregående nivå og universitets- og høyskolenivå 

9.4  Utdanning på universitets- og høgskolenivå 

9.5  Utdanning der et bestemt nivå ikke kan angis 

9.6  Støttetjenester til utdanning 

d) 10.1  Sykdom og uførhet 

10.2  Alderdom 

10.3  Etterlatte 

10.4  Familie og barn 

10.5  Arbeidsløshet 

10.6  Bolig 

10.7  Sosial utstøting, ikke ellers nevnt 

3.105  Alternativt tilsvarer offentlig forvaltnings individuelle konsum hovednæringsgruppe 14 i klassifikasjon av 

individuelt konsum etter formål (Coicop), som omfatter følgende grupper: 

 14.1 Boligstøtte (tilsvarer COFOG-gruppe 10.6) 

 14.2 Helsepleie (tilsvarer COFOG-gruppe 7.1–7.4) 

 14.3 Kultur og fritid (tilsvarer COFOG-gruppe 8.1 og 8.2) 

 14.2 Utdanning (tilsvarer COFOG-gruppe 9.1–9.6) 

 14.5 Sosiale omsorgstjenester (tilsvarer COFOG-gruppe 10.1–10.5 og 10.7). 

3.106  Kollektivt konsum er den resterende del av konsum i offentlig forvaltning. 

Det består av følgende COFOG-grupper: 

a)  alminnelig offentlig tjenesteyting (kategori 1), 

b)  forsvar (kategori 2), 

c)  offentlig orden og trygghet (kategori 3), 

d)  næringsøkonomiske formål (kategori 4) 

e)  miljøvern (kategori 5) 

f)  boliger og nærmiljø (kategori 6),  
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g)  allmenn administrasjon, tilsyn, spredning av allmenn informasjon og statistikk (alle kategorier), 

h)  forskning og utvikling (alle kategorier). 

3.107  Forholdet mellom de forskjellige konsumbegrepene kan vises i en tabell: 

Tabell 3.2 — Sektor som har utgifter 

 Offentlig forvaltning Ideelle organisasjoner Husholdninger Anskaffelser i alt 

Individuelt konsum X (= Sosiale 

naturaloverføringer) 

X (= Sosiale 

naturaloverføringer) 

X Individuelt 

sluttkonsum i 

husholdninger 

Kollektivt konsum X 0 0 Kollektivt 

sluttkonsum i 

offentlig forvaltning 

I alt Konsum i offentlig 

forvaltning 

Konsum i ideelle 

organisasjoner 

Konsum i 

husholdninger 

Sluttkonsum = 

Konsum i alt 

X: Relevant 

0: Ikke relevant 

3.108  Ideelle organisasjoners konsum er i sin helhet individuelt konsum. Samlet sluttkonsum er lik summen av 

husholdningenes og offentlig forvaltnings sluttkonsum. 

3.109  Det foreligger ingen sosiale naturaloverføringer til/fra utlandet (selv om det finnes pengeoverføringer). 

Samlet sluttkonsum er lik samlet konsum. 

Registreringstidspunkt og verdsetting av konsum 

3.110  Utgifter til en vare skal registreres på tidspunktet da eiendomsretten til varen overføres, og utgifter til en 

tjeneste registreres når leveringen av tjenesten er fullført. 

3.111  Utgifter til varer som er kjøpt på avbetaling eller med en lignende kredittordning (herunder finansiell leasing), 

registreres på tidspunktet da varen leveres, selv om det ikke skjer et eierskifte på dette tidspunktet. 

3.112  Konsum for eget bruk registreres når produksjonen som beholdes for eget bruk, blir produsert. 

3.113  Husholdningenes konsum registreres til kjøperpriser. Dette er prisen kjøperen faktisk betaler for produktene 

på kjøpstidspunktet. En mer detaljert definisjon finnes i punkt 3.06. 

3.114  Varer og tjenester levert som naturallønn verdsettes til basispriser når de produseres av arbeidsgiveren, og til 

arbeidsgiverens kjøperpriser når de kjøpes inn av arbeidsgiveren. 

3.115  Varer og tjenester som beholdes for eget konsum, verdsettes til basispriser. 

3.116  Offentlig forvaltnings eller ideelle organisasjoners konsum av produkter de selv har produsert, registreres på 

tidspunktet da de blir produsert, som også er tidspunktet da offentlig forvaltning eller ideelle organisasjoner 

leverer slike tjenester. Konsum av varer og tjenester som leveres av markedsprodusenter, registreres på 

leveringstidspunktet. 

3.117  Offentlig forvaltnings eller ideelle organisasjoners konsum (P.3) er lik summen av deres produksjon (P.1) 

pluss utgifter til produkter som leveres til husholdningene gjennom markedsprodusenter (som utgjør en del av 

sosiale naturaloverføringer (D.632)) minus betalinger fra andre enheter, markedsrettet produksjon (P.11) og 

betalinger for ikke-markedsrettet produksjon (P.131) minus investeringer for eget bruk (P.12).  
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Registreringstidspunkt og verdsetting av sluttkonsum 

3.118  Varer og tjenester anskaffes av institusjonelle enheter når de overtar eiendomsretten til varene, og når 

leveringen av tjenester til dem er avsluttet. 

3.119  Anskaffelser (sluttkonsum) verdsettes til kjøperpriser for enhetene som pådrar seg utgiftene. 

3.120  Andre naturaloverføringer enn sosiale naturaloverføringer fra offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner 

behandles som om de var overføringer i kontanter. Tilsvarende registreres verdien av varer og tjenester som 

utgifter for de institusjonelle enhetene eller sektorene som anskaffer dem. 

3.121  Verdien av de to aggregatene konsum og sluttkonsum er den samme. Varene og tjenestene som anskaffes av 

innenlandske husholdninger gjennom sosiale naturaloverføringer, verdsettes til samme priser som de 

verdsettes til i utgiftsaggregatene. 

BRUTTOINVESTERING (P.5) 

3.122  Bruttoinvestering omfatter: 

a)  bruttoinvestering i fast realkapital (P.51g): 

1)  kapitalslit (P.51c), 

2)  nettoinvestering i fast realkapital (P.51n), 

b)  lagerendringer (P.52), 

c)  anskaffelser minus avhending av verdigjenstander (P.53). 

3.123  Bruttoinvestering måles brutto før kapitalslit. Nettoinvesteringen beregnes ved å trekke kapitalslit fra 

bruttoinvesteringen. 

Bruttoinvestering i fast realkapital (P.51g) 

3.124 Definisjon: Bruttoinvestering i fast realkapital (P.51) består av innenlandske produsenters anskaffelser minus 

avhending av fast realkapital i løpet av et bestemt tidsrom pluss visse tillegg til verdien av ikke-produsert 

kapital som er et resultat av den produktive aktiviteten til produsenten eller den institusjonelle enheten. Fast 

realkapital er produserte eiendeler som benyttes i produksjonen i over et år. 

3.125  Bruttoinvestering i fast realkapital omfatter både positive og negative verdier: 

a)  positive verdier: 

1)  kjøp av ny eller brukt fast realkapital, 

2)  fast realkapital som produseres og beholdes for produsentens eget bruk (herunder produksjon for 

eget bruk av fast realkapital som ennå ikke er ferdig eller klar til bruk), 

3)  ny eller brukt fast realkapital som anskaffes ved byttehandel, 

4)  ny eller brukt fast realkapital som mottas som kapitaloverføring i naturalier, 

5)  ny eller brukt fast realkapital som anskaffes av brukeren ved finansiell leasing, 

6)  større utbedringer av fast realkapital og eksisterende historiske minnesmerker, 

7)  naturlig vekst i naturkapital som produserer gjentatte produkter, 

b)  negative verdier, f.eks. avhending av fast realkapital registrert som negative anskaffelser: 

1)  salg av brukt fast realkapital,  
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2)  brukt fast realkapital som avhendes ved byttehandel, 

3)  brukt fast realkapital som avhendes som kapitaloverføringer i naturalier. 

3.126  Avhending av fast realkapital omfatter ikke: 

a)  kapitalslit (som inkluderer forventet, normal skade som følge av uhell), 

b)  ekstraordinære tap, f.eks. slike som skyldes tørke eller andre naturkatastrofer, som registreres som andre 

volumendringer i balansene. 

3.127  Det skilles mellom følgende typer bruttoinvesteringer i fast realkapital: 

1) boliger, 

2) andre bygninger og anlegg (dette omfatter større utbedringer av grunn), 

3) maskineri og utstyr, f.eks. skip, biler og datamaskiner, 

4) våpensystemer, 

5) dyrkede biologiske ressurser, f.eks. trær og livdyr, 

6) kostnad ved eierskifte av ikke-produsert kapital, som grunn, kontrakter, leasingkontrakter og lisenser, 

7) FoU, herunder produksjon av fritt tilgjengelig FoU. Utgifter til FoU behandles som investering i fast 

realkapital dersom medlemsstatene har oppnådd god pålitelighet og sammenlignbarhet på estimatene, 

8) leting etter og vurdering av mineraler, 

9) edb-programvare og databaser, 

10) originalverker innenfor underholdning, litteratur eller annen kunst, 

11) andre immaterialrettigheter. 

3.128  Større utbedringer av grunn omfatter: 

a)  landgjenvinning fra havet ved bygging av diker, bølgebrytere og demninger for dette formålet, 

b)  rydding av skog, stein, osv. for å innlemme ny grunn i produksjonen, 

c)  drenering av myr eller vanning av ørken ved bygging av diker, grøfter og vanningskanaler; forebygging 

av flom eller erosjon fra havet eller elver ved bygging av bølgebrytere, diker eller flomvern. 

Disse aktivitetene kan føre til bygging av betydelige nye anlegg som bølgebrytere, flomvern og demninger, 

men disse blir ikke direkte brukt til å produsere andre varer og tjenester, men for å få mer og bedre grunn og 

det er grunnen, som er ikke-produsert kapital, som benyttes i produksjonen. En demning som er bygd for å 

produsere elektrisitet, tjener et annet formål enn en demning som er bygd for å holde havet ute. Bare den 

sistnevnte typen demning klassifiseres som en utbedring av grunn. 

3.129  Bruttoinvestering i fast realkapital omfatter følgende grensetilfeller: 

a)  anskaffelser av husbåter, lektere, campingtilhengere og -vogner som brukes til bolig for husholdninger, 

og alle tilknyttede bygninger, f.eks. garasjer, 

b)  anlegg og utstyr til militært bruk, 

c)  lette våpen og pansrede kjøretøyer brukt av ikke-militære enheter,  
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d)  endringer i livdyrbesetninger som brukes i produksjonen i flere år, f.eks. avlsdyr, melkekyr, trekkdyr og 

sauer som ales opp til ullproduksjon, 

e)  endringer i plantasjer med trær som gir gjentatte avlinger, f.eks. frukttrær, vinstokker, gummitrær,  

palmer osv., 

f)  utbedringer av brukt fast realkapital som er mer omfattende enn vanlig vedlikehold og reparasjoner, 

g)  anskaffelser av fast realkapital ved finansiell leasing, 

h)  avviklingskostnader, dvs. store kostnader knyttet til disponering, f.eks. kostnader ved avvikling av 

kjernekraftverk eller kostnader ved sanering av fyllplasser. 

3.130  Bruttoinvestering i fast realkapital omfatter ikke: 

a)  transaksjoner som inngår i produktinnsats, som: 

1)  kjøp av småverktøy for produksjonsformål, 

2)  alminnelig vedlikehold og reparasjon, 

3)  kjøp av fast realkapital til bruk i henhold til en operasjonell leasingkontrakt (se også kapittel 15 

Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser). For foretaket som bruker den faste realkapitalen, 

behandles leie som produktinnsats. For eieren av den faste realkapitalen registreres 

anskaffelseskostnaden som bruttoinvestering i fast realkapital, 

b)  transaksjoner som registreres som lagerendringer: 

1)  slaktedyr, herunder fjørfe, 

2)  trær til produksjon av tømmer (produkter under arbeid), 

c)  maskiner og utstyr som anskaffes av husholdninger til konsum, 

d)  kapitalgevinster og -tap på fast realkapital, 

e)  tap på fast realkapital som følge av katastrofer, f.eks. ødeleggelse av livdyr- og frukttrebestand på grunn 

av sykdomsutbrudd (og som vanligvis ikke dekkes av en forsikring), eller skade på grunn av flom, vind 

eller skogbrann, 

f)  midler som avsettes uten forpliktelser om faktisk kjøp eller bygging av en bestemt kapitalvare, f.eks. et 

offentlig infrastrukturfond. 

3.131  Bruttoinvestering i fast realkapital i form av utbedringer av brukt fast realkapital registreres som anskaffelser 

av ny fast realkapital av samme type. 

3.132  Produkter omfattet av immaterialrettigheter er et resultat av forskning og utvikling, analysearbeid eller 

innovasjon som skaper kunnskap og hvis anvendelse er begrenset i henhold til loven eller andre 

beskyttelsestiltak. 

Eksempler på eiendeler omfattet av immaterialrettigheter er: 

a)  resultater av FoU, 

b)  resultater av leting etter mineraler, målt som kostnader ved utførte prøveboringer, luftfotografering og 

annen oppmåling, transport osv., 

c)  edb-programvare og store databaser som skal brukes i produksjonen i mer enn ett år, 

d)  originalverker innen underholdning, litteratur og kunst (manuskripter, oversettelser, modeller, filmer, 

lydopptak osv.),  
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3.133  For både fast realkapital og ikke-produsert, ikke-finansiell kapital består kostnadene i forbindelse med 

eierskifte for den nye eieren av følgende: 

a)  kostnader i forbindelse med levering av eiendelen (ny eller brukt eiendel) på avtalt tid og sted, f.eks. 

kostnader for transport, installasjon, montering osv., 

b)  honorarer, godtgjøringer og lignende som betales til landmålere, ingeniører, advokater, takstmenn, 

eiendomsmeglere, auksjonarius osv., 

c)  skatter som skal betales av den nye eieren for overføring av eiendomsretten til eiendelen. Slike skatter er 

skatt på formidlingstjenester og eventuell skatt knyttet til eierskifte, men ikke skatt på den kjøpte 

eiendelen. 

Alle disse kostnadene registreres som bruttoinvestering i fast realkapital av den nye eieren. 

Registreringstidspunkt og verdsetting av bruttoinvestering i fast realkapital 

3.134  Bruttoinvestering i fast realkapital registreres når eiendomsretten til den faste realkapitalen overføres til den 

institusjonelle enheten som har til hensikt å bruke den i produksjonen. 

Det er gjort tilpasninger i denne regelen for: 

a)  finansiell leasing, da det imputeres et eierskifte fra utleier til leietaker, 

b)  bruttoinvestering i fast realkapital for eget bruk, som registreres når den produseres. 

3.135  Bruttoinvestering i fast realkapital verdsettes til kjøperpriser, herunder installasjonskostnader og andre 

kostnader ved eierskifte. Når bruttoinvestering i fast realkapital produseres for eget bruk, verdsettes den til 

basispriser for lignende realkapital, og dersom basispriser ikke er tilgjengelige, til produksjonskostnad pluss 

et tillegg (unntatt for ikke-markedsprodusenter) for netto driftsresultat eller blandet inntekt. 

3.136  Anskaffelse av produkter omfattet av immaterialrettigheter verdsettes på forskjellige måter: 

a)  for leting etter mineraler: til kostnaden for faktisk utførte prøveboringer, samt kostnadene som påløper 

for å gjøre det mulig å utføre prøvene, f.eks. luftfotografering eller annen oppmåling, 

b)  for edb-programvare: til kjøperpriser når den kjøpes på markedet, eller til anslått basispris, eller dersom 

basispris ikke er tilgjengelig, til produksjonskostnad pluss et tillegg for netto driftsresultat (unntatt for 

ikke-markedsprodusenter) når programvaren utvikles i bedriften, 

c)  for originalverker innen underholdning, litteratur eller annen kunst: disse verdsettes til prisen som betales 

av kjøperen dersom de selges, men dersom de ikke selges, kan følgende beregningsmetode godtas: 

i)  den basispris som betales for lignende originalverker, 

ii)  summen av produksjonskostnaden pluss et tillegg (unntatt for ikke-markedsprodusenter) for netto 

driftsresultat eller 

iii)  diskontert verdi av forventet inntekt. 

3.137  Avhending av brukt fast realkapital ved salg verdsettes til basispriser etter fradrag av eventuelle kostnader for 

selgeren i forbindelse med eierskifte. 

3.138  Kostnader i forbindelse med eierskifte kan gjelde både for produsert kapital, herunder fast realkapital, og for 

ikke-produsert kapital, f.eks. grunn. 

I disse kostnadene inngår kjøperprisen når det dreier seg om produsert kapital. Når det dreier seg om grunn og 

annen ikke-produsert kapital, holdes de atskilt fra selve kjøpet og salget og registreres som en egen kategori i 

klassifikasjonen av bruttoinvestering i fast realkapital.  



Nr. 53/110 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

Kapitalslit (P.51c) 

3.139 Definisjon: Kapitalslit (P.51c) er verdiforringelsen av eid fast realkapital på grunn av normal slitasje og 

foreldelse. I beregningen av verdiforringelsen inngår en avsetning for tap på fast realkapital som følge av 

upåregnelig skade som kan dekkes av forsikring. Kapitalslit omfatter forventede avviklingskostnader, f.eks. 

kostnader ved avvikling av kjernekraftverk eller oljeboringsplattformer eller sanering av fyllplasser. Slike 

avviklingskostnader registreres som kapitalslit når den faste realkapitalen tas ut av bruk, dvs. når 

avviklingskostnadene registreres som bruttoinvestering i fast realkapital. 

3.140  Det skal beregnes kapitalslit for all fast realkapital (unntatt dyr), herunder immaterialrettigheter, større 

grunnforbedringer og kostnader ved eierskifte for ikke-produsert kapital. 

3.141  Kapitalslit skiller seg fra den avskrivning som er tillatt for skatteformål, eller den avskrivning som føres i 

foretaksregnskaper. Kapitalslit beregnes på grunnlag av beholdningen av fast realkapital og forventet 

gjennomsnittlig økonomisk levetid for de ulike kategoriene av slike varer. Ved beregning av beholdningen av 

fast realkapital skal årgangsmetoden (PIM) benyttes dersom direkteopplysninger om beholdningen av fast 

realkapital mangler. Beholdningen av fast realkapital verdsettes til kjøperpris i den aktuelle perioden. 

3.142  Ved beregning av gjennomsnittlig økonomisk levetid for de aktuelle kapitalvarene, skal det tas hensyn til tap 

av fast realkapital på grunn av upåregnelige ødeleggelser som kan dekkes med forsikring. For økonomien 

som helhet kan nivå av upåregnelige ødeleggelser i løpet av en gitt regnskapsperiode antas å være lik eller 

nesten lik gjennomsnittet. For de enkelte enheter og grupper av enheter kan det være forskjell mellom faktiske 

og gjennomsnittlige upåregnelige ødeleggelser. På sektornivå registreres eventuelle forskjeller som andre 

volumendringer i fast realkapital. 

3.143  Kapitalslit skal beregnes etter den lineære avskrivningsmetoden, som innebærer at verdien av fast realkapital 

avskrives med et fast beløp over hele kapitalvarens levetid. 

3.144  I noen tilfeller brukes den geometriske avskrivningsmetoden, når mønsteret for hvordan fast realkapital taper 

effektivitet krever det. 

3.145  På de forskjellige kontoene registreres alltid kapitalslit under hver enkelt saldopost, som angis brutto og netto. 

Med å registrere «brutto» menes uten fradrag for kapitalslit, mens med å registrere «netto» menes etter 

fradrag for kapitalslit. 

Lagerendringer (P.52) 

3.146 Definisjon: Lagerendringer måles i verdien av tilgang til lagrene minus verdien av avgang og verdien av 

eventuelt gjentatte tap mens varene ennå ligger på lager. 

3.147  På grunn av fysisk forringelse, upåregnelige skader eller tyveri kan det oppstå tap i alle slags varer i 

lagerbeholdningen, f.eks: 

a)  råvarer og materiell, 

b)  produkter under arbeid, 

c)  ferdigvarer, 

d)  handelsvarer (f.eks. ved butikktyverier). 

3.148  Lagerbeholdninger omfatter følgende kategorier: 

a)  Råvarer og materiell: 

 Dette omfatter alle produkter som oppbevares på lager med sikte på å brukes som produktinnsats, 

herunder også produkter som lagres av offentlig forvaltning. Gull, diamanter osv. regnes som råvarer når 

de er beregnet på industrielt bruk eller annen produksjon. 

b)  Produkter under arbeid: 

 Dette omfatter produksjon som ikke er fullført, og registreres i lagerbeholdningene til produsenten. Det 

kan f.eks. være tale om: 

1)  avlinger på rot,  
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2)  livdyr og frukttrebestand i vekstfasen, 

3)  uferdige bygg- og anlegg (unntatt de som er produsert i henhold til en salgskontrakt inngått på 

forhånd eller for eget bruk, som behandles som investeringer i fast realkapital), 

4)  annen uferdig fast realkapital, f.eks. skip og borerigger, 

5)  delvis ferdige undersøkelser i forbindelse med juridisk eller annen rådgivning, 

6)  delvis ferdige filmproduksjoner, 

7)  delvis ferdige edb-programmer. 

 Produkter under arbeid skal registreres for alle produksjonsprosesser som ikke er ferdig på slutten av den 

aktuelle perioden. Dette har betydning for kvartalsregnskaper, f.eks. for jordbruksavlinger som ikke kan 

modnes i løpet av ett kvartal. 

 Reduksjon i produkter under arbeid finner sted når produksjonsprosessen er ferdig. På dette tidspunktet 

omdannes alle produkter under arbeid til ferdige produkter. 

c)  Ferdigvarer: 

 Ferdigvarer i lagerbeholdningene består av produksjon som produsenten ikke har til hensikt å bearbeide 

ytterligere før den leveres til institusjonelle enheter. 

d)  Handelsvarer: 

 Dette er varer som anskaffes med sikte på videresalg uten at de endres. 

Registreringstidspunkt og verdsetting av lagerendringer 

3.149  Registreringstidspunktet og verdsettingen av lagerendringer gjøres på samme måte som for andre 

produkttransaksjoner. Dette gjelder særlig produktinnsats (f.eks. råvarer og materiell), produksjon (f.eks. 

produkter under arbeid og produksjon i forbindelse med lagring av jordbruksprodukter) og bruttoinvestering i 

fast realkapital (f.eks. produkter under arbeid). Dersom varer bearbeides i utlandet og det skjer en endring i 

den økonomiske eiendomsretten til varene, skal varene inngå i eksporten (og senere i importen). Eksporten 

registreres som en ledsagende reduksjon i lagerbeholdningene, og den tilsvarende importen registreres som en 

økning i lagerbeholdningene, forutsatt at varene ikke umiddelbart selges eller brukes. 

3.150  Ved beregning av endringer i lagerbeholdninger, verdsettes varer som tilføres lagerbeholdningen på 

tilførselstidspunktet, og varer som tas ut av beholdningen, verdsettes på uttakstidspunktet. 

3.151  Følgende priser skal brukes til å verdsette lagerendringer: 

a)  produksjon av ferdigvarer som overføres til produsentens lagerbeholdninger, skal verdsettes som om de 

på dette tidspunktet ble solgt til basispris, 

b)  tillegg til produkter under arbeid verdsettes i forhold til den anslåtte løpende basisprisen på det ferdige 

produktet, 

c)  reduksjon av produkter under arbeid (som følge av lageravgang når produksjonen er fullført) verdsettes 

til løpende basispris for de uferdige produktene, 

d)  varer som tas ut av lagrene for å selges, verdsettes til basispriser, 

e)  handelsvarer som tilføres lagre til grossister, detaljister osv., verdsettes til den faktiske eller antatte 

kjøperprisen, 

f)  handelsvarer som tas ut av lagre, verdsettes til den kjøperprisen de kan gjenanskaffes for på det 

tidspunktet de tas ut, og ikke på tidspunktet for anskaffelsen.  
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3.152  Tap som følge av fysisk forringelse, forsikringsskade eller tyveri registreres og verdsettes som følger: 

a)  for råvarer og materiell: som om de faktisk ble tatt ut av lageret for å brukes i produksjonen 

(produktinnsats), 

b)  for produkter under arbeid: som fradrag i tilleggene som stammer fra produksjonen i samme tidsrom, 

c)  for ferdigvarer og handelsvarer: som om de var tatt ut av lageret til løpende pris for uskadde varer. 

3.153  Dersom opplysninger mangler, kan følgende tilnærmingsmetode for beregning av lagerendringer benyttes: 

a)  Når volumendringene i lagerbeholdningene er regelmessige, kan en akseptabel tilnærmingsmetode være 

å multiplisere volumendringen i lagerbeholdningen med gjennomsnittsprisen for perioden. Kjøperpriser 

benyttes for lagerbeholdninger hos brukere eller grossister og detaljister; basispriser for 

lagerbeholdninger hos produsenter, 

b)  når prisen på de aktuelle varene holder seg konstant, er det til tross for svingninger i lagervolumene 

fortsatt mulig å bruke tilnærmingsmetoden til å beregne lagerendringene ved å multiplisere 

volumendringene med gjennomsnittsprisen, 

c)  dersom både volumet og prisen på lagerbeholdninger endres vesentlig innenfor regnskapsperioden, 

kreves det mer avanserte tilnærmingsmetoder, f.eks. en kvartalsvis verdsetting av lagerendringer eller 

bruk av opplysninger om fordelingen av svingningene i regnskapsperioden (svingningene kan være størst 

på slutten av kalenderåret, under innhøstingsperioder osv.), 

d)  dersom det finnes informasjon om verdiene på begynnelsen og slutten av perioden (f.eks. for engros- 

eller detaljhandel der det ofte er lagerbeholdninger som består av mange forskjellige produkter), men 

ingen særskilt informasjon om priser og volumer, skal også volumendringene mellom begynnelsen og 

slutten av perioden anslås. En måte å anslå volumendringer på, er å anslå omsetningshastigheten for hver 

produkttype. 

Sesongmessige prisendringer kan være uttrykk for en endring i kvalitet, f.eks. ved utsalgspriser eller priser på 

frukt og grønnsaker utenfor sesongen. Disse kvalitetsendringene skal behandles som volumendringer. 

Anskaffelser minus avhending av verdigjenstander (P.53) 

3.154 Definisjon: Verdigjenstander er ikke-finansielle varer som ikke primært brukes til produksjon eller konsum, 

som under normale forhold ikke forringes (fysisk) over tid og som primært anskaffes og eies for sin 

verdibevarende funksjon. 

3.155  Verdigjenstander omfatter følgende typer varer: 

a)  edelstener og edelmetaller, f.eks. diamanter, ikke-monetært gull, platina, sølv osv., 

b)  antikviteter og andre kunstgjenstander, f.eks. malerier, skulpturer osv., 

c)  andre verdigjenstander, f.eks. smykker av edelstener og edelmetaller og samleobjekter. 

3.156  Disse varetypene registreres som anskaffelser eller avhending av verdigjenstander i følgende tilfeller: 

a)  når sentralbanker og andre finansformidlere anskaffer eller avhender ikke-monetært gull, sølv osv., 

b)  når foretak, hvis hovedaktivitet eller sekundære aktivitet ikke omfatter produksjon av eller handel med 

denne typen varer, anskaffer eller avhender slike varer. Slike anskaffelser eller avhending inngår ikke i 

disse foretakenes produktinnsats eller investering i fast realkapital, 

c)  når husholdninger anskaffer eller avhender slike varer. Slike anskaffelser inngår ikke i husholdningenes 

konsum.  
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Per konvensjon registreres også følgende tilfeller i ENS som anskaffelser eller avhending av verdigjenstander: 

a)  når gullsmeder og kunsthandlere anskaffer eller avhender slike varer (ifølge den generelle definisjonen av 

verdigjenstander skal gullsmeders og kunsthandleres anskaffelse av slike varer registreres som 

lagerendringer), 

b)  når museer anskaffer eller avhender slike varer (ifølge den generelle definisjonen av verdigjenstander 

skal museers anskaffelse av slike varer i stedet registreres som investeringer i fast realkapital). 

Disse konvensjonene hindrer hyppige omklassifiseringer mellom de tre hovedtypene av investeringer, dvs. 

mellom anskaffelse minus avhending av verdigjenstander, investeringer i fast realkapital og lagerendringer, 

f.eks. ved transaksjoner med slike varer mellom husholdninger og kunsthandlere. 

3.157  Produksjon av verdigjenstander verdsettes i basispriser. Alle andre anskaffelser av verdigjenstander verdsettes 

i kjøperprisen som betales for dem, herunder eventuelle gebyrer eller provisjoner til agenter. De omfatter 

handelsavanser når de kjøpes av forhandlere. Avhending av verdigjenstander verdsettes til prisene som 

oppnås av selgerne, etter fradrag av eventuelle gebyrer eller provisjoner som betales til agenter eller andre 

mellommenn. Anskaffelser minus avhending av verdigjenstander mellom innenlandske sektorer utligner 

hverandre slik at bare avanser til agenter og forhandlere gjenstår. 

EKSPORT OG IMPORT AV VARER OG TJENESTER (P.6 og P.7) 

3.158 Definisjon: Eksport av varer og tjenester omfatter transaksjoner i varer og tjenester (salg, byttehandel, gaver 

eller tilskudd) fra innenlandske til utenlandske enheter. 

3.159 Definisjon: Import av varer og tjenester omfatter transaksjoner i varer og tjenester (salg, byttehandel, gaver 

eller tilskudd) fra utenlandske til innenlandske enheter. 

3.160  Eksport og import av varer og tjenester omfatter ikke: 

a)  handel gjennom datterforetak o.l. (establishment trade), dvs.: 

1)  leveranser av varer og tjenester til utenlandske enheter fra utenlandske datterforetak av innenlandske 

foretak, f.eks. salg til utlandet av utenlandske datterforetak av et multinasjonalt foretak som eies eller 

kontrolleres av innenlandske enheter, 

2)  leveranser av varer og tjenester til innenlandske enheter fra innenlandske datterforetak av 

utenlandske foretak, f.eks. salg fra innenlandske datterforetak av et utenlandsk multinasjonalt 

foretak, 

b)  strømmer av primære inntekter til eller fra utlandet, f.eks. lønnskostnader, renter og inntekter fra 

direkteinvesteringer. Inntekter fra direkteinvesteringer kan omfatte en uidentifiserbar andel som er 

betaling for ulike tjenester, f.eks. opplæring av arbeidstakere, bedriftsledelse og bruk av patenter og 

varemerker, 

c)  kjøp og salg over landegrensene av finansiell eller ikke-produsert kapital, f.eks. grunn. 

3.161  For import og eksport av varer og tjenester bør det skilles mellom: 

a)  leveranser innenfor EU, 

b)  import og eksport utenfor EU. 

Begge typer omtales som import og eksport. 

Eksport og import av varer (P.61 og P.71) 

3.162  Import og eksport av varer finner sted når den økonomiske eiendomsretten til varer overføres mellom 

innenlandske og utenlandske enheter. Dette gjelder uansett om det skjer en tilsvarende forflytning av varene 

over landegrensene. 

3.163  For leveranser mellom tilknyttede foretak (filial, datterforetak eller utenlandsk datterforetak) skal overføring 

av den økonomiske eiendomsretten imputeres når varer leveres mellom tilknyttede foretak. Dette gjelder bare 

når den enheten som mottar varene påtar seg ansvar for å treffe beslutninger om hvor mye av deres 

produksjon som skal tilbys på markedet og til hvilke priser.  
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3.164  I følgende tilfeller skjer eksporten av varer uten at varene krysser landets grense: 

a)  varer som produseres av innenlandske enheter som opererer i internasjonalt farvann, og som selges 

direkte til utenlandske enheter i utlandet. Dette kan være f.eks. olje, naturgass, fiskeprodukter, 

sjøberging, 

b)  transportutstyr eller annet mobilt utstyr som ikke er bundet til et bestemt geografisk sted, 

c)  varer som etter eierskifte går tapt eller ødelegges før de har krysset det eksporterende landets grense, 

d)  ved internasjonal mellomhandel, dvs. når en innenlandsk enhet anskaffer en vare fra en utenlandsk enhet 

og deretter videreselger den til en annen utenlandsk enhet uten at varen innføres i mellomhandlerens 

økonomi. 

Tilsvarende eksempler gjelder for import av varer. 

3.165  Import og eksport av varer omfatter transaksjoner mellom hjemmehørende og utenlandske enheter med: 

a)  ikke-monetært gull, 

b)  sølvbarrer, diamanter og andre edle metaller og edelstener, 

c)  pengesedler og mynter som ikke er i omløp og ikke-utstedte verdipapirer (verdsatt som varer, og ikke til 

pålydende verdi), 

d)  elektrisitet, gass og vann, 

e)  husdyr som drives over landegrenser, 

f)  pakkepost, 

g)  offentlig forvaltnings eksport, herunder varer finansiert gjennom tilskudd og lån, 

h)  varer der eiendomsretten overføres til eller fra en markedsreguleringsorganisasjon, 

i)  varer som leveres av et innenlandsk foretak til dets utenlandske datterforetak, unntatt varer for 

bearbeiding, 

j)  varer som mottas av et innenlandsk foretak fra dets utenlandske datterforetak, unntatt varer for 

bearbeiding, 

k)  varer som smugles eller produkter som ikke innberettes for beskatning, f.eks. import- og merverdiavgift, 

l)  andre uregistrerte forsendelser, som gaver og varer under en bestemt minimumsverdi. 

3.166  Import og eksport av varer omfatter ikke følgende varer, som ikke desto mindre kan krysse landegrenser: 

a)  varer i transitt gjennom et land, 

b)  varer som sendes til eller fra landets egne ambassader, militærbaser eller andre enklaver innenfor et annet 

lands nasjonale territorium, 

c)  transportutstyr og annet mobilt utstyr som forlater et land midlertidig, uten at det finner sted noen endring 

i den økonomiske eiendomsretten (f.eks. utstyr for installasjons- eller bygge- og anleggsarbeid i 

utlandet), 

d)  utstyr og andre varer som sendes til utlandet for bearbeiding, vedlikehold, service eller reparasjoner. 

Dette gjelder også varer som bearbeides som leiearbeid i utlandet når det skjer en betydelig fysisk 

endring av varene, 

e)  andre varer som sendes ut av landet midlertidig og som generelt returneres i løpet av et år i opprinnelig 

stand og uten at det finner sted en endring i den økonomiske eiendomsretten. 

 Dette gjelder for eksempel varer som sendes til utlandet for utstillings- eller underholdningsformål, varer 

som er omfattet av en operasjonell leasingkontrakt, herunder leasingkontrakter som varer i flere år samt 

varer som returneres uten å bli solgt til en utenlandsk enhet, 

f)  varesendinger som etter å ha krysset grensen, går tapt eller blir ødelagt før eiendomsretten overføres.  
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3.167  Import og eksport av varer registreres når eiendomsretten til varene overføres. Overføringen av 

eiendomsretten anses å finne sted på det tidspunktet da partene i transaksjonen registrerer den i sine bøker 

eller regnskaper. Dette faller ikke nødvendigvis sammen med de forskjellige stadiene i avtaleprosessen, f.eks.: 

a)  tidspunktet da forpliktelsen inngås (avtaledato), 

b)  tidspunktet for levering av varer og tjenester og mottak av et betalingskrav (leveringsdato), 

c)  tidspunktet for betaling av betalingskravet (betalingsdato). 

3.168  Import og eksport av varer skal verdsettes «fritt om bord» ved eksportlandets grense (FOB). Denne  

verdien er lik: 

a)  verdien av varene til basispris, 

b)  pluss transport og distribusjon fram til det aktuelle stedet på grensen, inkludert kostnadene for eventuell 

omlasting til en transportør for videre transport, 

c)  pluss eventuelle skatter minus subsidier på de eksporterte varene; for leveranser innenfor EU omfatter 

dette merverdiavgift og andre skatter på varene som er betalt i eksportlandet. 

I tilgangs- og anvendelsestabellene og de symmetriske kryssløpstabellene verdsettes import av varer fra de 

enkelte produktgruppene til CIF-pris ved importlandets grense. 

3.169 Definisjon: CIF-pris er prisen på en vare levert ved importlandets grense, eller prisen på en tjeneste levert til 

en innenlandsk enhet, før betaling av eventuelle skatter eller andre importavgifter eller handels- og 

transportavanse i det aktuelle landet. 

3.170  Under visse omstendigheter kan det være nødvendig å erstatte FOB-verdien med tilnærmede eller alternative 

verdier. Dette gjelder f.eks.: 

a)  ved byttehandel, da varene verdsettes til de basisprisene som ville ha blitt oppnådd mot kontant betaling, 

b)  ved transaksjoner mellom tilknyttede foretak, da faktiske overføringsverdier som regel benyttes. Dersom 

de faktiske overføringsverdiene skiller seg fra markedsverdiene, benyttes en pris som tilsvarer anslått 

markedspris, 

c)  varer som overføres i forbindelse med finansiell leasing: her verdsettes varene på grunnlag av 

kjøperprisen betalt av utleieren (ikke den samlede verdi av leiebetalingene), 

d)  import av varer som skal anslås på grunnlag av tollopplysninger (ved handel utenfor EU) eller Intrastat-

informasjon (ved handel innenfor EU). I disse to datakildene brukes ikke FOB-verdien, men CIF-verdien 

ved henholdsvis EUs grense og den nasjonale grensen. Ettersom FOB-verdier bare brukes på det mest 

aggregerte nivå, mens CIF-verdier brukes på produktgruppenivå, må disse modifikasjonene bare brukes 

på det mest aggregerte nivå, og modifikasjonene kalles CIF/FOB-korreksjon, 

e)  import og eksport av varer anslått på grunnlag av undersøkelsesdata eller ad hoc-informasjon av ulike 

typer. I disse tilfellene angis bare den samlede verdien av salget oppdelt etter produkt. Anslaget er basert 

på kjøperprisen og ikke på FOB-verdier. 

Eksport og import av tjenester (P.62 og P.72) 

3.171 Definisjon: Eksport av tjenester omfatter alle tjenester som leveres av innenlandske enheter til utenlandske 

enheter. 

3.172 Definisjon: Import av tjenester omfatter alle tjenester som leveres av utenlandske enheter til innenlandske 

enheter. 

3.173  Eksport av tjenester omfatter følgende: 

a)  transport av eksporterte varer etter at de har forlatt eksportlandets grense, når transporten utføres av en 

innenlandsk transportør (tilfelle 2 og 3 i tabell 3.3),  
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b)  transport av importerte varer som utføres av en innenlandsk transportør: 

1)  fram til eksportlandets grense, når varene verdsettes FOB for å utligne verdien av transporttjenestene 

som er inkludert i FOB-verdien (tilfelle 3 i tabell 3.4), 

2)  fram til importlandets grense, når varene verdsettes CIF for å utligne verdien av transporttjenestene 

som er inkludert i CIF-verdien (tilfelle 3 og 2 CIF i tabell 3.4), 

c)  transport av varer som utføres av innenlandske enheter på vegne av utenlandske enheter, og som ikke 

omfatter import eller eksport av varene (f.eks. transport av varer som ikke forlater landet som eksport, 

eller transport av varer utenfor det nasjonale territorium), 

d)  passasjertransport utført av innenlandske transportører på vegne av utenlandske enheter, 

e)  bearbeidings- og reparasjonsaktiviteter på vegne av utenlandske enheter. Slike aktiviteter skal registreres 

netto, dvs. som eksport av tjenester eksklusive verdien av varene som bearbeides eller repareres, 

f)  installasjon av utstyr i utlandet, når et prosjekt på grunn av sin art er av begrenset varighet, 

g)  finansielle tjenester som ytes av innenlandske enheter, herunder både eksplisitte og implisitte 

tjenesteandeler, som FISIM, 

h)  forsikringstjenester levert av innenlandske enheter til utenlandske enheter, på grunnlag av den implisitte 

tjenesteandelen, 

i)  utenlandske turisters og forretningsreisendes utgifter. Utgiftene klassifiseres som tjenester, men en 

inndeling etter produkt er nødvendig for bruk i tilgangs- og anvendelsestabellene, 

j)  utlendingers utgifter til helse- og undervisningstjenester levert av innenlandske enheter, uansett om disse 

tjenestene ytes på det nasjonale territorium eller i utlandet, 

k)  tjenester i forbindelse med ferieboliger som benyttes av utlendinger (se punkt 3.77), 

l)  royalties og lisensavgifter som vederlag for tillatelse til å bruke immaterialrettigheter, som patenter, 

opphavsrett, varemerker, industriprosesser, franchiser osv., samt i forbindelse med bruk i henhold til 

lisensavtaler av produserte originalverker eller prototyper, f.eks. manuskripter, malerier osv., betalt av 

utenlandske enheter til innenlandske enheter. 

3.174  Importen av tjenester avspeiler eksporten av tjenester som er oppført i listen i nr. 3.173, og bare følgende 

typer import av tjenester bør forklares nærmere. 

3.175  Import av tjenester omfatter følgende tilfeller: 

a)  transport av eksporterte varer fram til eksportlandets grense når transporten utføres av en utenlandsk 

transportør, for å utligne verdien av transporttjenestene som er inkludert i FOB-verdien (tilfelle  

4 i tabell 3.3), 

b)  transport av importerte varer som utføres av en utenlandsk transportør: 

1)  fra eksportlandets grense som en særskilt transporttjeneste, når de importerte varene verdsettes FOB 

(tilfelle 4 og 5 FOB i tabell 3.4), 

2)  fra importlandets grense som en særskilt transporttjeneste, når de importerte varene verdsettes CIF (i 

dette tilfellet er verdien av transporttjenesten mellom grensene til eksport- og importlandet allerede 

inkludert i CIF-verdien av varene; tilfelle 4 i tabell 3.4),  
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c)  transport av varer som utføres av utenlandske enheter på vegne av innenlandske enheter, og som ikke 

omfatter import eller eksport av varene (f.eks. transport av varer i transitt eller transport av varer utenfor 

det nasjonale territorium), 

d)  internasjonal eller nasjonal passasjertransport som utføres av utenlandske transportører på vegne av 

innenlandske enheter. 

Import av transporttjenester omfatter ikke transport av eksporterte varer etter at de har forlatt eksportlandets 

grense, når transporten utføres av en utenlandsk transportør (tilfelle 5 og 6 i tabell 3.3). Eksport av varer 

verdsettes FOB, og alle slike transporttjenester skal derfor anses som transaksjoner mellom utenlandske 

enheter, dvs. mellom en utenlandsk transportør og en utenlandsk importør. Dette gjelder også når disse 

transporttjenestene betales av eksportøren i henhold til avtaler om eksport CIF. 

3.176  Import i betydningen innlendingers konsum i utlandet dekker alle kjøp av varer og tjenester som foretas av 

innlendinger mens de er på reise i utlandet, både private reiser og forretningsreiser. To kategorier bør likevel 

skilles ut, fordi de registreres på annen måte: 

a)  forretningsreisendes forretningsrelaterte utgifter registreres som produktinnsats, 

b)  alle andre utgifter, uansett om det gjelder forretningsreisende eller andre reisende, registreres som 

konsum i husholdningene. 

3.177  Import og eksport av tjenester registreres på det tidspunkt tjenesten leveres. Dette tidspunktet sammenfaller 

med tidspunktet da tjenesten produseres. Import av tjenester verdsettes til kjøperpriser, og eksport av tjenester 

til basispriser. 

Tabell 3.3 – Registrering av transport av eksporterte varer 

Innenlandsk territorium Mellomliggende territorium Importerende lands territorium 

1.  innenlandsk transportør  2.  innenlandsk transportør  3.  innenlandsk transportør  

4.  utenlandsk transportør  5. utenlandsk transportør  6.  utenlandsk transportør  

 

 Eksport av varer (FOB) Eksport av tjenester Import av varer (CIF/FOB) Import av tjenester 

1. x — — — 

2. — x — — 

3. — x — — 

4. x — — x 

5. — — — — 

6. — — — — 

3.178  Forklaring til tabellen: første del av tabellen viser at det er seks muligheter for transport av eksporterte varer, 

avhengig av om transportøren er innenlandsk eller ikke, og av hvor transporten finner sted: fra et sted på det 

nasjonale territorium til den nasjonale grensen, fra den nasjonale grensen til importlandets grense eller fra 

importlandets grense til et sted innenfor importlandet. I den andre delen av tabellen er det for hver av disse 

seks mulighetene angitt om transportkostnadene skal registreres som eksport av varer, eksport av tjenester, 

import av varer eller import av tjenester. 

Tabell 3.4 – Registrering av transport av importerte varer 

Nasjonalt territorium Innenlandsk territorium Eksporterende lands territorium 

1.  innenlandsk transportør  2.  innenlandsk transportør  3.  innenlandsk transportør  

4.  utenlandsk transportør  5.  utenlandsk transportør  6.  utenlandsk transportør  
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 Verdsetting av importerte varer Import av varer Import av tjenester 
Eksport av varer 

(FOB) 
Eksport av tjenester 

1. CIF/FOB — — — — 

2. FOB 

CIF 

— 

x 

— 

— 

— 

— 

— 

x 

3. CIF/FOB x — — x 

4. CIF/FOB — x — — 

5. FOB 

CIF 

— 

x 

x 

— 

— 

— 

— 

— 

6. CIF/FOB x — — — 

3.179  Forklaring til tabellen: første del av tabellen viser at det er seks muligheter for transport av importerte varer, 

avhengig av om transportøren er innenlandsk eller ikke, og av hvor transporten finner sted: fra et sted i 

eksportlandet til eksportlandets grense, fra eksportlandets grense til importlandets grense og fra importlandets 

grense til et sted i importlandet. I den andre delen av tabellen er det for hver av disse seks mulighetene angitt 

om transportkostnadene skal registreres som import av varer, import av tjenester, eksport av varer eller 

eksport av tjenester. I enkelte tilfeller (tilfelle 2 og 5) avhenger denne registreringen av hvilket 

verdsettingsprinsipp som brukes for de importerte varene. Merk at overgangen fra verdsetting av importerte 

varer oppgjort CIF til FOB består i: 

a)  CIF/FOB-korreksjon, dvs. fra 2 CIF til 2 FOB (reduserer samlet import og eksport), 

b)  CIF/FOB-omklassifisering, dvs. fra 5 CIF til 5 FOB (samlet import og eksport endres ikke). 

TRANSAKSJONER MED BRUKTE VARER 

3.180 Definisjon: Brukte varer er varer som allerede har hatt en bruker (unntatt lagerbeholdninger). 

3.181  Brukte varer omfatter: 

a)  bygninger og annen fast realkapital som er solgt av produsentenheter til andre enheter: 

1)  for å gjenbrukes på samme måte, 

2)  for å rives; de resulterende produktene blir råvarer (f.eks. skrapjern) som brukes til produksjon av 

nye varer (f.eks. stål), 

b)  verdigjenstander solgt fra en enhet til en annen, 

c)  varige konsumvarer solgt av husholdninger til andre enheter: 

1)  for å gjenbrukes på samme måte, 

2)  for å hogges opp og brukes som gjenbruksmaterialer. 

d)  ikke-varige goder (f.eks. papiravfall, filler, gamle klær, flasker osv.) som er solgt av en hvilken som helst 

enhet, enten for å gjenbrukes eller for å bli råstoff for produksjon av nye varer. 

Overføring av brukte varer registreres som en negativ utgift (anskaffelse) for selgeren og en positiv utgift 

(anskaffelse) for kjøperen. 

3.182  Denne definisjonen av brukte varer får følgende konsekvenser: 

a)  når salget av brukt fast realkapital eller en brukt verdigjenstand finner sted mellom to innenlandske 

produsenter, utlignes den positive og negative verdien som er registrert som bruttoinvestering i fast 

realkapital i økonomien som helhet, bortsett fra kostnadene ved eierskifte,  
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b)  når brukt immobil fast realkapital (f.eks. en bygning) selges til en utenlandsk enhet, blir sistnevnte 

registrert som kjøper av finanskapital, dvs. egenkapitalen i en fiktiv innenlandsk enhet. Denne fiktive 

innenlandske enheten anses deretter som en kjøper av den faste realkapitalen. Dermed skjer kjøp og salg 

av den faste realkapitalen mellom innenlandske enheter, 

c)  når brukt mobil fast realkapital (f.eks. et skip eller et fly) blir eksportert, registreres ingen positiv 

bruttoinvestering i fast realkapital i økonomien for å utligne selgerens negative bruttoinvestering i fast 

realkapital, 

d)  varige goder, f.eks. kjøretøyer, kan klassifiseres som fast realkapital eller varige konsumvarer, avhengig 

av eieren og hva de brukes til. Dersom eiendomsretten til en slik vare overføres fra et foretak til en 

husholdning der den skal brukes til konsum, registreres en negativ bruttoinvestering i fast realkapital for 

foretaket og et positivt konsum for husholdningen. Dersom en slik vare overføres fra en husholdning til et 

foretak, registreres det et negativt konsum for husholdningen og en positiv bruttoinvestering i fast 

realkapital for foretaket, 

e)  transaksjoner med brukte verdigjenstander skal registreres som anskaffelse av en verdigjenstand (positiv 

bruttoinvestering) for kjøperen og som avhending av en verdigjenstand (negativ bruttoinvestering) for 

selgeren. For transaksjoner med utlandet skal det registreres import eller eksport av en vare. En 

husholdnings salg av en verdigjenstand skal ikke registreres som negativt konsum, 

f)  når offentlig forvaltning selger brukte, varige goder for militære formål til utlandet, skal dette registreres 

som eksport av varer og som negativ bruttoinvestering i fast realkapital i offentlig forvaltning. 

3.183 Transaksjoner med brukte varer skal registreres på tidspunktet for eierskiftet. Verdsettingen skal foretas etter 

de prinsippene som gjelder for de aktuelle typene av produkttransaksjoner. 

ANSKAFFELSE MINUS AVHENDING AV IKKE-PRODUSERT KAPITAL (NP) 

3.184 Definisjon: Ikke-produsert kapital består av eiendeler som ikke er produsert innenfor 

produksjonsavgrensningen, og som kan brukes i produksjonen av varer og tjenester. 

3.185  Det skilles mellom tre kategorier anskaffelser minus avhending av ikke-produsert kapital: 

a)  Anskaffelser minus avhending av naturressurser (NP.1) 

b)  Anskaffelse minus avhending av kontrakter, leasingkontrakter og lisenser (NP.2) 

c)  Kjøp minus salg av goodwill og markedsføringsaktiva (NP.3) 

3.186  Naturressurser omfatter følgende kategorier: 

a)  Grunn 

b)  Mineral- og energireserver 

c)  Ikke-avlede/-dyrkede biologiske ressurser 

d)  Vannressurser 

e)  Radiospektrum 

f)  Andre naturressurser 

Naturressurser omfatter ikke den produserte kapitalen avlede/dyrkede biologiske ressurser. Kjøp eller salg av 

avlede/dyrkede biologiske ressurser registreres ikke som anskaffelse minus avhending av naturressurser, men 

som investering i fast realkapital. Betalinger for midlertidig bruk av naturressurser registreres heller ikke som 

anskaffelse av naturressurser, de registreres som leie, dvs. som formuesinntekt (se kapittel 15 Kontrakter, 

leasingkontrakter og lisenser). 

3.187  Grunn defineres som selve grunnen, herunder jord og tilhørende overflatevann. Tilhørende overflatevann 

omfatter vann i innlandet (magasiner, innsjøer, elver osv.) som det kan utøves eiendomsrett over.  
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3.188  Følgende anses ikke som grunn: 

a)  bygninger og andre anlegg på eller gjennom grunnen (veier, tunneler osv.), 

b)  vingårder, frukthager eller andre plantasjer samt voksende bestand, 

c)  grunnforekomster, 

d)  ikke-avlede/-dyrkede biologiske ressurser, 

e)  underjordiske vannressurser. 

Bokstav a) og b) er produsert fast realkapital, mens bokstav c), d) og e) er former for ikke-produsert kapital. 

3.189  Anskaffelse og avhending av grunn og andre naturressurser verdsettes til løpende markedspriser på det 

tidspunkt anskaffelsen/avhendingen skjer. Transaksjoner i naturressurser registreres til samme verdi både på 

kjøpers og selgers konto. Denne verdien omfatter ikke kostnader ved overføring av eiendomsretten til 

naturressursen. Slikt eierskifte registreres som bruttoinvestering i fast realkapital. 

3.190  Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser som ikke-produsert kapital, består av følgende klasser: 

a) omsettelige operasjonelle leasingkontrakter, 

b)  tillatelser til å utnytte naturressurser, f.eks. fiskekvoter, 

c) tillatelser til å utøve visse virksomheter, f.eks. utslippstillatelser, lisenser på et begrenset antall kasinoer 

eller til å drive drosjevirksomhet i et bestemt område, 

d) enerett til framtidige varer og tjenester, f.eks. en fotballspillers kontrakt eller en forleggers enerett til å 

utgi nye verker av en navngitt forfatter. 

3.191 Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser som en kategori ikke-produsert kapital, omfatter ikke operasjonell 

leasing av slike eiendeler; betalinger for operasjonell leasing registreres som produktinnsats. 

Verdien av anskaffelser og avhending av kontrakter, leasingkontrakter og lisenser omfatter ikke tilknyttede 

kostnader ved eierskifte. Kostnader ved eierskifte inngår som en del av bruttoinvestering i fast realkapital. 

3.192 Definisjon: Verdien av goodwill og markedsføringsaktiva er differansen mellom den verdi som betales for et 

foretak som fortsatt er i drift og summen av foretakets eiendeler minus summen av dets gjeld. Ved beregning 

av den samlede verdien av eiendeler minus gjeld, blir hver enkelt eiendel og gjeld identifisert og verdsatt hver 

for seg. 

3.193 Goodwill registreres bare når verdien av den kan dokumenteres ved en markedstransaksjon, for eksempel ved 

salg av hele foretaket. Dersom identifiserte markedsføringsaktiva selges enkeltvis og atskilt fra foretaket, skal 

slike salg registreres under denne posten. 

3.194 Anskaffelse minus avhending av ikke-produsert kapital registreres på kapitalkontoen for sektorene, 

totaløkonomien og utlandet. 

 _____  
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KAPITTEL 4 

FORDELINGSTRANSAKSJONER 

4.01 Definisjon: Fordelingstransaksjoner er transaksjoner der verdien av bruttoproduktet som skapes ved 

produksjon, fordeles på arbeidskraft, kapital og offentlig forvaltning, og transaksjoner der inntekt og formue 

omfordeles. 

Det skilles mellom løpende overføringer og kapitaloverføringer, der kapitaloverføringene omfordeler sparing 

eller formue snarere enn inntekt. 

LØNNSKOSTNADER (D.1) 

4.02 Definisjon: Lønnskostnader (D.1) defineres som betaling til arbeidstakere (kontantlønn så vel som 

naturallønn) fra arbeidsgivere for arbeidsinnsats i produksjonsvirksomhet i regnskapsperioden. 

Lønnskostnader består av følgende elementer: 

a)  lønn (D.11), 

– kontantlønn, 

– naturallønn, 

b)  arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier (D.12): 

– arbeidsgivers faktiske trygde- og pensjonspremier (D.121): 

– arbeidsgivers faktiske pensjonspremier (D.1211), 

– arbeidsgivers faktiske premier, unntatt pensjonspremier (D.1212), 

– arbeidsgivers beregnede trygde- og pensjonspremier (D.122): 

– arbeidsgivers beregnede pensjonspremier (D.1221), 

– arbeidsgivers beregnede premier, unntatt pensjonspremier (D.1222). 

Lønn (D.11) 

Kontantlønn 

4.03  Kontantlønn omfatter alle trygde- og pensjonspremier, inntektsskatt osv. som arbeidstakeren skal betale, 

herunder betalinger som holdes tilbake av arbeidsgiveren og betales direkte til trygde- og pensjonsordninger, 

skatte- og avgiftsmyndigheter osv. på vegne av arbeidstakeren. 

Kontantlønn omfatter følgende typer avlønning: 

a)  grunnlønn som utbetales regelmessig, 

b)  tillegg for overtid, nattarbeid, helgearbeid og ugunstig eller farlig arbeid, 

c)  levekostnadstillegg, bostedstillegg og utenlandstillegg, 

d)  ekstraordinære bonuser eller beløp knyttet til foretakets generelle resultat som utbetales i forbindelse med 

premieringsordninger; bonusordninger basert på produktivitet eller overskudd, jule- og nyttårsgratialer, 

unntatt stønader til arbeidstakere (se nr. 4.07 bokstav c)) og «13.-14. månedslønn» (ekstra månedslønn), 

e)  godtgjøring for transport til og fra arbeidet, unntatt tillegg eller refusjon av arbeidstakeres utgifter til 

reiser, utstasjonering, flytting og representasjon i forbindelse med utførelsen av deres oppgaver (se  

nr. 4.07 bokstav a)),  
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f)  tillegg for offentlige helligdager og årlige feriedager, 

g)  provisjon, drikkepenger, møte- og styrehonorarer utbetalt til arbeidstakere, 

h)  arbeidsgiveres utbetalinger til sine arbeidstakere i henhold til spareordninger, 

i)  særlig sluttvederlag til arbeidstakere som forlater foretaket når slik utbetaling ikke knyttes til tariffavtale, 

j)  kontant boligtilskudd fra arbeidsgivere til deres arbeidstakere. 

Naturallønn 

4.04 Definisjon: Naturallønn består av varer og tjenester, eller andre fordeler, anskaffet gratis eller til redusert pris 

fra arbeidsgiver, og som kan anvendes av arbeidstakerne til å dekke egne behov eller familiemedlemmenes 

behov. 

4.05  Eksempler på naturallønn er: 

a)  måltider og drikkevarer, herunder det som inntas på forretningsreiser, men unntatt særskilte måltider eller 

drikkevarer som kreves i forbindelse med ekstraordinære arbeidsforhold. Besparelser som oppnås i 

kantiner med gratis eller subsidiert servering eller ved bruk av matkuponger, regnes også som 

naturallønn, 

b)  egne eller kjøpte bolig- eller innkvarteringstjenester av en type som kan brukes av alle medlemmer av 

arbeidstakerens husholdning, 

c)  uniformer eller annen særskilt bekledning som arbeidstakerne ofte bruker både på og utenfor 

arbeidsplassen, 

d)  kjøretøyer eller andre varige konsumvarer som stilles til rådighet for arbeidstakerne for privat bruk, 

e)  varer og tjenester fra arbeidsgiverens egen produksjon, f.eks. gratis reiser for arbeidstakere ved jernbanen 

eller i luftfartsselskaper, gratis kull til gruvearbeidere eller gratis matvarer til arbeidstakere i landbruket, 

f)  sports- eller fritidsutstyr og ferieboliger som stilles til rådighet for arbeidstakerne og deres familier, 

g)  transport til og fra arbeidsplassen, unntatt når slik transport skjer i arbeidstiden; parkering som det ellers 

måtte betales for, 

h)  barnepass for arbeidstakernes barn, 

i)  arbeidsgivernes betalinger, til fordel for arbeidstakerne, til bedriftsråd eller lignende organer,  

j)  friaksjer som fordeles til arbeidstakerne, 

k)  lån til redusert rente til arbeidstakere. Verdien av denne ytelsen beregnes til det beløp arbeidstakeren ville 

måtte betale dersom markedsrenten ble endret, minus det rentebeløp som faktisk er betalt. Ytelsen 

registreres under lønn i konto for inntektsopptjening, og tilsvarende beregnede rentebetaling fra 

arbeidstaker til arbeidsgiver registreres i konto for primær inntektsfordeling, 

l)  aksjeopsjoner, når en arbeidsgiver gir en arbeidstaker anledning til å kjøpe aksjer eller andeler til en 

bestemt pris på et framtidig tidspunkt (se nr. 4.168–4.178), 

m)  inntekter som skapes i ikke-observert virksomhet i selskapssektorer og som overføres til de 

arbeidstakerne som deltar i denne virksomheten, for privat bruk.  

4.06  Varer og tjenester som ytes til arbeidstakere som naturallønn, verdsettes til basispriser når de produseres av 

arbeidsgiveren, og til kjøperpriser når de kjøpes inn av arbeidsgiveren. Når varene eller tjenestene ytes 

vederlagsfritt, beregnes hele verdien av naturallønnen til basispris (eller til arbeidsgivers kjøperpris dersom de 

er kjøpt av arbeidsgiver) for de aktuelle varene eller tjenestene. Dersom varene eller tjenestene ikke ytes 

vederlagsfritt, men til redusert pris, trekkes det beløp som arbeidsgiver har betalt, fra denne verdien.  
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4.07  Lønn omfatter ikke: 

a)  nødvendige utgifter som arbeidsgivere har til sin produksjonsprosess. For eksempel: 

1)  tillegg eller refusjon av arbeidstakerens utgifter til reiser, utstasjonering, flytting og representasjon i 

forbindelse med utførelsen av deres oppgaver, 

2)  utgifter til utsmykking og innredning av arbeidsplassen, helseundersøkelser som kreves på grunn av 

arbeidets art og utdeling av arbeidsklær som brukes på arbeidsplassen, 

3)  innkvarteringstjenester på arbeidsplassen som ikke kan benyttes av arbeidstakernes husholdninger, 

f.eks. brakker, sovesaler, arbeiderboliger, hytter osv., 

4)  særlige måltider eller drikkevarer som følge av ekstraordinære arbeidsforhold, 

5)  godtgjøring som utbetales til arbeidstakerne til innkjøp av verktøy, utstyr eller særskilt bekledning 

som brukes i arbeidet, eller den del av lønnen som arbeidstakerne i henhold til sine arbeidsavtaler er 

forpliktet til å avsette til slike innkjøp. Dersom arbeidstakere som i henhold til arbeidskontrakten er 

pålagt å kjøpe verktøy, utstyr, særskilt bekledning osv., ikke får dette refundert i sin helhet, skal de 

resterende utgiftene trekkes fra lønnen og arbeidsgiverens produktinnsats økes tilsvarende. 

 Utgifter som arbeidsgiverne er forpliktet til å avsette til innkjøp av varer og tjenester til sine arbeidstakere 

for at de skal kunne utføre sitt arbeid, behandles som produktinnsats av arbeidsgiverne, 

b)  Lønn som arbeidsgiverne midlertidig fortsetter å utbetale til sine arbeidstakere i tilfelle sykdom, 

svangerskap, yrkesskade, uførhet, osv. Slike utbetalinger behandles som andre ytelser enn pensjon fra 

trygde- og pensjonsordninger (D.6222), idet de samme beløpene vises som arbeidsgivers beregnede 

premier, unntatt pensjonspremier (D.1222), 

c)  andre ytelser fra trygde- og pensjonsordninger knyttet til ansettelsesforhold i form av f.eks. barnetrygd, 

husstandstillegg, familietillegg, utdanningstillegg eller andre tillegg til forsørgelsesberettigede, og i form 

av gratis medisinsk behandling (utover det som er nødvendige på grunn av arbeidets art) til 

arbeidstakerne eller deres familier, 

d)  skatter som arbeidsgiveren betaler på den lønn som utbetales, f.eks. lønnsskatter. Slike skatter som 

foretak skal betale, vurderes enten som en andel av utbetalt lønn eller som et fast beløp per sysselsatt 

person. De behandles som næringsskatter, 

e)  akkordlønn til fjernarbeidere. Dersom fjernarbeiderens inntekt avhenger av verdien av produksjonen fra 

en produksjonsprosess som vedkommende har ansvaret for, uansett arbeidsinnsatsens omfang, innebærer 

denne formen for godtgjøring at arbeidstakeren er selvstendig næringsdrivende. 

Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier (D.12) 

4.08 Definisjon: Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier er trygde- og pensjonspremier som arbeidsgiver betaler 

til trygde- og pensjonsordninger (både knyttet til ansettelsesforhold og ikke) for å sikre sine arbeidstakere 

stønader. 

Et beløp tilsvarende verdien av de trygde- og pensjonspremier som arbeidsgiverne betaler for å sikre sine 

arbeidstakere rett til stønader, registreres som lønnskostnader. Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier kan 

være enten faktiske eller beregnede. 

Arbeidsgivers faktiske trygde- og pensjonspremier (D.121) 

4.09 Definisjon: Arbeidsgivers faktiske trygde- og pensjonspremier (D.121) omfatter de betalinger som 

arbeidsgiverne utfører til fordel for sine ansatte, til forsikringsgivere (trygdeforvaltning og andre trygde- og 

pensjonsordninger knyttet til ansettelsesforhold). Slike utbetalinger omfatter lovfestede, kollektivt avtalte, 

avtalefestede og frivillige bidrag med hensyn til forsikring mot sosiale risikoer. 

Selv om de betales direkte fra arbeidsgiveren til forsikringsgiveren, behandles slike premier fra arbeidsgiver 

som en del av lønnskostnadene. Premiene registreres deretter som betalt av arbeidstaker til forsikringsgiver.  
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Arbeidsgivers faktiske trygde- og pensjonspremier er inndelt i to kategorier: premier knyttet til pensjon og 

premier for andre ytelser, som registreres særskilt under følgende poster: 

a)  Arbeidsgivers faktiske pensjonspremier (D.1211) 

b)  Arbeidsgivers faktiske premier, unntatt pensjonspremier (D.1212), 

Arbeidsgivers faktiske premier, unntatt pensjonspremier tilsvarer premier knyttet til sosiale risikoer og behov 

unntatt pensjon, f.eks. sykdom, svangerskap og fødsel, yrkesskade, uførhet, overtallighet osv. blant de ansatte. 

Arbeidsgivers beregnede trygde- og pensjonspremier (D.122) 

4.10 Definisjon: Arbeidsgivers beregnede trygde- og pensjonspremier (D.122) representerer motposten til andre 

trygde- og pensjonsytelser (D.622) (eksklusive arbeidstakeres eventuelle trygde- og pensjonspremier) som 

betales direkte fra arbeidsgiverne til deres nåværende eller tidligere arbeidstakere og andre personer som er 

berettiget, uten at forsikringsselskaper eller autonome pensjonskasser er involvert og uten at det opprettes 

særlige fond eller særskilte reserver for formålet. 

Arbeidsgivers beregnede trygde- og pensjonspremier deles inn i to kategorier: 

a)  Arbeidsgivers beregnede pensjonspremier (D.1221) 

 Når det gjelder pensjoner klassifiseres trygde- og pensjonsordninger som innskuddsbaserte ordninger 

eller ytelsesbaserte ordninger. 

 I en innskuddsbasert pensjonsordning fastsettes ytelsene ut fra de innskudd som gjøres til ordningen, og 

avkastningen på investering av midlene. Ved arbeidsopphør er det arbeidstakeren som overtar all risiko 

knyttet til ytelser som skal utbetales. I slike ordninger er det ingen beregnede premier, med mindre 

arbeidsgiveren driver ordningen selv. Dersom dette er tilfellet, behandles driftskostnadene som en 

beregnet premie som skal utbetales til arbeidstakeren som en del av lønnskostnadene. Dette beløpet 

registreres også som konsum av finansielle tjenester i husholdningene. 

 I en ytelsesbasert ordning fastsettes ytelsene som utbetales til deltakerne på grunnlag av reglene for 

ordningen, dvs. enten som et minimumsbeløp eller ved hjelp av en formel som fastsetter beløpet. I en 

typisk ytelsesbasert ordning betaler både arbeidsgiver og arbeidstaker inn premier, og arbeidstakerens 

premie, som er obligatoriske, beregnes som en prosentandel av nåværende lønn. Arbeidsgiver har 

ansvaret for alle kostnader til dekning av de fastsatte ytelsene. Det er arbeidsgiver som bærer risikoen for 

utbetaling av ytelsene. 

 I en ytelsesbasert ordning betaler arbeidsgiveren en beregnet premie som beregnes som følger: 

 Arbeidsgivers beregnede premier er lik 

 økningen i ytelser som følge av sysselsetting i inneværende periode 

minus summen av arbeidsgiverens faktiske premie, 

minus summen av eventuelle premier betalt av arbeidstakeren, 

pluss kostnader til drift av ordningen. 

 Noen ordninger kan betegnes som ikke-premiebaserte ettersom verken arbeidsgiver eller arbeidstaker 

betaler faktiske premier. Arbeidsgivers beregnede premier skal likevel beregnes og imputeres på den 

måten som er beskrevet ovenfor. 

 Dersom pensjonsrettigheter i ordninger for ansatte i offentlig forvaltning ikke registreres i 

hovedkontoene, skal de offentlige arbeidsgivernes beregnede pensjonspremier anslås på grunnlag av 

forsikringstekniske beregninger. Dersom de forsikringstekniske beregningene ikke gir et tilstrekkelig 

pålitelig resultat, og bare i slike tilfeller, kan offentlige arbeidsgiveres beregnede pensjonspremier anslås 

på en av følgende to måter: 

1)  på grunnlag av en rimelig prosentandel av lønnen som utbetales til nåværende ansatte, eller  
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2)  som differansen mellom løpende ytelser som utbetales, og faktiske premier som innbetales (av både 

arbeidstakere og offentlig forvaltning som arbeidsgiver). 

b)  Arbeidsgivers beregnede premier, unntatt pensjonspremier (D.1222). 

 Det at visse stønader betales direkte av arbeidsgiverne og ikke gjennom trygdeforvaltningen eller andre 

forsikringsgivere, er ikke til hinder for at de registreres som stønader. Ettersom kostnadene til slike 

ytelser utgjør en del av arbeidsgivernes arbeidskraftkostnader, regnes de også som lønnskostnader. For 

slike arbeidstakere bør derfor lønnen beregnes tilsvarende verdien av de samlede trygde- og 

pensjonspremiene som er nødvendige for å sikre innfrielse av de rettigheter til stønader de har 

opparbeidet seg. Disse beløpene tar hensyn til eventuelle faktiske premier innbetalt av arbeidsgiver eller 

arbeidstaker og avhenger ikke bare av stønadenes størrelse, men også av hvordan arbeidsgivernes 

forpliktelser i forbindelse med slike ordninger forventes å utvikle seg i framtiden som følge av forventede 

endringer i antall, aldersfordeling og forventet levetid blant deres nåværende og tidligere arbeidstakere. 

Grunnlaget for beregning av premiene er de samme forsikringstekniske beregningene som bestemmer 

nivåene på de premiene som forsikringsselskapene krever. 

 I praksis kan det imidlertid være vanskelig å beregne nøyaktige beløp for slike beregnede premier. 

Arbeidsgiver kan selv foreta anslag, muligens på grunnlag av premier som innbetales til lignende 

fondsbaserte ordninger, for å beregne sine sannsynlige framtidige forpliktelser, og slike anslag kan 

benyttes når de er tilgjengelige. En annen akseptabel metode for beregning er å benytte en rimelig 

prosentandel av lønnen som utbetales til nåværende ansatte. Ellers kan det eneste praktiske alternativ 

være å bruke de ikke-fondsbaserte stønadene som arbeidsgiveren betaler i samme regnskapsperiode, som 

anslag for den beregnede avlønningen som ville være nødvendig for å dekke de beregnede trygde- og 

pensjonspremiene. De ytelser som faktisk utbetales i inneværende periode utgjør et akseptabelt 

beregningsgrunnlag for premiene og den tilknyttede beregnede avlønning. 

4.11  På sektorkontoene vises kostnadene til direkte stønader først som anvendelse på konto for inntektsopptjening 

(som en del av lønnskostnadene) og dernest som anvendelse på konto for sekundær inntektsfordeling (som 

stønader). For å avstemme sistnevnte konto antas det at arbeidstakernes husholdninger tilbakebetaler til 

arbeidsgiversektorene arbeidsgivernes beregnede trygde- og pensjonspremier, som (sammen med 

arbeidstakers eventuelle trygde- og pensjonspremier) finansierer de direkte stønadene som de samme 

arbeidsgiverne betaler til arbeidstakerne. Dette fiktive kretsløpet kan sammenlignes med kretsløpet for 

arbeidsgivers faktiske trygde- og pensjonspremier, som passerer gjennom husholdningenes kontoer og anses 

for å bli betalt av disse til forsikringsgiverne. 

4.12  Registreringstidspunkt for lønnskostnader: 

a)  lønn (D.11) registreres i perioden da arbeidet utføres. Ekstraordinære bonuser eller andre ekstraordinære 

utbetalinger, som 13. månedslønn osv. registreres imidlertid når de forfaller til betaling. 

Registreringstidspunkt for aksjeopsjoner er spredt over tidsrommet mellom tildelingstidspunktet og 

opptjeningstidspunktet. Dersom opplysningene er utilfredsstillende, registreres verdien av opsjonen på 

opptjeningstidspunktet, 

b)  arbeidsgivers faktiske trygde- og pensjonspremier (D.121) registreres i perioden da arbeidet utføres, 

c)  arbeidsgivers beregnede trygde- og pensjonspremier (D.122) registreres i henhold til følgende kategorier: 

1)  i perioden da arbeidet utføres, dersom de er motpost til direkte stønader underlagt offentlig 

forvaltning, 

2)  når ytelsene betales, dersom de er motpost til frivillige direkte stønader. 

4.13  Lønnskostnader består av følgende elementer: 

a)  innenlandske arbeidsgiveres lønn til innenlandske arbeidstakere, 

b)  utenlandske arbeidsgiveres lønn til innenlandske arbeidstakere, 

c)  innenlandske arbeidsgiveres lønn til utenlandske arbeidstakere. 

Postene angitt under bokstav a)–c) over registreres som følger: 

1)  innenlandske arbeidsgiveres lønn til innenlandske og utenlandske arbeidstakere slås sammen under 

bokstav a) og c) og registreres som anvendelse på konto for inntektsopptjening for de institusjonelle 

sektorene og næringene som arbeidsgiverne tilhører,  
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2)  innenlandske og utenlandske arbeidsgiveres lønn til innenlandske arbeidstakere slås sammen under 

bokstav a) og b) og registreres som tilgang på husholdningenes konto for allokering av primære 

inntekter, 

3)  bokstav b), utenlandske arbeidsgiveres lønn til innenlandske arbeidstakere, registreres som anvendelse på 

konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet, 

4)  bokstav c), innenlandske arbeidsgiveres lønn til utenlandske arbeidstakere, registreres som tilgang på 

konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet, 

SKATTER PÅ PRODUKSJON OG IMPORT (D.2) 

4.14 Definisjon: Skatter på produksjon og import (D.2) består av tvungne, ikke-gjengjeldte betalinger i kontanter 

eller naturalier som ilegges av offentlig forvaltning, eller EUs institusjoner med hensyn til produksjon og 

import av varer og tjenester, bruk av arbeidskraft, eie eller bruk av grunn, bygninger eller annen realkapital 

som anvendes i produksjon. Slike skatter skal betales uansett fortjeneste. 

4.15  Skatter på produksjon og import består av følgende: 

a)  produktskatter (D.21): 

1)  merverdiavgift (D.211), 

2)  skatter på import utenom merverdiavgift (D.212) 

– importavgifter (D.2121), 

– skatter på import utenom merverdiavgift og importavgifter (D.2122), 

3)  produktskatter utenom merverdiavgift og skatter på import (D.214), 

b)  næringsskatter (D.29). 

Produktskatter (D.21) 

4.16 Definisjon: Produktskatter (D.21) er skatter som betales per enhet av en bestemt vare eller tjeneste som 

produseres eller inngår i en transaksjon. Skatten kan være et bestemt pengebeløp per mengdeenhet av en vare 

eller tjeneste, eller den kan beregnes som en bestemt prosentdel av varens eller tjenestens enhetspris eller 

verdi. Skatter på et produkt, uansett hvilken institusjonell enhet som skal betale dem, hører under 

produktskatter, med mindre de spesifikt føres under en annen posisjon. 

Merverdiavgift (D.211) 

4.17 Definisjon: Merverdiavgift (mva.) er skatt på varer eller tjenester som foretak oppkrever i ulike ledd, og som i 

siste instans i sin helhet blir pålagt sluttkjøper. 

Denne kategorien består av den merverdiavgift som oppkreves av offentlig forvaltning, og som legges på 

nasjonale og importerte produkter, samt eventuelle andre fradragsberettigede avgifter som ilegges etter 

tilsvarende vilkår som dem som gjelder for mva. Alle typer merverdiavgift kalles heretter mva. Et fellestrekk 

ved mva. er at produsentene er forpliktet til å betale til det offentlige bare differansen mellom mva. på salg og 

mva. på innkjøp som skal brukes som egen produktinnsats eller til bruttoinvestering i fast realkapital. 

Mva. registreres netto i den forstand at: 

a)  produksjon av varer og tjenester samt import verdsettes eksklusive fakturert mva., 

b)  innkjøp av varer og tjenester registreres inklusive ikke-fradragsberettiget mva. Mva. registreres som 

dekket av kjøperne, ikke av selgerne, og bare av de kjøpere som ikke kan trekke fra mva. Storparten av 

mva. registreres som betalt ved sluttanvendelser, hovedsakelig som konsum i husholdningene. 

I totaløkonomien er mva. lik differansen mellom samlet fakturert mva. og samlet fradragsberettiget mva.  

(se nr. 4.27).  
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Skatter på import utenom merverdiavgift (D.212) 

4.18 Definisjon: Skatter på import utenom mva. (D.212) består av tvungne betalinger, utenom mva., som ilegges 

av offentlig forvaltning eller EUs institusjoner på importerte varer, for at disse fritt skal kunne omsettes på det 

økonomiske territorium, samt på tjenester som ytes til innenlandske enheter av utenlandske enheter. 

Tvungne betalinger omfatter: 

a)  importavgifter (D.2121): disse består av toll eller andre avgifter på import som i henhold til tolltariffer 

skal legges på varer av en bestemt type når de innføres til bruk på brukerlandets økonomiske territorium, 

b)  skatter på import utenom mva. og importavgifter (D.2122). 

Denne posisjonen omfatter: 

1)  avgifter på importerte jordbruksprodukter, 

2)  monetære utjevningsbeløp på import, 

3)  særavgifter og særskilte skatter på visse importerte produkter, forutsatt at nevnte avgifter og skatter på 

lignende produkter av innenlandsk opprinnelse betales av den produserende næringen selv, 

4)  generelle omsetningsskatter på import av varer og tjenester, 

5)  skatter på bestemte tjenester som utenlandske foretak yter til enheter hjemmehørende på det innenlandske 

økonomiske territorium, 

6)  fortjeneste som offentlige foretak har oppnådd ved utøvelse av et monopol på import av en bestemt vare 

eller tjeneste, og som overføres til staten. 

Nettoskatter og -avgifter på import utenom mva. beregnes ved å trekke importsubsidier (D.311) fra skatter på 

import utenom mva. (D.212). 

Produktskatter utenom merverdiavgift og skatter på import (D.214) 

4.19 Definisjon: Produktskatter utenom mva. og skatter på import (D.214) omfatter skatter på varer og tjenester 

som skal betales i forbindelse med produksjon, eksport, salg, overføring, leasing eller levering av nevnte varer 

og tjenester, eller i forbindelse med anvendelse av disse til eget konsum eller egne investeringer. 

4.20  Denne posisjonen omfatter særlig: 

a)  særavgifter og skatter/avgifter på konsum (bortsett fra dem som hører inn under skatter på import), 

b)  stempelavgifter på salg av særlige produkter, f.eks. alkoholholdige drikker eller tobakk, og på utstedelse 

av juridiske dokumenter eller sjekker, 

c)  skatter på finans- og kapitaltransaksjoner som skal betales ved kjøp eller salg av ikke-finansielle og 

finansielle eiendeler, herunder utenlandsk valuta. Disse skattene skal betales ved eierskifte i forbindelse 

med grunn eller andre eiendeler, unntatt når slikt eierskifte skjer som følge av kapitaloverføringer 

(hovedsakelig arv og gaver). De behandles som skatter på formidlingstjenester, 

d)  registreringsavgifter for kjøretøyer, 

e)  skatter på underholdning, 

f)  skatter på lotterier, pengespill og veddemål, bortsett fra spillegevinster, 

g)  skatter på forsikringspremier, 

h)  andre skatter på bestemte tjenester: hotell- og restaurantvirksomhet, boligtjenester, transport, 

kommunikasjon, reklame,  
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i)  generelle omsetningsskatter (unntatt mva.): skatter på produsenters engros- og detaljsalg, 

omsetningsskatter, 

j)  overskudd fra fiskale monopoler som overføres til staten, unntatt monopoler på import av visse varer 

eller tjenester (inkludert i D.2122). Med fiskale monopoler menes offentlige foretak som har fått 

lovbeskyttet monopol på produksjon eller distribusjon av en særskilt type vare eller tjeneste med 

henblikk på å skaffe offentlige inntekter, og ikke med henblikk på å fremme den økonomiske politikken 

eller sosialpolitikken. Når et offentlig foretak får tildelt et monopol i henhold til en særskilt økonomisk 

politikk eller sosialpolitikk på grunn av varens eller tjenestens egenart eller produksjonsteknologi 

(elektrisitetsverk, postverk, telekommunikasjon, jernbaner osv.), regnes det ikke som et fiskalt monopol. 

k)  eksportavgifter og monetære utjevningsbeløp som innkreves for eksport. 

4.21  Netto produktskatter beregnes ved å trekke produktsubsidier (D.31) fra produktskatter (D.21). 

Næringsskatter (D.29) 

4.22 Definisjon: Næringsskatter (D.29) omfatter alle skatter som påløper foretak i forbindelse med deres 

produksjonsvirksomhet, men som ikke varierer i takt med mengden eller verdien av de produserte eller solgte 

varene og tjenestene. 

Næringsskatter kan oppkreves på grunn, fast realkapital eller arbeidskraft som inngår i produksjonsprosessen, 

eller på visse aktiviteter eller transaksjoner. 

4.23  Næringsskatter (D.29) omfatter følgende: 

a)  skatter på eiendomsrett til eller bruk av grunn, bygninger eller andre anlegg som foretak benytter i 

produksjonen (herunder eiere av egne boliger), 

b)  skatter på bruk av fast realkapital (f.eks. kjøretøyer, maskiner og utstyr) til produksjon, enten foretakene 

eier eller leier dem, 

c)  lønnsskatter eller skatter på faktisk antall arbeidstakere, 

d)  skatter på internasjonale transaksjoner (f.eks. utenlandsreiser, betalingssendinger til utlandet eller 

lignende transaksjoner med utlendinger) i forbindelse med produksjon, 

e)  skatter på tillatelser til å drive forretningsvirksomhet eller yrkesvirksomhet, dersom tillatelsene 

automatisk utstedes ved betaling av de fastsatte beløpene. I så fall er de sannsynligvis en måte å skaffe 

inntekter på, selv om offentlig forvaltning kan utstede et sertifikat eller en tillatelse som motytelse. 

Dersom offentlig forvaltning som vilkår for å utstede slike tillatelser for eksempel foretar kontroller av 

forretningslokalenes egnethet eller sikkerhet, det benyttede utstyrets pålitelighet eller sikkerhet, det 

ansatte personalets faglige kvalifikasjoner eller de produserte varenes eller tjenestenes kvalitet og 

samsvar med standarder, behandles imidlertid beløpene som kjøp av tjenester, med mindre beløpene står 

helt i misforhold til det det koster å foreta disse kontrollene, 

f)  skatter på forurensende utslipp som følge av produksjonsvirksomhet. Disse omfatter skatter på utslipp til 

miljøet av skadelige gasser, væsker eller andre skadelige stoffer. De omfatter ikke betaling for offentlige 

myndigheters innsamling og disponering av avfall eller skadelige stoffer, som utgjør produktinnsats for 

foretakene, 

g)  for lav godtgjøring av mva. som følge av fastsatsordningen som ofte benyttes i landbruket. 

4.24  Næringsskatter omfatter ikke skatt på husholdningenes egen bruk av kjøretøyer osv., som registreres under 

løpende skatter på inntekt, formue osv. 

Skatter på produksjon og import betalt til EUs institusjoner 

4.25  Skatter på produksjon og import betalt til EUs institusjoner omfatter følgende skatter som innkreves av 

nasjonale myndigheter på vegne av EUs institusjoner: inntekter fra den felles landbrukspolitikk: avgifter på 

importerte landbruksprodukter, monetære utjevningsbeløp på eksport og import, sukkeravgifter og skatt på 

isoglukose, medansvarsavgift på melk og korn; inntekter fra handel med tredjeland: toll innkrevd på grunnlag 

av De europeiske fellesskaps integrerte tolltariff (TARIC).   
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Skatter på produksjon og import betalt til EUs institusjoner omfatter ikke den mva-baserte tredje 

inntektskilden, som inngår i andre løpende overføringer i posisjonen «EUs merverdiavgifts- og BNI-baserte 

inntektskilder» (D.76) (se nr. 4.140). 

Skatter på produksjon og import: registreringstidspunkt og registrerte beløp 

4.26  Skatter på produksjon og import registreres når virksomheten, transaksjonene eller andre hendelser som 

medfører skatteplikt, finner sted. 

4.27  Visse økonomiske aktiviteter, transaksjoner eller hendelser som medfører skatteplikt, unngår 

skattemyndighetenes oppmerksomhet. Slike aktiviteter, transaksjoner eller hendelser gir ikke opphav til 

finansielle eiendeler eller gjeld i form av betalte eller mottatte beløp. De beløp som registreres er bare de 

beløp som skal betales i henhold til skatteligninger, selvangivelser eller andre dokumenter som klart fastsetter 

skatteyterens plikt til å betale skatten. Det foretas ingen beregning av skatter med mindre det foreligger en 

skatteligning. 

Skatter som registreres i regnskapene utledes av to kilder: beløp som skal betales i henhold til skatteligning og 

selvangivelser eller innbetalte beløp. 

a)  Dersom skatteligninger og selvangivelser benyttes, skal beløpene justeres ved hjelp av en koeffisient som 

gjenspeiler beløp som er ilignet eller oppgitt i selvangivelser, men som aldri er inndrevet. Alternativt kan 

det, som beskrevet i nr. 4.165 bokstav j), registreres en kapitaloverføring (D.995) til de aktuelle sektorene 

som tilsvarer nevnte justering. Koeffisientene skal beregnes på grunnlag av tidligere erfaringer med og 

nåværende forventninger til beløp som er ilignet eller oppgitt i selvangivelser, men som aldri er 

inndrevet. Koeffisientene skal angis særskilt for ulike typer skatt. 

b)  Dersom innbetalte beløp benyttes som kilde, skal de tilpasses slik at de tilskrives det tidsrom da 

virksomheten som utløser skatteplikten, finner sted. Denne tilpasningen skjer på grunnlag av den 

gjennomsnittlige differansen mellom det tidspunkt virksomheten finner sted og tidspunktet for 

skatteinnbetalingen. 

4.28  Samlet verdi av registrerte skatter omfatter morarenter på skatterestanser og bøter pålagt av 

skattemyndighetene, dersom slike renter og straffegebyrer ikke kan registreres separat. Samlet verdi av skatter 

omfatter gebyrer som ilegges i forbindelse med inndrivelse av utestående skatter. Den samlede verdien 

reduseres med summen av eventuelle skattenedsettelser iverksatt av offentlig forvaltning innenfor rammen av 

den økonomiske politikk, samt med eventuell tilbakebetaling av skatt som følge av for høye innbetalinger. 

4.29  I regnskapssystemet registreres skatter på produksjon og import (D.2) som: 

a)  anvendelse på totaløkonomiens konto for inntektsopptjening, 

b)  tilgang på kontoen for allokering av primære inntekter for sektoren offentlig forvaltning og på kontoen 

for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet. 

Produktskatter registreres som tilgang på totaløkonomiens konto for varer og tjenester. Dermed kan tilgangen 

på varene og tjenestene – verdsatt utenom produktskatter – avstemmes med anvendelsen, som verdsettes 

inklusive disse skattene. 

Næringsskatter (D.29) registreres som anvendelse på kontoene for inntektsopptjening for de næringer eller 

sektorer som betaler skattene. 

SUBSIDIER (D.3) 

4.30 Definisjon: Subsidier (D.3) er løpende, ikke-gjengjeldte betalinger fra offentlig forvaltning eller EUs 

institusjoner til innenlandske produsenter 

Formålet med å yte subsidier kan være følgende: 

a)  å påvirke produksjonsnivået, 

b)  å påvirke prisene på produkter, eller  

c)  å påvirke godtgjørelsen for produksjonsfaktorene.  

Ikke-markedsprodusenter kan motta næringssubsidier bare dersom disse betales i henhold til alminnelige 

bestemmelser som gjelder for både markedsprodusenter og ikke-markedsprodusenter. 

Produktsubsidier registreres ikke for ikke-markedsrettet produksjon (P.13).  
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4.31  Subsidier fra EUs institusjoner dekker bare løpende overføringer direkte fra dem til innenlandske 

produksjonsenheter. 

4.32  Subsidier deles inn i: 

a)  produktsubsidier (D.31): 

1)  importsubsidier (D.311), 

2)  andre produktsubsidier (D.319), 

b)  næringssubsidier (D.39). 

Produktsubsidier (D.31) 

4.33 Definisjon: Produktsubsidier (D.31) er subsidier som betales per enhet av en produsert eller importert vare 

eller tjeneste. 

Verdien av produktsubsidiene kan angis på følgende måter: 

a)  et bestemt pengebeløp per mengdeenhet av varer eller tjenester, 

b)  en bestemt prosentandel av prisen per enhet, 

c)  differansen mellom en bestemt målpris og den markedspris kjøperen betaler. 

Produktsubsidier skal vanligvis betales når varen produseres, selges eller importeres, men de kan også betales 

under andre omstendigheter, f.eks. når en vare overdras, leases, leveres eller brukes til eget forbruk eller egen 

investering. 

Produktsubsidier betales bare for markedsrettet produksjon (P.11) og for produksjon for eget bruk (P.12). 

Importsubsidier (D.311) 

4.34 Definisjon: Importsubsidier (D.311) er subsidier på varer og tjenester som utbetales når varene passerer 

grensen og skal brukes på det økonomiske territorium, eller når tjenestene leveres til innenlandske 

institusjonelle enheter. 

Importsubsidier omfatter tap som oppstår når offentlige salgsorganisasjoner, i tråd med vedtatt offentlig 

politikk, kjøper produkter fra utenlandske enheter og selger dem til lavere priser til innenlandske enheter. 

Andre produktsubsidier (D.319) 

4.35  Andre produktsubsidier (D.319) omfatter: 

a)  subsidier på produkter som skal brukes i den innenlandske økonomien: disse består av subsidier som 

utbetales til innenlandske produsenter, beregnet på deres produksjon som brukes eller konsumeres på det 

økonomiske territorium, 

b)  tap som påføres offentlige salgsorganisasjoner hvis oppgave er å kjøpe produkter fra innenlandske 

produsenter og selge dem til lavere priser til innenlandske eller utenlandske enheter, når de bevisst pådrar 

seg tapene i samsvar med den offentlige økonomiske politikk og sosialpolitikk, 

c)  subsidier til offentlige foretak og selskapslignende foretak til dekning av vedvarende tap som de pådrar 

seg i sin produksjonsvirksomhet fordi det i samsvar med de nasjonale eller europeiske myndigheters 

økonomiske politikk og sosialpolitikk beregnes priser som er lavere enn de gjennomsnittlige 

produksjonskostnadene, 

d)  direkte subsidier på eksport som betales direkte til innenlandske produsenter når varene forlater det 

økonomiske territorium eller tjenestene leveres til utenlandske enheter, unntatt tilbakebetaling ved 

tollgrensen av tidligere betalte produktskatter og fritak for skatter som ville påløpe dersom varene skulle 

selges eller brukes på det økonomiske territorium.  
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Næringssubsidier (D.39) 

4.36 Definisjon: Næringssubsidier (D.39) omfatter subsidier unntatt produktsubsidier som innenlandske 

produksjonsenheter kan motta som følge av sin produksjonsvirksomhet. 

Ikke-markedsprodusenter kan motta næringssubsidier på ikke-markedsrettet produksjon bare dersom disse 

betalingene fra offentlig forvaltning utføres i samsvar med alminnelige bestemmelser som også gjelder for 

markedsprodusenter og ikke-markedsprodusenter. 

4.37  Næringssubsidier (D.39) omfatter: 

a)  subsidier på lønninger og arbeidsstyrke, dvs. subsidier som betales for de samlede lønnsutgiftene, for den 

samlede arbeidsstyrken eller for sysselsetting av bestemte grupper av mennesker, f.eks. fysisk 

funksjonshemmede eller langtidsledige, eller for kostnader til opplæringstiltak som etableres eller 

finansieres av foretakene, 

b)  subsidier for reduksjon av forurensning: disse omfatter løpende subsidier til hel eller delvis dekning av 

kostnader til ekstra tiltak truffet for å redusere eller fjerne utslipp av forurensende stoffer til miljøet, 

c)  rentesubsidier til innenlandske produksjonsenheter, også når de er beregnet på å fremme investeringer. 

Når et tilskudd har som formål å finansiere både amortisering av gjelden og betaling av renter på den, og 

det ikke er mulig å dele tilskuddet mellom disse to komponentene, registreres hele beløpet som et 

investeringstilskudd. Rentesubsidier er i virkeligheten løpende overføringer hvis formål er å redusere 

produsentenes driftskostnader. I regnskapene behandles de som subsidier til produsentene som høster 

fordelene av dem, selv når renteforskjellen betales direkte av offentlig forvaltning til den 

kredittinstitusjon som bevilger lånet, 

d)  for høy godtgjøring av mva. som følge av fastsatsordningen som for eksempel ofte benyttes i landbruket. 

4.38  Følgende anses ikke som subsidier (D.3): 

a)  løpende overføringer fra offentlig forvaltning til husholdningene i deres egenskap av konsumenter. Disse 

overføringene registreres enten som stønader (D.62 eller D.63) eller som diverse løpende  

overføringer (D.75), 

b)  løpende overføringer mellom ulike deler av offentlig forvaltning i deres egenskap av produsenter av ikke-

markedsrettede varer og tjenester, unntatt næringssubsidier (D.39). Disse overføringene registreres som 

løpende overføringer innen offentlig forvaltning (D.73), 

c)  investeringstilskudd (D.92), 

d)  ekstraordinære betalinger til trygde- og pensjonsordninger i den utstrekning slike utbetalinger er beregnet 

på å øke disse fondenes aktuarreserver. Slike betalinger registreres som andre kapitaloverføringer (D.99), 

e)  overføringer fra offentlig forvaltning til ikke-finansielle foretak og selskapslignende foretak til dekning 

av tap som er akkumulert over flere regnskapsår, eller ekstraordinære tap av årsaker som ligger utenfor 

foretakets kontroll. Slike overføringer registreres som andre kapitaloverføringer (D.99), 

f)  ettergivelse av gjeld som produksjonsenhetene har pådratt seg overfor offentlig forvaltning (for eksempel 

som følge av lån fra et offentlig organ til et ikke-finansielt foretak som har akkumulert driftsunderskudd 

over flere regnskapsår). Slike transaksjoner behandles i regnskapet som andre kapitaloverføringer (D.99), 

g)  erstatning fra offentlig forvaltning eller fra utlandet for skade på eller tap av kapitalvarer som følge av 

krigshandlinger, andre politiske hendelser eller nasjonale katastrofer. De registreres som andre 

kapitaloverføringer (D.99), 

h)  aksjer og andre eierandeler som offentlig forvaltning har kjøpt i et foretak. Disse registreres som 

egenkapital og aksjer eller andeler i investeringsfond (AF.5), 

i)  betalinger fra offentlig forvaltning når den har overtatt ansvaret for ekstraordinære pensjonsutgifter som 

påhviler et offentlig foretak. Disse betalingene må registreres som diverse løpende overføringer (D.75),  
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j)  betalinger fra offentlig forvaltning til markedsprodusenter til hel eller delvis betaling av varer og tjenester 

som sistnevnte leverer direkte og individuelt til husholdningene i forbindelse med sosiale risikoer eller 

behov (se nr. 4.84), og som husholdningene har rett til. Disse betalingene registreres som individuelt 

konsum i offentlig forvaltning (P.31) og deretter som sosiale naturaloverføringer — markedsrettet 

produksjon kjøpt av offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner (D.632) og husholdningenes 

personlige konsum (P.41). 

4.39  Registreringstidspunkt: Subsidier (D.3) registreres når transaksjonen eller hendelsen (produksjon, salg, 

import, osv.) som berettiger dem, finner sted. 

Dette gjelder særlig: 

a)  subsidier i form av differansen mellom innkjøpsprisen og den salgsprisen en offentlig salgsorganisasjon 

krever, registreres på det tidspunkt nevnte organisasjon kjøper varene,  

b)  subsidier beregnet på å dekke et tap som en produsent har pådratt seg, registreres på det tidspunkt 

offentlig forvaltning beslutter å dekke tapet. 

4.40  Subsidier (D.3) registreres som: 

a)  negativ anvendelse på totaløkonomiens konto for inntektsopptjening, 

b)  negativ tilgang på konto for allokering av primære inntekter for sektoren offentlig forvaltning, og på 

konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet. 

Produktsubsidier registreres som negativ tilgang på konto for varer og tjenester for totaløkonomien. 

Næringssubsidier (D.39) registreres som tilgang på konto for inntektsopptjening for de næringer eller sektorer 

som mottar dem. 

Et system med flere valutakurser har følgende konsekvenser for produksjons- og importskatter og subsidier 

(det anvendes i øyeblikket ikke flere valutakurser blant medlemsstatene). I et slikt system behandles: 

a)  implisitte skatter på import, som skatter på import utenom mva. og importavgifter (D.2122), 

b)  implisitte skatter på eksport, som produktskatter utenom mva. og skatter på import (D.214), 

c)  implisitte subsidier til import, som importsubsidier (D.311), 

d)  implisitte subsidier til eksport, som andre produktsubsidier (D.319). 

FORMUESINNTEKT (D.4) 

4.41 Definisjon: Formuesinntekt (D.4) oppstår når eiere av finansielle eiendeler eller naturressurser stiller disse til 

rådighet for andre institusjonelle enheter. De beløp som mottas for anvendelse av finansielle eiendeler kalles 

inntekt fra investering, mens de beløp som mottas for bruk av en naturressurs kalles leie. Formuesinntekten er 

summen av inntekt fra investering og leie. 

Formuesinntekt klassifiseres som følger: 

a)  rente (D.41), 

b)  selskapsinntekt til fordeling (D.42): 

1)  utbytte (D.421), 

2)  uttak av inntekter fra selskapslignende foretak (D.422), 

c)  reinvestert fortjeneste på direkteinvesteringer i/fra utlandet (D.43), 

d)  annen inntekt fra investering (D.44): 

1)  inntekt fra investering som skal tilskrives forsikringstakere (D.441),  
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2)  inntekt fra investering fra pensjonsrettigheter (D.442), 

3)  inntekt fra investering som skal tilskrives andelseiere i kollektive investeringsfond (D.443), 

e)  grunnrente mv. (D.45). 

Rente (D.41) 

4.42 Definisjon: Rente (D.41) er formuesinntekt som eierne av en finansiell eiendel mottar i bytte mot at den 

finansielle eiendelen stilles til rådighet for en annen institusjonell enhet. Den gjelder følgende finansielle 

eiendeler: 

a)  sedler og bankinnskudd (AF.2), 

b)  omsettelige gjeldspapirer (AF.3), 

c)  lån (AF.4), 

d)  andre fordringer (AF.8). 

Inntekt av beholdninger og tildelinger av spesielle trekkrettigheter (SDR) og av ikke-tildelt gull behandles 

som rente. Finansielle eiendeler som gir renter, er långivers fordring på låntaker. Når långivere låner ut midler 

til låntakere, fører det til opprettelse av et av de finansielle instrumenter som er angitt ovenfor. 

Renter på innskudd og lån 

4.43  Renter på lån og innskudd som betales til eller av finansinstitusjoner omfatter en korreksjon for en margin 

som tilsvarer en implisitt betaling for de tjenester som finansinstitusjonen yter når de gir lån og mottar 

innskudd. Renten som betales eller mottas, deles inn i en del som tilsvarer tjenesteandelen og en del som 

tilsvarer rentebegrepet i nasjonalregnskapet. De faktiske rentebetalingene til eller fra finansinstitusjoner, som 

kalles bankrente, skal deles opp slik at nasjonalregnskapets rentebegrep og tjenesteandelen kan registreres 

hver for seg. Den nasjonalregnskapsrenten som låntakere betaler til finansinstitusjoner, tilsvarer bankrenten 

minus den beregnede verdien av de tjenesteandeler som skal betales, mens den nasjonalregnskapsrenten som 

innskytere mottar tilsvarer bankrenten pluss tjenesteandelen. Verdien av tjenesteandelene registreres som salg 

av tjenester i finansinstitusjonenes produksjonskontoer og som anvendelser i deres kunders kontoer. 

Renter på omsettelige gjeldspapirer 

4.44  Renter på omsettelige gjeldspapirer omfatter renter på veksler og lignende kortsiktige finansielle instrumenter 

samt renter på obligasjoner. 

Renter på veksler og lignende kortsiktige finansielle instrumenter 

4.45  Differansen mellom pålydende verdi og emisjonskurs (dvs. diskonteringen) er et mål på den renten som skal 

betales i løpet av vekselens levetid. Økningen i vekselens verdi som følge av påløpte renter utgjør ikke en 

kapitalgevinst, fordi den skyldes en økning av utestående kapital, og ikke en endring i prisen på eiendelen. 

Andre endringer i vekselens verdi behandles som kapitalgevinster/-tap. 

Renter på obligasjoner 

4.46  Obligasjoner er langsiktige verdipapirer som gir ihendehaveren ubetinget rett til en fast eller avtalefestet 

variabel avkastning i form av kupongutbetalinger, eller en fast sum fastsatt på forhånd og utbetalt på en eller 

flere fastsatte datoer når verdipapiret innløses. En kombinasjon av nevnte to ordninger er også mulig. 

a)  Null-kupongobligasjoner: det gjøres ingen kupongutbetalinger. Renten baseres på differansen mellom 

innløsningskursen og emisjonskursen og fordeles over obligasjonens samlede løpetid. Rentene som 

påløper hvert år, reinvesteres i obligasjonen av ihendehaveren, slik at motposteringer tilsvarende verdien 

av de påløpte rentene registreres på konto for finanstransaksjoner som ihendehavers anskaffelse av 

ytterligere obligasjoner, og som utsteders eller debitors utstedelse av ytterligere obligasjoner (dvs. en 

vekst i den opprinnelige obligasjonens «volum»). 

b)  Andre obligasjoner, herunder underkursobligasjoner. Renten har to komponenter: 

1)  summen av kupongutbetalingene i hvert tidsrom,  
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2)  summen av påløpte renter i hvert tidsrom basert på differansen mellom innløsningskursen og 

emisjonskursen, beregnet på samme måte som for null-kupongobligasjoner. 

c)  Indekserte verdipapirer: 

1)  Beløpene for kupongutbetalingene og/eller utestående kapital er knyttet til en generell prisindeks. 

Endringen i verdien av utestående kapital mellom begynnelsen og slutten av en bestemt 

regnskapsperiode som følge av bevegelser i den relevante indeksen, behandles som påløpte renter i 

løpet av nevnte periode, og legges til eventuelle renter som forfaller i perioden. 

2)  De beløp som skal utbetales ved forfall, er knyttet til en smal indeks som omfatter et 

kapitalgevinstmotiv. Påløpte renter beregnes på grunnlag av en rentesats som fastsettes på 

utstedelsestidspunktet. Renten tilsvarer dermed differansen mellom utstedelseskursen og markedets 

forventninger på utstedelsestidspunktet til de utbetalinger som låntakeren vil måtte gjøre, og dette 

beløpet registreres som rente påløpt i instrumentets løpetid. Med denne metoden registreres den 

effektive renten ved utstedelse, som også omfatter de resultater av indeksreguleringen som forventes 

på det tidspunkt instrumentet opprettes, som inntekt. Ethvert avvik mellom den underliggende 

indeksen og den utvikling som var forventet opprinnelig, medfører kapitalgevinster eller -tap som 

normalt ikke vil utlignes i løpet av instrumentets løpetid. 

Renter som påløper som følge av indeksreguleringen, reinvesteres i virkeligheten i verdipapiret, og må 

registreres på ihendehaverens og utstederens kontoer for finanstransaksjoner. 

Rentebytteavtaler og framtidige renteavtaler  

4.47  Betalinger i henhold til bytteavtaler registreres som transaksjoner i finansielle derivater på konto for 

finanstransaksjoner, og ikke som rente registrert som formuesinntekt. Transaksjoner i henhold til framtidige 

renteavtaler registreres som transaksjoner i finansielle derivater i konto for finanstransaksjoner, ikke som 

formuesinntekt. 

Renter på finansiell leasing 

4.48  Finansiell leasing er en finansieringsmetode som f.eks. benyttes ved kjøp av maskineri og utstyr. Utleier 

kjøper utstyret og leier forplikter seg til å betale en leie slik at utleier i avtalens løpetid får dekket sine 

kostnader inklusive et rentetap på de midler som ble brukt til innkjøp av utstyret. 

I systemet anses utleieren for å yte et lån til leieren på et beløp tilsvarende kjøperprisen for eiendelen, og 

nevnte lån tilbakebetales i løpet av kontraktens løpetid. Den leien som leieren betaler i hver periode, består 

derfor av to komponenter: avdrag og renter. Rentesatsen på det imputerte lånet fastsettes ut fra forholdet 

mellom den samlede leien som betales i lånets løpetid, og kjøperprisen for eiendelen. Den delen av leien som 

tilsvarer renten, reduseres etter hvert som kapitalen tilbakebetales. Leietakerens opprinnelige lån, sammen 

med påfølgende avdrag som betales, registreres i utleiers og leiers kontoer for finanstransaksjoner. 

Rentebetalinger registreres som rente i konto for primær inntektsfordeling. 

Annen rente 

4.49  Annen rente omfatter følgende: 

a)  overtrekksrente, 

b)  ekstrarente på innskudd som står lenger enn opprinnelig avtalt, og 

c)  betalinger til visse obligasjonsinnehavere fastsatt ved loddtrekning. 

Registreringstidspunkt 

4.50  Renter registreres i systemet etter påløptprinsippet, dvs. at renter registreres fortløpende på kreditor etter som 

de påløper på det beløp som er utestående av kapitalen. Den renten som påløper i hver regnskapsperiode, skal 

registreres uansett om den faktisk betales eller legges til utestående kapital. Dersom den ikke betales, 

registreres økningen i kapitalen på konto for finanstransaksjoner som anskaffelse av en finansiell eiendel hos 

kreditor og som gjeld på et tilsvarende beløp hos debitor. 

4.51  Rente registreres før fradrag av skatter som innkreves på dem. Mottatte og betalte renter registreres inklusive 

rentesubsidier, uansett om disse betales direkte til finansinstitusjonene eller til begunstigede (se nr. 4.37).   
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Ettersom verdien av finansformidlernes tjenester fordeles mellom ulike kunder, skal de faktiske 

rentebetalingene til eller fra finansformidlerne korrigeres for å eliminere de marginene som utgjør 

finansformidlernes implisitte gebyrer. De rentebeløp som låntakere betaler til finansformidlere, reduseres med 

en beregnet verdi av de tjenesteandeler som betales, og de renter som innskyterne mottar forhøyes tilsvarende. 

Verdien av tjenesteandelene behandles som betaling for de tjenester finansformidlerne yter til sine kunder, og 

ikke som betaling av rente. 

4.52  I systemet registreres renter som: 

a)  tilgang og anvendelse på sektorenes konto for allokering av primære inntekter, 

b)  tilgang og anvendelse på konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet. 

Selskapsinntekt til fordeling (D.42) 

Utbytte (D.421) 

4.53 Definisjon: Utbytte (D.421) er en form for formuesinntekt som aksjeeiere (AF.5) har rett til når de stiller 

kapital til rådighet for et foretak. 

Anskaffelse av egenkapital ved utstedelse av aksjer er en måte å skaffe midler på. I motsetning til lånekapital 

skaper ikke egenkapital noen gjeldsforpliktelse som er fastsatt til et bestemt beløp, og den gir ikke aksjeeierne 

i et foretak rett til en fast eller forhåndsbestemt avkastning. Utbytte omfatter alle utdelinger av overskudd fra 

et selskap til dets aksjeeiere eller eiere. 

4.54  Utbytte omfatter også: 

a)  aksjer utstedt til aksjeeiere som betaling av utbyttet for regnskapsåret. Utstedelse av friaksjer, som 

representerer kapitalisering av egne midler i form av reserver og ikke utdelt overskudd, og som gir 

opphav til nye aksjer som fordeles på aksjeeierne proporsjonalt med deres beholdning, er ikke inkludert, 

b)  inntekter betalt til offentlig forvaltning av offentlige foretak som anerkjennes som selvstendige juridiske 

enheter, men som ikke formelt er opprettet som aksjeselskaper, 

c)  inntekter som skapes ved ikke-observert virksomhet og som overføres til eiere av selskaper som deltar i 

denne virksomheten, for privat bruk. 

4.55  Utbytte (D.421) omfatter ikke ekstraordinært store utbytter. 

Ekstraordinært store utbytter er utbytter som er store sett i forhold til den senere tids utbytte- og 

inntjeningsnivå. For å kunne vurdere om et utbytte er stort, benyttes begrepet inntekt til utdeling. Et selskaps 

inntekt til utdeling er lik næringsinntekten pluss alle mottatte løpende overføringer minus alle betalte løpende 

overføringer og minus korreksjon for endring i pensjonsrettigheter. For å vurdere om størrelsen på det 

aktuelle utbyttet er rimelig, benyttes forholdet mellom utbytte og inntekt til utdeling i løpet av den senere tid. 

Dersom det vedtatte utbyttet er uforholdsmessig stort, behandles den overskytende delen som 

finanstransaksjoner og klassifiseres som et «ekstraordinært stort utbytte». Slike ekstraordinært store utbytter 

behandles som uttak av egenkapital fra selskapet (F.5). Denne behandlingen gjelder for selskaper uansett om 

de er aksjeselskaper eller selskapslignende foretak og uansett om de står under utenlandsk eller innenlandsk 

privat kontroll. 

4.56  Når det gjelder offentlige foretak, er ekstraordinært store utbytter store og uregelmessige utbetalinger eller 

utbetalinger som overstiger næringsinntekten i den aktuelle regnskapsperioden, og som finansieres med 

akkumulerte avsetninger eller ved salg av eiendeler. Offentlige foretaks ekstraordinært store utbytter skal 

registreres som uttak av egenkapital (F.5) med et beløp som tilsvarer differansen mellom utbetalingene og 

næringsinntekten i den aktuelle regnskapsperioden (se nr. 20.206). 

Foreløpig utbytte beskrives i nr. 20.207. 

4.57  Registreringstidspunkt: Selv om utbytte er en del av inntekten som opptjenes i løpet av et tidsrom, registreres 

utbytte ikke etter påløptprinsippet. I en kort periode etter at det er vedtatt å utdele utbytte, men før det faktisk 

utbetales, kan aksjer selges «eksklusive utbytte», dvs. at utbyttet vil bli utbetalt til den som eier aksjene på 

den dato utbyttet ble vedtatt, og ikke til den som eier aksjene på utbetalingsdatoen. En aksje som selges 

«eksklusive utbytte» er derfor mindre verdt enn en aksje som selges uten denne begrensningen. Utbytte skal 

registreres fra det tidspunkt da aksjeprisen noteres eksklusive utbytte og ikke til en pris som  

inkluderer utbytte.   
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Utbytte registreres som: 

a)  anvendelse på konto for allokering av primære inntekter for sektorene der foretakene er klassifisert, 

b)  tilgang på konto for allokering av primære inntekter for sektorene der aksjeeierne er klassifisert, 

c)  tilgang og anvendelse på konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet. 

Uttak av inntekter fra selskapslignende foretak (D.422) 

4.58 Definisjon: Uttak av inntekter fra selskapslignende foretak (D.422) er de beløp som eierne tar ut for eget bruk 

fra overskudd opptjent i selskapslignende foretak som tilhører dem. 

Slike uttak registreres før fradrag av løpende skatter på inntekt, formue, osv., som alltid anses som betalt av 

eierne. 

Når et selskapslignende foretak har driftsoverskudd, kan den enheten som eier foretaket, velge å la en del av 

eller hele overskuddet bli i foretaket, særlig for investeringsformål. Den inntekten som tilbakeholdes i 

foretakene, vises som sparing i de selskapslignende foretakene, og bare det overskuddet som eierne faktisk tar 

ut, registreres som uttak av inntekter fra selskapslignende foretak. 

4.59  Når overskuddet oppnås i utlandet av filialer, agenturer osv. av innenlandske foretak, forutsatt at disse filialer 

osv. behandles som utenlandske enheter, vises tilbakeholdt overskudd som reinvestert fortjeneste av 

direkteinvesteringer i/fra utlandet (D.43). Bare de inntektene som faktisk overføres til morforetaket, 

registreres som uttak av inntekter fra selskapslignende foretak mottatt fra utlandet. Samme prinsipp anvendes 

på forholdet mellom filialer, agenturer osv. som opererer på det økonomiske territorium, og det utenlandske 

morforetaket de tilhører. 

4.60  Uttak av inntekter fra selskapslignende foretak omfatter netto driftsresultat mottatt av innlendinger som eiere 

av grunn og bygninger i utlandet, og av utlendinger som eiere av grunn og bygninger på det berørte 

økonomiske territorium. Når det gjelder transaksjoner i grunn eller bygninger som utføres innenfor et lands 

økonomiske territorium av utenlandske enheter, opprettes det fiktive innenlandske enheter der egenkapitalen 

eies av utenlandske eierne. 

Leieverdien av egne boliger i utlandet registreres som import av tjenester, og det tilsvarende netto 

driftsresultat som primære inntekter fra utlandet. Leieverdien av egne boliger tilhørende utlendinger 

registreres som eksport av tjenester, og det tilsvarende netto driftsresultat som primære inntekter betalt til 

utlandet. 

Uttak av inntekter fra selskapslignende foretak omfatter inntekter fra de selskapslignende foretakenes ikke-

observerte virksomhet som overføres til de eierne som deltar i denne virksomheten, til eget bruk. 

4.61  Uttak av inntekter fra selskapslignende foretak omfatter ikke beløp som deres eiere mottar: 

a)  fra salg av brukte kapitalvarer, 

b)  fra salg av grunn og annen ikke-produsert kapital, 

c)  fra uttak av egenkapital. 

Slike beløp behandles som uttak av egenkapital i konto for finanstransaksjoner, ettersom de utgjør en delvis 

eller fullstendig avvikling av eierandelen i det selskapslignende foretaket. Dersom det selskapslignende 

foretaket eies av offentlig forvaltning og drives med vedvarende driftsunderskudd i henhold til en fastsatt 

økonomisk politikk og sosialpolitikk, skal alle regelmessige overføringer av kapital fra offentlig forvaltning 

til foretaket for å dekke foretakets tap, behandles som subsidier. 

4.62  Registreringstidspunkt: Uttak av inntekter fra selskapslignende foretak registreres på det tidspunkt da eierne 

foretar uttakene. 

4.63  I regnskapssystemet registreres uttak av inntekter fra selskapslignende foretak som: 

a)  anvendelse på konto for allokering av primære inntekter for sektorene der de selskapslignende foretakene 

er klassifisert,  



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/137 

 

b)  tilgang på konto for allokering av primære inntekter for eiersektorene, 

c)  anvendelse og tilgang på konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet. 

Reinvestert fortjeneste på direkteinvesteringer i/fra utlandet (D.43) 

4.64 Definisjon: Reinvestert fortjeneste på direkteinvesteringer i/fra utlandet (D.43) tilsvarer driftsresultatet i det 

foretaket som er gjenstand for utenlandsk direkteinvestering 

pluss eventuell mottatte formuesinntekter eller løpende overføringer 

minus eventuelle betalte formuesinntekter eller løpende overføringer, inklusive faktiske betalingssendinger 

til utenlandske direkteinvestorer og løpende skatter på inntekt og formue osv. i det foretaket som er 

gjenstand for utenlandsk direkteinvestering. 

4.65  Et foretak som er gjenstand for utenlandsk direkteinvestering er enten et aksjeselskap eller et personlig 

foretak der en investor hjemmehørende i en annen økonomi, eier 10 % eller mer av de ordinære aksjene eller 

stemmeretten i aksjeselskapet, eller en tilsvarende andel i det personlige foretaket. Foretak som er gjenstand 

for utenlandsk direkteinvestering omfatter enheter som klassifiseres som datterforetak, tilknyttede foretak og 

filialer. I et datterforetak eier investoren over 50 %, i et tilknyttet foretak eier investoren 50 % eller mindre og 

en filial er et hel- eller deleid personlig foretak. Eierskapsforholdet mellom investoren og foretaket som er 

gjenstand for utenlandsk direkteinvestering, kan være direkte eller, dersom det er tale om en eierskapskjede, 

indirekte. Begrepet «foretak som er gjenstand for utenlandsk direkteinvestering» er bredere enn begrepet 

«utenlandskkontrollerte foretak». 

4.66  Faktisk fordeling av næringsinntekt fra foretak som er gjenstand for utenlandsk direkteinvestering, kan skje i 

form av utbytte eller uttak av inntekter fra selskapslignende foretak. Dessuten behandles tilbakeholdt 

overskudd som om det ble fordelt og overført til direkte investorer proporsjonalt med deres eierandel av 

foretakets egenkapital, og deretter reinvestert av dem som tilførsel av egenkapital på konto for 

finanstransaksjoner. Reinvestert fortjeneste av direkteinvesteringer i/fra utlandet kan være enten positiv eller 

negativ. 

4.67  Registreringstidspunkt: reinvestert fortjeneste av direkteinvesteringer i/fra utlandet registreres når den 

opptjenes. 

I systemet vises reinvestert fortjeneste av direkteinvesteringer i/fra utlandet som: 

a)  anvendelse og tilgang på sektorenes konto for allokering av primære inntekter, 

b)  anvendelse og tilgang på konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet. 

Annen inntekt fra investeringer (D.44) 

Inntekt fra investering som skal tilskrives forsikringstakere (D.441) 

4.68 Definisjon: Inntekt fra investering som skal tilskrives forsikringstakere, tilsvarer de samlede primære 

inntektene som stammer fra investering av forsikringstekniske avsetninger. Disse avsetningene tilsvarer de 

forpliktelser som forsikringsselskapet har påtatt seg overfor forsikringstakerne. 

Forsikringsselskapene investerer de forsikringstekniske avsetningene i finansielle eiendeler eller grunn 

(hvorav beregnes netto formuesinntekt, dvs. etter fradrag av eventuelle betalte renter) eller i bygninger (som 

gir netto driftsresultat). 

Inntekt fra investering som skal tilskrives forsikringstakere, registreres særskilt for skadeforsikringsavtaler og 

livsforsikringsavtaler. 

Når det gjelder skadeforsikringsavtaler, har forsikringsselskaper en forpliktelse overfor forsikringstakeren 

som tilsvarer premiene som er innbetalt til selskapet, men ennå ikke opptjent, verdien av eventuelle 

erstatningskrav som har forfalt, men som ennå ikke er betalt, samt en avsetning for erstatningskrav som ennå 

ikke er framsatt eller som er framsatt, men ennå ikke oppgjort. Til dekning av denne forpliktelsen har 

forsikringsselskapet forsikringstekniske avsetninger. Inntekt fra investering av slike avsetninger behandles 

som inntekt tilskrevet forsikringstakeren, deretter fordelt på forsikringstakerne i konto for allokering av 

primære inntekter og tilbakebetalt til forsikringsselskapet som premietillegg i konto for sekundær 

inntektsfordeling. 

En institusjonell enhet som driver en standardisert lånegarantiordning og innkrever gebyrer for sine tjenester, 

kan også ha inntekt fra investering av ordningens reserver og denne inntekten må også føres som om den blir 

omfordelt til de enheter som betaler gebyrene (som ikke nødvendigvis er de samme som de begunstigede) og 

behandles som tilleggsgebyrer i konto for sekundær inntektsfordeling.  
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Ved livsforsikrings- og livrenteavtaler tilsvarer forsikringsselskapenes forpliktelser overfor forsikringstakerne 

og livrentemottakerne nåværende verdi av forventet erstatninger. Til dekning av disse forpliktelsene besitter 

forsikringsselskapene midler som tilhører forsikringstakerne og som består av overskudd tildelt 

forsikringsavtaler med avkastningsdel og avsetninger for både forsikringstakere og livrentemottakere til 

dekning av framtidige bonusutbetalinger og andre erstatninger. Disse midlene investeres i en rekke finansielle 

og ikke-finansielle eiendeler. 

Bonusutbetalinger til livsforsikringstakere registreres som inntekt fra investering mottatt av forsikringstakerne 

og behandles som premietillegg betalt av forsikringstakerne til forsikringsselskapene. 

Inntekten fra investering som skal tilskrives livsforsikringstakere registreres som betalt av 

forsikringsselskapene og mottatt av husholdningene i konto for allokering av primære inntekter. Til forskjell 

fra skadeforsikring eller pensjoner framføres beløpet til sparing og registreres deretter som en 

finanstransaksjon, nærmere bestemt som en økning i livsforsikringsselskapenes forpliktelser, i tillegg til nye 

premier minus tjenesteandelen minus ytelser som skal utbetales. 

Inntekt fra investering fra pensjonsrettigheter (D.442) 

4.69  Pensjonsrettigheter opptjenes ved deltakelse i én av to ulike typer pensjonsordninger: innskuddsbaserte 

ordninger eller ytelsesbaserte ordninger. 

I en innskuddsbasert ordning blir innskudd fra både arbeidsgivere og arbeidstakere investert på vegne av 

arbeidstakerne som framtidige pensjonsmottakere. Det finnes ingen annen kilde til finansiering av pensjonene 

og midlene brukes ikke på noen annen måte. Den inntekt fra investering som tilskrives rettigheter i en 

innskuddsbasert ordning, er lik inntekten fra investering av ordningens midler pluss eventuell inntekt fra 

utleie av grunn eller bygninger som ordningen eier. 

Det som kjennetegner en ytelsesbasert ordning er at det benyttes en formel for å fastsette størrelsen på 

utbetalingene til pensjonsmottakerne. Dette gjør det mulig å fastslå størrelsen på rettighetene til nåverdien av 

alle framtidige utbetalinger, beregnet ved bruk av forsikringstekniske antakelser om levetid og økonomiske 

antakelser om rente eller diskonteringsrente. Nåverdien av opptjente rettigheter på begynnelsen av året øker 

fordi tidspunktet for utbetaling av rettighetene kommer et år nærmere. For innskuddsbaserte ordninger anses 

denne økningen som inntekt fra investering som tilskrives pensjonsmottakerne. Økningens størrelse påvirkes 

ikke av om pensjonsordningen faktisk har midler nok til å innfri alle sine forpliktelser og heller ikke av 

hvordan økningen benevnes, om den f.eks. er inntekt av investering eller kapitalgevinst. 

Inntekt fra investering som skal tilskrives andelseiere i kollektive investeringsfond (D.443) 

4.70  Inntekt fra investering som skal tilskrives andelseiere i kollektive investeringsfond, herunder verdipapirfond 

og aksjefond, består av følgende separate komponenter: 

– utbytte som skal tilskrives andelseiere i kollektive investeringsfond (D.4431), 

– tilbakeholdt overskudd som skal tilskrives andelseiere i kollektive investeringsfond (D.4432). 

Utbyttekomponenten registreres på akkurat samme måte som utbytte i enkeltforetak, som beskrevet over. 

Tilbakeholdt overskudd-komponenten registreres ved bruk av de samme prinsippene som dem som er 

beskrevet for foretak som er gjenstand for utenlandsk direkteinvestering, men beregnes med fratrekk for 

eventuelle reinvestert fortjeneste på utenlandsk direkteinvestering. Resterende tilbakeholdt overskudd 

tilskrives andelseierne i investeringsfondet (slik at investeringsfondet står igjen uten sparing) og tilbakeføres 

til fondet av andelseierne i en transaksjon som registreres i konto for finanstransaksjoner. 

Formuesinntekten som verdipapirfond mottar, registreres som formuesinntekt for andelseierne selv om den 

ikke fordeles på dem, men reinvesteres på deres vegne. 

Andelseierne betaler forvaltningsselskapene indirekte via sine fondsandeler for forvaltning av investeringene. 

Denne tjenesteandelen er en utgift for andelseierne, men ikke for fondene. 

Registreringstidspunkt: annen inntekt fra investering registreres etter påløptprinsippet. 

4.71  I systemet registreres annen inntekt fra investering som: 

a)  tilgang på konto for allokering av primære inntekter for forsikringstakere og andelseiere i 

investeringsfond,  
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b)  anvendelse på konto for allokering av primære inntekter for forsikringsgivere, pensjonskasser og 

investeringsfond, 

c)  tilgang og anvendelse på konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet. 

Grunnrente mv. (D.45) 

4.72 Definisjon: Grunnrente mv. er inntekt som eieren av en naturressurs mottar i bytte mot at naturressursen 

stilles til rådighet for en annen institusjonell enhet. 

Det finnes to typer leie av naturressurser: leie av grunn og leie av grunnforekomster. Leie av andre 

naturressurser som radiospektrum følger samme mønster. 

Skillet mellom grunnrente og leie ligger i at grunnrente er en form for formuesinntekt og leie er betaling for 

tjenester. Leie er betaling i henhold til en operasjonell leasingkontrakt for bruk av fast realkapital som eies av 

en annen enhet. Grunnrente mv. er en betaling i henhold til en ressursleasingkontrakt for tilgang til en 

naturressurs. 

Leie av grunn 

Den leie som en grunneier mottar fra en leier, utgjør en form for formuesinntekt. Leie av grunn omfatter også 

leie som skal betales til eierne av innlands vannveier for retten til å utnytte disse til rekreasjon og andre 

formål, herunder fiske. 

En grunneier betaler grunnavgift og pådrar seg vedlikeholdsutgifter fordi han eier grunnen. Slike avgifter og 

utgifter registreres som betalt av den personen som har bruksrett til grunnen, og som kan trekke disse 

beløpene fra den leie han ellers ville være forpliktet til å betale grunneieren. Leie som på denne måten 

reduseres på grunn av fratrekk for skatter og andre utgifter som grunneieren er ansvarlig for, kalles 

«grunnrente mv. etter skatt». 

4.73  Leie av grunn omfatter ikke leie av bygninger og boliger som ligger på den. Sistnevnte leie anses som 

betaling for en markedsrettet tjeneste som eieren yter leieren av bygningen eller boligen, og registreres som 

leierens produktinnsats eller konsum. Dersom det ikke finnes noe objektivt grunnlag for å dele opp leien i 

henholdsvis leie av grunn og leie av bygninger, skal hele beløpet anses som leie av grunn når verdien av 

grunnen antas å være høyere enn verdien av bygningene, og i motsatt fall som leie av bygninger. 

Leie av grunnforekomster 

4.74  Denne posisjonen omfatter royalties som betales til eiere av forekomster av mineraler eller fossile brensler 

(kull, olje eller naturgass), enten eierne er private eller offentlige enheter, som gir andre institusjonelle enheter 

tillatelse til å lete etter eller utvinne slike forekomster i en fastsatt periode. 

4.75  Registreringstidspunkt: grunnrente mv. registreres i den perioden de forfaller til betaling. 

4.76  I systemet registreres grunnrente mv. som: 

a)  tilgang og anvendelse på sektorenes konto for allokering av primære inntekter, 

b)  tilgang og anvendelse på kontoene for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet. 

LØPENDE SKATTER PÅ INNTEKT, FORMUE OSV. (D.5) 

4.77 Definisjon: Skatter på inntekt, formue osv. (D.5) dekker alle tvungne, ikke-gjengjeldte betalinger i kontanter 

eller i naturalier som offentlig forvaltning og utlandet regelmessig innkrever av institusjonelle enheters 

inntekt og formue, samt enkelte periodiske avgifter som beregnes verken på inntekt eller formue. 

Skatter på inntekt, formue osv. deles inn i: 

a)  inntektsskatter (D.51), 

b)  andre løpende skatter (D.59). 

Inntektsskatter (D.51) 

4.78 Definisjon: Inntektsskatter (D.51) omfatter skatter på inntekter, overskudd og kapitalgevinster. De skrives ut 

på grunnlag av faktiske eller antatte inntekter til personer, husholdninger, foretak eller allmennyttige 

organisasjoner. De omfatter skatt som skrives ut på eiendeler, grunn eller fast eiendom når disse brukes som 

beregningsgrunnlag for eierens inntekt.   
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Inntektsskatt omfatter: 

a)  skatter på inntekter til personer eller husholdninger, f.eks. inntekter fra arbeid, eiendom, næring, 

pensjoner osv., herunder skatter som trekkes direkte av arbeidsgiverne (kildeskatt). Inntektsskatt omfatter 

også skatter på inntekter til eiere av personlige foretak, 

b)  skatter på selskapers inntekter eller overskudd, 

c)  skatter på kapitalgevinster, 

d)  skatter på gevinster fra lotterier og pengespill, som skal betales på de beløp som vinnerne mottar, i 

motsetning til skatter på omsetningen til de organisasjoner som organiserer slik virksomhet, som anses 

som produktskatter. 

Andre løpende skatter (D.59) 

4.79  Andre løpende skatter (D.59) omfatter: 

a)  løpende skatter på kapital, som består av skatter som betales for eiendomsrett eller bruksrett til grunn 

eller bygninger, samt løpende skatter på nettoformue og andre eiendeler, f.eks. smykker, unntatt skattene 

nevnt i posisjon D.29 (som betales av foretak som følge av deres produksjonsvirksomhet) og skattene 

nevnt i posisjon D.51 (inntektsskatter), 

b)  koppskatt som innkreves per voksen eller per husholdning, uansett inntekt eller formue, 

c)  utgiftsskatter på personers eller husholdningers samlede utgifter, 

d)  husholdningers betaling for tillatelse til å eie eller bruke kjøretøyer, fartøyer eller luftfartøyer (som ikke 

brukes for næringsformål), eller tillatelser til å jakte eller fiske osv. Skillet mellom skatter og kjøp av 

tjenester fra offentlig forvaltning fastsettes etter de samme kriterier som gjelder for betalinger fra foretak, 

dvs. at betalingene behandles som skatter dersom utstedelsen av tillatelser krever lite eller intet arbeid fra 

offentlig forvaltnings side, tillatelsene utstedes automatisk ved betaling av de fastsatte beløp, det er 

sannsynligvis at betalingene er en måte å skaffe inntekter på, selv om offentlig forvaltning kan utstede et 

sertifikat eller en tillatelse som motytelse. I slike tilfeller behandles betalingene som skatt. Dersom 

offentlig forvaltning benytter utstedelse av tillatelser som en form for kontrollfunksjon (f.eks. kontroll av 

den berørte personens kompetanse eller kvalifikasjoner), behandles imidlertid beløpene som kjøp av 

tjenester fra offentlig forvaltning og ikke som skatteinnbetalinger, med mindre beløpene står helt i 

misforhold til kostnaden ved å yte tjenesten, 

e)  skatter på internasjonale transaksjoner, f.eks. utenlandsreiser, betalingssendinger til utlandet, utenlandske 

investeringer osv., unntatt skatter som betales av produsenter, og importavgifter som betales av 

husholdninger. 

4.80  Skatter på inntekt, formue osv. omfatter ikke: 

a)  arveavgifter eller skatt på gaver mellom levende personer som anses innkrevd på mottakernes kapital, og 

som registreres som kapitalskatter (D.91), 

b)  ekstraordinære avgifter på kapital eller formue, som registreres som kapitalskatter (D.91), 

c)  skatter på grunn, bygninger eller andre eiendeler som eies eller leies av foretak, og som brukes i 

foretakenes produksjon. Slike skatter behandles som næringsskatter (D.29). 

d)  husholdningers betalinger for tillatelser, unntatt tillatelser til bruk av kjøretøyer, fartøyer eller luftfartøyer 

eller tillatelser til å jakte, skyte eller fiske: førerkort eller flygersertifikater, våpenlisenser, 

inngangspenger for museer eller biblioteker, renovasjonsavgifter, avgifter for pass, lufthavnavgifter osv., 

som i de fleste tilfeller behandles som kjøp av tjenester fra offentlig forvaltning og som, dersom de 

oppfylle kriteriene fastsatt i nr. 4.70 bokstav d), skal registreres som tjenester. 

4.81  Den samlede verdien av de skattene som skal registreres, omfatter eventuell morarente på skatterestanser og 

eventuelle bøter ilagt av skattemyndighetene dersom det er umulig å registrere nevnte rente og bøter atskilt 

fra skattene. Verdien omfatter også gebyrer som kan ilegges i forbindelse med inndrivelse og beregning av 

utestående skatter med fratrekk for eventuelle skattenedsettelser iverksatt av offentlig forvaltning innenfor 

rammen av den økonomiske politikk, og eventuell tilbakebetaling av skatt som følge av for høye 

innbetalinger. 

Det blir stadig vanligere at subsidier og stønader gis via skattesystemet i form av skattekreditter, og at 

betalingssystemene er forbundet med skatteinnkrevingssystemene. Skattekreditter er skattelettelser som 

medfører at den berettigede får redusert sin skattegjeld.  
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Dersom skattekredittordningen fører til at den berettigede får utbetalt det overskytende beløp når 

skattelettelsen er større enn den skatten som skal betales, regnes ordningen som en skattekredittordningen 

med direkte utbetaling. I henhold til en skattekredittordning med direkte utbetaling kan utbetalinger gjøres til 

både skatteytere og ikke-skatteytere. For en skattekredittordning med direkte utbetalinger registreres hele 

skattekredittbeløpet som utgifter for offentlig forvaltning og ikke som en reduksjon i skatteinntekten. 

På den annen side har enkelte skattekredittordninger ikke direkte utbetalinger og skattekreditten er begrenset 

til størrelsen på skattegjelden. I en skattekredittordning uten direkte utbetalinger er alle skattekreditter en del 

av skattesystemet og medfører en reduksjon av skatteinntektene. 

4.82  Skatter på inntekt, formue osv. registreres når de skattepliktige virksomhetene, transaksjonene eller andre 

hendelser finner sted. 

Visse økonomiske aktiviteter, transaksjoner eller hendelser som i henhold til skattelovgivningen medfører 

skatteplikt for de berørte enhetene, unnslipper imidlertid systematisk skattemyndighetenes kontroll. Det ville 

være urealistisk å anta at slike aktiviteter, transaksjoner eller hendelser skulle skape finansielle eiendeler eller 

gjeld i form av betalte eller mottatte beløp. Beløpene som skal registreres er de som fastsettes på grunnlag av 

skatteligninger, selvangivelser eller andre dokumenter som klart fastsetter skatteyterens plikt til å betale 

skatten. Det foretas ingen beregning av skatter med mindre det foreligger en skatteligning. 

Skatter som registreres i regnskapene utledes av to kilder: beløp som skal betales i henhold til skatteligning og 

selvangivelser eller innbetalte beløp. 

a)  Dersom skatteligninger og selvangivelser benyttes, skal beløpene justeres ved hjelp av en koeffisient som 

gjenspeiler beløp som er ilignet eller oppgitt i selvangivelser, men som aldri er inndrevet. Alternativt kan 

det registreres en kapitaloverføring til de aktuelle sektorene som tilsvarer nevnte justering. Koeffisientene 

skal beregnes på grunnlag av tidligere erfaringer med og nåværende forventninger til beløp som er ilignet 

eller oppgitt i selvangivelser, men som aldri er inndrevet. Koeffisientene skal angis særskilt for ulike 

typer skatt. 

b)  Dersom innbetalte beløp benyttes som kilde, skal de tilpasses slik at de tilskrives det tidsrom da 

aktiviteten, transaksjonen eller hendelsen som utløser skatteplikten, finner sted (eller i noen tilfeller av 

inntektsskatt, på det tidspunkt skattebeløpet ble fastsatt). Denne tilpasningen skjer på grunnlag av den 

gjennomsnittlige differansen mellom det tidspunkt virksomheten, transaksjonen eller hendelsen finner 

sted (eller tidspunktet for fastsettelse av skattebeløpet) og tidspunktet for skatteinnbetalingen. 

Løpende skatter på inntekt, formue osv. som trekkes av arbeidsgiver ved kilden, regnes som lønn selv om 

arbeidsgiver ikke videreformidler skatten til offentlig forvaltning. De registreres som om 

husholdningssektoren har betalt hele beløpet til sektoren offentlig forvaltning. De beløp som faktisk står 

ubetalt utlignes i D.995 som en kapitaloverføring fra offentlig forvaltning til arbeidsgiversektoren. 

I noen tilfeller kan plikten til å betale inntektsskatt ikke fastsettes i den regnskapsperioden inntekten 

opptjenes, men først i en påfølgende periode. Det er derfor nødvendig med en viss fleksibilitet med hensyn til 

registreringstidspunktet for slike skatter. Kildeskatt og forskuddsbetalt inntektsskatt kan registreres når de 

betales, og eventuell endelig skatteplikt på inntekter kan registreres når skatteplikten fastslås. 

Skatter på inntekt, formue osv. registreres som: 

a)  anvendelse på konto for sekundær inntektsfordeling for de sektorene der skattebetalerne er klassifisert, 

b)  tilgang på konto for sekundær inntektsfordeling for offentlig forvaltning, 

c)  anvendelse og tilgang på konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet. 

TRYGDE- OG PENSJONSPREMIER OG STØNADER (D.6) 

4.83 Definisjon: Stønader er overføringer i kontanter eller i naturalier fra offentlig forvaltning eller ideelle 

organisasjoner til husholdninger for å lette deres økonomiske byrder knyttet til en rekke risikoer eller behov, 

organisert i eller utenfor kollektivt organiserte ordninger. Stønader omfatter også betalinger fra offentlig 

forvaltning til produsenter i forbindelse med beskyttelse av enkelthusholdninger mot visse sosiale risikoer og 

behov. 

4.84  Listen over risikoer eller behov som kan medføre stønader, er fastsatt som følger: 

a)  sykdom, 

b)  uførhet, funksjonshemming,  
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c)  yrkesskade og -sykdom, 

d)  høy alder, 

e)  etterlatte, 

f)  svangerskap og fødsel, 

g)  familie, 

h)  fremme av sysselsetting, 

i)  arbeidsledighet, 

j)  bolig, 

k)  utdanning, 

l)  generelle behov. 

Når det gjelder bolig, omfatter stønader utbetalinger fra offentlig forvaltning til leietakere for å redusere deres 

husleie, med unntak av særskilte stønader som offentlig forvaltning utbetaler i egenskap av arbeidsgiver. 

4.85  Stønader omfatter: 

a)  løpende overføringer og engangsoverføringer fra ordninger som mottar bidrag, dekker hele samfunnet 

eller store deler av samfunnet, og er etablert og kontrollert av enheter i offentlig forvaltning 

(trygdeordninger), 

b)  løpende overføringer og engangsoverføringer fra ordninger etablert av arbeidsgivere på vegne av deres 

ansatte, tidligere ansatte eller forsørgelsesberettigede (andre trygde- og pensjonsordninger knyttet til 

ansettelsesforhold). Bidragene kan være betalt av arbeidstakere og/eller arbeidsgivere og selvstendig 

næringsdrivende. 

c)  løpende overføringer fra offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner som ikke forutsetter forutgående 

innbetaling av bidrag og som generelt er knyttet til en vurdering av tilgjengelig inntekt. Slike 

overføringer kalles ofte sosialstønad. 

4.86  Stønader omfatter ikke: 

a)  forsikringserstatninger i forbindelse med poliser som er tegnet utelukkende på forsikringstakernes 

initiativ, uavhengig av deres arbeidsgivere eller offentlig forvaltning, 

b)  forsikringserstatninger i forbindelse med poliser som er tegnet utelukkende for å oppnå en rabatt, selv om 

nevnte poliser er tegnet som ledd i en kollektiv avtale. 

4.87  For at en individuell forsikringspolise skal kunne behandles som del av en trygde- og pensjonsordning, må de 

hendelser eller forhold som deltakeren er forsikret mot, samsvare med de risikoer og behov som er oppført i 

nr. 4.84, og i tillegg må minst ett av følgende vilkår være oppfylt: 

a)  deltakelse i ordningen er obligatorisk enten i henhold til lov eller i henhold til ansettelsesvilkårene for en 

arbeidstaker eller gruppe av arbeidstakere, 

b)  ordningen er kollektiv og gjelder for en nærmere angitt gruppe av arbeidstakere, enten det dreier seg om 

lønnstakere, selvstendig næringsdrivende eller arbeidsløse, idet deltaking i ordningen er begrenset til 

medlemmer av nevnte gruppe, 

c)  en arbeidsgiver betaler (faktiske eller beregnede) premier til ordningen på vegne av en ansatt, uavhengig 

av om den ansatte også betaler premier. 

4.88 Definisjon: Netto trygde- og pensjonsordninger er ordninger der deltakerne er forpliktet til eller oppfordres av 

sine arbeidsgivere eller av offentlig forvaltning til å tegne forsikring mot visse hendelser eller omstendigheter 

som kan være til skade for dem selv eller personer de forsørger. Slike ordninger bygger på at arbeidstakere, 

andre deltakere eller arbeidsgivere på vegne av sine ansatte, innbetaler premier til ordningen for å sikre 

arbeidstakerne, andre deltakere, personer de forsørger eller deres etterlatte rett til trygde- og pensjonsytelser i 

inneværende eller påfølgende perioder.   
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Trygde- og pensjonsordninger opprettes for grupper av arbeidstakere eller er etter loven tilgjengelige for alle 

arbeidstakere eller bestemte kategorier arbeidstakere, herunder arbeidsløse og lønnstakere. Ordningene 

spenner fra private ordninger opprettet av en arbeidsgiver for utvalgte grupper av arbeidstakere til trygde- og 

pensjonsordninger som omfatter hele arbeidsstyrken i et land. Deltakelse i slike ordninger kan være frivillig 

for de berørte arbeidstakerne, men det er vanligere at det er obligatorisk. Deltakelse i ordninger som er 

organisert av enkeltstående arbeidsgivere, kan for eksempel være et krav i henhold til de ansettelsesvilkår 

som er avtalt mellom arbeidsgiverne og deres ansatte. 

4.89  Det kan skilles mellom to typer trygde- og pensjonsordninger: 

a)  Den første består av trygdeordninger som dekker hele eller store deler av befolkningen, som er innført, 

kontrollert og finansiert av offentlige instanser. Pensjoner som utbetales i henhold til slike ordninger kan, 

men behøver ikke, være knyttet til ytelsesmottakerens lønnsnivå eller sysselsettingshistorikk. Andre 

ytelser enn pensjon er sjeldnere knyttet til lønnsnivå. 

b)  Den andre typen består av andre ordninger knyttet til ansettelsesforhold. Slike ordninger bygger på et 

arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold der pensjonsrettigheter og eventuelle andre rettigheter er del av 

ansettelsesvilkårene og der ansvaret for ytelsene ikke påhviler offentlig forvaltning i henhold til 

bestemmelsene om trygd. 

4.90  Trygde- og pensjonsordninger som er opprettet av enheter i offentlig forvaltning til fordel for egne ansatte 

snarere enn arbeidsstyrken i sin helhet, klassifiseres som andre trygde- og pensjonsordninger knyttet til 

ansettelsesforhold og ikke som trygde- og pensjonsordninger. 

Netto trygde- og pensjonspremier (D.61) 

4.91 Definisjon: Trygde- og pensjonspremier er faktiske eller beregnede premier som husholdninger betaler til 

trygde- og pensjonsordninger med henblikk på utbetaling av stønader. Netto trygde- og pensjonspremier 

(D.61) består av: 

arbeidsgivers faktiske trygde- og pensjonspremier (D.611) 

pluss arbeidsgivers beregnede trygde- og pensjonspremier (D.612) 

pluss husholdningers faktiske trygde- og pensjonspremier (D.613) 

pluss husholdningers trygde- og pensjonspremietillegg (D.614) 

minus tjenesteandelen i trygde- og pensjonsordning (D.61SC) 

Tjenesteandelen i trygde- og pensjonsordninger er de gebyrer som innkreves av de enheter som administrerer 

ordningene. De vises her som en del av beregningen av netto trygde- og pensjonspremier (D.61) og er ikke 

omfordelingstransaksjoner, men en del av produksjon og konsum. 

Arbeidsgivers faktiske trygde- og pensjonspremier (D.611) 

4.92  Arbeidsgivers faktiske trygde- og pensjonspremier (D.611) tilsvarer strøm D.121. 

Arbeidsgivers faktiske trygde- og pensjonspremier betales av arbeidsgiver til trygde- og pensjonsordninger 

(både knyttet til ansettelsesforhold og ikke) for å sikre arbeidstakerne stønader. 

Ettersom arbeidsgivernes faktiske trygde- og pensjonspremier betales til fordel for arbeidstakerne, registreres 

verdien av dem som en komponent av lønnskostnadene, sammen med kontantlønn og naturallønn. Trygde- og 

pensjonspremiene registreres deretter som betalt av arbeidstakerne som løpende overføringer til trygde- og 

pensjonsordningene og andre trygde- og pensjonsordninger knyttet til ansettelsesforhold. 

Denne posisjonen er inndelt i to kategorier: 

a)  arbeidsgivers faktiske trygde- og pensjonspremier (D.6111) tilsvarer strøm D.1211, 

b)  arbeidsgivers faktiske premier, unntatt trygde- og pensjonspremier (D.6112) tilsvarer strøm D.1212.  
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4.93  Betaling av faktiske trygde- og pensjonspremier kan være tvungen i henhold til vedtekter eller forskrifter, 

kollektive avtaler innenfor en bestemt næring eller avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstakere i et bestemt 

foretak, eller fastsatt i selve arbeidsavtalen. I visse tilfeller kan premiene være frivillige. 

Slike frivillige premier omfatter: 

a)  trygde- og pensjonspremier, som personer som ikke er forpliktet ved lov til å betale, betaler til en 

trygdeforvaltning, 

b)  trygde- og pensjonspremier som betales til forsikringsselskaper (eller pensjonskasser klassifisert i samme 

sektor) i henhold til tilleggsforsikringsordninger som foretak oppretter til fordel for sine arbeidstakere, og 

som sistnevnte frivillig slutter seg til, 

c)  premier til gjensidige forsikringsselskaper med frivillig deltakelse for arbeidstakere eller selvstendig 

næringsdrivende. 

4.94  Registreringstidspunkt: Arbeidsgivers faktiske trygde- og pensjonspremier (D.611) registreres når arbeidet 

som medfører plikt til å betale premiene, utføres. 

4.95  Trygde- og pensjonspremier som betales til sektoren offentlig forvaltning og som registreres i regnskapene 

utledes av to kilder: beløp som skal betales i henhold til skatteligning og selvangivelser eller innbetalte beløp. 

a)  Dersom skatteligninger og selvangivelser benyttes, skal beløpene justeres ved hjelp av en koeffisient som 

gjenspeiler beløp som er ilignet eller oppgitt i selvangivelser, men som aldri er inndrevet. Alternativt kan 

det registreres en kapitaloverføring til de aktuelle sektorene som tilsvarer nevnte justering. Koeffisientene 

skal beregnes på grunnlag av tidligere erfaringer med og nåværende forventninger til beløp som er ilignet 

eller oppgitt i selvangivelser, men som aldri er inndrevet. Koeffisientene skal angis særskilt for ulike 

typer trygde- og pensjonspremier. 

b)  Dersom innbetalte beløp benyttes som kilde, skal de tilpasses slik at de tilskrives det tidsrom da 

virksomheten som utløser plikten til å betale trygde- og pensjonspremier, finner sted (eller når plikten 

oppstår). Denne tilpasningen kan skje på grunnlag av den gjennomsnittlige differansen mellom det 

tidspunkt virksomheten finner sted (eller tidspunktet da plikten oppstår) og tidspunktet for 

skatteinnbetalingen. 

Trygde- og pensjonspremier til offentlig forvaltning som arbeidsgiver trekker ved kilden skal inngå i 

lønnskostnaden uansett om arbeidsgiver har overført premiene til offentlig forvaltning. De registreres da som 

om husholdningssektoren har betalt hele beløpet til sektoren offentlig forvaltning. De beløp som faktisk står 

ubetalt utlignes i D.995 som en kapitaloverføring fra offentlig forvaltning til arbeidsgiversektoren. 

4.96  Arbeidsgivers faktiske trygde- og pensjonspremier registreres som: 

a)  anvendelse på husholdningenes konto for sekundær inntektsfordeling, 

b)  anvendelse på konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet (for utenlandske 

husholdninger), 

c)  tilgang på konto for sekundær inntektsfordeling for innenlandske forsikringsgivere eller arbeidsgivere, 

d)  tilgang på konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet (når det gjelder utenlandske 

forsikringsgivere eller arbeidsgivere). 

Arbeidsgivers beregnede trygde- og pensjonspremier (D.612) 

4.97 Definisjon: Arbeidsgivers beregnede trygde- og pensjonspremier (D.612) er motstykket til stønader som 

arbeidsgiverne betaler direkte (dvs. ikke knyttet til arbeidsgivers faktiske trygde- og pensjonspremier) til sine 

arbeidstakere, tidligere arbeidstakere og andre berettigede personer (minus arbeidstakers eventuelle trygde- 

og pensjonspremier). 

De tilsvarer strøm D.122 som er beskrevet under lønnskostnader. Verdien av premiene må fastsettes på 

grunnlag av forsikringsmatematiske prinsipper eller på grunnlag av rimelige prosentandeler av lønn som 

utbetales til nåværende ansatte eller verdsettes til samme verdi som andre ikke-fondsbaserte stønader enn 

pensjon som foretaket skal betale i samme regnskapsperiode. 

Arbeidsgivers beregnede trygde- og pensjonspremier (D.612) deles inn i to kategorier: 

a)  arbeidsgivers beregnede pensjonspremier (D.6121) Disse tilsvarer strøm D.1221,  
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b)  arbeidsgivers beregnede premier, unntatt pensjonspremier (D.6122). Disse tilsvarer strøm D.1222. 

4.98  Registreringstidspunkt: Arbeidsgivers beregnede trygde- og pensjonspremier registreres i perioden da 

arbeidet utføres dersom de er motpost til obligatoriske direkte stønader. Arbeidsgivers beregnede trygde- og 

pensjonspremier, som utgjør motstykket til frivillige direkte stønader, registreres når stønadene utbetales. 

4.99  Arbeidsgivers beregnede trygde- og pensjonspremier registreres som: 

a)  anvendelse på husholdningenes konto for sekundær inntektsfordeling og på konto for primære inntekter 

og løpende overføringer for utlandet, 

b)  tilgang på konto for sekundær inntektsfordeling for de sektorene som arbeidsgiverne eller de 

innenlandske forsikringsgiverne tilhører, og på konto for primære inntekter og løpende overføringer for 

utlandet. 

Husholdningers faktiske trygde- og pensjonspremier (D.613) 

4.100 Definisjon: Husholdningers faktiske trygde- og pensjonspremier er trygde- og pensjonspremier som 

lønnstakere, selvstendig næringsdrivende eller arbeidsløse personer betaler på egne vegne til trygde- og 

pensjonsordninger. 

Husholdningers faktiske trygde- og pensjonspremier (D.613) deles inn i to kategorier: 

a)  husholdningers faktiske pensjonspremier (D.6131), 

b)  husholdningers faktiske premier, unntatt pensjonspremier (D.6132). 

Registreringstidspunkt: Husholdningers faktiske trygde- og pensjonspremier registreres etter påløptprinsippet. 

For dem som er i arbeid skjer dette på det tidspunkt da arbeidet som medfører plikt til å betale premiene, 

utføres. For arbeidsløse skjer dette på det tidspunkt da premien skal betales. 

I systemet registreres husholdningenes faktiske trygde- og pensjonspremier som: 

a)  anvendelse på husholdningenes konto for sekundær inntektsfordeling og på konto for primære inntekter 

og løpende overføringer for utlandet, 

b)  tilgang på konto for sekundær inntektsfordeling for de sektorene som arbeidsgiverne tilhører, og på konto 

for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet. 

Husholdningers trygde- og pensjonspremietillegg (D.614) 

4.101 Definisjon: Husholdningers trygde- og pensjonspremietillegg består av den formuesinntekt som opptjenes i 

regnskapsperioden på beholdningen av pensjonsrettigheter og andre rettigheter utenom pensjon. 

Denne posisjonen er inndelt i to kategorier: 

a)  husholdningers pensjonspremietillegg (D.6141) 

b)  husholdningers premietillegg, unntatt pensjonspremietillegg (D.6142). Posisjonen D.6142 tilsvarer 

husholdningenes trygde- og pensjonspremietillegg knyttet til sosiale risikoer og behov unntatt pensjon, 

f.eks. sykdom, svangerskap og fødsel, yrkesskade, uførhet, overtallighet og oppsigelse osv. blant de 

ansatte. 

Husholdningenes trygde- og pensjonspremietillegg inngår i formuesinntekten som skal betales av 

pensjonsordningenes forvaltere til husholdningene i konto for allokering av primære inntekter (inntekt fra 

investering fra pensjonsrettigheter D.442). 

Ettersom denne inntekten i praksis tilbakeholdes av pensjonskasseforvalterne, blir den i konto for sekundær 

inntektsfordeling behandlet som tilbakebetalt fra husholdningene til pensjonskassen i form av husholdningers 

trygde- og pensjonspremietillegg. 

Registreringstidspunkt: husholdningers trygde- og pensjonspremietillegg registreres på det tidspunkt de 

påløper.  
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Stønader utenom sosiale naturaloverføringer (D.62) 

4.102  Posisjon D.62 består av tre underposisjoner: 

Trygdestønader, kontantytelser (D.621) 

Andre ytelser fra trygde- og pensjonsordning (D.622) 

Sosialstønader, kontantytelser (D.623) 

Trygdestønader, kontantytelser (D.621) 

4.103 Definisjon: Trygdestønader, kontantytelser er trygde- og pensjonsytelser som trygdeforvaltningen utbetaler til 

husholdninger i kontanter. Refusjoner inngår ikke, og behandles som sosiale naturaloverføringer (D.632). 

Stønadene utbetales som et ledd i trygde- og pensjonsordninger. 

De kan deles inn i: 

– trygdepensjonsstønader, kontantytelser (D.6211), 

– trygdestønader unntatt pensjon, kontantytelser (D.6212), 

Andre ytelser fra trygde- og pensjonsordning (D.622) 

4.104 Definisjon: Andre ytelser fra trygde- og pensjonsordning omfatter ytelser som utbetales av arbeidsgiver 

innenfor rammen av andre trygde- og pensjonsordninger knyttet til ansettelsesforhold. Andre trygde- og 

pensjonsordninger knyttet til ansettelsesforhold er stønader (i kontanter eller naturalier) som andre trygde- og 

pensjonsordninger enn trygdeforvaltningen utbetaler til deltakerne i ordningen, personer som deltakerne 

forsørger eller deltakernes etterlatte. 

De omfatter særlig: 

a)  normal eller nedsatt lønn som fortsatt betales ved fravær som følge av sykdom, ulykke, svangerskap og 

fødsel osv., 

b)  familietillegg, utdanningstillegg eller andre ytelser som betales til forsørgelsesberettigede, 

c)  pensjon ved arbeidsopphør og etterlattepensjon, vederlag ved oppsigelse og sluttvederlag, vederlag ved 

uførhet og dødsfall og alle lignende ytelser (dersom de er knyttet til kollektive avtaler), 

d)  generell helsetjeneste som ikke er knyttet til arbeidstakerens arbeid, 

e)  rekonvalesens- og hvilehjem. 

Andre ytelser fra trygde- og pensjonsordninger (D.622) kan inndeles i: 

– andre pensjonsytelser fra trygde- og pensjonsordning (D.6221), 

– andre ytelser enn pensjon fra trygde- og pensjonsordning (D.6222). 

Sosialstønader, kontantytelser (D.623) 

4.105 Definisjon: Sosialstønader, kontantytelser er løpende overføringer som utbetales av offentlig forvaltning eller 

ideelle organisasjoner til husholdninger for å dekke de samme behov som ytelser fra en trygde- og 

pensjonsordning, men der det ikke kreves deltakelse i form av innbetaling av premier. 

Sosialstønader, kontantytelser omfatter derfor ingen ytelser utbetalt fra trygdeforvaltningen. Sosialstønader 

kan utbetales i følgende tilfeller: 

a)  når det ikke finnes en trygde- og pensjonsordning som dekker det aktuelle forholdet, 

b)  selv om det finnes en eller flere trygde- og pensjonsordninger, deltar den berørte husholdningen ikke og 

er ikke berettiget til å motta trygde- og pensjonsytelser,  
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c)  når ytelser fra trygde- og pensjonsordninger anses for å være utilstrekkelig til å dekke de aktuelle 

behovene. Sosialstønaden utbetales da i tillegg til disse, 

d)  som et ledd i den generelle sosialpolitikken. 

Slike stønader omfatter ikke løpende overføringer som betales som følge av hendelser eller omstendigheter 

som vanligvis ikke dekkes av trygde- og pensjonsordninger (f.eks. overføringer som følge av naturkatastrofer, 

som registreres som andre løpende overføringer eller andre kapitaloverføringer). 

4.106  Registreringstidspunkt for stønader utenom sosiale naturaloverføringer (D.62): 

a)  stønader i kontanter registreres når retten til stønadene fastslås, 

b)  stønader i naturalier registreres når tjenestene leveres eller når eiendomsretten til varer som leveres 

direkte til husholdninger av ikke-markedsprodusenter, overdras. 

4.107  Stønader utenom sosiale naturaloverføringer (D.62) registreres som: 

a)  anvendelse på konto for sekundær inntektsfordeling for sektorene som yter stønadene, 

b)  anvendelse på konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet (for stønader som ytes av 

utlandet), 

c)  tilgang på husholdningenes konto for sekundær inntektsfordeling, 

d)  tilgang på konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet (for stønader som ytes til 

utenlandske husholdninger). 

Sosiale naturaloverføringer (D.63) 

4.108 Definisjon: Sosiale naturaloverføringer (D.63) består av individuelle varer og tjenester som leveres gratis eller 

til priser som ikke er økonomisk signifikante fra offentlig forvaltning eller ideelle organisasjoner til 

enkelthusholdninger, enten ved kjøp i markedet eller produsert som ikke-markedsrettet produksjon i offentlig 

forvaltning eller ideelle organisasjoner. De finansieres med skatteinntekter, andre offentlige inntekter eller 

trygdepremier, eller, når de leveres av ideelle organisasjoner, ved hjelp av gaver eller formuesinntekt. 

Tjenester som ytes til husholdninger gratis eller til priser som ikke er økonomisk signifikante, betegnes som 

individuelle tjenester for å skille dem fra kollektive tjenester som ytes til hele eller store deler av samfunnet, 

f.eks. forsvar og gatebelysning. Individuelle tjenester består hovedsakelig av utdannings- og helsetjenester, 

men kan ofte omfatte andre typer tjenester, f.eks. boligtjenester og tjenester i forbindelse med kultur og 

rekreasjon. 

4.109  Sosiale naturaloverføringer (D.63) deles videre inn i: 

Sosiale naturaloverføringer — ikke-markedsrettet produksjon i offentlig forvaltning og ideelle 

organisasjoner (D.631) 

Definisjon: Sosiale naturaloverføringer — ikke-markedsrettet produksjon i offentlig forvaltning og ideelle 

organisasjoner (D.631) er enkeltstående varer og tjenester som ikke-markedsprodusenter yter direkte til 

mottakerne. Eventuelle innbetalinger fra husholdningene skal trekkes fra. 

Sosiale naturaloverføringer — markedsrettet produksjon kjøpt av offentlig forvaltning og ideelle 

organisasjoner (D.632) 

Definisjon: Sosiale naturaloverføringer — markedsrettet produksjon kjøpt av offentlig forvaltning og ideelle 

organisasjoner (D.632) er enkeltstående varer og tjenester  

a)  i form av refusjon fra trygdeforvaltninger av godkjente utgifter som husholdningene har pådratt seg ved 

anskaffelse av bestemte varer og tjenester, eller 

b)  som leveres direkte til mottakerne av de markedsprodusenter som offentlig forvaltning kjøper varene og 

tjenestene fra. 

Eventuelle innbetalinger fra husholdningene skal trekkes fra.  
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Når en husholdning kjøper en vare eller tjeneste som den senere helt eller delvis får refundert av 

trygdeforvaltningen, kan husholdningen anses for å handle på vegne av trygdeforvaltningen. Faktisk gir 

husholdningen en kortsiktig kreditt til trygdeforvaltningen, som innfris straks husholdningen mottar 

refusjonen. 

Det utgiftsbeløp som refunderes, registreres som om det påløper trygdeforvaltningen direkte når 

husholdningen foretar kjøpet, mens den eneste utgiften som registreres for husholdningen, er den eventuelle 

differansen mellom den betalte kjøperprisen og det refunderte beløpet. Det refunderte utgiftsbeløpet anses 

derfor ikke som en løpende overføring i kontanter fra trygdeforvaltningen til husholdningene. 

4.110  Eksempler på sosiale naturaloverføringer er lege- eller tannlegebehandling, kirurgi, sykehusopphold, briller 

og kontaktlinser, medisinske apparater og medisinsk utstyr og lignende varer eller tjenester som skal dekke 

visse sosiale risikoer eller behov. 

Andre eksempler på stønader som ikke inngår i en trygde- og pensjonsordning, er sosiale boliger, bostøtte, 

barnehager, yrkesrettet opplæring, reduksjoner i transportpriser (forutsatt at de har et sosialt formål), og 

lignende varer og tjenester i forbindelse med sosiale risikoer og behov. Når offentlig forvaltning leverer varer 

og tjenester til enkelthusholdninger som ikke er beregnet på å dekke sosiale risikoer og behov, men gjelder 

fritid, kultur og idrett, og varene eller tjenestene leveres kostnadsfritt eller til priser som ikke er økonomisk 

signifikante, behandles disse som sosiale naturaloverføringer – ikke-markedsrettet produksjon i offentlig 

forvaltning og ideelle organisasjoner (D.631). 

4.111  Registreringstidspunkt: Sosiale naturaloverføringer (D.63) registreres når tjenestene leveres eller når 

eiendomsretten til varer som leveres direkte til husholdninger av produsenten, overdras. 

Sosiale naturaloverføringer (D.63) registreres som: 

a)  anvendelse på konto for inntektsomfordeling i naturalier for sektorene som yter stønadene, 

b)  tilgang på husholdningenes konto for inntektsomfordeling i naturalier. 

Konsumet av de overførte varene og tjenestene registreres på konto for anvendelse av justert disponibel 

inntekt. 

 Det finnes ingen sosiale naturaloverføringer til og fra utlandet (de registreres under D.62, stønader utenom 

sosiale naturaloverføringer). 

ANDRE LØPENDE OVERFØRINGER (D.7) 

Netto skadeforsikringspremier (D.71) 

4.112 Definisjon: Netto skadeforsikringspremier (D.71) er betalte premier for poliser som institusjonelle enheter tar 

ut. Poliser tegnet av enkelthusholdninger er poliser som de tegner på eget initiativ og til egen fordel, 

uavhengig av sine arbeidsgivere eller offentlig forvaltning og utenom alle trygde- og pensjonsordninger. 

Netto skadeforsikringspremier består av de faktiske premiene som forsikringstakerne betaler for å oppnå 

dekning i regnskapsperioden (opptjente premier), og de tilleggspremiene fra formuesinntekt som er tilskrevet 

forsikringstakere, fratrukket en tjenesteandel for forsikringsselskapene som administrerer forsikringen. 

Netto skadeforsikringspremier er de beløpene som er tilgjengelige for å dekke ulike hendelser eller ulykker 

som medfører skade på varer, eiendom eller personer av naturlige eller menneskelige årsaker (f.eks. brann, 

flom, kollisjoner, tyveri, vold, ulykke, sykdom osv.), eller for å dekke økonomiske tap som følge av hendelser 

som sykdom, arbeidsløshet, ulykker osv. 

Netto skadeforsikringspremier deles inn i to kategorier: 

a)  netto skadeforsikringspremier, direkte forsikring (D.711), 

b)  netto skadegjenforsikringspremier (D.712). 

4.113  Registreringstidspunkt: Netto skadeforsikringspremier registreres når de opptjenes. 

Forsikringspremiene som tjenesteandelene trekkes fra, er de delene av de samlede premiene som innbetales i 

inneværende periode eller tidligere perioder, som skal dekke risikoene i inneværende periode.  
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Det må skilles mellom de premiene som opptjenes i inneværende periode, og de premiene som er forfalt til 

betaling i inneværende periode, som skal dekke risikoene både i etterfølgende perioder og i inneværende 

periode. 

Netto skadeforsikringspremier registreres som: 

a)  anvendelse på innenlandske forsikringstakeres konto for sekundær inntektsfordeling, 

b)  anvendelse på konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet (for utenlandske 

forsikringstakere), 

c)  tilgang på innenlandske forsikringsselskapers konto for sekundær inntektsfordeling, 

d)  tilgang på konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet (for utenlandske 

forsikringsselskaper), 

Skadeforsikringskrav (D.72) 

4.114 Definisjon: Skadeforsikringskrav (D.72) er de erstatningene som skal betales i henhold til 

skadeforsikringsavtaler, dvs. de beløp som forsikringsselskapene er forpliktet til å betale som oppgjør for 

skader på personer og ting (herunder kapitalvarer). 

Denne posisjonen er inndelt i to kategorier: 

a)  skadeforsikringskrav, direkte forsikring (D.721), 

b)  skadegjenforsikringskrav (D.72) 

4.115  Skadeforsikringskrav omfatter ikke betalinger som utgjør stønader. 

Oppgjør for et skadeforsikringskrav anses som en overføring til den skadelidte. Slike betalinger anses som 

løpende overføringer, selv om det kan dreie seg om store summer som følge av upåregnelig ødeleggelse av 

fast realkapital eller alvorlig personskade. 

Unormalt store krav, f.eks. etter en katastrofe, kan i stedet for å behandles som løpende overføringer, 

behandles som kapitaloverføringer (se nr. 4.165 bokstav k)). 

Beløpene som skadelidte mottar, er vanligvis ikke avsatt til et bestemt formål, og varer eller eiendeler som er 

skadet eller ødelagt, behøver ikke nødvendigvis å repareres eller skiftes ut. 

Erstatningskrav oppstår som følge av skader som forsikringstakere påfører tredjemann eller dennes eiendom. 

I slike tilfeller registreres erstatningene som betalt av forsikringsselskapene direkte til den skadelidte 

tredjemann, og ikke indirekte via forsikringstakeren. 

4.116  Netto gjenforsikringspremier og -erstatninger beregnes på nøyaktig samme måte som skadeforsikringspremier 

og -erstatninger. Ettersom gjenforsikringsvirksomheten er konsentrert i noen få land er de fleste 

gjenforsikringsavtaler er inngått med utenlandske enheter. 

Noen enheter, særlig offentlige enheter, kan stille garanti mot at en låntaker misligholder på vilkår som ligner 

dem som gjelder for skadeforsikring. Dette skjer når det utstedes mange garantier av samme type og det er 

mulig å foreta en realistisk beregning av det totale omfanget av mislighold. I slike tilfeller behandles de 

gebyrer som betales (og formuesinntekten av dem) på samme måte som skadeforsikringspremier, og krav om 

innfrielse av garantier behandles på samme måte som skadeforsikringserstatninger. 

4.117  Registreringstidspunkt: Skadeforsikringskrav registreres når ulykken inntreffer eller forsikringstilfellet 

oppstår. 

De registreres som: 

a)  anvendelse på innenlandske forsikringsselskapers konto for sekundær inntektsfordeling, 

b)  anvendelse på konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet (for utenlandske 

forsikringsselskaper),  
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c)  tilgang på mottakersektorenes konto for sekundær inntektsfordeling, 

d)  tilgang på konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet (for utenlandske mottakere). 

Løpende overføringer innen offentlig forvaltning (D.73) 

4.118 Definisjon: Løpende overføringer innen offentlig forvaltning (D.73) omfatter overføringer mellom de ulike 

undersektorene innen offentlig forvaltning (statsforvaltningen, delstatsforvaltningen, kommuneforvaltningen, 

trygdeforvaltningen), unntatt skatter, subsidier, investeringstilskudd og andre kapitaloverføringer. 

Løpende overføringer innen offentlig forvaltning (D.73) omfatter ikke transaksjoner på andre enheters vegne. 

Disse registreres bare én gang, nemlig som tilgang hos den mottakerenheten som transaksjonen utføres på 

vegne av (se nr. 1.78). Denne situasjon oppstår særlig når et offentlig organ (f.eks. et organ i 

statsforvaltningen) innkrever skatter og avgifter som automatisk overføres helt eller delvis til et annet 

offentlig organ (f.eks. en kommuneforvaltning). I slike tilfeller registreres den delen av skatte- og 

avgiftsinntektene som er bestemt for det andre offentlige organet, som om de var innkrevd direkte av 

sistnevnte organ, og ikke som en løpende overføring innenfor offentlig forvaltning. Denne løsningen får 

særlig anvendelse på skatter som tar form av tillegg til de skattene som innkreves av statsforvaltningen, og 

som er bestemt for et annet offentlig organ. Forsinkelser i overføringen av skattene fra det første til det andre 

offentlige organet skal registreres under «andre fordringer og gjeld» på konto for finanstransaksjoner. 

Løpende overføringer innen offentlig forvaltning omfatter overføringer av skatte- og avgiftsinntekter som 

utgjør en del av en blokkoverføring fra statsforvaltningen til et annet offentlig organ. Disse overføringene 

tilhører ikke noen bestemt skattekategori, og de utføres ikke automatisk, men hovedsakelig via bestemte fond 

(f.eks. regionale og kommunale fond) og etter fordelingsnøkler fastsatt av statsforvaltningen. 

4.119  Registreringstidspunkt: Løpende overføringer innen offentlig forvaltning skal registreres på tidspunktene 

fastsatt i de gjeldende bestemmelsene. 

4.120  Løpende overføringer innen offentlig forvaltning registreres som anvendelse og tilgang på konto for sekundær 

inntektsfordeling for de respektive undersektorene i offentlig forvaltning. Slike overføringer mellom 

undersektorer i offentlig forvaltning er strømmer innenfor sektoren offentlig forvaltning og opptrer ikke i et 

konsolidert regnskap for sektoren som helhet, 

Løpende internasjonalt samarbeid (D.74) 

4.121 Definisjon: Løpende internasjonalt samarbeid (D.74) omfatter alle overføringer i kontanter og naturalier 

mellom den nasjonale offentlige forvaltning og offentlige forvaltninger eller internasjonale organisasjoner i 

utlandet, bortsett fra investeringstilskudd og andre kapitaloverføringer. 

4.122  Posisjon D.74 omfatter: 

a)  bidrag fra offentlig forvaltning til internasjonale organisasjoner (unntatt skatter som medlemsstatene 

betaler til overnasjonale organisasjoner), 

b)  løpende overføringer som offentlig forvaltning mottar fra de institusjonene eller organisasjonene som er 

nevnt i bokstav a). Løpende overføringer som EUs institusjoner foretar direkte til markedsprodusenter 

hjemmehørende i EU, registreres som subsidier betalt av utlandet, 

c)  løpende overføringer statene imellom, enten i kontanter (f.eks. betalinger beregnet på å finansiere 

budsjettunderskudd i fremmede land eller oversjøiske territorier) eller i naturalier (f.eks. næringsmidler, 

militært utstyr, nødhjelp etter naturkatastrofer i form av mat, klær, medisiner osv.), 

d)  lønn betalt av en stat, en EU-institusjon eller en internasjonal organisasjon til rådgivere eller teknisk 

personell som stilles til rådighet for utviklingsland. 

Løpende internasjonalt samarbeid omfatter også overføringer mellom offentlig forvaltning og internasjonale 

organisasjoner som befinner seg i den aktuelle staten, ettersom internasjonale organisasjoner ikke behandles 

som innenlandske institusjonelle enheter i de stater der de befinner seg. 

4.123  Registreringstidspunkt: Løpende internasjonalt samarbeid skal registreres på tidspunktene fastsatt i de 

gjeldende bestemmelsene (tvungne overføringer), eller når overføringene skjer (frivillige overføringer).  
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4.124  Løpende internasjonalt samarbeid registreres som: 

a)  anvendelse og tilgang på konto for sekundær inntektsfordeling for sektoren offentlig forvaltning, 

b) anvendelse og tilgang på konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet. 

Diverse løpende overføringer (D.75) 

Løpende overføringer til ideelle organisasjoner (D.751) 

4.125 Definisjon: Løpende overføringer til ideelle organisasjoner omfatter alle frivillige bidrag (bortsett fra 

testamentariske gaver), medlemskontingenter og finansiell støtte som ideelle organisasjoner mottar fra 

husholdninger (herunder utenlandske husholdninger) og, i mindre omfang, fra andre enheter. 

4.126  Løpende overføringer til ideelle organisasjoner omfatter følgende: 

a)  medlemskontingenter fra husholdninger til fagforeninger, politiske organisasjoner, idrettsorganisasjoner, 

kulturelle, religiøse og andre organisasjoner klassifisert i sektoren ideelle organisasjoner, 

b)  frivillige bidrag (bortsett fra testamentariske gaver) fra husholdninger, foretak og utlandet til ideelle 

organisasjoner, herunder overføringer i naturalier i form av mat, klær, tepper, medisiner osv. til 

veldedighetsorganisasjoner for fordeling til innenlandske eller utenlandske husholdninger. Denne 

behandlingen får anvendelse på konsumvarer, ettersom overføringer av store gaver (verdigjenstander 

behandlet som ikke-finansielle eiendeler) registreres som andre kapitaloverføringer (D.99) (se  

nr. 4.165 bokstav e)). 

 Gaver fra husholdninger bestående av uønskede eller brukte gjenstander registreres ikke som 

overføringer, 

c)  støtte og tilskudd fra offentlig forvaltning, unntatt overføringer som uttrykkelig er bestemt for 

finansiering av investeringsutgifter, som registreres som investeringstilskudd. 

Løpende overføringer til ideelle organisasjoner omfatter ikke betalinger av medlemskontingenter eller -bidrag 

til allmennyttige organisasjoner rettet mot næringslivet, f.eks. handelskamre eller yrkessammenslutninger, 

som behandles som betaling for utførte tjenester. 

4.127  Registreringstidspunkt: løpende overføringer til ideelle organisasjoner registreres når de utføres. 

4.128  Løpende overføringer til ideelle organisasjoner registreres som: 

a)  anvendelse på de bidragsytende sektorers konto for sekundær inntektsfordeling, 

b)  tilgang på konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet. 

c)  tilgang på sektoren ideelle organisasjoners konto for sekundær inntektsfordeling. 

Løpende overføringer mellom husholdninger (D.752) 

4.129 Definisjon: Løpende overføringer mellom husholdninger (D.752) omfatter alle løpende overføringer i 

kontanter eller naturalier som utføres eller mottas av innenlandske husholdninger, til eller fra andre 

innenlandske eller utenlandske husholdninger. Det dreier seg særlig om betalingssendinger fra emigranter 

eller arbeidstakere fast bosatt i utlandet (eller som arbeider i utlandet i minst ett år) til medlemmer av deres 

familie som bor i opprinnelseslandet, eller fra foreldre til barn som bor på et annet sted. 

4.130  Registreringstidspunkt: Løpende overføringer mellom husholdninger registreres på det tidspunkt de finner 

sted. 

4.131  Løpende overføringer mellom husholdninger registreres som: 

a) anvendelse og tilgang på husholdningenes konto for sekundær inntektsfordeling, 

b) anvendelse og tilgang på konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet. 

Andre diverse løpende overføringer (D.759) 

Bøter og forelegg 

4.132 Definisjon: Bøter og forelegg ilagt institusjonelle enheter på grunnlag av rettskjennelser o.l., behandles som 

andre diverse løpende overføringer (D.759).  
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4.133  Følgende inngår ikke i andre diverse løpende overføringer (D.759): 

a) bøter og forelegg ilagt av skattemyndighetene som følge av skatteunndragelse eller for sen innbetaling av 

skatt, som ikke kan skilles fra selve skattene og som fortsatt klassifiseres som skatter, 

b) betaling av gebyrer for tillatelser, når slike betalinger enten er skatter eller betaling for tjenester som 

enheter i offentlig forvaltning har utført. 

4.134  Registreringstidspunkt: Bøter og forelegg registreres når forpliktelsen til å betale dem oppstår. 

Lotterier og pengespill 

4.135 Definisjon: Beløpene som betales til lotterier eller pengespill, består av to komponenter: en tjenesteandel som 

betales til enheten som organiserer lotteriet eller pengespillet, og en løpende restoverføring som utbetales til 

vinnerne. 

Tjenesteandelen kan være betydelig og dekker skatter på produksjon av pengespillene. I systemet anses 

overføringene å finne sted direkte mellom deltakerne i lotteriet eller pengespillet, dvs. mellom husholdninger. 

Når utenlandske husholdninger deltar, kan det oppstå betydelige nettooverføringer mellom 

husholdningssektoren og utlandet. 

Registreringstidspunkt: Løpende restoverføringer registreres når de utføres. 

Erstatningsbetalinger 

4.136 Definisjon: Erstatninger omfatter løpende overføringer som betales fra en institusjonell enhet til en annen som 

kompensasjon for skader på personer eller eiendom, utenom betalinger av skadeforsikringskrav. 

Erstatningsbetalinger er enten tvungne betalinger tilkjent av en domstol eller frivillige betalinger avtalt 

utenfor domstolen. Denne posisjonen omfatter frivillige betalinger fra enheter i offentlig forvaltning eller 

ideelle organisasjoner som erstatning for skader på personer eller eiendom som følge av naturkatastrofer, 

unntatt betalinger som klassifiseres som kapitaloverføringer. 

4.137  Registreringstidspunkt: Erstatningsbetalinger registreres når overføringene utføres (frivillige overføringer) 

eller når de forfaller til betaling (tvungne overføringer). 

4.138  Andre former for diverse løpende overføringer: 

a)  løpende overføringer fra ideelle organisasjoner til offentlig forvaltning bortsett fra skatter, 

b)  betalinger fra offentlig forvaltning til offentlige foretak klassifisert som ikke-finansielle foretak og 

selskapslignende foretak til dekning av unormalt store pensjonsutgifter, 

c)  reisestipender eller prispenger betalt av offentlig forvaltning eller ideelle organisasjoner til innenlandske 

eller utenlandske husholdninger, 

d)  sparepremier gitt periodevis av offentlig forvaltning til husholdninger som belønning for deres sparing i 

perioden, 

e)  husholdningenes tilbakebetaling av utgifter som sosialhjelpsorganisasjoner har påtatt seg for dem, 

f)  løpende overføringer fra ideelle organisasjoner til utlandet, 

g)  sponsing fra foretak dersom kostnadene ikke kan anses som kjøp av reklame eller andre tjenester (f.eks. 

overføringer til humanitære formål eller stipender), 

h)  løpende overføringer fra offentlig forvaltning til husholdninger i deres egenskap av konsumenter, dersom 

disse ikke registreres som stønader, 

i)  motsvarende overføring fra sentralbanken til pengemarkedsfond (S.122 og S.125) til dekning av 

produktinnsats i den delen av sentralbankens produksjon som ikke fordeles direkte (se  

kapittel 14: FISIM). 

4.139  Registreringstidspunkt: Overføringene oppført i nr. 4.138 registreres når de utføres, bortsett fra overføringer 

fra eller til offentlig forvaltning, som registreres når de forfaller. 

Andre diverse løpende overføringer føres som: 

a)  tilgang og anvendelse på alle sektorenes konto for sekundær inntektsfordeling,  
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b) tilgang og anvendelse på konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet. 

EUs merverdiavgifts- og BNI-baserte inntektskilder (D.76) 

4.140 Definisjon: EUs merverdiavgifts- og BNI-baserte tredje og fjerde inntektskilde er løpende overføringer som 

offentlig forvaltning i den enkelte medlemsstat betaler til EUs institusjoner. 

EUs merverdiavgiftsbaserte tredje inntektskilde (D.761) og EUs BNI-baserte fjerde inntektskilde (D.762) er 

bidrag til EU-institusjonenes budsjetter. Størrelsen på bidragene fra den enkelte medlemsstat fastsettes på 

grunnlag av størrelsen på deres merverdiavgiftsgrunnlag og BNI. 

 Posisjon D.76 omfatter også diverse ikke-skattemessige bidrag fra offentlig forvaltning til Den europeiske 

unions institusjoner (D.763). 

Registreringstidspunkt: Merverdiavgifts- og BNI-basert tredje og fjerde inntektskilde registreres når de 

forfaller til betaling. 

Merverdiavgifts- og BNI-basert tredje og fjerde inntektskilde registreres som: 

a) anvendelse på konto for sekundær inntektsfordeling for offentlig forvaltning, 

b) tilgang på konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet. 

KORREKSJON FOR ENDRING I PENSJONSRETTIGHETER (D.8) 

4.141 Definisjon: Korreksjon for endring i pensjonsrettigheter (D.8) viser de korreksjoner som må gjøres for at 

husholdningenes sparing skal gjenspeile de endringer i pensjonsrettigheter som husholdningene har et 

nærmere angitt krav i. Endringene i pensjonsrettigheter stammer fra premier og ytelser som registreres i konto 

for sekundær inntektsfordeling. 

4.142  I systemets konto for finanstransaksjoner og balanse anses husholdningene som eiere av pensjonsrettighetene. 

Det er derfor nødvendig å innføre en korreksjonspost for å sikre at eventuelle overskytende pensjonspremier i 

forhold til pensjonsytelsene ikke påvirker husholdningenes sparing. 

For det formål å utligne denne effekten, tilføyes en korreksjon tilsvarende: 

Den samlede verdien av faktiske og beregnede trygde- og pensjonspremier som betales inn til 

pensjonsordninger som husholdningene har et nærmere angitt krav i 

pluss den samlede verdien av tilleggspremier som betales av formuesinntekten tilskrevet begunstigede i 

pensjonsordninger 

minus verdien av de tilknyttede tjenesteandelene 

minus den samlede verdien av pensjoner utbetalt av pensjonsordninger som trygde- og pensjonsytelser 

føyes til husholdningenes disponible inntekt eller justerte disponible inntekt på konto for inntektsanvendelse, 

før den samlede sparingen beregnes. 

På denne måten blir husholdningenes sparing den samme som den ville ha vært dersom pensjonspremier eller 

pensjonsytelser ikke hadde blitt registrert som løpende overføringer på konto for sekundær inntektsfordeling. 

Denne korreksjonsposten er nødvendig for å avstemme husholdningenes sparing med endringen i deres 

pensjonsrettigheter registrert i systemets konto for finanstransaksjoner. Motsatte korreksjoner skal 

selvfølgelig foretas på inntektsanvendelseskontoene for de enheter som har ansvar for å utbetale pensjonene. 

4.143  Registreringstidspunkt: Korreksjonen registreres i samsvar med tidspunktene for de strømmene som  

inngår i den. 

4.144  Korreksjon for endring i pensjonsrettigheter registreres som: 

a)  anvendelse på konto for inntektsanvendelse for de sektorer der den enhet som har ansvar for å utbetale 

pensjoner, er klassifisert, 

b)  anvendelse på konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet (for utenlandske 

institusjoner),  



Nr. 53/154 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

c)  tilgang på konto for inntektsanvendelse for husholdningssektoren, 

d)  tilgang på konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet (for utenlandske 

institusjoner). 

KAPITALOVERFØRINGER (D.9) 

4.145 Definisjon: kapitaloverføringer forutsetter at minst en av partene i en transaksjon anskaffer eller avhender en 

eller flere eiendeler. Enten overføringene utføres i kontanter eller i naturalier, fører de til en tilsvarende 

endring i de finansielle eller ikke-finansielle eiendelene som vises i balansen hos den ene eller begge parter i 

transaksjonen. 

4.146  Med kapitaloverføring i naturalier menes overdragelse av eiendomsretten til en eiendel (bortsett fra 

lagerbeholdninger og kontanter), eller en kreditors ettergivelse av gjeld uten vederlag. 

Med kapitaloverføring i kontanter menes overføring av kontanter som den første part har skaffet ved 

avhending av én eller flere eiendeler (bortsett fra lagerbeholdninger), eller som den andre part forventes eller 

er forpliktet til å bruke til anskaffelse av én eller flere eiendeler (bortsett fra lagerbeholdninger). Den annen 

part, mottakeren, er forpliktet til å bruke kontantene til å anskaffe én eller flere eiendeler, som et vilkår for at 

overføringen skal finne sted. 

Overføringsverdien av en ikke-finansiell eiendel fastsettes på grunnlag av den pris som det beregnes at 

eiendelen, uansett om den er ny eller brukt, vil kunne selges for på markedet pluss eventuelle 

transportkostnader, installasjonskostnader eller andre kostnader ved overdragelse av eiendomsretten som 

påløper for giveren, men med fratrekk for eventuelle slike kostnader som påløper mottakeren. Overføring av 

finansielle eiendeler verdsettes på samme måte som annen anskaffelse eller avhending av finansielle eiendeler 

eller gjeld. 

4.147  Kapitaloverføringer omfatter kapitalskatter (D.91), investeringstilskudd (D.92) og andre kapitaloverføringer 

(D.99). 

Kapitalskatter (D.91) 

4.148 Definisjon: Kapitalskatter (D.91) er skatter som sjelden og med uregelmessige mellomrom innkreves på 

verdien av institusjonelle enheters eiendeler (eller nettoformue) eller på verdien av eiendeler overført mellom 

institusjonelle enheter i forbindelse med arv, gaver utvekslet mellom personer eller andre overføringer. 

4.149  Kapitalskatter (D.91) omfatter: 

a)  skatt på kapitaloverføringer: arveavgifter og skatt på gaver som ilegges mottakeren av arven eller gaven. 

Skatt på salg av eiendeler inngår ikke, 

b)  kapitalavgifter: ekstraordinære avgifter på institusjonelle enheters eiendeler eller nettoformue. Disse 

omfatter grunnforbedringsavgifter, dvs. skatter på økning i verdien av dyrkbar mark som følge av 

tillatelse til å bruke grunnen til nærings- eller boligformål. 

Skatt på kapitalgevinster registreres ikke som kapitalskatt, men som løpende skatter på inntekt, formue osv. 

4.150  Skatter som registreres i regnskapene stammer fra to kilder: beløp som skal betales i henhold til skatteligning 

og selvangivelser eller innbetalte beløp. 

a)  Dersom skatteligninger og selvangivelser benyttes, skal beløpene justeres ved hjelp av en koeffisient som 

gjenspeiler beløp som er ilignet eller oppgitt i selvangivelser, men som aldri er inndrevet. Alternativt kan 

det registreres en kapitaloverføring til de aktuelle sektorene som tilsvarer nevnte justering. Koeffisientene 

skal beregnes på grunnlag av tidligere erfaringer med og nåværende forventninger til beløp som er ilignet 

eller oppgitt i selvangivelser, men som aldri er inndrevet. Koeffisientene skal angis særskilt for ulike 

typer skatt. 

b)  Dersom innbetalte beløp benyttes som kilde, skal de tilpasses slik at de tilskrives det tidsrom da 

virksomheten som utløser skatteplikten finner sted, eller dersom disse opplysningene mangler, når 

skattebeløpet fastsettes. Denne tilpasningen skjer på grunnlag av den gjennomsnittlige differansen 

mellom det tidspunkt virksomheten finner sted (eller tidspunktet for fastsettelse av skattebeløpet) og 

tidspunktet for skatteinnbetalingen. 

4.151  Kapitalskatter registreres som: 

a)  endringer i gjeld og nettoformue (–) på kapitalkontoen for de sektorene der skattebetalerne er klassifisert, 

b)  endringer i gjeld og nettoformue (+) på kapitalkontoen for offentlig forvaltning,  
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c)  endringer i gjeld og nettoformue på kapitalkontoen for utlandet. 

Investeringstilskudd (D.92) 

4.152 Definisjon: Investeringstilskudd (D.92) består av kapitaloverføringer i kontanter eller i naturalier fra offentlig 

forvaltning eller utlandet til andre innenlandske eller utenlandske institusjonelle enheter for å finansiere alle 

eller en del av kostnadene ved anskaffelser av fast realkapital. 

Investeringstilskudd fra utlandet omfatter de tilskudd som utbetales direkte fra EUs institusjoner (f.eks. 

overføringer fra Det europeiske garantifond for landbruket og Det europeiske fond for utvikling av 

landdistriktene). 

4.153  Med investeringstilskudd i naturalier menes overdragelse av transportmidler, maskiner og annet utstyr fra 

offentlig forvaltning til andre innenlandske eller utenlandske enheter, samt direkte overdragelse av bygninger 

eller andre anlegg til innenlandske eller utenlandske enheter. 

4.154  Verdien av offentlig forvaltnings investeringer til fordel for andre sektorer i økonomien registreres som 

investeringstilskudd når mottakeren kan identifiseres og overtar eiendomsretten til kapitalen. I slike tilfeller 

registreres investeringene som endringer i eiendeler på mottakerens kapitalkonto og finansieres med et 

investeringstilskudd som registreres som endringer i gjeld og nettoformue på samme konto. 

4.155  Investeringstilskudd (D.92) omfatter både engangsbetalinger beregnet på finansiering av investeringer i 

samme periode og avdrag i forbindelse med investeringer foretatt i en tidligere periode. De deler av offentlig 

forvaltnings årlige utbetalinger til foretakene som representerer amortisering av gjeld som foretakene har 

stiftet med sikte på gjennomføring av investeringsprosjekter, behandles som investeringstilskudd. 

4.156  Rentesubsidier fra offentlig forvaltning inngår ikke i investeringstilskuddene. Offentlig forvaltnings 

overtakelse av en del av rentene utgjør en løpende fordelingstransaksjon. Når et tilskudd har som formål både 

å finansiere amortisering av gjelden og dekke betaling av rentene på kapitalen, og det ikke er mulig å skille 

mellom disse to komponentene, registreres imidlertid hele beløpet som et investeringstilskudd. 

4.157  Investeringstilskudd til ikke-finansielle foretak og selskapslignende foretak omfatter, foruten tilskudd til 

private foretak, kapitaltilskudd til offentlige foretak anerkjent som institusjonelle enheter, forutsatt at offentlig 

forvaltning gir tilskuddene uten å opprettholde et krav overfor det offentlige foretaket. 

4.158  Investeringstilskudd til husholdningssektoren omfatter tilskudd til utstyr og modernisering til 

næringsvirksomhet, unntatt foretak og selskapslignende foretak, og tilskudd til husholdninger til bygging, 

kjøp og ombygging av boliger. 

4.159  Investeringstilskudd til offentlig forvaltning omfatter alle betalinger (unntatt rentesubsidier) til undersektorer i 

offentlig forvaltning som er beregnet på å finansiere investeringer. Investeringstilskudd innen offentlig 

forvaltning er strømmer innenfor sektoren offentlig forvaltning og opptrer ikke i et konsolidert regnskap for 

sektoren som helhet, Eksempler på investeringstilskudd innen offentlig forvaltning er overføringer fra 

statsforvaltningen til kommunal forvaltning som er beregnet på finansiering av deres bruttoinvesteringer i fast 

realkapital. Overføringer beregnet på ulike ikke nærmere definerte formål, registreres som løpende 

overføringer innen offentlig forvaltning, selv om de brukes til dekning av investeringsutgifter. 

4.160  Investeringstilskudd fra offentlig forvaltning og utlandet til allmennyttige organisasjoner atskilles fra løpende 

overføringer til allmennyttige organisasjoner ved hjelp av kriteriene fastsatt i nr. 4.159. 

4.161  Investeringstilskudd til utlandet begrenses til overføringer med det særlige formål å finansiere utenlandske 

enheters investeringer. De omfatter for eksempel ensidige overføringer til bygging av broer, veier, fabrikker, 

sykehus eller skoler i utviklingsland, eller til bygging av bygninger for internasjonale organisasjoner. De kan 

omfatte både engangsbetalinger og avdrag over tid. Denne posisjonen omfatter også levering av kapitalvarer 

kostnadsfritt eller til redusert pris. 

4.162  Registreringstidspunkt: Investeringstilskudd i kontanter registreres når betalingen skal finne sted. 

Investeringstilskudd i naturalier registreres når eiendomsretten til eiendelene overdras. 

4.163  Investeringstilskudd registreres som: 

a)  endringer i gjeld og nettoformue (–) på kapitalkontoen for offentlig forvaltning,  
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b)  endringer i gjeld og nettoformue (+) på kapitalkontoen for de sektorene som mottar tilskuddene, 

c)  endringer i gjeld og nettoformue på kapitalkontoen for utlandet. 

Andre kapitaloverføringer (D.99) 

4.164 Definisjon: Andre kapitaloverføringer (D.99) er andre overføringer enn investeringstilskudd og kapitalskatter 

som i seg selv ikke omfordeler inntekter, men som omfordeler oppsparte midler eller formue mellom de ulike 

sektorene og undersektorene i økonomien eller i utlandet. De kan gjøres i kontanter eller naturalier (ved 

gjeldsovertakelse eller ettergivelse av gjeld) og tilsvarer frivillige overføringer av formue. 

4.165  Andre kapitaloverføringer (D.99) omfatter følgende transaksjoner: 

a)  erstatning fra offentlig forvaltning eller fra utlandet til eiere av kapitalvarer som er ødelagt eller skadet 

som følge av krigshandlinger, andre politiske hendelser eller naturkatastrofer (flom osv.), 

b)  overføringer fra offentlig forvaltning til ikke-finansielle selskaper og selskapslignende foretak til dekning 

av tap som er akkumulert over flere regnskapsår, eller ekstraordinære tap av årsaker som ligger utenfor 

foretakets kontroll (også i tilfelle kapitaltilførsel), 

c)  overføringer mellom undersektorer i offentlig forvaltning til dekning av ekstraordinære kostnader eller 

akkumulerte underskudd. Slike overføringer mellom undersektorer i offentlig forvaltning er strømmer 

innenfor sektoren offentlig forvaltning og opptrer ikke i et konsolidert regnskap for sektoren som helhet, 

d)  engangssparepremier gitt av offentlig forvaltning til husholdninger som belønning for deres sparing over 

flere år, 

e)  testamentariske gaver, store gaver utvekslet mellom personer og gaver utvekslet mellom enheter 

tilhørende ulike sektorer, herunder testamentariske gaver eller store gaver til allmennyttige 

organisasjoner. Eksempler på gaver til allmennyttige organisasjoner er gaver til universiteter til dekning 

av kostnader til nye bygninger, biblioteker, laboratorier, osv., 

f)  motpost til ettergivelse av gjeld etter avtale mellom institusjonelle enheter tilhørende ulike sektorer eller 

undersektorer (f.eks. offentlig forvaltnings ettergivelse av et fremmed lands gjeld eller garantibetalinger 

som fritar en debitor fra en gjeldsforpliktelse som har vært misligholdt) — med unntak for skatter og 

trygde- og pensjonspremier som skal betales til sektoren offentlig forvaltning (se bokstav (j)). En slik 

ettergivelse etter gjensidig avtale behandles som en kapitaloverføring fra kreditor til debitor tilsvarende 

den utestående gjelden på tidspunktet for ettergivelsen. Likedan behandles motposten til 

gjeldsovertakelse, og for andre lignende transaksjoner (innfrielse av garantier knyttet til ikke-

standardiserte garantiordninger eller restrukturering av gjeld der deler av gjelden slettes eller overføres), 

som andre kapitaloverføringer. Følgende skal imidlertid ikke tas med: 

1)  tilfeller der eieren av et selskapslignende foretak ettergir finansielle krav mot og overtar gjeld fra det 

selskapslignende foretaket. Dette tilfellet behandles som en transaksjon i egenkapital og aksjer eller 

andeler i investeringsfond (F.5), 

2)  tilfeller der offentlig forvaltning ettergir finansielle krav mot og overtar gjeld fra et offentlig foretak 

som ikke lenger vil finnes i systemet som en institusjonell enhet. I dette tilfellet registreres det en 

strøm på konto for andre volumendringer i balansene (K.5), 

3)  tilfeller der offentlig forvaltning ettergir finansielle krav mot og overtar gjeld fra et offentlig foretak i 

forbindelse med en privatisering som skal gjennomføres på kort sikt. Dette tilfellet behandles som en 

transaksjon i egenkapital og aksjer eller andeler i investeringsfond (F.5). 

 Avskrivning av gjeld er ikke en transaksjon mellom institusjonelle enheter, og registreres derfor verken 

på kapitalkontoen eller på konto for finanstransaksjoner. Dersom en kreditor bestemmer seg for en slik 

avskrivning, registreres den på kreditors og debitors konto for andre volumendringer i balansene. 

Avsetninger for tap på krav regnes som interne bokføringsposteringer i foretaket, og registreres ikke 

unntatt i tilfeller av forventet tap på tapsutsatte lån, som registreres som memoposter i balansene. En 

debitors ensidige gjeldsavståelse er heller ikke en transaksjon, og registreres ikke, 

g)  den delen av de realiserte kapitalgevinstene (eller -tapene) som omfordeles til en annen sektor, f.eks. 

kapitalgevinster som omfordeles av forsikringsselskaper til husholdninger. Motpostene til overføringer av 

utbytte fra privatisering som skjer indirekte til offentlig forvaltning (f.eks. via et holdingselskap), 

registreres som finanstransaksjoner i egenkapital og aksjer eller andeler i investeringsfond (F.5), og har 

ingen innvirkning på offentlig forvaltnings nettofinansinvestering,  
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h)  større betalinger til erstatning for tingsskade eller personskader som ikke dekkes av forsikringspoliser 

(unntatt betalinger fra offentlig forvaltning eller utlandet som beskrevet i bokstav a)). Beløpene tildeles 

av domstolene eller avtales utenfor rettsvesenet. De omfatter blant annet skadeserstatning etter store 

eksplosjoner, oljeutslipp, bivirkninger av legemidler osv., 

i)  ekstraordinære betalinger til trygde- og pensjonsordninger som utføres av arbeidsgivere (herunder 

offentlig forvaltning) eller av offentlig forvaltning (som ledd i dens sosiale funksjon), forutsatt at disse 

betalingene er beregnet på å øke disse fondenes aktuarreserver. Den tilhørende korreksjonen fra trygde- 

og pensjonsordninger til husholdninger registreres også som andre kapitaloverføringer (D.99). 

j)  når trygde- og pensjonspremier som skal betales til sektoren offentlig forvaltning registreres på grunnlag 

av skatteligning og selvangivelser, oppveies den delen som trolig ikke vil bli innbetalt, i samme 

regnskapsperiode. Dette gjøres ved at det registreres en «annen kapitaloverføring» (D.99), som en post 

under D.995, mellom offentlig forvaltning og den aktuelle sektoren. Denne strømmen under D.995 deles 

videre opp i henhold til kodene for ulike aktuelle skatter og trygde- og pensjonspremier, 

k)  erstatningsoppgjør etter katastrofer: etter en katastrofe registreres den samlede verdien av erstatningskrav 

knyttet til katastrofen, slik de framkommer av opplysninger innhentet fra forsikringsbransjen, som en 

kapitaloverføring fra forsikringsselskapene til forsikringstakerne. Dersom forsikringsbransjen ikke kan 

legge fram opplysninger om erstatningskrav knyttet til katastrofen, beregnes erstatningskravene som 

differansen mellom de faktiske erstatningskravene og korrigerte erstatningskrav i katastrofeperioden, 

l)  verdier som er bygget av fellesskapet og som offentlig forvaltning deretter overtar vedlikeholdsansvaret 

for. 

4.166  Registreringstidspunkt fastsettes som følger: 

a)  andre kapitaloverføringer i kontanter registreres når betalingen skal utføres, 

b)  andre kapitaloverføringer i naturalier registreres når eiendomsretten til eiendelen overdras eller kreditor 

ettergir gjelden. 

4.167  Andre kapitaloverføringer registreres som endringer i gjeld og nettoformue på kapitalkontoen for sektorene 

og utlandet. 

PERSONALOPSJONER 

4.168  En særskilt type naturalinntekt oppstår når en arbeidsgiver gir sine arbeidstakerne mulighet til å kjøpe aksjer 

til en bestemt pris på et tidspunkt i framtiden. Aksjeopsjoner for arbeidstakere ligner på et finansielt derivat 

og arbeidstakeren kan velge å ikke utøve opsjonen, enten fordi aksjekursen nå er lavere enn prisen opsjonen 

kan utøves til, eller fordi han ikke lenger arbeider for denne arbeidsgiveren og dermed har mistet 

opsjonsretten. 

4.169  En arbeidsgiver vil vanligvis informere sine arbeidstakere om beslutningen om å tilby en aksjeopsjon til en 

bestemt pris (innløsningskurs) etter et bestemt tidsrom og på visse vilkår (f.eks. at arbeidstakerne fortsatt er 

ansatt i foretaket, eller avhengig av foretakets resultat). Tidspunktet for når personalopsjoner registreres i 

nasjonalregnskapet må angis nøye. «Tildelingstidspunkt» er den dato da den ansatte får tildelt opsjonen, 

«opptjeningstidspunkt» er den dato da opsjonen tidligst kan utnyttes og «innløsningstidspunkt» er den dato da 

opsjonen faktisk utøves (eller bortfaller). 

4.170  I henhold til anbefalingene fra International Accounting Standards Board (IASB) bør foretakene beregne 

virkelig verdi av opsjonene på tildelingstidspunktet ved å multiplisere aksjenes innløsningskurs på 

tildelingstidspunktet med antallet opsjoner som forventes å bli utøvd på opptjeningstidspunktet, dividert med 

antallet år den ansatte forventes å være i tjeneste fram til innløsningstidspunktet. 

4.171  Dersom det verken foreligger en markedskurs eller en beregning fra foretaket som er i tråd med nevnte 

anbefaling, kan verdien av opsjoner i ENS beregnes ved bruk av en prisfastsettelsesmodell for aksjeopsjoner. 

Slike modeller har som formål å fange opp to forhold som påvirker opsjonens verdi. Det første av disse 

forholdene er en prognose for hvor mye aksjenes markedskurs vil overstige innløsningskursen på 

opptjeningstidspunktet. Det andre forholdet tar høyde for forventningen om at kursen vil stige ytterligere i 

tidsrommet mellom opptjeningstidspunktet og innløsningstidspunktet. 

4.172  Før opsjonen utøves utgjør avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker et finansielt derivat og føres som 

sådan i begge parters kontoer for finanstransaksjoner. 

4.173  Beregning av personalopsjonens verdi skal gjøres på tildelingstidspunktet. Dette beløpet skal om mulig inngå 

som en del av arbeidstakerens lønn fordelt over tidsrommet mellom tildelingstidspunktet og 

opptjeningstidspunktet. Dersom dette ikke er mulig skal verdien av opsjonen registreres på opptjenings-

tidspunktet.  
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4.174  Kostnadene ved å administrere personalopsjonene bæres av arbeidsgiver og behandles som en del av 

produktinnsatsen på samme måte som alle andre administrative funksjoner knyttet til avlønning. 

4.175  Selv om verdien av aksjeopsjonen behandles som inntekt, knytter det seg ingen inntekt fra investering til 

personalopsjoner. 

4.176  I konto for finanstransaksjoner føres husholdningenes anskaffelse av personalopsjoner som en del av 

lønnskostnadene med en tilsvarende gjeldsmotpost for arbeidsgiver. 

4.177  I prinsippet skal enhver endring i verdien mellom tildelingstidspunktet og opptjeningstidspunktet behandles 

som en del av lønnskostnadene samtidig som enhver endring i verdien mellom opptjeningstidspunktet og 

innløsningstidspunktet ikke behandles som lønnskostnader, men som kapitalgevinst eller -tap. I praksis er det 

høyst usannsynlig at beregninger av arbeidsgivers kostnader ved en personalopsjon revideres mellom 

tildelingstidspunktet og innløsningstidspunktet. Av pragmatiske grunner behandles derfor hele økningen i 

tidsrommet mellom tildelingstidspunktet og innløsningstidspunktet som kapitalgevinst eller -tap. Dersom 

aksjekursen stiger over innløsningskursen, utgjør det en kapitalgevinst for arbeidstakeren og et kapitaltap for 

arbeidsgiveren, og omvendt. 

4.178  Når en personalopsjon utøves, utgår posten i balansen og erstattes av verdien av aksjene som kjøpes. Denne 

endringen av klassifiseringen skjer gjennom transaksjoner i konto for finanstransaksjoner og ikke gjennom 

konto for andre volumendringer i balansene. 

 _____  
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KAPITTEL 5 

FINANSTRANSAKSJONER 

5.01 Definisjon: Finanstransaksjoner (F) er transaksjoner i finansielle eiendeler (AF) og gjeld mellom 

innenlandske institusjonelle enheter, og mellom disse og utenlandske institusjonelle enheter. 

5.02  En finanstransaksjon mellom institusjonelle enheter innebærer at en finansiell eiendel og en motsvarende 

gjeld samtidig skapes eller avvikles, eller at eiendomsretten til en finansiell eiendel endres eller at en 

gjeldsforpliktelse overtas. 

HOVEDTREKK VED FINANSTRANSAKSJONER 

Finansielle eiendeler, finansielle fordringer og gjeld 

5.03 Definisjon: Finansielle eiendeler består av alle finansielle fordringer, egenkapital og den delen av monetært 

gull som består av umyntet gull. 

5.04  Finansielle eiendeler er verdibevarende midler som representerer den eller de fordeler som den økonomiske 

eieren har av å eie eller bruke eiendelene i løpet av et tidsrom. De er et middel til å overføre verdier fra en 

regnskapsperiode til en annen. Fordelene gjøres opp ved betalinger, vanligvis i form av sedler (AF.21) og 

overførbare innskudd (AF.22). 

5.05 Definisjon: En finansiell fordring er en kreditors rett til å motta en betaling eller en serie av betalinger fra en 

debitor. 

Finansielle fordringer er finansielle eiendeler som har en motsvarende gjeldsforpliktelse. Egenkapital og 

aksjer/andeler i investeringsfond (AF.5) behandles som en finansiell eiendel med en motsvarende 

gjeldsforpliktelse, selv om innehaverens fordring på foretaket ikke utgjør et fast beløp. 

5.06 Definisjon: Gjeld oppstår når en debitor er forpliktet til å foreta en betaling eller en serie betalinger til en 

kreditor. 

5.07  Den delen av monetært gull som består av umyntet gull, og som innehas av monetære myndigheter som en 

internasjonal reserve, behandles som en finansiell eiendel selv om innehaveren ikke har fordringer på andre 

angitte enheter. Det finnes ingen tilsvarende gjeldsforpliktelse til umyntet gull. 

Betingede eiendeler og betingede gjeldsforpliktelser 

5.08 Definisjon: Betingede eiendeler og betingede gjeldsforpliktelser er avtaler der en av partene er forpliktet til å 

foreta en betaling eller en serie betalinger til en annen enhet bare dersom visse nærmere angitte vilkår er 

oppfylt. 

Ettersom de ikke gir opphav til ubetingede forpliktelser, anses betingede eiendeler og betingede 

gjeldsforpliktelser ikke som finansielle eiendeler og gjeld. 

5.09  Betingede eiendeler og betingede gjeldsforpliktelser omfatter: 

a)  betalingsgarantier som en tredjemann stiller i enkelttilfeller, ettersom det bare kreves betaling dersom 

låntakeren misligholder, 

b)  lånetilsagn med en garanti om at midler vil stilles til disposisjon, men der det ikke finnes finansielle 

eiendeler før midlene faktisk betales ut, 

c)  remburser som innebærer et løfte om å foreta en betaling forutsatt at visse dokumenter som er angitt i en 

kontrakt, legges fram, 

d)  rammekreditter som er løfter om at en bestemt kunde skal få lån inntil en viss grense, 

e)  sertifikater med fulltegningsgaranti (NIF) som garanterer at en mulig debitor vil kunne selge korte 

omsettelige gjeldspapirer kalt sertifikater, og at den bank som utsteder sertifikatene vil kjøpe tilbake 

eventuelle sertifikater som ikke selges på markedet eller foreta tilsvarende forskuddsbetalinger, 

f)  pensjonsrettigheter i ikke-fondsbaserte offentlige ytelsesbaserte pensjonsordninger drevet av arbeidsgiver 

eller trygdepensjonskasser. Slike pensjonsrettigheter registreres i tilleggstabellen over opptjente 

pensjonsrettigheter i trygde- og pensjonsordninger og ikke i hovedkontoene.  
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5.10  Betingede eiendeler og betingede gjeldsforpliktelser omfatter ikke: 

a)  reserver i forsikrings-, pensjons- og standardiserte garantiordninger (AF.6), 

b)  finansielle derivater (AF.7) der selve ordningene har en markedsverdi fordi de er omsettelige eller kan 

benyttes til motregning i markedet. 

5.11  Selv om betingede eiendeler og betingede gjeldsforpliktelser ikke registreres i kontoene, er de viktige for 

politiske formål og analyseformål, og opplysninger om dem må samles inn og legges fram som tilleggsdata. 

Selv om det viser seg at det ikke skal foretas betalinger for betingede eiendeler og betingede 

gjeldsforpliktelser, kan en høy andel av slike poster tyde på at risikonivået hos de enheter som tilbyr dem er 

uønsket høyt. 

Faktarute 5.1 — Behandling av garantier i systemet 

B5.1.1.  Definisjon: Garantier er avtaler der garantisten påtar seg å dekke långiverens tap dersom låntakeren 

misligholder lånet. 

Det kreves ofte et gebyr ved garantistillelse. 

B5.1.2.  Det skilles mellom tre typer garantier. Disse gjelder bare for garantier som stilles for finansielle eiendeler. Det 

foreslås ingen særbehandling av garantier i form av produsentgarantier eller andre former for garantier. De tre 

garantitypene er: 

a)  garantier i form av finansielle derivater, f.eks. en kredittbytteavtale. Slike derivater bygger på risikoen for 

mislighold av finansielle referanseeiendeler og er ikke knyttet til individuelle lån eller omsettelige 

gjeldspapirer, 

b)  standardiserte garantier utstedes i stort antall, som regel for forholdsvis små beløp. Det kan for eksempel 

være eksportkredittgarantier eller garantier for studielån. Selv om det er usikker om en enkelt 

standardisert garanti kreves innfridd er begrenset, betyr det at det finnes mange ensartede garantier, at det 

kan gjøres et pålitelig anslag over antallet krav om innfrielse. Standardiserte garantier behandles som om 

de gir opphav til finansielle eiendeler, ikke betingede eiendeler, 

c)  engangsgarantier, der den tilknyttede risikoen ikke kan beregnes med noen grad av nøyaktighet på grunn 

av manglende sammenligningsgrunnlag. En engangsgaranti anses som en betinget eiendel eller en 

betinget gjeldsforpliktelse og registreres ikke som en finansiell eiendel eller gjeld. 

Kategorier av finansielle eiendeler og gjeld 

5.12  Det skilles mellom åtte kategorier av finansielle eiendeler: 

AF.1 Monetært gull og spesielle trekkrettigheter 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 

AF.4 Lån 

AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i investeringsfond 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og standardiserte garantiordninger 

AF.7 Finansielle derivater og personalopsjoner 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 

5.13  For hver finansiell eiendel finnes det en motsvarende gjeld, med unntak av den delen av monetært gull som 

består av umyntet gull og som myndighetene innehar som en internasjonal reserve klassifisert i kategorien 

monetært gull og spesielle trekkrettigheter (F.1). Med dette unntaket skilles det mellom åtte kategorier gjeld 

som tilsvarer kategoriene av motsvarende finansielle eiendeler.  
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5.14  Klassifikasjonen av finanstransaksjoner svarer til klassifikasjonen av finansielle eiendeler og gjeld. Det skilles 

mellom åtte kategorier av finanstransaksjoner: 

F.1 Monetært gull og spesielle trekkrettigheter 

F.2 Sedler og bankinnskudd 

F.3 Omsettelige gjeldspapirer 

F.4 Lån 

F.5 Egenkapital og aksjer/andeler i investeringsfond 

F.6 Forsikrings-, pensjons- og standardiserte garantiordninger 

F.7 Finansielle derivater og personalopsjoner 

F.8 Andre fordringer/gjeld 

5.15  På grunn av symmetrien mellom finansielle fordringer og gjeld brukes begrepet «instrument» om både 

eiendels- og gjeldssiden i finanstransaksjoner. Dette innebærer ikke at begrepet finansielle eiendeler og gjeld 

utvides til å omfatte poster utenfor balansen som i penge- og finansstatistikk noen ganger omtales som 

finansielle instrumenter. 

Balanser, konto for finanstransaksjoner og andre strømmer 

5.16  Beholdninger av finansielle eiendeler og utestående gjeld på et bestemt tidspunkt registreres i balansen. 

Finanstransaksjoner fører til endringer mellom åpnings- og avslutningsbalansene. Endringer mellom åpnings- 

og avslutningsbalansene skyldes imidlertid også andre strømmer, som ikke bygger på gjensidig avtalt 

samspill mellom institusjonelle enheter. Andre strømmer knyttet til finansielle eiendeler og gjeld deles inn i 

omvurdering av finansielle eiendeler og gjeld, og volumendringer i finansielle eiendeler og gjeld som ikke 

skyldes finanstransaksjoner. Omvurderinger registreres i konto for omvurdering og volumendringer i konto 

for andre volumendringer i eiendeler. 

5.17  Konto for finanstransaksjoner er sluttkontoen i hele rekken av kontoer der transaksjoner registreres. Konto for 

finanstransaksjoner har ikke noen saldopost som overføres til en annen konto. Saldoposten i konto for 

finanstransaksjoner, dvs. netto anskaffelse av finansielle eiendeler minus netto gjeldsstiftelse, blir 

nettofinansinvestering (+/–) (B.9F). 

5.18  Begrepsmessig er saldoposten i konto for finanstransaksjoner identisk med saldoposten i kapitalkontoen. I 

praksis er det vanligvis ikke helt samsvar mellom disse postene fordi de er utregnet på grunnlag av 

forskjellige statistiske data. 

Verdsetting 

5.19  Finanstransaksjoner registreres til transaksjonsverdi, dvs. verdien i nasjonal valuta av de aktuelle finansielle 

eiendelene og/eller den aktuelle gjelden når de på grunnlag av forretningsmessige vurderinger opprettes, 

avvikles, utveksles eller overdras mellom institusjonelle enheter. 

5.20  Finanstransaksjoner og motsvarende transaksjoner, både finansielle og ikke-finansielle, registreres til samme 

transaksjonsverdi. Det er tre muligheter: 

a)  når finanstransaksjonen gir opphav til en betaling i nasjonal valuta, er transaksjonsverdien lik det beløp 

som utveksles, 

b)  når finanstransaksjonen er en transaksjon i utenlandsk valuta og den motsvarende transaksjonen ikke er 

en transaksjon i nasjonal valuta, er transaksjonsverdien lik det beløp som utveksles i nasjonal valuta etter 

gjeldende markedskurs på det tidspunkt betalingen skjer, 

c)  når verken finanstransaksjonen eller den motsvarende transaksjonen er en transaksjon i kontanter eller 

andre betalingsmidler, er transaksjonsverdien lik gjeldende markedsverdi av den aktuelle finansielle 

eiendelen og/eller gjelden.  
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5.21  Transaksjonsverdien viser til en bestemt finanstransaksjon og dens motsvarende transaksjon. Begrepsmessig 

skal det skilles mellom transaksjonsverdien og en verdi basert på en pris som er notert i markedet, en rimelig 

markedspris, eller en pris som gjelder generelt for en klasse av lignende finansielle eiendeler og/eller gjeld. I 

tilfeller der den motsvarende transaksjonen til en finanstransaksjon er f.eks. en overføring, og 

finanstransaksjonen følgelig kan foretas av andre enn rent forretningsmessige grunner, er transaksjonsverdien 

lik den løpende markedsverdien for de aktuelle finansielle eiendelene og/eller den aktuelle gjelden. 

5.22  Transaksjonsverdien omfatter ikke tjenesteandeler, gebyrer, provisjoner og lignende betalinger for tjenester 

som ytes når transaksjoner gjennomføres. Slike betalinger skal registreres som betaling for tjenester. Skatt på 

finanstransaksjoner holdes også utenfor og behandles som skatt på tjenester under produktskatter. Når en 

finanstransaksjon medfører nyutstedelse av gjeld, er transaksjonsverdien lik gjeldsbeløpet unntatt eventuell 

forskuddsbetalt rente. Når gjeld slettes, skal transaksjonsverdien for både kreditor og debitor på tilsvarende 

måte svare til reduksjonen av gjelden. 

Nettoregistrering og bruttoregistrering 

5.23 Definisjon: Med nettoregistrering av finanstransaksjoner menes at anskaffelse av finansielle eiendeler 

registreres med fratrekk for avhending av finansielle eiendeler, og at gjeldsstiftelse registreres med fratrekk 

for tilbakebetaling av gjeld. 

Finanstransaksjoner kan vises netto for alle finansielle eiendeler med forskjellige kjennetegn og forskjellige 

debitorer eller kreditorer, forutsatt at de tilhører samme kategori eller underkategori. 

5.24 Definisjon: Med bruttoregistrering av finanstransaksjoner menes at anskaffelse og avhending av finansielle 

eiendeler registreres separat, og det samme gjelder for gjeldsstiftelse og tilbakebetaling av gjeld. 

Bruttoregistrering av finanstransaksjoner viser samme beløp for nettofinansinvestering som om 

finanstransaksjoner ble registrert netto. 

Finanstransaksjoner skal registreres brutto når det skal foretas detaljerte analyser av finansmarkedene. 

Konsolidering 

5.25 Definisjon: I konto for finanstransaksjoner viser konsolidering til en prosess der transaksjoner i finansielle 

eiendeler for en bestemt gruppe institusjonelle enheter motregnes mot tilsvarende transaksjoner i gjeld for 

samme gruppe institusjonelle enheter. 

Konsolideringen kan gjøres for totaløkonomien, for institusjonelle sektorer og for undersektorer. Konto for 

finanstransaksjoner for utlandet blir per definisjon konsolidert ettersom bare utenlandske institusjonelle 

enheters transaksjoner med innenlandske institusjonelle enheter registreres. 

5.26  Forskjellige nivåer av konsolidering egner seg for forskjellige typer analyser. Konsolidering av konto for 

finanstransaksjoner for totaløkonomien vektlegger for eksempel økonomiens finanstransaksjoner med 

utenlandske institusjonelle enheter ettersom alle finanstransaksjoner mellom innenlandske institusjonelle 

enheter ved konsolidering registreres netto. Når det gjelder sektorer, gjør konsolidering det mulig å spore 

generelle finanstransaksjoner mellom sektorer med netto utlån og sektorer med netto innlån. For finansielle 

foretak kan konsolidering på undersektornivå gi langt flere opplysninger om finansformidling og gjøre det 

mulig å identifisere for eksempel monetære finansinstitusjoners transaksjoner med andre finansielle foretak 

samt med andre innenlandske sektorer og utenlandske institusjonelle enheter. Et annet område der 

konsolidering på undersektornivå kan være nyttig, er innen offentlig forvaltning ettersom transaksjoner 

mellom ulike undersektorer i offentlig forvaltning da beholdes. 

5.27  Regnskapspostene i ENS 2010 konsolideres som regel ikke, ettersom en konsolidert konto for 

finanstransaksjoner krever opplysninger om hvordan motsvarende institusjonelle enheter er gruppert. Dette 

forutsetter at det finnes opplysninger om avsender og mottaker av finanstransaksjonen. Ved oppstilling av 

konsolidert gjeld i offentlig forvaltning kreves det for eksempel at det blant innehaverne av offentlig gjeld 

skilles mellom offentlig forvaltning og andre institusjonelle enheter. 

Nettoregistrering 

5.28 Definisjon: Ved nettoregistrering konsolideres transaksjonsposter for én institusjonell enhet slik at 

regnskapspostene på begge sider av kontoen motregnes mot hverandre. Nettoregistrering skal unngås med 

mindre kildedata mangler.  
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5.29  Det kan skilles mellom ulike grader av nettoregistrering når transaksjoner i gjeld trekkes fra transaksjoner i 

finansielle eiendeler for samme kategori eller underkategori av finansielle eiendeler. 

5.30  Når en avdeling i en institusjonell enhet kjøper obligasjoner utstedt av en annen avdeling i samme 

institusjonelle enhet, blir denne transaksjonen i enhetens konto for finanstransaksjoner ikke registrert som at 

en avdeling erverver en fordring på en annen avdeling. Den registreres som en tilbakebetaling av gjeld snarere 

enn som et erverv av konsoliderte eiendeler. Slike finansielle instrumenter regnes som nettoregistrert. 

Nettoregistrering skal unngås dersom det finansielle instrumentet må bli stående på både eiendelssiden og 

gjeldssiden for at de rettslige kravene til regnskapsoppstilling skal kunne overholdes. 

5.31  For en institusjonell enhets transaksjoner i finansielle derivater, der separate data om transaksjoner i eiendeler 

og gjeld vanligvis ikke er tilgjengelige, kan nettoregistrering være uunngåelig. Det er hensiktsmessig å 

nettoregistrere disse transaksjonene fordi verdien av en posisjon i finansielle derivater kan skifte fortegn, dvs. 

endres fra eiendel til gjeld ettersom verdien av derivatkontraktens underliggende instrument endres i forhold 

til prisen i kontrakten. 

Regnskapsregler for finanstransaksjoner 

5.32  Firedobbel regnskapsføring er en regnskapspraksis der hver transaksjon som omfatter to institusjonelle 

enheter, registreres to ganger av hver enhet. Når foretak for eksempel bytter varer mot kontant betaling vil 

dette føre til poster i begge enhetenes produksjonskonto og konto for finanstransaksjoner. Firedobbel 

regnskapsføring sikrer symmetri i de berørte institusjonelle enhetenes rapportering og dermed konsistens i 

kontoene. 

5.33  En finanstransaksjon har alltid en motsvarende transaksjon. De motsvarende transaksjonene kan være andre 

finanstransaksjoner eller ikke-finansielle transaksjoner. 

5.34  Dersom både transaksjonen og dens motpost er finanstransaksjoner, endrer de porteføljen av finansielle 

eiendeler og gjeld, og de kan endre den institusjonelle enhetens samlede beholdning av finansielle eiendeler 

og gjeld, men de endrer ikke nettofinansinvestering eller nettoformue. 

5.35  Motposten til en finanstransaksjon kan være en ikke-finansiell transaksjon, f.eks. en transaksjon i produkter, 

en fordelingstransaksjon eller en transaksjon i ikke-finansiell ikke-produsert kapital. Dersom den 

motsvarende transaksjonen til en finanstransaksjon ikke er en finanstransaksjon, endres den institusjonelle 

enhetens nettofinansinvestering. 

En finanstransaksjon med en løpende overføring eller en kapitaloverføring som motpost 

5.36  Den motsvarende transaksjon til en finanstransaksjon kan være en overføring. I så fall innebærer 

finanstransaksjonen en endring i eiendomsretten til en finansiell eiendel, eller overtakelse av gjeld som 

debitor (gjeldsovertakelse), eller samtidig sletting av en finansiell eiendel og den motsvarende gjelden (kalt 

gjeldsettergivelse eller avståelse av krav). Gjeldsovertakelse og gjeldsettergivelse klassifiseres som 

kapitaloverføringer (D.9) og registreres i kapitalkontoen. 

5.37  Dersom eieren av et selskapslignende foretak overtar gjeld fra eller avstår fra finansielle fordringer på det 

selskapslignende foretaket, er den transaksjonen som motsvarer gjeldsovertakelsen eller gjeldsettergivelsen, 

en transaksjon i egenkapital (F.51). Men dersom dette gjøres for å dekke akkumulerte tap eller et 

ekstraordinært stort tap, eller gjøres i forbindelse med vedvarende tap, klassifiseres det som en ikke-finansiell 

transaksjon (en ikke-finansiell overføring eller en løpende overføring). 

5.38  Dersom offentlig forvaltning ettergir eller overtar gjeld fra et offentlig foretak som forsvinner som 

institusjonell enhet i systemet, registreres det ikke noen transaksjon på kapitalkontoen eller konto for 

finanstransaksjoner. I slike tilfeller registreres det en strøm på konto for andre volumendringer i balansene. 

5.39  Dersom offentlig forvaltning ettergir eller overtar gjeld fra et offentlig foretak som ledd i en 

privatiseringsprosess som skal avsluttes innen kort tid, er den motsvarende transaksjon en transaksjon i 

egenkapital (F.51) opp til samlet inntekt av privatiseringen. Ved å ettergi eller overta det offentlige foretakets 

gjeld, anses offentlig forvaltning med andre ord for midlertidig å øke sin eierandel i foretaket. Privatisering 

innebærer at kontrollen over det offentlige foretaket avstås gjennom salg av eierandeler. Slik ettergivelse eller 

overtakelse av gjeld fører til en økning i det offentlige foretakets ansvarlige kapital, selv om ny egenkapital 

ikke utstedes.  
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5.40  Tap på krav som kreditorer har avskrevet eller nedskrevet, og ensidig ettergivelse av gjeld (gjeldsavståelse) 

fra en debitors side, er ikke transaksjoner fordi de ikke innebærer samhandling mellom institusjonelle enheter 

på grunnlag av gjensidig avtale. Tap på krav som kreditorer har avskrevet eller nedskrevet, registreres på 

kontoen for andre volumendringer i balansene. 

En finanstransaksjon med formuesinntekt som motpost 

5.41  Den motsvarende transaksjon til en finanstransaksjon kan være formuesinntekt. 

5.42  Kreditorer mottar rente (D.41) og debitorer betaler rente på visse typer finansielle fordringer klassifisert i 

kategoriene monetært gull og spesielle trekkrettigheter (AF.1), sedler og bankinnskudd (AF.2), omsettelige 

gjeldspapirer (AF.3), lån (AF.4) og andre fordringer/gjeld (AF.8). 

5.43  Rente registreres etter påløptprinsippet, dvs. at rentene på utestående kapital tilskrives kreditor løpende. Den 

motsvarende transaksjon til en rentepost (D.41) er en finanstransaksjon som gir kreditor en finansiell fordring 

på debitor. De renter som påløper registreres i konto for finanstransaksjoner sammen med det finansielle 

instrument rentene gjelder. Virkningen av denne finanstransaksjonen er at renten reinvesteres. Den faktiske 

rentebetalingen registreres ikke som rente (D.41), men som en transaksjon i sedler og bankinnskudd (F.2) 

med en motpost tilsvarende et like stort avdrag på den aktuelle eiendelen som reduserer kreditors finansielle 

nettofordring på debitor. 

5.44  Når påløpt rente ikke betales ved forfall, oppstår det renterestanser. Ettersom det er påløpt rente som 

registreres, fører renterestanser ikke til endringer i totalsummen av finansielle eiendeler og gjeld. 

5.45  Selskapsinntekt består av utbytte (D.421), uttak av inntekter fra selskapslignende foretak (D.422), reinvestert 

fortjeneste på direkteinvesteringer i/fra utlandet (D.43) og tilbakeholdt fortjeneste fra innenlandske foretak. 

Ved reinvestering av fortjeneste fører den motsvarende finanstransaksjonen til at formuesinntekten 

reinvesteres i direkteinvesteringsforetaket. 

5.46  Utbytte registreres som inntekt fra investering fra det tidspunktet aksjekursene noteres eksklusive utbytte. 

Dette gjelder også for uttak av inntekt fra selskapslignende foretak. Ekstraordinært store utbytter eller uttak 

som ikke er i tråd med de seneste erfaringer med størrelsen på den inntekt som er tilgjengelig for utdeling til 

eierne av foretaket, registreres på en annen måte. En slik ekstraordinært stor utdeling registreres som uttak av 

egenkapital i konto for finanstransaksjoner og ikke som inntekt fra investering. 

5.47  Formuesinntekt som verdipapirfond mottar etter fradrag for en del av forvaltningskostnadene, og som tilfaller 

andelseierne, registreres, selv om den ikke fordeles, som formuesinntekt med en motsvarende post på konto 

for finanstransaksjoner under aksjer/andeler i investeringsfond. Dette fører til at den inntekt som tilskrives 

andelseierne, men som ikke deles ut, behandles som en reinvestering i fondet. 

5.48  Inntekt fra investering tilskrives forsikringstakere (D.44), innehavere av pensjonsrettigheter og innehavere av 

andeler i investeringsfond. Uansett hvilket beløp som faktisk utbetales av forsikringsselskapet, 

pensjonskassen eller investeringsfondet, blir hele den inntekt fra investering som forsikringsselskapet, 

pensjonskassen eller investeringsfondet mottar, registrert som utdelt til forsikringstakere eller andelseiere. 

Beløp som ikke faktisk utdeles, registreres i konto for finanstransaksjoner som reinvestering. 

Registreringstidspunkt 

5.49  Finanstransaksjoner og de motsvarende transaksjonene registreres på samme tidspunkt. 

5.50  Når en transaksjon som motsvarer en finanstransaksjon, er en ikke-finansiell transaksjon, registreres begge på 

det tidspunkt den ikke-finansielle transaksjonen finner sted. Når det for eksempel ved salg av varer eller 

tjenester opprettes handelskreditt, skal denne finanstransaksjonen registreres når posteringene foretas på den 

aktuelle ikke-finansielle kontoen, når eiendomsretten til varene overføres eller når tjenesten leveres. 

5.51  Når motposten til en finanstransaksjon også er en finanstransaksjon, foreligger det tre muligheter: 

a)  begge finanstransaksjonene er transaksjoner i kontanter eller andre betalingsmidler: de registreres på det 

tidspunkt den første transaksjonen gjennomføres, 

b)  bare én av de to finanstransaksjonene er en transaksjon i kontanter eller andre betalingsmidler: de 

registreres på det tidspunkt betalingen skjer,  
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c)  ingen av de to finanstransaksjonene er en transaksjon i kontanter eller andre betalingsmidler: de 

registreres på det tidspunkt den første finanstransaksjonen finner sted. 

En «fra hvem til hvem»-konto for finanstransaksjoner 

5.52  «Fra hvem til hvem»-kontoen for finanstransaksjoner eller konto for finanstransaksjoner mellom debitor og 

kreditor er en forlengelse av den ikke-konsoliderte kontoen for finanstransaksjoner. Det er en tredimensjonal 

framstilling av finanstransaksjoner der begge parter i en transaksjon vises, i tillegg til hvilken type finansielt 

instrument transaksjonen gjelder. 

Denne framstillingen gir opplysninger om forholdet mellom debitor og kreditor og er i samsvar med en 

finansiell «fra hvem til hvem»-balanseoppstilling. Den gir ingen opplysninger om de institusjonelle enheter 

som de finansielle eiendelene er solgt til eller kjøpt fra. Det samme gjelder for tilsvarende transaksjoner i 

gjeld. «Fra hvem til hvem»-kontoen for finanstransaksjoner kalles også kapitalstrømmatrise. 

5.53  Ut fra prinsippet om firedobbel regnskapsføring har en «fra hvem til hvem»-konto for finanstransaksjoner tre 

dimensjoner: kategorien av finansielt instrument, debitorsektor og kreditorsektor. En «fra hvem til hvem»-

konto for finanstransaksjoner gjør det nødvendig med tredimensjonale tabeller som dekker inndelingen etter 

finansielt instrument, debitor og kreditor. Disse tabellene viser finanstransaksjonene kryssklassifisert etter 

debitorsektor og kreditorsektor som vist i tabell 5.1. 

5.54  Tabellen for instrumentkategorien omsettelige gjeldspapirer viser at som følge av transaksjoner i 

referanseperioden, representerer husholdningers eller ideelle organisasjoners (275) anskaffede gjeldspapirer, 

med fratrekk for avhendinger, fordringer på ikke-finansielle foretak (65), finansielle foretak (43), offentlig 

forvaltning (124) og utlandet (43). Tabellen viser at som følge av transaksjoner i referanseperioden, har ikke-

finansielle foretak påtatt seg 147 forpliktelser, med fratrekk for innløsninger, i form av omsettelige 

gjeldspapirer; deres forpliktelser av denne typen overfor ikke-finansielle foretak økte med 30, overfor 

finansielle foretak med 23, overfor offentlig forvaltning med 5, overfor husholdninger og ideelle 

organisasjoner med 65 og overfor utlandet med 24. Det ble ikke utstedt omsettelige gjeldspapirer av 

husholdninger og ideelle organisasjoner. Ettersom oppstillingen for utlandet er konsolidert, vises ingen 

transaksjoner mellom utenlandske institusjonelle enheter. Lignende tabeller kan sammenstilles for alle 

kategorier finansielle instrumenter. 

Tabell 5.1 — En «fra hvem til hvem»-konto for omsettelige gjeldspapirer 

Debitorsektor 

Kreditorsektor 

Netto opptak av omsettelige gjeldspapirer hos 

Ikke-

finansielle 

foretak 

Finansi-

elle 

foretak 

Offentlig 

forval-

tning 

Hushold-

ninger og 

ideelle 

organisa-

sjoner 

Nasjonal-

økonomi-

en 

Utlandet I alt 

Netto opptak 

av 

omsettelige 

gjeldspapirer 

hos 

Ikke-finansielle 

foretak 

30 11 67  108 34 142 

Finansielle 

foretak 

23 22 25  70 12 82 

Offentlig 

forvaltning 

5 2 6  13 19 32 

Husholdninger 

og ideelle 

organisasjoner 

65 43 124  232 43 275 

Nasjonal-

økonomien 

123 78 222  423 108 531 

Utlandet 24 28 54  106  106 

I alt 147 106 276  529 108 637 
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5.55  «Fra hvem til hvem»-kontoen for finanstransaksjoner gjør det mulig å analysere hvem som finansierer hvem, 

med hvilke beløp og ved hjelp av hvilke finansielle eiendeler. Den gir svar på spørsmål som: 

a)  Hvilke sektorer er motpartssektorer for en institusjonell sektors netto anskaffelse av finansielle eiendeler 

eller netto gjeldsstiftelse? 

b)  I hvilke foretak har sektoren offentlig forvaltning eierandeler? 

c)  I hvor stort omfang anskaffer innenlandske sektorer og utlandet omsettelige gjeldspapirer (med fratrekk 

for avhendinger) som er utstedt (med fratrekk for innløsninger) av offentlig forvaltning, finansielle eller 

ikke-finansielle foretak og utlandet? 

DETALJERT KLASSIFISERING AV FINANSTRANSAKSJONER ETTER KATEGORI 

I det følgende defineres og beskrives finansielle instrumenter. Når en transaksjon registreres benyttes kode F. Når den 

underliggende beholdning eller posisjon av en eiendel eller gjeld registreres, benyttes kode AF. 

Monetært gull og spesielle trekkrettigheter (F.1) 

5.56  Kategorien monetært gull og spesielle trekkrettigheter (F.1) består av to underkategorier: 

a)  monetært gull (F.11) og 

b)  spesielle trekkrettigheter (SDR) (F. 12). 

Monetært gull (F.11) 

5.57 Definisjon: Monetært gull er gull som eies av monetære myndigheter og som oppbevares som en del av en 

internasjonal reserve. 

Det omfatter umyntet gull og kontoer for ikke-fordelt gull hos utenlandske enheter som gir rett til å kreve 

utlevering av gull. 

5.58  Monetære myndigheter omfatter sentralbanken og statsforvaltningsinstitusjoner som utfører oppgaver som 

vanligvis tilligger sentralbanken. Slike oppgaver omfatter utstedelse av sedler, vedlikehold og forvaltning av 

internasjonale reserver samt administrasjon av valutastabiliseringsfond. 

5.59  Å være underlagt monetære myndigheters kontroll innebærer at: 

a)  den innenlandske enheten kan gjennomføre transaksjoner i slike fordringer på utenlandske enheter bare 

på de vilkår som er fastsatt av monetære myndigheter eller med deres uttrykkelige godkjenning, 

b)  monetære myndigheter på anmodning kan få tilgang til disse fordringene på utenlandske enheter for å 

kunne oppfylle finansieringsbehov i utenriksregnskapet og til andre beslektede formål,  

c)  det finnes lovgivning eller andre bindende avtaler vedtatt på et tidligere tidspunkt, som bekrefter bokstav 

a) og b) over. 

5.60  Alt monetært gull inngår i internasjonale reserver eller eies av internasjonale finansorganisasjoner.  

Det består av: 

a)  umyntet gull (herunder monetært gull som oppbevares på kontoer for fordelt gull), 

b)  kontoer for ikke-fordelt gull hos utenlandske enheter. 

5.61  Umyntet gull som inngår i monetært gull, er den eneste finansielle eiendel som ikke har en motsvarende 

gjeldspost. Gullet kan være i form av mynter, ingoter eller barrer med en renhet på minst 995/1 000. Umyntet 

gull som ikke innehas som internasjonal reserve, er ikke-finansielle eiendeler og inngår i ikke-monetært gull. 

5.62  Kontoer for fordelt gull gir eiendomsrett til en bestemt mengde gull. Eiendomsretten til gullet ligger hos den 

enhet som har plassert det i depot. I forbindelse med slike kontoer tilbys vanligvis muligheter for kjøp, 

oppbevaring og salg. Kontoer for fordelt gull som innehas som internasjonal reserve, klassifiseres som 

monetært gull og dermed som en finansiell eiendel. Når kontoer for fordelt gull ikke innehas som 

internasjonal reserve, representerer de eiendomsretten til en vare, nemlig ikke-monetært gull.  
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5.63  I motsetning til kontoer for fordelt gull, gir kontoer for ikke-fordelt gull innehaveren rett til å kreve at 

kontoforvalteren utleverer gull. Kontoer for ikke-fordelt gull som innehas som internasjonal reserve, 

klassifiseres som monetært gull og dermed som en finansiell eiendel. Kontoer for ikke-fordelt gull som ikke 

innehas som internasjonal reserve, klassifiseres som innskudd. 

5.64  Transaksjoner i monetært gull består hovedsakelig i kjøp og salg av monetært gull mellom monetære 

myndigheter eller visse internasjonale finansorganisasjoner. Det kan ikke gjennomføres transaksjoner i 

monetært gull mellom andre institusjoner enn disse. Kjøp av monetært gull registreres i kontoene for 

finanstransaksjoner for monetære myndigheter som en økning i finansielle eiendeler, og salg registreres som 

en reduksjon i finansielle eiendeler. De motsvarende posteringene registreres henholdsvis som reduksjon i 

finansielle eiendeler eller økning i finansielle eiendeler for utlandet. 

5.65  Dersom monetære myndigheter tilføyer ikke-monetært gull til sine beholdninger av monetært gull (ved f.eks. 

å kjøpe gull på markedet) eller frigjør monetært gull fra sine beholdninger til ikke-monetære formål (ved 

f.eks. å selge det på markedet), anses de for å ha henholdsvis monetarisert eller demonetarisert gullet. 

Monetarisering og demonetarisering av gull registreres ikke i konto for finanstransaksjoner, men i konto for 

andre endringer i balansene som en endring i klassifiseringen av eiendeler og gjeld, dvs. at gullet 

omklassifiseres fra en verdigjenstand (AN.13) til monetært gull (AF.11) (nr. 6.22–6.24). Demonetarisering av 

gull innebærer at gullet omklassifiseres fra monetært gull til en verdigjenstand. 

5.66  Bankinnskudd, lån og verdipapirer oppgitt i gull behandles som andre finansielle eiendeler enn monetært gull 

og klassifiseres sammen med lignende finansielle eiendeler i utenlandsk valuta i riktig kategori. Bytteavtaler i 

gull er former for avtaler om gjenkjøp av verdipapirer som omfatter enten monetært gull eller ikke-monetært 

gull. De innebærer at gull byttes mot et innskudd, med avtale om at det på et senere tidspunkt skal finne sted 

en omvendt transaksjon til en avtalt gullpris. I henhold til alminnelig praksis for registrering av omvendte 

transaksjoner, vil mottakeren av gullet ikke føre gullet i sin balanse, og leverandøren av gullet vil heller ikke 

fjerne det fra sin balanse. Begge parter registrerer bytteavtalen i gull som lån med sikkerhet i gull. 

Bytteavtaler i monetært gull inngås mellom monetære myndigheter eller mellom monetære myndigheter og 

andre parter, mens bytteavtaler i ikke-monetært gull er lignende transaksjoner der monetære myndigheter ikke 

er involvert. 

5.67  Gullån innebærer at gull utleveres for en bestemt periode. Som for andre omvendte transaksjoner overføres 

den juridiske eiendomsretten til gullet, mens långiveren fortsatt bærer risikoen og høster gevinstene ved 

endringer i gullprisen. Slike transaksjoner benyttes ofte av dem som låner gull, til å dekke inn salg til 

tredjemann i perioder der gull er mangelvare. Det betales et gebyr til den opprinnelige eieren for bruken av 

gullet, som fastsettes på grunnlag av verdien av den underliggende eiendelen og varigheten av den omvendte 

transaksjonen.  

5.68  Monetært gull er en finansiell eiendel; gebyrene for gullån er følgelig betaling for å stille en finansiell eiendel 

til rådighet for en annen institusjonell enhet. Gebyrer i forbindelse med lån av monetært gull behandles som 

rente. For enkelhets skyld gjelder dette også for gebyrer på lån av ikke-monetært gull. 

Spesielle trekkrettigheter (F.12) 

5.69 Definisjon: Spesielle trekkrettigheter er internasjonale reserver opprettet av Det internasjonale valutafond 

(IMF), som tildeles IMFs medlemmer som supplement til eksisterende reserver. 

5.70  IMFs avdeling for spesielle trekkrettigheter forvalter internasjonale reserver ved å fordele spesielle 

trekkrettigheter på medlemsstatene i IMF og visse internasjonale organer, samlet omtalt som deltakerne. 

5.71  Når spesielle trekkrettigheter opprettes ved at de tildeles, og oppheves ved at de annulleres, regnes dette som 

transaksjoner. Tildelte spesielle trekkrettigheter registreres brutto som anskaffelse av en eiendel i monetære 

myndigheters og individuelle deltakeres kontoer for finanstransaksjoner, og som gjeldsstiftelse for utlandet.  

5.72  Spesielle trekkrettigheter innehas utelukkende av offisielle innehavere, som sentralbanken og visse 

internasjonale organer, og kan overføres mellom deltakerne og andre offisielle innehavere. Spesielle 

trekkrettigheter representerer den enkelte innehavers garanterte og ubetingede rett til å motta andre 

internasjonale reserver, særlig utenlandsk valuta, fra andre IMF-medlemmer. 

5.73  Spesielle trekkrettigheter er eiendeler med motsvarende gjeld, men eiendelene representerer fordringer på 

deltakerne kollektivt og ikke på IMF. En deltaker kan selge deler av eller alle sine spesielle trekkrettigheter til 

andre deltakere og motta andre internasjonale reserver i bytte, særlig utenlandsk valuta.  
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Sedler og bankinnskudd (F.2) 

5.74 Definisjon: Sedler og bankinnskudd er sedler (og mynt) i omløp og bankinnskudd, både i nasjonal og 

utenlandsk valuta. 

5.75  Finanstransaksjoner i sedler og bankinnskudd deles inn i tre underkategorier: 

a)  sedler (F.21), 

b)  overførbare innskudd (F.22), 

c)  andre bankinnskudd (F.29). 

Sedler (F.21) 

5.76 Definisjon: Sedler er sedler og mynt som er utstedt eller godkjent av monetære myndigheter. 

5.77  Sedler omfatter:  

a)  sedler og mynt utstedt av innenlandske monetære myndigheter som nasjonal valuta i omløp, som innehas 

av innlendinger og utlendinger, 

b)  sedler og mynt utstedt av utenlandske monetære myndigheter som utenlandsk valuta i omløp, som 

innehas av innlendinger. 

5.78  Sedler omfatter ikke: 

a)  sedler og mynt som ikke er i omløp, f.eks. en sentralbanks beholdning av egne sedler eller 

reservebeholdning av sedler, og 

b)  minnemynter som vanligvis ikke brukes som betalingsmiddel. Disse klassifiseres som verdigjenstander. 

Faktarute 5.2 — Sedler og mynt utstedt av Eurosystemet 

B5.2.1.  Eurosedler og -mynt utstedt av Eurosystemet er nasjonal valuta for medlemsstatene i euroområdet. Selv om 

beholdninger av sedler og mynt i euro som eies av enheter hjemmehørende i de enkelte deltakerstatene, 

behandles som nasjonal valuta, tilsvarer den nasjonale sentralbankens gjeld bare bankens nominelle andel av 

den samlede utstedelsen, basert på bankens andel av kapitalen i ESB. Innenfor euroområdet kan altså en del 

av de beholdninger av nasjonal valuta som eies av innlendinger, ut fra et nasjonalt perspektiv være en 

finansiell fordring på utenlandske aktører. 

B5.2.2.  Valuta som utstedes av Eurosystemet omfatter sedler og mynt. Sedler utstedes av Eurosystemet, mens mynt 

utstedes av statsforvaltningene i medlemsstatene i euroområdet, men per konvensjon behandles de som gjeld 

for de nasjonale sentralbankene, som til gjengjeld har en fiktiv fordring på offentlig forvaltning. Eurosedler 

og -mynt kan innehas av enheter hjemmehørende i euroområdet eller av enheter som ikke er hjemmehørende i 

euroområdet. 

Bankinnskudd (F.22 og F.29) 

5.79 Definisjon: Bankinnskudd er standardiserte, ikke-omsettelige kontrakter med allmennheten som tilbys av 

innskuddsinstitusjoner og i noen tilfeller av statsforvaltningen som debitor, og som gjør det mulig for kreditor 

å innbetale et beløp og senere ta det ut. Bankinnskudd innebærer som oftest at debitor tilbakebetaler hele 

beløpet til investoren. 

Overførbare innskudd (F.22) 

5.80 Definisjon: Overførbare innskudd er innskudd som på anmodning kan veksles inn i sedler og mynt til pari 

kurs, og som kan brukes direkte til å foreta betalinger med sjekk, anvisning, giro, direkte 

debitering/kreditering eller andre betalingsordninger, uten straffegebyrer eller begrensninger. 

5.81  Overførbare innskudd representerer først og fremst gjeld for innenlandske innskuddsinstitusjoner, i noen 

tilfeller for offentlig forvaltning, og for utenlandske institusjonelle enheter. Overførbare innskudd omfatter 

blant annet følgende: 

a)  interbankposisjoner mellom monetære finansinstitusjoner, 

b)  innskudd som innskuddsinstitusjoner har stående i sentralbanken ut over de reserver de er forpliktet til å 

ha, og som de kan bruke uten oppsigelse eller begrensning,  
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c)  innskudd som andre monetære finansinstitusjoner har i sentralbanken i form av kontoer for ufordelt gull 

som ikke er monetært gull, samt tilsvarende innskudd i form av kontoer for edle metaller, 

d)  innskudd av utenlandsk valuta underlagt bytteavtaler, 

e)  reserveposisjonen i IMF som utgjør «reservetransjen», dvs. de beløp i SDR eller utenlandsk valuta som 

en medlemsstat kan ta ut fra IMF på kort varsel, og andre fordringer på IMF som en medlemsstat har 

umiddelbar tilgang til, herunder den innberettende stats lån til IMF i henhold til generelle låneavtaler 

(GAB) eller den nye låneavtalen (NAB). 

5.82  Kontoer for overførbare innskudd kan ha kontokredittordninger. Dersom kontoen overtrekkes regnes uttak 

ned til null som uttak av et innskudd, mens overtrekksbeløpet er et lån. 

5.83  Alle innenlandske sektorer og utlandet kan ha overførbare innskudd. 

5.84  Overførbare innskudd kan inndeles etter valuta i overførbare innskudd i innenlandsk valuta og i utenlandsk 

valuta. 

Andre bankinnskudd (F.29) 

5.85 Definisjon: Andre bankinnskudd er andre innskudd enn overførbare innskudd. Andre bankinnskudd kan ikke 

brukes til betaling unntatt ved løpetidens utløp eller etter en avtalt oppsigelsesfrist, og kan ikke konverteres til 

sedler eller overførbare innskudd uten en betydelig begrensning eller straffegebyr. 

5.86  Andre bankinnskudd omfatter: 

a)  tidsinnskudd, som er innskudd som ikke er umiddelbart disponible, men som blir disponible etter en 

avtalt løpetid. Innskuddene er bundet for en viss periode eller de kan utbetales etter en oppsigelsesfrist. 

De omfatter også innskuddsinstitusjoners innskudd i sentralbanken i form av lovbestemte reserver i den 

grad at innskyterne ikke kan disponere dem uten oppsigelse eller begrensning, 

b)  innskudd på sparevilkår, bankbøker, eller sparebevis eller innskuddsbevis som ikke er omsettelige, 

c)  bankinnskudd som ledd i en spareordning eller -avtale. Disse innskuddene innebærer ofte en forpliktelse 

for innskyteren til å foreta regelmessige innbetalinger over et gitt tidsrom, og innbetalt kapital og påløpt 

rente er først tilgjengelig etter en viss tid. Etter utløpet av sparetiden kombineres disse innskuddene ofte 

med utstedelse av lån tilsvarende oppspart beløp, til kjøp eller bygging av bolig, 

d)  innskuddsbevis utstedt av spare- eller utlånsforetak, hypotekbanker, kredittforeninger og lignende, ofte 

kalt aksjer, som er innløselige på anfordring eller med forholdsvis kort oppsigelsesfrist, men som ikke 

kan overføres, 

e)  tilbakebetalingspliktige margininnbetalinger i forbindelse med finansielle derivater som er gjeld for 

monetære finansinstitusjoner, 

f)  kortsiktige gjenkjøpsavtaler som er gjeld for monetære finansinstitusjoner, og 

g)  gjeld til IMF som er en del av internasjonale reserver og ikke har form av lån. Den omfatter bruk av 

kreditter fra fondet innenfor IMFs generelle tilgangskonto. Denne posten viser andelen av et medlems 

valuta innestående hos IMF som medlemmet er forpliktet til å kjøpe tilbake. 

5.87  Andre bankinnskudd omfatter ikke omsettelige banksertifikater og omsettelige sparebevis. De klassifiseres 

under omsettelige gjeldspapirer (AF.3). 

5.88  Andre bankinnskudd kan inndeles etter valuta i andre bankinnskudd i innenlandsk valuta og andre 

bankinnskudd i utenlandsk valuta. 

Omsettelige gjeldspapirer (F.3) 

5.89 Definisjon: Omsettelige gjeldspapirer er omsettelige finansielle instrumenter som fungerer som gjeldsbevis.  
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Hovedtrekk ved omsettelige gjeldspapirer 

5.90  Omsettelige gjeldspapirer har følgende kjennetegn: 

a)  en utstedelsesdato som viser når gjeldspapiret er utstedt, 

b)  en utstedelseskurs som investoren betaler for gjeldspapiret når det først utstedes, 

c)  en innløsningsdato eller forfallsdato da den endelige avtalefestede tilbakebetaling av kapitalverdien skal 

finne sted, 

d)  en innløsningskurs eller pålydende verdi, som er det beløp som skal betales av utstederen til innehaveren 

ved forfall, 

e)  en opprinnelig løpetid, som er tidsrommet mellom utstedelsesdatoen og datoen for endelig avtalefestet 

betaling, 

f)  en gjenstående løpetid, som er tidsrommet mellom referansedatoen og datoen for endelig avtalefestet 

betaling, 

g)  en kupongrente som utstederen betaler til innehaveren av gjeldspapiret. Kupongrenten kan være fast i 

gjeldspapirets løpetid eller variere med inflasjon, renter eller priser på aktiva. Veksler og 

nullkupongverdipapirer gir ingen kupongrente, 

h)  kupongdato, den dato da utstederen utbetaler kupongen til innehaveren av verdipapiret, 

i)  utstedelseskurs, innløsningskurs og kupongrente kan være angitt i enten nasjonal valuta eller utenlandsk 

valuta, 

j)  gjeldspapirets kredittvurdering, som vurderer de enkelte gjeldspapirenes kredittverdighet. Verdipapirenes 

kredittvurdering tildeles av anerkjente byråer. 

Når det gjelder bokstav c) i første ledd kan forfallsdato sammenfalle med at gjeldspapiret konverteres til en 

aksje. I denne sammenheng vil konvertering si at innehaveren veksler gjeldspapiret inn i aksjer/egenkapital i 

utstederen. At gjeldspapiret er ombyttbart vil si at innehaveren kan bytte det mot aksjer i et annet selskap enn 

utstederen. Evigvarende verdipapirer, som ikke har en fastsatt innløsningsdato, klassifiseres som 

gjeldspapirer. 

5.91  Omsettelige gjeldspapirer omfatter finansielle eiendeler og gjeld som kan beskrives i henhold til ulike 

klassifikasjoner – etter løpetid, hvilken sektor eller undersektor innehaver eller utsteder tilhører, valuta og 

rentetype. 

Klassifisering etter opprinnelig løpetid og valuta 

5.92  Transaksjoner i omsettelige gjeldspapirer deles inn i to underkategorier etter opprinnelig løpetid. 

a)  kortsiktige omsettelige gjeldspapirer (AF.31), 

b)  langsiktige omsettelige gjeldspapirer (AF.32). 

5.93  Omsettelige gjeldspapirer kan være utstedt i nasjonal valuta eller utenlandsk valuta. En videre inndeling i 

gjeldspapirer utstedt i ulike utenlandske valutaer kan være hensiktsmessig og vil variere avhengig av hvor 

viktig den enkelte utenlandske valuta er for en økonomi. 

5.94  Omsettelige gjeldspapirer der både kapital og kupongrente er knyttet til en utenlandsk valuta, klassifiseres 

som utstedt i denne utenlandske valutaen. 

Klassifisering etter rentetype 

5.95  Omsettelige gjeldspapirer kan klassifiseres etter rentetype. Det skilles mellom tre grupper av omsettelige 

gjeldspapirer: 

a)  omsettelige gjeldspapirer med fast rente, 

b)  omsettelige gjeldspapirer med flytende rente, 

c)  omsettelige gjeldspapirer med blandet rente.  
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Omsettelige gjeldspapirer med fast rente 

5.96  Omsettelige gjeldspapirer med fast rente omfatter: 

a)  alminnelige omsettelige gjeldspapirer som utstedes og innløses til pari kurs, 

b)  omsettelige gjeldspapirer som utstedes til overkurs eller underkurs i forhold til pari kurs, For eksempel 

statskasseveksler, lånesertifikater, egenveksler, aksepter og endossementer på veksler og innskuddsbevis. 

c)  underkursobligasjoner med lav rente som er utstedt til en kurs langt under pari kurs, 

d)  nullkupongobligasjoner som er omsettelige gjeldspapirer som gir en engangsutbetaling uten kupongrente. 

Obligasjonen selges til en kurs under pari og kapitalen tilbakebetales ved løpetidens utløp eller blir i noen 

tilfeller innløst i trancher. Nullkupongobligasjoner kan opprettes fra omsettelige gjeldspapirer med fast 

rente ved å fjerne kupongrenten, dvs. ved å skille renten fra den endelige tilbakebetalingen av 

verdipapirets kapital og omsette dem separat, 

e)  Atskilt omsetning av registrerte renter og kapital i verdipapirer (Separate Trading of Registered Interest 

and Principal Securities (STRIPS)), innebærer at et gjeldspapirs rente og kapital er atskilt og kan 

omsettes hver for seg, 

f)  evigvarende gjeldspapirer, gjeldspapirer med og uten innløsningsrett samt gjeldspapirer med 

amortiseringsbestemmelser, 

g)  konvertible obligasjoner, som innehaveren kan velge å konvertere til andeler i utstederens egenkapital. 

De klassifiseres deretter som aksjer, 

h)  ombyttelige obligasjoner med en innebygget mulighet for å bytte obligasjonen mot en aksje i et annet 

selskap enn utstederen, vanligvis i et datterselskap eller et selskap som utstederen har eierandeler i, på et 

tidspunkt i framtiden og på avtalte vilkår. 

5.97  Omsettelige gjeldspapirer med fast rente omfatter også andre gjeldspapirer, f.eks. obligasjoner med 

tegningsrett, ansvarlige obligasjonslån, preferanseaksjer uten eierrettigheter som gir en fast avkastning, men 

som ikke gir rett til en andel ved utdeling av restverdier etter avvikling av et selskap, samt sammensatte 

finansielle instrumenter. 

Omsettelige gjeldspapirer med flytende rente 

5.98  For omsettelige gjeldspapirer med flytende rente er innbetalinger av rente og/eller kapital knyttet til  

a)  en generell prisindeks for varer og tjenester (f.eks. konsumprisindeksen), 

b)  en rentesats, eller 

c)  prisen på en eiendel. 

5.99  Omsettelige gjeldspapirer med flytende rente klassifiseres vanligvis som langsiktige omsettelige 

gjeldspapirer, med mindre de har en opprinnelig løpetid på inntil et år. 

5.100  Til omsettelige gjeldspapirer knyttet til inflasjon og prisen på eiendeler hører også verdipapirer som er utstedt 

som inflasjons- og råvareindekserte obligasjoner. Kupongrenten og/eller innløsningsverdien på en 

råvareindeksert obligasjon er knyttet til prisen på en råvare. Omsettelige gjeldspapirer hvis rente er knyttet til 

kredittvurderingen av en annen låntaker, klassifiseres som indekserte gjeldspapirer, ettersom 

kredittvurderinger ikke endrer seg fortløpende i samsvar med markedsvilkårene. 

5.101  For renteindekserte gjeldspapirer varierer den kontraktfestede nominelle renten og/eller innløsningsprisen 

med den nasjonale valutaen. Utstedere kan på utstedelsesdatoen ikke kjenne til verdien på rente- og 

avbetalingsinnbetalingene. 

Omsettelige gjeldspapirer med blandet rente 

5.102  Omsettelige gjeldspapirer med blandet rente har både en fast og en flytende kupongrente i løpet av 

verdipapirets løpetid, og klassifiseres som gjeldspapirer med flytende rente. De omfatter gjeldspapirer  

som har: 

a)  en fast og en flytende kupongrente på samme tid, 

b)  en fast eller flytende kupongrente fram til et referansepunkt og deretter en flytende eller fast kupongrente 

fra dette tidspunktet til forfallsdato, eller  
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c)  kupongbetalinger som er forhåndsfastsatt for gjeldspapirets løpetid, men som ikke er konstante over tid. 

Disse kalles gjeldspapirer med trinnvis rente («stepped debt securities»). 

Rettede emisjoner 

5.103  Gjeldspapirer omfatter også rettede emisjoner. Ved rettede emisjoner selger en utsteder gjeldspapirer direkte 

til et lite antall investorer. Kredittvurdering av utstedere av slike gjeldspapirer foretas vanligvis ikke av 

kredittvurderingsbyråer og verdipapirene blir vanligvis ikke videresolgt eller verdivurdert på nytt, så 

annenhåndsmarkedet er derfor lite. De fleste rettede emisjoner oppfyller imidlertid kriteriene for 

omsettelighet og klassifiseres som omsettelige gjeldspapirer. 

Verdipapirisering 

5.104 Definisjon: Verdipapirisering innebærer utstedelse av omsettelige gjeldspapirer der renter og avdrag har 

sikkerhet i bestemte eiendeler eller i framtidige inntektsstrømmer. En rekke eiendeler eller framtidige 

inntektsstrømmer kan verdipapiriseres, blant annet pantelån på bolig- og næringseiendom, forbrukslån, 

foretakslån, offentlige lån, forsikringsavtaler, kredittderivater og framtidig inntekt. 

5.105  Verdipapirisering av eiendeler eller framtidige inntektsstrømmer er en viktig finansiell nyskaping som har ført 

til opprettelse og omfattende bruk av nye finansielle foretak for å legge til rette for opprettelse, markedsføring 

og utstedelse av omsettelige gjeldspapirer. Ulike vurderinger ligger til grunn for verdipapiriseringen. For 

selskaper kan det handle om billigere finansiering enn det som kan tilbys av banker; reduksjon i lovpålagt 

kapitalkrav; overføring av ulike typer risiko som kredittrisiko eller forsikringsrisiko og diversifisering av 

finansieringskilder. 

5.106  Utformingen av verdipapiriseringsordningene varierer innenfor og mellom markedene for omsettelige 

gjeldspapirer. Ordningene kan inndeles i to hovedgrupper: 

a)  et finansielt foretak deltar i verdipapirisering av eiendeler og det skjer en overføring av de eiendeler som 

stilles som sikkerhet fra den opprinnelige eieren, såkalt «virkelig salg», og 

b)  verdipapiriseringsordninger der finansielle foretak som deltar i verdipapiriseringen av eiendeler, ved 

hjelp av kredittbytteavtaler utelukkende overfører kredittrisikoen, dvs. at den opprinnelige eieren 

beholder eiendelen, men overfører kredittrisikoen. Dette kalles syntetisk verdipapirisering. 

5.107  Når det gjelder ordningen omtalt i nr. 5.106 bokstav a), opprettes det et verdipapiriseringsforetak som skal eie 

verdipapiriserte eiendeler eller andre eiendeler som er verdipapirisert av den opprinnelige eieren, og som skal 

utstede omsettelige gjeldspapirer med sikkerhet i disse eiendelene. 

5.108  Det er særlig viktig å fastslå om det finansielle foretaket som deltar i verdipapiriseringen av eiendeler, aktivt 

forvalter sin portefølje ved å utstede omsettelige gjeldspapirer, eller om det bare opptrer som et fond som 

passivt forvalter eiendeler eller oppbevarer gjeldspapirer. Når et finansielt foretak er den juridiske eier av en 

portefølje av eiendeler, utsteder gjeldspapirer som representerer en andel av porteføljen, og fører fullstendig 

regnskap, opptrer det som en finansformidler som klassifiseres under andre finansformidlere. Det skilles 

mellom finansielle foretak som deltar i verdipapirisering av eiendeler, og enheter som opprettes utelukkende 

for å oppbevare bestemte porteføljer av finansielle eiendeler og gjeld. Slike enheter slås sammen med sine 

morforetak dersom de er hjemmehørende i samme land som morforetaket. Dersom de er utenlandske enheter 

skal de imidlertid behandles som atskilte institusjonelle enheter og klassifiseres som konserninterne 

finansinstitusjoner. 

5.109  Når det gjelder verdipapiriseringsordningen nevnt i nr. 5.106 bokstav b) overfører den opprinnelige eieren av 

eiendelene, dvs. den som kjøper beskyttelse, kredittrisikoen knyttet til en samling diversifiserte 

referanseeiendeler til et verdipapiriseringsforetak gjennom kredittbytteavtaler (CDS), men beholder selve 

eiendelene. Proveny fra utstedelse av omsettelige gjeldspapirer plasseres i et innskudd eller i annen sikker 

investering, f.eks. AAA-obligasjoner, og rentene som påløper innskuddet finansierer sammen med premien på 

kredittbytteavtalen renten på de utstedte gjeldspapirene. Ved et eventuelt mislighold reduseres avdragene som 

skal betales til innehaverne av verdipapirer med sikkerhet i eiendeler, og underordnede transjer rammes først 

osv. Kupongrente- og avdragsbetalinger kan også omkanaliseres fra dem som har investert i gjeldspapirene til 

den opprinnelige eieren av sikkerheten for å dekke tap ved mislighold. 

5.110  Et verdipapir med sikkerhet i eiendeler (ABS) er et gjeldspapir hvis avdrag og/eller renter utelukkende skal 

betales fra de kontantstrømmer som produseres av en bestemt samling finansielle eller ikke-finansielle 

eiendeler. 

Obligasjoner med fortrinnsrett 

5.111 Definisjon: Obligasjoner med fortrinnsrett er omsettelige gjeldspapirer utstedt av et finansielt foretak, eller 

som fullt ut garanteres av et finansielt foretak. Dersom det finansielle foretaket som utsteder eller garanterer 

for obligasjonen misligholder, har obligasjonsinnehaverne en prioritert fordring på sikkerhetsmassen ut over 

deres ordinære fordring på det finansielle foretaket.  



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/173 

 

Lån (F.4) 

5.112 Definisjon: Lån opprettes når kreditorer låner ut midler til debitorer. 

Hovedtrekk ved lån 

5.113  Lån har følgende kjennetegn: 

a)  lånevilkårene er enten fastsatt av det finansielle foretaket som yter lånet, eller avtales mellom långiver og 

låntaker direkte eller gjennom megler, 

b)  det er vanligvis låntaker som tar initiativ til lånet, og 

c)  et lån er en ubetinget, rentebærende gjeld til kreditor og må tilbakebetales ved forfall. 

5.114  Lån kan være finansielle eiendeler eller gjeld for alle innenlandske sektorer og utlandet. 

Innskuddsinstitusjoner registrerer vanligvis kortsiktig gjeld som innskudd, ikke som lån. 

Klassifisering av lån etter opprinnelig løpetid, valuta og formål 

5.115  Transaksjoner i lån kan deles inn etter to typer opprinnelig løpetid: 

a)  kortsiktige lån (F.41) med kort opprinnelig løpetid, herunder lån som skal tilbakebetales på anfordring, 

og  

b)  langsiktige lån (F.42) med lang opprinnelig løpetid. 

5.116  For analyseformål kan lån videre deles inn i følgende underkategorier: 

a)  lån i nasjonal valuta, og 

b)  lån i utenlandsk valuta. 

For husholdninger er følgende en nyttig underinndeling: 

a)  forbrukslån, 

b)  lån til kjøp av bolig, 

c)  andre lån. 

Skillet mellom transaksjoner i lån og transaksjoner i innskudd 

5.117  Skillet mellom transaksjoner i lån (F.4) og transaksjoner i innskudd (F.22) ligger i at debitor, når det er tale 

om lån, tilbyr en standardisert ikke-omsettelig kontrakt, men dette er ikke tilfellet ved innskudd. 

5.118  Kortsiktige lån som gis til innskuddsinstitusjoner, klassifiseres som overførbare innskudd eller som andre 

bankinnskudd, og kortsiktige lån som mottas av andre institusjonelle enheter enn innskuddsinstitusjoner, 

klassifiseres som kortsiktige lån. 

5.119  Plassering av midler innskuddsinstitusjoner imellom registreres alltid som innskudd. 

Skillet mellom transaksjoner i lån og transaksjoner i omsettelige gjeldspapirer 

5.120  Skillet mellom transaksjoner i lån (F.4) og transaksjoner i omsettelige gjeldspapirer (F.3) ligger i at lån er 

ikke-omsettelige finansielle instrumenter mens gjeldspapirer er omsettelige finansielle instrumenter. 

5.121  Lån er som regel basert på ett enkelt dokument, og transaksjoner i lån foregår mellom én kreditor og én 

debitor. Verdipapirutstedelser, derimot, omfatter et stort antall identiske dokumenter lydende på en rund sum, 

som til sammen utgjør samlet lånebeløp. 

5.122  Det finnes et annenhåndsmarked for lån. Dersom lån blir omsettelige på et regulert marked skal de 

omklassifiseres fra lån til omsettelige gjeldspapirer, forutsatt at det finnes beviser for omsetning i 

annenhåndsmarkedet, herunder beviser for at det finnes prisstillere, og hyppige noteringer av den finansielle 

eiendelen, som kan framgå av f.eks. differansene mellom salgs- og kjøpskurser.  Det vil vanligvis omfatte en 

uttrykkelig konvertering av det opprinnelige lånet.  
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5.123  Standardiserte lån tilbys i de fleste tilfeller av finansielle foretak og ytes ofte til husholdninger. De finansielle 

foretakene fastsetter vilkårene, og husholdningene kan bare velge enten å godta eller ikke å godta. Vilkårene 

for ikke-standardiserte lån avtales derimot vanligvis mellom kreditor og debitor. Dette er et viktig kriterium 

som gjør det lettere å skille mellom ikke-standardiserte lån og omsettelige gjeldspapirer. Når det gjelder 

offentlige verdipapirutstedelser, fastsettes utstedelsesvilkårene av låntaker, eventuelt i samråd med 

banken/emisjonslederen. Når det gjelder private verdipapirutstedelser, avtaler imidlertid kreditor og debitor 

utstedelsesvilkårene. 

Skillet mellom transaksjoner i lån, handelskreditter og handelsveksler 

5.124  Handelskreditter er kreditt som vare- og tjenesteleverandører gir direkte til sine kunder. Handelskreditter 

oppstår når betaling for varer og tjenester ikke skjer samtidig med at eiendomsretten til varen overdras eller 

tjenesten leveres. 

5.125  Det skilles mellom handelskreditter og lån til finansiering av handel, som klassifiseres som lån. 

Handelsveksler som en leverandør av varer eller tjenester oppretter på en kunde, og som senere diskonteres av 

leverandøren hos et finansielt foretak, blir en fordring som en tredjemann har på kunden. 

Verdipapirlån og gjenkjøpsavtaler 

5.126 Definisjon: Verdipapirlån innebærer midlertidig overføring av verdipapirer fra långiver til låntaker. Det kan 

kreves at den som låner verdipapirene stiller eiendeler som sikkerhet til långiveren i form av kontanter eller 

verdipapirer. Både verdipapirene og sikkerheten skifter juridisk eier slik at de lånte verdipapirene og 

sikkerheten kan selges eller viderelånes. 

5.127 Definition: En avtale om gjenkjøp av verdipapirer innebærer en ordning der verdipapirer, f.eks. omsettelige 

gjeldspapirer eller aksjer, byttes i kontanter eller andre betalingsmidler med en forpliktelse til å kjøpe tilbake 

de samme eller lignende verdipapirer til en fast pris. Gjenkjøpsforpliktelsen kan enten gjelde en bestemt dato i 

framtiden eller ha «åpen» løpetid. 

5.128  Verdipapirlån med sikkerhet i kontanter og gjenkjøpsavtaler er ulike begreper for finansielle avtaler med 

samme økonomisk virkning, dvs. de samme virkningene som lån med sikkerhet har, ettersom begge 

innebærer at verdipapirer stilles som sikkerhet for lån eller innskudd, der en innskuddsinstitusjon selger 

verdipapirene som ledd i en slik finansiell avtale. De to ordningenes ulike egenskaper er vist i tabell 5.2. 

Tabell 5.2 — De viktigste egenskaper ved avtaler om verdipapirlån og -gjenkjøp 

Egenskap  

Verdipapirlån Gjenkjøpsavtaler 

Sikkerhet i kontanter 
Uten sikkerhet i 

kontanter 
Bestemte verdipapirer Generell sikkerhet 

Formell 

utvekslingsmetode 

Utlån av verdipapirer med en avtale med 

låntaker om at de skal leveres tilbake til 

utlåner 

Salg av verdipapirer og forpliktelse til å 

kjøpe dem tilbake på de vilkår som er 

fastsatt i hovedavtalen 

Utvekslingsform Verdipapirer mot 

kontanter  

Verdipapirer mot 

annen sikkerhet 

(eventuelt) 

Verdipapirer mot 

kontanter 

Kontanter mot 

verdipapirer 

Avkastning betales til 

leverandøren av  

Sikkerhet i 

kontanter (låntaker) 

Verdipapirer (ikke 

verdipapirer som 

sikkerhet) 

(långiver) 

Kontanter Kontanter 

Avkastning 

tilbakebetales som  
Gebyr Gebyr Reporente Reporente 

5.129  Eiendomsretten til verdipapirer som inngår i verdipapirlån og gjenkjøpsavtaler anses ikke for å være overført 

til andre ettersom långiveren mottar avkastningen på verdipapirene og bærer risikoen og høster fordelen av en 

eventuell endring i prisen på verdipapirene. 

5.130  Verken betaling og mottak av midler som ledd i en avtale om gjenkjøp av verdipapirer eller verdipapirlån 

med sikkerhet i kontanter omfatter nyutstedelse av omsettelige gjeldspapirer. Slik betaling av midler til andre 

institusjonelle enheter enn monetære finansinstitusjoner behandles som lån. For innskuddsinstitusjoner 

behandles slike transaksjoner som innskudd.  
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5.131  Dersom et verdipapirlån ikke omfatter betaling av kontanter, dvs. at et verdipapir byttes mot et annet, eller 

dersom den ene parten stiller til rådighet et verdipapir uten sikkerhet, er det ingen transaksjon i lån, innskudd 

eller verdipapirer. 

5.132  Krav om margininnbetalinger i kontanter som ledd i en gjenkjøpsavtale, klassifiseres som lån. 

5.133  Bytteavtaler i gull ligner gjenkjøpsavtaler for verdipapirer, bortsett fra at sikkerheten stilles i gull. De 

innebærer at gull byttes mot et valutainnskudd, med avtale om at det på et senere tidspunkt skal finne sted en 

omvendt transaksjon til en avtalt gullpris. Transaksjonen registreres som et lån med sikkerhet eller et 

innskudd. 

Finansiell leasing 

5.134 Definisjon: Finansiell leasing er en avtale som innebærer at leasinggiveren som juridisk eier av en eiendel 

overdrar risiko og fordeler ved eiendomsretten til leasingtakeren. Ved finansiell leasing anses leasinggiveren 

for å gi leasingtakeren et lån som sistnevnte bruker til å kjøpe eiendelen. Eiendelen framkommer deretter på 

lesingtakerens balanse og ikke på leasinggiverens balanse, og det tilknyttede lånet registreres som en eiendel 

hos leasinggiveren og som gjeld hos leasingtakeren. 

5.135  Finansiell leasing skiller seg fra andre typer leieavtaler ved at risikoene og fordelene ved eierskap overføres 

fra den juridiske eieren til den som har bruksretten til varen. Andre typer leasing er i) operasjonell leasing og 

ii) ressursleasing. Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser, som definert i kapittel 15, kan også betraktes som 

leasing. 

Andre typer lån 

5.136  Kategorien lån omfatter følgende: 

a)  kassekreditter på kontoer for overførbare innskudd, der overtrekksbeløpet ikke behandles som et 

negativt overførbart innskudd, 

b)  kassekreditter på andre foliokontoer, f.eks. interne mellomværender mellom ikke-finansielle foretak og 

deres utenlandske datterforetak, med unntak av saldoer som er gjeld for monetære finansinstitusjoner 

klassifisert i underkategoriene innskudd, 

c)  arbeidstakeres finansielle fordringer som følge av andel i foretakets overskudd, 

d)  tilbakebetalingspliktige margininnbetalinger i forbindelse med finansielle derivater som er gjeld for 

andre institusjonelle enheter enn monetære finansinstitusjoner, 

e)  lån som motsvarer bankaksepter, 

f)  pantelån, 

g)  forbrukslån, 

h)  løpende kreditter, 

i)  avbetalingslån, 

j)  lån ytt som garanti for oppfyllelse av visse forpliktelser, 

k)  sikkerhet for innskudd i form av gjenforsikringsselskapers finansielle fordringer på avgivende foretak, 

l)  finansielle fordringer på IMF i form av lån i den generelle tilgangskontoen, herunder lån i henhold til 

IMFs generelle låneordninger (GAB) og nye låneordninger (NAB), og 

m)  gjeld til IMF i form av IMF-kreditter eller lån i henhold til IMFs låneordning for fattigdomsreduksjon og 

vekst (PRGF). 

5.137  Det særskilte tilfellet med tapsutsatte lån drøftes i kapittel 7. 

Finansielle eiendeler som ikke inngår i kategorien lån 

5.138  Kategorien lån omfatter ikke: 

a)  andre fordringer/gjeld (AF.8), herunder handelskreditter og forskudd (AF.81), og  
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b)  finansielle eiendeler eller gjeld i forbindelse med at utlendinger eier fast eiendom som grunn og anlegg. 

Disse klassifiseres som annen egenkapital (AF.519). 

Egenkapital og aksjer eller andeler i investeringsfond (F.5) 

5.139 Definisjon: Egenkapital og aksjer eller andeler i investeringsfond er restfordringer på eiendelene i de 

institusjonelle enhetene som har utstedt aksjene eller andelene. 

5.140  Egenkapital og andeler i investeringsfond deles inn i to underkategorier: 

a)  egenkapital (F.51), og 

b)  aksjer eller andeler i investeringsfond (F.52). 

Egenkapital (F.51) 

5.141 Definisjon: Egenkapital er en finansiell eiendel i form av en fordring på restverdien av et selskap, etter at alle 

andre fordringer er innfridd. 

5.142  Eiendomsrett til egenkapital i juridiske enheter dokumenteres vanligvis i form av aksjer, depotbevis, 

eierandeler eller lignende.  

Depotbevis 

5.143 Definisjon: Depotbevis representerer eiendomsrett til verdipapirer som er børsnotert i andre økonomier. 

Eiendomsrett til depotbevis behandles som direkte eiendomsrett til de underliggende verdipapirene. En 

depotmottaker utsteder depotbevis som noteres på én børs og representerer eiendomsrett til verdipapirer som 

er notert på en annen børs. Depotbevis letter transaksjoner i verdipapirer i andre økonomier enn den de 

opprinnelig er notert i. De underliggende verdipapirene kan være aksjer eller omsettelige gjeldspapirer. 

5.144  Egenkapital er inndelt i følgende underkategorier: 

a)  børsnoterte aksjer (F.511), 

b)  ikke-børsnoterte aksjer (F.512), og 

c)  annen egenkapital (F.519). 

5.145  Både børsnoterte og ikke-børsnoterte aksjer er omsettelige, og beskrives som egenkapitalinstrumenter. 

Børsnoterte aksjer (F.511) 

5.146 Definisjon: Børsnoterte aksjer er egenkapitalinstrumenter som er notert på en børs. Dette kan være en 

anerkjent børs eller enhver annen form for annenhåndsmarked. Børsnoterte aksjer omtales også som noterte 

aksjer. Når aksjer er notert på en børs vil markedsprisen som regel være lett tilgjengelig. 

Ikke-børsnoterte aksjer (F.512) 

5.147 Definisjon: Ikke-børsnoterte aksjer er egenkapitalinstrumenter som ikke er notert på en børs. 

5.148  Egenkapitalinstrumenter omfatter aksjer utstedt av selskaper med begrenset ansvar som ikke er notert på børs, 

som følger: 

a)  stamaksjer som gir eierne status som medeiere og rett til både en andel av samlet utdelt overskudd og til 

en andel av netto eiendeler i tilfelle avvikling, 

b)  innløste aksjer der kapitalen er blitt tilbakebetalt, men der eierne beholder aksjene og dermed fortsatt er 

medeiere i selskapet og har rett til en andel av det som er igjen av overskuddet etter at utbytte er utbetalt 

på den resterende aksjekapitalen og likeledes til en andel av eventuelt overskudd etter avvikling, dvs. 

netto eiendeler minus resterende aksjekapital, 

c)  utbytteaksjer, også kalt gründeraksjer og sifferaksjer, som ikke utgjør en del av aksjekapitalen. 

Utbytteaksjer gir ikke innehaverne status som medeiere, og de har derfor ikke rett til en andel ved 

tilbakebetaling av aksjekapital, rett til avkastning på denne kapitalen, rett til å avgi stemme på 

generalforsamlinger osv. De gir likevel innehaverne rett til en andel av eventuelt overskudd etter at 

utbytte er utbetalt på aksjekapitalen, og til en del av eventuelt overskudd etter avvikling,  
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d)  Preferanseaksjer med eierrettigheter, som gir innehaveren rett til en andel ved utdeling av restverdiene i et 

selskap ved oppløsning. Innehaverne har også rett til å delta i, eller motta, ytterligere utbytte ut over den 

faste prosentandelen av utbyttet. Ytterligere utbytte utbetales vanligvis i forhold til eventuelt ordinært 

utbytte som vedtas. Ved avvikling har innehavere av preferanseaksjer rett til en andel av eventuelle 

gjenstående beløp som deles ut til vanlige aksjeeiere, og å få tilbakebetalt det de betalte for aksjene. 

Børsintroduksjon, børsnotering, avnotering og gjenkjøp av aksjer 

5.149  Med børsintroduksjon (initial public offering – IPO), også kalt børslansering, menes at et selskap utsteder 

egenkapitalinstrumenter til offentlig tegning for første gang.  Slike egenkapitalinstrumenter utstedes ofte av 

små, nystartede selskaper for finansieringsformål, eller av store selskaper som ønsker at verdipapirene skal 

omsettes offentlig. Ved en børsintroduksjon kan utstederen få bistand fra en enhet som yter 

fulltegningsgaranti, og som hjelper til med å fastsette hvilken type egenkapitalinstrument som skal utstedes, 

beste salgskurs og beste tidspunkt for markedsintroduksjon. 

5.150  Børsnotering viser til at selskapets aksjer opptas til notering og offentlig omsetning på en børs. Det er 

vanligvis det utstedende selskapet som søker om børsnotering, men i noen land kan børsen oppta et selskap til 

notering, f.eks. fordi selskapets aksjer allerede omsettes aktivt via uformelle kanaler. Ved børsintroduksjon 

kreves det som regel at selskapet legger fram finansregnskap for noen år, at antallet aksjer som tilbys 

offentligheten er tilstrekkelig stort, både i absolutte tall og i prosent av den samlede aksjebeholdningen, og at 

det foreligger et godkjent prospekt, som vanligvis inneholder vurderinger fra uavhengige takstmenn. Med 

avnotering menes at et selskaps aksjer fjernes fra en børs. Dette skjer når selskapet innstiller sin virksomhet, 

erklæres konkurs, ikke lenger oppfyller reglene for notering på en børs eller er blitt et selskapslignende 

foretak eller personlig foretak, ofte som følge av fusjon eller oppkjøp. Børsnotering registreres som en 

utstedelse av aksjer og som innløsning av ikke-børsnoterte aksjer, mens avnotering registreres som innløsning 

av børsnoterte aksjer og en utstedelse av ikke-børsnoterte aksjer, dersom det er relevant. 

5.151  Selskaper kan kjøpe tilbake sin egen egenkapital gjennom tilbakekjøp av aksjer, også kalt gjenkjøp av aksjer. 

Gjenkjøp av aksjer registreres som en finanstransaksjon der eksisterende aksjeeiere mottar kontanter i bytte 

mot en del av selskapets utestående egenkapital. Det vil si at kontanter gis i bytte mot en reduksjon i antallet 

utestående aksjer. Selskapet trekker aksjene tilbake eller beholder dem som «egne aksjer», tilgjengelige for 

gjenutstedelse. 

Finansielle eiendeler som ikke klassifiseres som egenkapitalinstrumenter 

5.152  Egenkapitalinstrumenter omfatter ikke: 

a)  aksjer som er tilbudt for salg, men ikke er tegnet. Disse registreres ikke, 

b)  obligasjoner som kan konverteres til aksjer. Disse klassifiseres som omsettelige gjeldspapirer (AF.3) 

fram til det tidspunkt de konverteres, 

c)  andeler tegnet av komplementarene i kommandittaksjeselskaper. Disse klassifiseres som annen 

egenkapital, 

d)  offentlige kapitalinnskudd i internasjonale organisasjoner som juridisk sett er aksjeselskaper. Disse 

klassifiseres som annen egenkapital (AF.519), 

e)  utstedelse av friaksjer, dvs. vederlagsfri utstedelse av nye aksjer til aksjeeiere i forhold til det antall aksjer 

de allerede eier. Slike utstedelser endrer verken selskapets gjeld overfor aksjeeierne eller aksjeeiernes 

forholdsmessige eierandel i selskapet, og regnes ikke som finanstransaksjoner og registreres ikke i 

systemet. Heller ikke utstedelser i forbindelse med aksjesplitt registreres. 

Annen egenkapital (F.519) 

5.153 Definisjon: Annen egenkapital består av alle andre former for egenkapital enn de som er klassifisert i 

underkategoriene børsnoterte aksjer (AF.511) og ikke-børsnoterte aksjer (AF.512). 

5.154  Annen egenkapital omfatter: 

a) alle former for eierkapital i selskaper når denne eierkapitalen ikke er aksjer, herunder: 

1)  komplementarenes eierandel i kommandittaksjeselskaper, 

2)  eierkapital i selskaper med begrenset ansvar som eies av partnere og ikke av aksjeeiere,  
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3)  deltaking i selskaper som anses for å være selvstendige rettssubjekter, 

4)  deltaking i andelslag som anses for å være selvstendige rettssubjekter, 

b) investeringer fra offentlig forvaltning i kapitalen i offentlige foretak som ikke har kapitalen oppdelt i 

aksjer, og som i henhold til særlig lovgivning anses som selvstendige rettssubjekter, 

c) investeringer fra offentlig forvaltning i sentralbankens kapital, 

d) offentlige kapitalinnskudd i internasjonale og overnasjonale organisasjoner med unntak av IMF, selv om 

disse organisasjonene juridisk sett er selskaper med aksjekapital (f.eks. Den europeiske investeringsbank), 

e) ESBs økonomiske ressurser som er bidrag fra nasjonale sentralbanker, 

f) kapital investert i finansielle og ikke-finansielle selskapslignende foretak. Størrelsen på disse 

investeringene tilsvarer nye investeringer (i kontanter eller naturalia) minus eventuelle kapitaluttak, 

g) finansielle krav som utenlandske enheter har mot fiktive innenlandske enheter og omvendt. 

Verdsetting av transaksjoner i egenkapital 

5.155  Nye aksjer registreres til utstedelsesverdi, som tilsvarer pari kurs pluss overkurs. 

5.156  Transaksjoner i aksjer i omløp registreres til transaksjonsverdi. Når transaksjonsverdien ikke er kjent, kan den 

anslås på grunnlag av børsnotering eller markedskurs for børsnoterte aksjer, og på grunnlag av beregnet 

markedsverdi for ikke-børsnoterte aksjer. 

5.157  Utbytteaksjer verdsettes til den kurs som framgår av utsteders forslag til utbytte. 

5.158  Utstedelse av friaksjer registreres ikke. I tilfeller der utstedelse av friaksjer innebærer endringer i samlet 

markedsverdi av et selskaps aksjer, skal imidlertid endringene i markedsverdien registreres på kontoen for 

omvurdering. 

5.159  Transaksjonsverdien for egenkapital (F.51) tilsvarer de midler som eierne overfører til foretakene eller de 

selskapslignende foretakene. I noen tilfeller kan det overføres midler ved at foretakets eller det 

selskapslignende foretakets gjeld overdras. 

Aksjer eller andeler i investeringsfond (F.52) 

5.160 Definisjon: Aksjer i investeringsfond er aksjer i et investeringsfond dersom fondet er opprettet som et selskap. 

De betegnes som andeler dersom fondet er en stiftelse. Investeringsfond er kollektive investeringsforetak der 

investorer går inn med midler beregnet på investering i finansielle og/eller ikke-finansielle eiendeler. 

5.161  Investeringsfond kalles også verdipapirfond, investeringsselskaper og foretak for kollektiv investering i 

omsettelige verdipapirer (UCITS) og de kan være åpne, delvis åpne og lukkede fond. 

5.162  Aksjer i investeringsfond kan være børsnoterte eller ikke-børsnoterte. Når de er ikke-børsnoterte, kan de 

vanligvis innløses på anmodning til en verdi som tilsvarer deres andel i det finansielle foretakets ansvarlige 

kapital. Foretakets ansvarlige kapital omvurderes regelmessig på grunnlag av markedskursen for de 

forskjellige bestanddelene. 

5.163  Aksjer i investeringsfond deles videre inn i: 

Aksjer eller andeler i pengemarkedsfond (F.521) og 

Aksjer eller andeler i investeringsfond, unntatt pengemarkedsfond (F.522). 

Aksjer eller andeler i pengemarkedsfond (F.521) 

5.164 Definisjon: Aksjer eller andeler i pengemarkedsfond er aksjer utstedt av pengemarkedsfond. Aksjer eller 

andeler i pengemarkedsfond er omsettelige og anses ofte som innlånslignende innskudd.  
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Aksjer eller andeler i investeringsfond, unntatt pengemarkedsfond (F.522) 

5.165 Definisjon: Aksjer eller andeler i andre investeringsfond enn pengemarkedsfond representerer en fordring på 

en andel av verdien av et annet investeringsfond enn et pengemarkedsfond. Slike aksjer og andeler utstedes av 

investeringsfond. 

5.166  Aksjer eller andeler i andre investeringsfond enn pengemarkedsfond kan vanligvis innløses på anmodning til 

en verdi som tilsvarer deres andel i det finansielle foretakets ansvarlige kapital. Denne ansvarlige kapitalen 

omvurderes regelmessig på grunnlag av markedskursen for de forskjellige bestanddelene. 

Verdsetting av transaksjoner i aksjer eller andeler i investeringsfond 

5.167  Transaksjoner i aksjer eller andeler i investeringsfond omfatter verdien av nettobidragene til fondene. 

Forsikrings-, pensjons- og standardiserte garantiordninger (F.6) 

5.168  Forsikrings-, pensjons- og standardiserte garantiordninger deles inn i seks underkategorier: 

a)  forsikringstekniske avsetninger til skadeforsikring (F.61), 

b)  livsforsikrings- og livrenterettigheter (F.62), 

c)  pensjonsrettigheter (F.63), 

d)  pensjonskassens krav mot pensjonsforvalter (F.64), 

e)  rettigheter til andre ytelser enn pensjon (F.65), 

f)  avsetninger til utbetalinger i henhold til standardiserte garantier (F.66). 

Forsikringstekniske avsetninger til skadeforsikring (F.61) 

5.169 Definisjon: Forsikringstekniske avsetninger til skadeforsikring er finansielle fordringer som innehavere av 

skadeforsikringer har mot skadeforsikringsselskaper i form av ikke-opptjente premier og påløpte erstatninger. 

5.170  Transaksjoner i forsikringstekniske avsetninger til skadeforsikring for ikke-opptjente premier og påløpte 

erstatninger gjelder risikoer som ulykke, sykdom og brann, men også gjenforsikring. 

5.171  Ikke-opptjente premier er premier som er betalte, men ennå ikke opptjente. Premier betales vanligvis på 

begynnelsen av den perioden forsikringspolisen dekker. Etter påløptprinsippet tjenes premiene opp i løpet av 

perioden, noe som innebærer at betalingen i begynnelsen av perioden omfatter en forskuddsbetaling. 

5.172  Utestående erstatninger er forfalte erstatningskrav som ennå ikke er oppgjort, herunder tilfeller der beløpet er 

omtvistet eller hendelsen som er årsak til kravet har funnet sted, men ennå ikke er innrapportert. Forfalte 

erstatningskrav som ennå ikke er oppgjort tilsvarer avsetningene til dekning av utestående erstatningskrav, 

dvs. beløp som forsikringsselskapene har avsatt til dekning av beløp de forventer å måtte betale ut på grunn 

forsikringshendelser som har funnet sted, men som ennå ikke er oppgjort. 

5.173  Forsikringsselskapene kan fastsette andre forsikringstekniske avsetninger, f.eks. utjevningsavsetninger. Disse 

blir imidlertid bare registrert som gjeld og motsvarende eiendeler når det inntreffer en hendelse som utløser 

forsikringsansvar. Ellers er utjevningsavsetninger interne poster i forsikringsselskapets regnskaper som 

representerer sparing til dekning av sporadiske hendelser, og de representerer ikke eksisterende krav fra 

forsikringstakere. 

Livsforsikrings- og livrenterettigheter (F.62) 

5.174 Definisjon: Livsforsikrings- og livrenterettigheter består av finansielle fordringer som livsforsikringstakere og 

begunstigede i henhold til livrenteavtaler, har på livsforsikringsselskaper. 

5.175  Livsforsikrings- og livrenterettigheter anvendes til å gi forsikringstakere ytelser ved forsikringsavtalens utløp, 

eller til å gi begunstigede erstatning ved forsikringstakerens død, og de holdes atskilt fra egenkapitalen. 

Avsetninger i form av livrenter bygger på forsikringstekniske beregninger av nåverdien av forpliktelsene til å 

utbetale ytelser til de begunstigede helt til de dør. 

5.176  Transaksjoner i livsforsikrings- og livrenterettigheter består av tillegg minus fradrag.  
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5.177  Ved finanstransaksjoner består tillegg av: 

a)  faktiske premier som er inntjent i løpet av den aktuelle regnskapsperioden, og 

b)  premietillegg, som tilsvarer inntekten fra investering av de rettigheter som er tilskrevet forsikringstakerne 

etter fradrag av tjenesteandelene. 

5.178  Fradrag omfatter: 

a)  skyldige beløp på kapitalforsikringer og liknende forsikringsavtaler, og 

b)  skyldige beløp på forsikringsavtaler som sies opp før forfall. 

5.179  Når det gjelder kollektive forsikringer der et selskap tar ut forsikring på vegne av sine arbeidstakere, anses 

arbeidstakeren og ikke arbeidsgiveren for å være begunstigede ettersom arbeidstakerne er de faktiske 

forsikringstakerne. 

Pensjonsrettigheter (F.63) 

5.180 Definisjon: Pensjonsrettigheter består av finansielle fordringer som nåværende og tidligere ansatte har på 

enten: 

a)  sin arbeidsgiver, 

b)  en ordning opprettet av arbeidsgiver for å betale ut pensjoner som er en del av en lønnsavtale mellom 

arbeidsgiver og arbeidstaker, eller 

c)  en forsikringsgiver. 

5.181  Transaksjoner i pensjonsrettigheter omfatter tillegg minus fradrag som skal holdes atskilt fra nominelle 

kapitalgevinster eller -tap på de midlene pensjonskassene har investert. 

5.182  Ved finanstransaksjoner består tillegg av: 

a)  faktiske bidrag til pensjonsordninger som lønnstakere, arbeidsgivere, selvstendig næringsdrivende eller 

andre institusjonelle enheter betaler i løpet av regnskapsperioden på vegne av enkeltpersoner eller 

husholdninger med krav i ordningene, og 

b)  premietillegg som svarer til inntekt fra investering av de pensjonsrettigheter i pensjonsordningen som er 

tilskrevet de husholdningene som deltar, etter fratrekk for tjenesteandeler til forvaltning av ordningen i 

den aktuelle perioden. 

5.183  Fratrekk består av: 

a)  stønader tilsvarende de beløp som skal utbetales i form av ordinære utbetalinger eller andre ytelser til 

pensjonister eller personer som forsørges av dem, og 

b)  stønader som består av eventuelle engangsbeløp som skal utbetales til enkeltpersoner når de går av med 

pensjon. 

Betingede pensjonsrettigheter 

5.184  Kategorien pensjonsrettigheter omfatter ikke betingede pensjonsrettigheter opprettet av institusjonelle enheter 

som er klassifisert som ikke-fondsbaserte ytelsesbaserte pensjonsordninger drevet av arbeidsgiver eller 

trygdepensjonskasser. Deres transaksjoner registreres ikke fullt ut og deres andre strømmer og beholdninger 

registreres ikke i hovedkontoene men i tilleggstabellen over opptjente pensjonsrettigheter i trygde- og 

pensjonsordninger. Betingede pensjonsrettigheter er ikke gjeld for undersektorene statsforvaltning, 

delstatsforvaltning, kommuneforvaltning eller trygdeforvaltning, og er ikke finansielle eiendeler for de 

fremtidige ytelsesmottakerne. 

Pensjonskassens krav mot pensjonsforvalter (F.64) 

5.185  En arbeidsgiver kan inngå avtale med en tredjemann om forvaltning av pensjonsfond for sine ansatte. Dersom 

arbeidsgiveren fortsetter å fastsette vilkårene for pensjonsordningen og beholder ansvaret for et eventuelt 

finansieringsunderskudd samt retten til å tilbakeholde et eventuelt overskudd, beskrives arbeidsgiver som 

pensjonsforvalter og enheten som arbeider under pensjonsforvalterens ledelse, kalles pensjonsadministrator. 

Dersom avtalen mellom arbeidsgiver og tredjemann innebærer at arbeidsgiver overfører risikoen og ansvaret 

for et eventuelt finansieringsunderskudd til tredjemann mot at tredjemann får rett til å tilbakeholde et 

eventuelt overskudd, blir tredjemann både pensjonsforvalter og pensjonsadministrator.  
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5.186  Dersom pensjonsforvalteren og pensjonsadministratoren ikke er samme enhet og de midler som tilføres 

pensjonsfondet ikke dekker økningen i pensjonsrettigheter, registreres det som en fordring som 

pensjonsfondet har på pensjonsforvalteren. Dersom de midler som tilføres pensjonsfondet overstiger 

økningen i pensjonsrettighetene, oppstår det et beløp som pensjonsfondet skal betale til pensjonsforvalteren. 

Rettigheter til andre ytelser enn pensjon (F.65) 

5.187  Et overskudd av nettopremier i forhold til ytelser representerer en økning i forsikringsordningens gjeld til 

ytelsesmottakerne. Denne posten registreres som en justering i konto for inntektsanvendelse. Ettersom den 

innebærer en økning i gjeld, registreres den også i konto for finanstransaksjoner. Denne posten forekommer 

sjelden og av pragmatiske grunner kan endringer i slike rettigheter til andre ytelser enn pensjon registreres 

sammen med pensjonsrettigheter. 

Avsetninger til utbetalinger i henhold til standardiserte garantier (F.66) 

5.188 Definisjon: Avsetninger til utbetalinger i henhold til standardiserte garantier er finansielle fordringer som 

innehavere av standardiserte garantier har på de institusjonelle enheter som utsteder garantiene. 

5.189  Avsetninger til utbetalinger i henhold til standardiserte garantier er forhåndsbetalinger av gebyrer og 

avsetninger til dekning av utbetalinger i henhold til standardiserte garantier. I likhet med avsetninger for 

forskuddsbetalte forsikringspremier og reserver omfatter avsetninger til utbetalinger i henhold til 

standardiserte garantier også ikke opptjente gebyrer (premier) og krav (erstatninger) som ennå  

ikke er oppgjort. 

5.190  Standardiserte garantier er garantier som utstedes i stort antall, som regel for forholdsvis små beløp og på 

identiske vilkår. Slike ordninger omfatter tre parter: låntakeren, långiveren og garantisten. Låntakeren eller 

långiveren kan inngå avtale med garantisten om tilbakebetaling til långiveren dersom låntakeren misligholder. 

Eksempler omfatter garantier for eksportkreditt og studielån. 

5.191  Selv om det ikke er mulig å fastslå sannsynligheten for at en bestemt låntaker misligholder, er det vanlig å 

gjøre anslag over hvor mange av en ensartet gruppe låntakere som vil misligholde.  I likhet med et 

skadeforsikringsselskap forventer en garantist som arbeider på kommersielle vilkår, at alle betalte gebyrer 

pluss den formuesinntekt som opptjenes på gebyrene og eventuelle reserver, dekker forventet mislighold og 

de kostnader som knytter seg til disse, og at de gir et overskudd. Disse garantiene behandles derfor på samme 

måte som skadeforsikringer og beskrives som standardiserte garantier. 

5.192  Standardiserte garantier omfatter garantier på ulike finansielle instrumenter, f.eks. innskudd, omsettelige 

gjeldspapirer, lån og handelskreditter. De gis vanligvis av et finansielt foretak, inkludert men ikke begrenset 

til forsikringsselskaper, men også av offentlig forvaltning. 

5.193  Når en institusjonell enhet tilbyr standardiserte garantier krever den gebyrer og påtar seg forpliktelser for å 

kunne dekke krav om innfrielse av garantien. Verdien av disse forpliktelsene i garantistens regnskaper er lik 

nåverdien av forventede krav om innfrielse av eksisterende garantier, minus eventuelle beløp som garantisten 

forventer å inndrive fra låntakere som misligholder sine lån. Forpliktelsen kalles avsetninger til utbetalinger i 

henhold til standardiserte garantier.  

5.194  En garanti kan dekke en periode på flere år. Det kan kreves et gebyr som betales årlig eller på forskudd. I 

prinsippet representerer gebyret beløp som inntjenes hvert år i garantiens løpetid, der gjelden minker etter 

hvert som løpetiden blir kortere (forutsatt at låntaker tilbakebetaler i avdrag). Registreringen skjer derfor på 

samme måte som for livrenter, der gebyret betales i takt med at den framtidige gjelden minker. 

5.195  En ordning med standardiserte garantier kjennetegnes ved at det finnes mange garantier av samme type, selv 

om alle ikke gjelder for nøyaktig samme tidsrom og heller ikke starter og slutter på samme dato. 

5.196  Nettogebyrer beregnes som forfalte gebyrer pluss tilleggsgebyrer (tilsvarende formuesinntekten som tilskrives 

den enhet som betaler garantigebyret) minus kostnader til administrasjon osv. Alle sektorer i økonomien kan 

betale slike nettogebyrer og de mottas av den sektor som garantisten er klassifisert i. Krav om utbetalinger i 

henhold til standardiserte garantier skal betales av garantisten og mottas av den som låner ut det finansielle 

instrumentet garantien gjelder, uansett om gebyret er betalt av långiver eller låntaker. Med 

finanstransaksjoner menes forskjellen mellom betaling av gebyrer for nye garantier og krav framsatt i henhold 

til eksisterende garantier. 

Standardiserte garantier og engangsgarantier 

5.197  Standardiserte garantier skiller seg fra engangsgarantier på to måter: 

a)  standardiserte garantier kjennetegnes ved hyppige transaksjoner med lignende egenskaper, og 

risikospredning, og 

b)  garantistene kan beregne sine gjennomsnittlige tap på grunnlag av tilgjengelig statistikk.  
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Engangsgarantier er individuelle, og garantistene kan ikke foreta pålitelige vurderinger av risikoen for at krav 

framsettes. En engangsgaranti anses som en betinget eiendel eller en betinget forpliktelse og registreres ikke. 

Unntakene er visse garantier som gis av offentlig forvaltning og som beskrives i kapittel 20. 

Finansielle derivater og personalopsjoner (F.7) 

5.198  Kategorien finansielle derivater og personalopsjoner er inndelt i to underkategorier: 

a)  finansielle derivater (F.71) og 

b)  personalopsjoner (F.72) 

Finansielle derivater (F.71) 

5.199 Definisjon: Finansielle derivater er finansielle instrumenter knyttet til et bestemt finansielt instrument eller en 

bestemt indikator eller råvare, som gjør det mulig å handle i bestemte finansielle risikoer på finansmarkedene. 

Finansielle derivater oppfyller følgende vilkår: 

a)  de er knyttet til en finansiell eller ikke-finansiell eiendel, til en gruppe eiendeler eller til en indeks, 

b)  de er enten omsettelige eller kan benyttes til motregning i markedet, og 

c)  det forskuddsbetales ikke noe kapitalbeløp som skal tilbakebetales. 

5.200  Finansielle derivater benyttes til en rekke formål, herunder risikohåndtering, investeringssikring, arbitrasje 

mellom markeder, spekulasjon og avlønning av arbeidstakere. Finansielle derivater gjør det mulig for partene 

å overdra bestemte finansielle risikoer, f.eks. risikoer knyttet til rente, valutakurser, aksjekurser, råvarepriser 

og kreditter, til andre enheter som er villige til å påta seg denne risikoen, vanligvis uten at en underliggende 

eiendel inngår i transaksjonen. Finansielle derivater omtales derfor som avledede instrumenter. 

5.201  Verdien av et finansielt derivat beregnes på grunnlag av prisen på den underliggende eiendelen: 

referanseprisen. Referanseprisen kan være knyttet til en finansiell eller en ikke-finansiell eiendel, en rente, en 

valutakurs, et annet derivat eller differansen mellom to priser. Derivatkontrakten kan også vise til en indeks, 

en kurv av priser eller annet, f.eks. til handel med utslippskvoter eller til værforhold. 

5.202  Finansielle derivater kan inndeles etter instrument, f.eks. opsjoner, terminkontrakter og kredittderivater, eller 

etter markedsrisiko, f.eks. valutabytteavtaler, rentebytteavtaler osv. 

Opsjoner 

5.203 Definisjon: Opsjoner er kontrakter som gir innehaveren av opsjonen en rett, men ikke plikt, til å kjøpe fra 

eller selge til utstederen av opsjonen en eiendel til en forhåndsfastsatt pris innen en fastsatt frist eller på en 

fastsatt dato. 

Retten til å kjøpe kalles en kjøpsopsjon og retten til å selge kalles en salgsopsjon. 

5.204  Den som kjøper opsjonen, betaler en premie (opsjonskursen) for opsjonsutstederens forpliktelse til å selge 

eller kjøpe en nærmere angitt mengde av den underliggende eiendelen til den avtalte prisen. Premien regnes 

som en finansiell eiendel for opsjonsinnehaveren og en gjeld for opsjonsutstederen. Premien kan teoretisk sett 

anses for å omfatte en tjenesteandel som skal registreres separat. Dersom det ikke foreligger detaljerte 

opplysninger, bør imidlertid antagelser i størst mulig grad unngås ved fastsettelse av tjenesteandelen. 

5.205  Kjøpsretter er en form for opsjoner. De gir eieren rett, men ikke plikt, til å kjøpe fra utstederen av 

kjøpsrettene et visst antall aksjer eller obligasjoner på bestemte vilkår for et nærmere angitt tidsrom. Det 

finnes også valutakjøpsretter der verdien er basert på det beløp i en valuta som er nødvendig for å kjøpe en 

annen valuta og kryssvalutakjøpsretter knyttet til en tredje valuta samt kjøpsretter basert på indekser, kurver 

av priser og råvarepriser. 

5.206  Kjøpsretten kan skilles fra gjeldspapiret og omsettes separat. Følgelig registreres det i prinsippet to atskilte 

finansielle instrumenter – kjøpsretten som et finansielt derivat og obligasjonen som et omsettelig gjeldspapir. 

Kjøpsretter med innebygde derivater klassifiseres i henhold til deres hovedegenskaper. 

Terminkontrakter 

5.207 Definisjon: Forwardskontrakter (terminkontrakter uten løpende avregning) er finansielle kontrakter der to 

parter avtaler å utveksle en bestemt mengde av en underliggende eiendel til en avtalt pris (innløsningskursen) 

på en fastsatt dato.  
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5.208  Futureskontrakter (terminkontrakter med løpende avregning) er terminkontrakter som omsettes på organiserte 

markeder. Oppgjør for ulike typer terminkontrakter (forwardskontrakter/futureskontrakter) skjer vanligvis, 

men ikke alltid, i kontanter eller ved at en annen finansiell eiendel stilles til rådighet, snarere enn at den 

underliggende eiendelen leveres, og de verdsettes og omsettes derfor atskilt fra det underliggende objektet. 

Vanlige typer av terminkontrakter er bytteavtaler og framtidige renteavtaler (FRA). 

Opsjoner sammenlignet med terminkontrakter 

5.209  Opsjoner skiller seg fra terminkontrakter på følgende måte: 

a)  for terminkontrakter vil det ved inngåelse normalt ikke foretas noen forskuddsbetaling og 

derivatkontrakten starter med en nullverdi. Når det gjelder opsjoner betales det en premie når kontrakten 

inngås, og verdien av kontrakten verdsettes til premiebeløpet på utstedelsestidspunktet, 

b)  ettersom markedspriser, rentesatser og valutakurser endres i løpet av en terminkontrakts løpetid, kan 

kontrakten få positiv verdi (eiendel) for en av partene og en motsvarende negativ verdi (gjeld) for den 

annen part. Disse posisjonene kan veksle mellom partene avhengig av markedsutviklingen for den 

underliggende eiendelen i forhold til innløsningsprisen i kontrakten. Denne egenskapen gjør det upraktisk 

å skille transaksjoner i eiendeler fra transaksjoner i gjeld. Til forskjell fra andre finansielle instrumenter, 

rapporteres transaksjoner i terminkontrakter normalt netto i forhold til eiendeler og gjeld. Når det gjelder 

opsjoner er kjøperen alltid kreditor og utstederen alltid debitor, 

c)  for terminkontrakter er innløsning obligatorisk ved løpetidens utløp, mens det for opsjoner avgjøres av 

kjøperen. Noen opsjoner innløses automatisk når de har positiv verdi på utløpsdatoen. 

Bytteavtaler 

5.210 Definisjon: Bytteavtaler er kontraktsmessige ordninger mellom to parter som, over tid og i samsvar med 

regler fastsatt på forhånd, blir enige om å bytte betalingsstrømmer for en avtalt nominell kapitalverdi. De 

vanligste typene er rentebytteavtaler, valutakursbytteavtaler og valutabytteavtaler. 

5.211  Rentebytteavtaler innebærer en utveksling av rentebetalinger av ulik karakter for en nominell kapitalverdi 

som aldri utveksles. Eksempler på typer rente som byttes er fast rente, flytende rente og renter angitt i en 

valuta. Oppgjør skjer ofte i form av kontante nettobetalinger som tilsvarer den aktuelle differansen mellom to 

rentesatser som er fastsatt i kontrakten, og som gjelder for den avtalte nominelle kapitalverdien. 

5.212  Valutakursbytteavtaler er transaksjoner i utenlandsk valuta til en kurs som er fastsatt i kontrakten. 

5.213  Valutabytteavtaler innebærer en utveksling av kontantstrømmer knyttet til rentebetalinger og en utveksling av 

kapitalen til en avtalt kurs ved avtalens utløp. 

Framtidige renteavtaler (FRA-kontrakter) 

5.214 Definisjon: Framtidige renteavtaler er kontraktsmessige ordninger der to parter, for å beskytte seg mot 

endringer i renten, blir enige om et rentebeløp som på en nærmere angitt oppgjørsdato skal betales på en 

nominell fiktiv kapitalverdi som aldri utveksles. Oppgjør for framtidige renteavtaler skjer i form av kontante 

nettobetalinger på samme måte som for rentebytteavtaler. Betalingsbeløpene avhenger av forskjellen mellom 

renten for de framtidige renteavtalene og markedsrenten på oppgjørstidspunktet. 

Kredittderivater 

5.215 Definisjon: Kredittderivater er finansielle derivater som hovedsakelig benyttes til handel med kredittrisiko. 

Kredittderivater er utformet med sikte på handel med risiko for mislighold av lån og verdipapirer. 

Kredittderivater kan utformes som terminkontrakter eller opsjonsavtaler og blir i likhet med andre finansielle 

derivater ofte opprettet i henhold til standardiserte juridiske avtaler, noe som gjør det lettere å beregne 

markedsverdien. Kredittrisikoen overføres fra risikoselgeren, som kjøper beskyttelse, til risikokjøperen, som 

selger beskyttelse, mot betaling av en premie. 

5.216  Ved mislighold betaler risikokjøperen kontant til risikoselgeren. Et kredittderivat kan også gjøres opp ved 

levering av omsettelige gjeldspapirer gjennom den enhet som misligholder. 

5.217  Kredittopsjoner, kredittbytteavtaler (CDS) og totalavkastningsbytteavtaler er forskjellige former for 

kredittderivater. Utviklingen i CDS-premiene avspeiles i en CDS-indeks for omsatte kredittderivater.  
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Kredittbytteavtaler (CDS) 

5.218 Definisjon: Kredittbytteavtaler (CDS) er kredittforsikringsavtaler. De skal dekke kreditors (CDS-kjøperens) 

tap når: 

a)  det inntreffer en kreditthendelse i forbindelse med en referanseenhet, ikke i forbindelse med et bestemt 

lån eller verdipapir. En kreditthendelse som virker inn på den berørte referanseenheten kan være 

mislighold, men også manglende betaling av en (kvalifiserende) gjeld som har forfalt, f.eks. ved 

omstrukturering av gjeld, avtalebrudd o.l., 

b)  et bestemt gjeldsinstrument, vanligvis et gjeldspapir eller et lån, misligholdes. Akkurat som ved 

bytteavtaler, foretar kjøperen av kredittbytteavtalen (risikoselgeren) en rekke premiebetalinger til 

selgeren av kredittbytteavtalen (risikokjøperen). 

5.219  Dersom det ikke oppstår mislighold i forbindelse med den tilknyttede enheten eller det tilknyttede 

gjeldsinstrumentet fortsetter risikoselgeren å betale premier til avtalen utløper. Dersom det oppstår mislighold 

dekker risikokjøperen risikoselgerens tap og risikoselgeren slutter å betale premier. 

Finansielle instrumenter som ikke inngår i finansielle derivater 

5.220  Finansielle derivater omfatter ikke: 

a)  det underliggende finansobjektet som det finansielle derivat er basert på, 

b)  strukturerte gjeldspapirer som kombinerer et gjeldspapir, eller en kurv av gjeldspapirer, med et finansielt 

derivat, eller en kurv av finansielle derivater, der derivatene ikke kan skilles fra gjeldspapirene og det 

beløp som opprinnelig investeres, er stort i forhold til forventet avkastning på de innebygde finansielle 

derivatene. Finansielle instrumenter der de beløp som opprinnelig investeres er små i forhold til forventet 

avkastning, og der risikoelementet er maksimalt, klassifiseres som finansielle derivater. Finansielle 

instrumenter der komponentene gjeldspapirer og finansielle derivater kan skilles fra hverandre, 

klassifiseres som henholdsvis gjeldspapirer og finansielle derivater, 

c)  tilbakebetalingspliktige margininnbetalinger i forbindelse med finansielle derivater klassifiseres som 

andre bankinnskudd eller lån avhengig av hvilke institusjonelle enheter som er involvert. Ikke-

tilbakebetalingspliktige marginbetalinger som reduserer eller fjerner de eiendels- eller gjeldsposter som 

kan oppstå i løpet av kontaktens løpetid, behandles imidlertid som oppgjør i henhold til kontrakten og 

klassifiseres som transaksjoner i finansielle derivater. 

d)  avledede finansobjekter som ikke er omsettelige og ikke kan benyttes til motregning i markedet, og 

e)  gull-bytteavtaler, som har samme egenskaper som gjenkjøpsavtaler for verdipapirer. 

Personalopsjoner (F.72) 

5.221 Definisjon: Personalopsjoner er avtaler som inngås på en bestemt dato og som innebærer at en arbeidstaker 

har rett til å kjøpe et visst antall aksjer i det selskap de er ansatt i til en angitt pris, enten på et angitt tidspunkt 

eller i løpet av en periode umiddelbart etter opptjeningstidspunktet. 

Følgende terminologi benyttes: 

datoen for inngåelse av avtalen kalles «tildelingstidspunktet», 

den avtalte kjøpsprisen kalles «innløsningskursen», 

den avtalte første kjøpsdato kalles «opptjeningstidspunktet», 

tidsrommet etter opptjeningstidspunktet da kjøpet kan gjennomføres, kalles «utøvelsesperioden». 

5.222  Transaksjoner i personalopsjoner registreres i konto for finanstransaksjoner som motpost til den delen av 

lønnskostnaden som verdien av personalopsjonen utgjør. Verdien av personalopsjonen fordeles over 

tidsrommet mellom tildelingstidspunktet og opptjeningstidspunktet. Dersom dette ikke lar seg gjøre på grunn 

av manglende opplysninger, skal den registreres på opptjeningstidspunktet. Deretter registreres 

transaksjonene på utøvelsestidspunktet eller, dersom de er omsettelige og faktisk omsettes, mellom 

opptjeningstidspunktet og utløpet av utøvelsesperioden.  
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Verdsetting av transaksjoner i finansielle derivater og personalopsjoner 

5.223  Handel i opsjoner på annenhåndsmarkeder og tilbakekjøp av opsjoner før forfall, omfatter 

finanstransaksjoner. Dersom en opsjon løper fram til forfall, kan den utøves eller ikke utøves. I tilfeller der 

opsjonen utøves, kan det skje en betaling fra opsjonsutsteder til opsjonsinnehaver som tilsvarer differansen 

mellom gjeldende markedskurs for den underliggende eiendelen og innløsningskursen, eller det kan skje en 

anskaffelse eller et salg av den underliggende finansielle eller ikke-finansielle eiendelen som er registrert til 

gjeldende markedsverdi og en motsvarende betaling mellom opsjonsinnehaver og opsjonsutsteder som 

tilsvarer innløsningskursen. Differansen mellom gjeldende markedsverdi for den underliggende eiendelen og 

innløsningskursen er i begge tilfeller lik likvidasjonsverdien for opsjonen, dvs. opsjonskursen på 

bortfallsdagen. I tilfeller der opsjonen ikke utøves, foreligger det ikke noen transaksjon. Opsjonsutstederen får 

imidlertid en kapitalgevinst og opsjonsinnehaveren et kapitaltap (i begge tilfeller tilsvarende den premie som 

ble betalt ved inngåelse av kontrakten) som skal registreres i konto for omvurdering. 

5.224  De transaksjonene som registreres i forbindelse med finansielle derivater, omfatter all handel med 

kontraktene samt nettoverdien av oppgjøret. Det kan også være behov for å registrere transaksjoner forbundet 

med inngåelse av derivatkontrakter. I mange tilfeller inngår partene imidlertid derivatkontrakter uten at den 

ene parten betaler til den andre. I slike tilfeller er verdien av den transaksjonen som oppretter kontrakten, lik 

null, og ingen ting registreres på konto for finanstransaksjoner. 

5.225  Eventuelle eksplisitte provisjoner som betales til eller mottas fra meglere eller andre mellommenn for å 

formidle handel med opsjoner, terminkontrakter, bytteavtaler og andre derivatkontrakter, behandles som 

betaling for tjenester i de aktuelle kontoene. Partene i en bytteavtale anses ikke for å yte en tjeneste til 

hverandre, men eventuell betaling til tredjemann for å formidle bytteavtalen, behandles som betaling for en 

tjeneste. Ved bytteavtaler, der kapitalverdien utveksles, skal de motsvarende strømmer registreres som 

transaksjoner i det underliggende instrumentet. Strømmer av andre betalinger skal registreres i kategorien 

finansielle derivater og personalopsjoner (F.7). Selv om premien som betales til opsjonsselgeren i prinsippet 

kan anses som en tjenesteandel, er det i praksis vanligvis ikke mulig å skille ut tjenestekomponenten. Følgelig 

skal hele kjøpesummen registreres som anskaffelse av en finansiell eiendel for kjøperen, og som stiftelse av 

gjeld for selgeren. 

5.226  Dersom kontraktene ikke innebærer en utveksling av kapitalverdi, registreres det ingen transaksjon ved 

inngåelse. I begge tilfeller blir det automatisk opprettet et finansielt derivat med opprinnelig verdi lik null. 

Verdien av bytteavtalen vil da følgelig være lik enten 

a)  for kapital: løpende markedsverdi av differansen mellom antatt framtidig markedsverdi av kapitalen som 

skal utveksles på nytt, og kapitalen angitt i kontrakten, eller 

b)  for andre betalinger: nåværende markedsverdi av framtidige strømmer angitt i kontrakten. 

5.227  Endringer i verdien av det finansielle derivatet over tid registreres på kontoen for omvurdering. 

5.228  Påfølgende utvekslinger på nytt av kapitalverdien skal styres av vilkårene i bytteavtalen og kan innebære at 

finansielle eiendeler blir utvekslet til en annen kurs enn gjeldende markedskurs for slike eiendeler. Den 

motsvarende betalingen mellom partene i bytteavtalen er den som er angitt i kontrakten. Differansen mellom 

markedskursen og kontraktsprisen er da lik likvidasjonsverdien for eiendelen/gjelden på forfallsdagen, og 

registreres som en transaksjon i finansielle derivater og personalopsjoner (F.7). Samlet må transaksjoner i 

finansielle derivater og personalopsjoner samsvare med samlet omvurderingsgevinst eller -tap i hele 

bytteavtalens løpetid. Denne behandlingen er i samsvar med de posteringer som foretas i forbindelse med 

opsjoner som løper til forfall. 

5.229  For en institusjonell enhet registreres en bytteavtale eller en framtidig renteavtale som finansielle derivater og 

personalopsjoner på eiendelssiden, dersom nettoverdien er positiv. Dersom bytteavtalen har en negativ 

nettoverdi registreres den per konvensjon også på eiendelssiden for å unngå at posten hele tiden må flyttes 

mellom eiendels- og gjeldssiden. Likeledes vil negative nettobetalinger øke nettoverdien. 

Andre fordringer/gjeld (F.8) 

5.230 Definisjon: Andre fordringer/gjeld omfatter finansielle eiendeler og gjeld som oppstår som motposter til 

transaksjoner der det er en tidsforskjell mellom transaksjonene og de tilhørende betalingene. 

5.231  Andre fordringer/gjeld omfatter transaksjoner i finansielle fordringer som stammer fra for tidlig eller for sen 

betaling for transaksjoner i varer eller tjenester, fordelingstransaksjoner eller finanstransaksjoner på 

annenhåndsmarkeder.  
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5.232  Finanstransaksjoner i andre fordringer/gjeld omfatter: 

a)  Handelskreditter og forskudd (F.81), og 

b)  Andre fordringer/gjeld, unntatt handelskreditter og forskudd (F.89). 

Handelskreditter og forskudd (F.81) 

5.233 Definisjon: Handelskreditter og forskudd er finansielle fordringer som oppstår som følge av leverandørers 

direkte ytelse av kreditt til kjøpere av varer og tjenester, og forskudd for arbeid som er under utføring eller 

skal utføres, i form av kunders forhåndsbetaling for varer og tjenester som ennå ikke er levert. 

5.234  Handelskreditter og forskudd oppstår når betaling for varer og tjenester ikke skjer samtidig som 

overdragelsen av eiendomsrett til varen eller tjenesten. Dersom betalingen skjer før overdragelsen av 

eiendomsretten, er det tale om et forskudd. 

5.235  Påløpt FISIM som ennå ikke er betalt registreres sammen med det aktuelle finansielle instrumentet, vanligvis 

rente, og tilbakebetaling av forsikringspremier inngår i forsikringstekniske avsetninger (F.61); i ingen av 

tilfellene føres det poster under handelskreditter og forskudd.  

5.236  Underkategorien handelskreditter og forskudd omfatter: 

a)  finansielle fordringer som gjelder levering av varer og tjenester der betaling ikke har funnet sted, 

b)  handelskreditter som er godtatt av factoringselskaper, unntatt når handelskredittene anses som lån, 

c)  utestående husleie, og 

d)  restanser på betaling av varer og tjenester som ikke har form av lån. 

5.237  Det må skilles mellom handelskreditter og handelsfinansiering i form av handelsveksler og kreditt gitt av 

tredjemann til finansiering av handel. 

5.238  Handelskreditter og forskudd omfatter ikke lån til finansiering av handelskreditter. Disse klassifiseres som 

lån. 

5.239  Handelskreditter og forskudd kan deles inn etter opprinnelig løpetid i kortsiktige og langsiktige 

handelskreditter og forskudd. 

Andre fordringer/gjeld, unntatt handelskreditter og forskudd (F.89) 

5.240 Definisjon: Andre fordringer/gjeld er finansielle fordringer som oppstår når det er tidsforskjell mellom 

fordelingstransaksjonen eller finanstransaksjonen på annenhåndsmarkedet og den motsvarende betalingen. 

5.241  Andre fordringer/gjeld omfatter finansielle fordringer som oppstår når det er tidsforskjell mellom 

akkumulerte transaksjoner og betaling av blant annet: 

a)  lønn, 

b)  skatter og trygde- og pensjonspremier, 

c)  utbytte, 

d)  leie, og  

e)  kjøp og salg av verdipapirer. 

5.242  Påløpt rente og restanser registreres sammen med den finansielle eiendel eller gjeld de påløper, og ikke som 

andre fordringer/gjeld. Dersom påløpt rente ikke registreres som reinvestert i den finansielle eiendelen, skal 

renten klassifiseres som andre fordringer/gjeld. 

5.243  For gebyrer på verdipapirlån og gullån, som behandles som rente, føres motpostene under andre 

fordringer/gjeld og ikke sammen det aktuelle instrumentet.  
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5.244  Andre fordringer/gjeld omfatter ikke: 

a)  statistiske avvik bortsett fra tidsforskjeller mellom transaksjoner i varer og tjenester, 

fordelingstransaksjoner eller finanstransaksjoner og motsvarende betalinger, 

b)  for tidlig eller for sen betaling ved opprettelse av finansielle eiendeler eller tilbakebetaling av annen gjeld 

enn den som er klassifisert som andre fordringer/gjeld. Slike for tidlige eller for sene betalinger 

klassifiseres i den relevante instrumentkategorien, 

c)  skatter og trygde- og pensjonspremier som skal betales til sektoren offentlig forvaltning og registreres 

under andre fordringer/gjeld, omfatter ikke den delen av skatter og trygde- og pensjonspremier som ikke 

forventes inndrevet og dermed utgjør en verdiløs fordring for offentlig forvaltning. 

VEDLEGG 5.1 

KLASSIFIKASJON AV FINANSTRANSAKSJONER 

5.A1.01  Finanstransaksjoner kan klassifiseres ut fra ulike kriterier: etter type finansielt instrument, omsettelighet, type 

inntekt, løpetid, valuta og rentetype. 

Klassifikasjon av finanstransaksjoner etter kategori 

5.A1.02  Finanstransaksjoner klassifiseres i kategorier og underkategorier som vist i tabell 5.3. Klassifikasjonen av 

transaksjoner i finansielle eiendeler og gjeld svarer til klassifikasjonen av finansielle eiendeler og gjeld. 

Tabell 5.3 — Klassifikasjon av finanstransaksjoner 

Kategori Kode 

Monetært gull og spesielle trekkrettigheter (SDR) F.1   

Monetært gull  F.11  

Spesielle trekkrettigheter (SDR)  F.12  

Sedler og bankinnskudd F.2   

Sedler  F.21  

Overførbare innskudd  F.22  

Andre bankinnskudd  F.29  

Omsettelige gjeldspapirer F.3   

Kortsiktige  F.31  

Langsiktige  F.32  

Lån F.4   

Kortsiktige  F.41  

Langsiktige  F.42  

Egenkapital og aksjer eller andeler i investeringsfond F.5   

Egenkapital  F.51  

Børsnoterte aksjer   F.511 

Ikke-børsnoterte aksjer   F.512 

Annen egenkapital   F.519 

Aksjer eller andeler i investeringsfond  F.52  
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Kategori Kode 

Aksjer eller andeler i pengemarkedsfond    F.521 

Aksjer eller andeler i investeringsfond, unntatt 

pengemarkedsfond 

  F.522 

Forsikrings-, pensjons- og standardiserte garantiordninger F.6   

Forsikringstekniske avsetninger til skadeforsikring  F.61  

Livsforsikrings- og livrenterettigheter  F.62  

Pensjonsrettigheter  F.63  

Pensjonskassens krav mot pensjonsforvalter  F.64  

Rettigheter til andre ytelser enn pensjon  F.65  

Avsetninger til utbetalinger i henhold til standardiserte 

garantier 

 F.66  

Finansielle derivater og personalopsjoner F.7   

Andre finansielle derivater enn personalopsjoner  F.71  

Personalopsjoner  F.72  

Andre fordringer/gjeld F.8   

Handelskreditter og forskudd  F.81  

Andre fordringer/gjeld, unntatt handelskreditter og forskudd  F.89  

5.A1.03  Klassifikasjonen av finanstransaksjoner og av finansielle eiendeler og gjeld bygger i hovedsak på de 

finansielle instrumentenes likviditet, omsettelighet og juridiske art. Definisjonen av kategorier er i hovedsak 

uavhengig av klassifikasjonen av institusjonelle enheter. Klassifikasjonen av finansielle eiendeler og gjeld 

kan spesifiseres ytterligere ved kryssklassifisering etter institusjonell enhet. Et eksempel på 

kryssklassifisering er når overførbare innskudd mellom andre innskuddsinstitusjoner enn sentralbanken 

klassifiseres som interbankposisjoner. 

Klassifikasjon av finanstransaksjoner etter omsettelighet 

5.A1.04  Finansielle fordringer kan deles inn på grunnlag av om de er omsettelige eller ikke. En fordring er omsettelig 

dersom eiendomsretten til fordringen enkelt kan overføres fra en enhet til en annen ved overdragelse eller 

endossering eller, når det gjelder finansielle derivater, dersom de kan motregnes. Selv om alle finansielle 

instrumenter potensielt kan omsettes, er omsettelige instrumenter utformet for å omsettes på regulerte 

markeder eller «over-the-counter» (OTC), men faktisk handel med instrumentene er ikke en nødvendig 

forutsetning for at de kan klassifiseres som omsettelige. Nødvendige forutsetninger for omsettelighet er: 

a)  mulighet for overdragelse eller, når det gjelder finansielle derivater, at de kan motregnes, 

b)  standardisering, som ofte framgår ved at de er fungible og kan tildeles en ISIN-kode, og 

c)  at innehaveren av en eiendel ikke har regressrett overfor den tidligere eieren. 

5.A1.05  Verdipapirer, finansielle derivater og personalopsjoner (AF.7) er omsettelige finansielle fordringer. 

Verdipapirer omfatter omsettelige gjeldspapirer (AF.3), børsnoterte aksjer (AF.511), ikke-børsnoterte aksjer 

(AF.512) og aksjer/andeler i investeringsfond (AF.52). Finansielle derivater og personalopsjoner klassifiseres 

ikke som verdipapirer selv om de er omsettelige finansielle instrumenter. De er knyttet til bestemte finansielle 

eller ikke-finansielle eiendeler eller indekser som gjør det mulig å handle i finansielle risikoer på 

finansmarkedene. 

5.A1.06  Monetært gull og spesielle trekkrettigheter (AF.1), sedler og bankinnskudd (AF.2), lån (AF.4), annen 

egenkapital (AF.519), forsikrings-, pensjons- og standardiserte garantiordninger (AF.6) og andre 

fordringer/gjeld (AF.8) er ikke omsettelige.  
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Strukturerte verdipapirer 

5.A1.07  Strukturerte verdipapirer er som regel sammensatt av et verdipapir eller en kurv av verdipapirer, og et 

finansielt derivat eller en kurv av finansielle derivater. Finansielle instrumenter som ikke er strukturerte 

verdipapirer, er for eksempel strukturerte innskudd som kombinerer egenskaper ved både innskudd og 

finansielle derivater. Til forskjell fra finansielle derivater, innebærer omsettelige gjeldspapirer at det på 

utstedelsestidspunktet betales inn et kapitalbeløp som skal betales tilbake. 

Klassifikasjon av finanstransaksjoner etter inntektstype 

5.A1.08  Finanstransaksjoner klassifiseres etter hvilken type inntekt de genererer. Ved å knytte inntekten til 

motsvarende finansielle eiendel eller gjeld blir det lettere å beregne avkastningen. Tabell 5.4 viser en detaljert 

klassifisering etter transaksjon og inntektstype. Mens monetært gull og spesielle trekkrettigheter, innskudd, 

omsettelige gjeldspapirer og andre fordringer/gjeld er rentebærende, genererer egenkapital hovedsakelig 

utbytte, reinvestert fortjeneste eller uttak av inntekter fra selskapslignende foretak. Inntekt fra investering 

tilskrives innehavere av andeler i investeringsfond og forsikringstekniske avsetninger. Vederlag knyttet til 

investering i finansielle derivater registreres ikke som inntekt, ettersom det ikke betales et kapitalbeløp. 

Tabell 5.4 — Klassifikasjon av finanstransaksjoner etter inntektstype 

Finanstransaksjoner Kode Inntektstype Kode 

Monetært gull og spesielle 

trekkrettigheter (SDR) 

F.1 Renter D.41 

Sedler F.21 Ingen  

Overførbare innskudd F.22 Renter D.41 

Andre bankinnskudd F.29 Renter D.41 

Omsettelige gjeldspapirer F.3 Renter D.41 

Lån F.4 Renter D.41 

Egenkapital F.51 Selskapsinntekt til fordeling D.42 

Reinvestert fortjeneste D.43 

Børsnoterte og ikke-børsnoterte aksjer F.511 Utbytte D.421 

F.512 Reinvestert fortjeneste D.43 

Annen egenkapital F.519 Uttak av inntekter fra selskapslignende 

foretak 

D.422 

Reinvestert fortjeneste D.43 

Utbytte D.421 

Aksjer og andeler i investeringsfond F.52 Inntekt fra investering som skal 

tilskrives andelseiere i investeringsfond 

D.443 

Forsikrings-, pensjons- og standardiserte 

garantiordninger 

F.6 Inntekt fra investering som skal 

tilskrives forsikringstakere 

D.441 

Inntekt fra investering fra 

pensjonsrettigheter 

D.442 

Finansielle derivater og personalopsjoner F.7 Ingen  

Andre fordringer/gjeld F.8 Renter D.41 

Klassifikasjon av finanstransaksjoner etter rentetype 

5.A1.09  Rentebærende finansielle eiendeler og gjeld kan inndeles etter rentetype, nemlig fast, flytende eller blandet 

rente.  
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5.A1.10  For finansielle instrumenter med fast rente er valutaen for den nominelle renten som betales i henhold til 

kontrakten, fastsatt for det finansielle instrumentets løpetid eller for et visst antall år. Debitor kjenner fra 

utstedelsestidspunktet til tidspunktene for og størrelsen på rente- og avdragsbetalingene som skal gjøres. 

5.A1.11   For finansielle instrumenter med flytende rente er renter og avdrag knyttet til en rentesats, generell indeks for 

varer og tjenester eller en pris på en eiendel. Referanseverdien varierer i tråd med markedsvilkårene. 

5.A1.12  Finansielle instrumenter med blandet rente har både en fast og en flytende rente i løpet av verdipapirets 

løpetid, og klassifiseres som finansielle instrumenter med flytende rente. 

Klassifikasjon av finanstransaksjoner etter omsettelighet 

5.A1.13  For å kunne analysere rentesatser, kapitalavkastning, likviditet eller gjeldsbetjeningsevne, kan det være 

nødvendig å inndele finansielle eiendeler og gjeld etter en rekke løpetider. 

Kort og lang løpetid 

5.A1.14 Definisjon: En finansiell eiendel eller gjeld med kort løpetid skal betales tilbake på anmodning fra kreditor 

eller innen høyst et år. En finansiell eiendel eller gjeld med lang løpetid skal tilbakebetales etter mer enn et år, 

eller har ingen fastsatt løpetid. 

Opprinnelig løpetid og gjenværende løpetid 

5.A1.15 Definisjon: Opprinnelig løpetid for finansielle eiendeler og gjeld defineres som tidsrommet fra 

utstedelsestidspunktet til tidspunktet for siste planlagte betaling. Gjenværende løpetid for finansielle eiendeler 

og gjeld defineres som tidsrommet fra referansedatoen til tidspunktet for siste planlagte betaling. 

5.A1.16  Begrepet opprinnelig løpetid gjør det lettere å forstå aktiviteter i forbindelse med gjeldsutstedelse. 

Omsettelige gjeldspapirer og lån deles derfor inn etter opprinnelig løpetid i kortsiktige og langsiktige 

omsettelige gjeldspapirer og lån. 

5.A1.17  Gjenværende løpetid er mer relevant i forbindelse med analyse av gjeldsposisjoner og gjeldsbetjeningsevne. 

Klassifikasjon av finanstransaksjoner etter valuta 

5.A1.18  Mange av kategoriene, underkategoriene og underposisjonene for finansielle eiendeler og gjeld kan oppdeles 

etter den valuta de er oppgitt i. 

5.A1.19  Finansielle eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta omfatter finansielle eiendeler oppgitt i en valutakurv, f.eks. 

spesielle trekkrettigheter og finansielle eiendeler og gjeld oppgitt i gull. Det er særlig nyttig å skille mellom 

nasjonal og utenlandsk valuta i forbindelse med bankinnskudd (AF.2), omsettelige gjeldspapirer (AF.3) og 

lån (AF.4). 

5.A1.20  Oppgjørsvalutaen kan være en annen enn den valuta de finansielle eiendelene eller gjelden er oppgitt i. 

Oppgjørsvalutaen er den valuta som verdien av posisjoner og strømmer av finansielle instrumenter som 

verdipapirer konverteres til hver gang det foretas oppgjør. 

Pengemengdebegreper 

5.A1.21  Analyse av pengepolitikken kan kreve at pengemengdebegreper som M1, M2 og M3 fastsettes i konto for 

finanstransaksjoner. Pengemengdebegreper er ikke definert i ENS 2010. 

 ______  
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KAPITTEL 6 

ANDRE STRØMMER 

INNLEDNING 

6.01  Andre strømmer er endringer i verdien av eiendeler og gjeld som ikke stammer fra transaksjoner. Grunnen til at 

disse strømmene ikke regnes som transaksjoner, er at de mangler et eller flere av de særtrekk som kjennetegner 

transaksjoner, for eksempel at de institusjonelle enheter som er involvert, ikke handler etter gjensidig avtale, som 

ved ikke-kompensert beslagleggelse av eiendeler, eller endringen kan skyldes en naturlig hendelse som 

jordskjelv og ikke et rent økonomisk fenomen. Eller verdien av en eiendel uttrykt i utenlandsk valuta kan endres 

som følge av en endring i valutakursen. 

ANDRE ENDRINGER I EIENDELER OG GJELD 

6.02 Definisjon: Andre endringer i eiendeler og gjeld er andre økonomiske strømmer enn de som oppstår gjennom 

transaksjoner registrert i kapitalkontoen og konto for finanstransaksjoner, som endrer verdien av eiendeler og 

gjeld. 

Det skilles mellom to typer andre endringer: Den første består av andre volumendringer i eiendeler og gjeld Den 

andre oppstår gjennom nominelle kapitalgevinster og -tap. 

Andre volumendringer i eiendeler og gjeld (K.1 til K.6) 

6.03  I kapitalkontoen kan produsert og ikke-produsert kapital føres inn i og ut av en sektor ved anskaffelse og 

avhending av eiendeler, kapitalslit eller lagertilgang, lageravgang og løpende tap på lagerbeholdninger. I konto 

for finanstransaksjoner føres finansielle eiendeler og gjeld inn i systemet når en debitor påtar seg en framtidig 

forpliktelse til å betale en kreditor, og utgår av systemet når denne forpliktelsen er oppfylt. 

6.04  Andre volumendringer i eiendeler og gjeld omfatter strømmer der eiendeler og gjeld kan føres inn og ut av 

kontoene på annen måte enn ved transaksjoner, for eksempel tilgang og avgang i forbindelse med oppdagelse, 

uttømming og forringelse av naturkapital. 

Andre volumendringer i eiendeler og gjeld omfatter også virkningene av ekstraordinære, uforutsette ytre 

hendelser som ikke er av økonomisk art, og endringer som følge av omklassifisering eller omstrukturering av 

institusjonelle enheter eller eiendeler og gjeld. 

6.05  Andre volumendringer i eiendeler og gjeld omfatter seks kategorier: 

a)  økonomisk oppståelse av kapital (K.1), 

b)  økonomisk forsvinning av ikke-produsert kapital (K.2), 

c)  tap ved katastrofer (K.3), 

d)  ikke-kompensert beslagleggelse (K.4), 

e)  andre volumendringer ikke ellers klassifisert (K.5), og 

f)  endringer i klassifikasjon (K.6). 

Økonomisk oppståelse av kapital (K.1) 

6.06  Økonomisk oppståelse av kapital tilsvarer den delen av volumøkningen i produsert og ikke-produsert kapital som 

ikke er resultat av produksjon. Omfatter: 

a)  historiske minnesmerker, f.eks. strukturer eller steder med særlig arkeologisk, historisk eller kulturell 

betydning, når deres verdi første gang registreres i balansen, 

b)  verdigjenstander som edelstener, antikviteter og kunstgjenstander når en gjenstands høye verdi eller 

kunstneriske betydning først anerkjennes, og gjenstanden ikke tidligere er registrert i balansen, 

c)  oppdagelser av utvinnbare grunnforekomster som bekreftede forekomster av kull, olje, naturgass, 

metallholdige og ikke-metallholdige mineraler. Dette dekker også oppjusteringer av verdien av forekomster 

når utvinning blir økonomisk bærekraftig som følge av teknologiske framskritt eller relative prisendringer,  
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d)  naturlig vekst i ikke-avlede/-dyrkede biologiske ressurser, f.eks. naturskog og fiskebestander, der veksten i 

slike økonomiske ressurser ikke er underlagt en institusjonell enhets kontroll, ansvar eller forvaltning og 

derfor ikke behandles som produksjon, 

e)  overføringer av andre naturressurser til økonomisk aktivitet: naturressurser som endrer status slik at de blir 

økonomiske eiendeler. Her inngår første gangs utnyttelse av urskog, omdannelse av øde eller uoppdyrket 

grunn til grunn som kan utnyttes økonomisk, landgjenvinning og innledende betalinger for uttak av vann. 

Økonomisk virksomhet i nærheten kan også øke naturressursenes verdi, for eksempel kan grunn bli verdifull 

på grunn av at områder i nærheten utbygges eller at det anlegges en tilfartsvei. Kostnader ved 

grunnforbedring registreres som bruttoinvestering i fast realkapital, men en eventuell økning i verdien på 

grunnen ut over verdien av grunnforbedringene registreres som økonomisk oppståelse, 

f)  kvalitetsendringer i naturkapital på grunn av endringer i økonomisk bruk. Kvalitetsendringer registreres som 

volumendringer. Kvalitetsendringer som registreres her, motsvarer de endringer i økonomisk bruk som vises 

som endring i klassifikasjon (se punkt 6.21.). For eksempel kan endring av dyrket grunn til grunn med 

bygninger føre til en verdiøkning i tillegg til en endring i klassifikasjon. I slike tilfeller anses eiendelen 

allerede som kapital og det er endringen i kvaliteten på eiendelen som følge av endret økonomisk utnyttelse, 

som betraktes som oppståelse av en eiendel. Et annet eksempel er verdiøkningen på melkekyr når de sendes 

til slakting tidligere enn forventet, 

g)  oppståelse av verdi gjennom inngåelse av omsettelige kontrakter, herunder leasingkontrakter, lisenser og 

tillatelser. Verdien av slike kontrakter, leasingkontrakter, lisenser og tillatelser utgjør en eiendel, når verdien 

av den rettighet de gir overstiger de gebyrer som betales for dem, og innehaveren kan realisere denne ved å 

overdra dem til andre, og  

h)  endringer i verdien av goodwill og markedsføringsaktiva som oppstår når institusjonelle enheter selges til en 

pris som overstiger deres ansvarlige kapital (se nr. 7.07). Differansen mellom ansvarlig kapital og kjøperpris 

betegnes som «kjøpt goodwill» og «kjøpt markedsføringskapital». Goodwill som ikke kan dokumenteres ved 

et salg/kjøp, anses ikke som en økonomisk eiendel. 

Økonomisk forsvinning av ikke-produsert kapital (K.2) 

6.07  Økonomisk forsvinning av ikke-produsert ikke-finansiell kapital omfatter: 

a)  uttømming av naturressurser, som dekker reduksjon i verdien av grunnforekomster og uttømming av ikke-

avlede/-dyrkede biologiske ressurser som anses som kapital (se nr. 6.06 bokstav e)) som følge av innhøsting, 

skogrydding eller utnyttelse ut over et bærekraftig utvinningsnivå. Mange av de mulige postene her, er 

motposter til de poster som er beskrevet i nr. 6.06 bokstav c) og e), 

b)  annen økonomisk forsvinning av ikke-produsert kapital, som omfatter: 

i)  nedskriving av verdien på kjøpt goodwill og kjøpte markedsføringsaktiva, og 

ii)  utløp av de fordeler som følger av omsettelige kontrakter, leasingkontrakter, lisenser og tillatelser.  

Tap ved katastrofer (K.3) 

6.08  Tap ved katastrofer, som er registrert som andre volumendringer i balansene, er følgene av uvanlige, store og 

identifiserbare hendelser som kan ødelegge økonomiske eiendeler. 

6.09  Som slike hendelser regnes større jordskjelv, vulkanutbrudd, flodbølger, uvanlig sterke orkaner, tørke og andre 

naturkatastrofer, krigshandlinger, opptøyer og andre politiske hendelser samt teknologiske ulykker som store 

giftutslipp eller utslipp av radioaktive partikler i luften. Eksempler på slike hendelser er: 

a)  forringelse av grunnens kvalitet på grunn av uvanlig flom- eller vindskade, 

b)  ødeleggelse av dyrkede-/avlede ressurser på grunn av tørke eller sykdomsutbrudd, 

c)  ødeleggelse av bygninger, utstyr eller verdigjenstander i skogbrann eller jordskjelv, og 

d)  upåregnelig ødeleggelse av valuta eller ihendehaverpapirer som følge av naturkatastrofer eller politiske 

hendelser, eller ødeleggelse av dokumentasjon på eiendomsrett.  
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Ikke-kompensert beslagleggelse (K.4) 

6.10  Ikke-kompensert beslagleggelse inntreffer når offentlig forvaltning eller andre institusjonelle enheter uten full 

kompensasjon tar i besittelse eiendeler tilhørende andre institusjonelle enheter, herunder utenlandske enheter, av 

andre grunner enn betaling av skatt, bøter eller lignende avgifter. Beslagleggelse av eiendom i forbindelse med 

kriminell virksomhet betraktes som en bot. Den delen av slike ensidige beslagleggelser som det ikke 

kompenseres for, registreres som andre volumendringer. 

6.11  Kreditors panterealisasjon og inndragelse av eiendeler grunnet manglende betaling registreres ikke som ikke-

kompenserte beslagleggelser fordi avtalen mellom partene, enten uttrykkelig eller underforstått, åpner opp for 

denne muligheten. 

Andre volumendringer ikke ellers klassifisert (K.5) 

6.12  Andre volumendringer ikke ellers klassifisert (K.5) er de virkninger uforutsette hendelser får på den økonomiske 

verdien av eiendeler. 

6.13  Eksempler på andre volumendringer ikke ellers klassifisert, som gjelder ikke-finansielle eiendeler omfatter: 

a)  uforutsett elde. De antakelser som legges til grunn ved utledning av kapitalslit dekker ikke uforutsett elde av 

fast realkapital, og det beløp som er oppført for normal antatt elde, kan være utilstrekkelig for faktisk elde. 

Det må derfor foretas posteringer for den nedgang i verdien av fast realkapital som f.eks. skyldes innføring av 

forbedret teknologi, 

b)  differanser mellom avsetninger som er innarbeidet under kapitalslit til dekning av vanlig skade og faktiske 

tap. Kapitalslit dekker ikke uforutsett skade, og det beløp som er oppført for normal antatt skade, kan være 

lavt eller for høyt i forhold til faktisk skade. Det må derfor foretas justeringer for uforutsett nedgang eller 

økning i verdien av fast realkapital på grunn av slike hendelser. De tap som det justeres for her, er ikke store 

nok til å kunne anses som tap ved katastrofer. 

c)  forringelse av fast realkapital som det ikke er tatt hensyn til under kapitalslit. Dette dekker nedgang i verdien 

av fast realkapital f.eks. på grunn av uforutsette følger av sur luft og nedbør på bygninger eller kjøretøyer, 

d)  tilsidesetting av produksjonsutstyr før det er ferdigstilt eller tatt i bruk, 

e)  ekstraordinære tap i lagerbeholdninger (f.eks. på grunn av brann, tyveri, insektangrep i kornlagre) som ikke 

anses som tap på grunn av katastrofe, 

6.14  Eksempler på andre volumendringer ikke ellers klassifisert, som gjelder finansielle eiendeler og gjeld omfatter: 

a)  tap av sedler eller ihendehaverpapirer (f.eks. på grunn av brann eller tyveri) som ikke anses som tap på grunn 

av katastrofe, og sedler som er tatt ut av omløp og ikke lenger kan veksles inn, eksklusive beløp som er 

omklassifisert fra sedler til verdigjenstander, 

b)  endringer i finansielle fordringer som følge av avskrivinger. Disse inngår ikke i konto for finanstransaksjoner 

ettersom det ikke foreligger en gjensidig avtale mellom partene. Nærmere bestemt kan en kreditor beslutte at 

en finansiell fordring ikke lenger kan inndrives, for eksempel på grunn av konkurs eller avvikling, og fjerne 

fordringen fra sin balanse. Det at kreditor anser at fordringen ikke kan inndrives, registreres som andre 

volumendringer i balansene. Motsvarende gjeld skal også fjernes fra debitors balanse slik at det blir balanse i 

regnskapene for totaløkonomien. Det gjøres unntak fra denne generelle regelen for skatter og trygde- og 

pensjonspremier som skal betales til offentlig forvaltning (se nr. 6.15 bokstav d)), 

c)  endringer i livsforsikrings-, livrente- og pensjonsrettigheter som følge av endringer i demografiske antakelser, 

d)  avsetninger til utbetalinger i henhold til standardiserte garantier når forventede utbetalinger overstiger 

forventede innbetalinger og inndrevne beløp. 

6.15  Andre volumendringer ikke ellers klassifisert omfatter ikke: 

a)  endringer i finansielle fordringer som følge av nedskrivinger som gjenspeiler de faktiske markedsverdiene av 

finansielle fordringer. Disse framgår av konto for omvurdering,  
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b)  ettergivelse av gjeld ved gjensidig avtale mellom debitor og kreditor (gjeldsettergivelse eller avståelse av 

krav). Dette behandles som transaksjoner mellom kreditor og debitor (se nr. 4.165 bokstav f), 

c)  gjeldsavståelse: ensidig kansellering av gjeld fra debitors side registreres ikke, 

d)  skatter og trygde- og pensjonspremier som skal betales til offentlig forvaltning som offentlig forvaltning 

ensidig mener ikke lar seg inndrive (se nr. 1.57, 4.27 og 4.82). 

Endringer i klassifisering (K.6) 

6.16  Endringer i klassifisering omfatter endringer i sektoromfang og institusjonelle enheters struktur og endringer i 

omfang av eiendeler og gjeld. 

Endringer i sektoromfang og institusjonelle enheters struktur (K.61) 

6.17  Omklassifisering av en institusjonell enhet fra én sektor til en annen innebærer at enhetens fullstendige balanse 

overføres. Når for eksempel en institusjonell enhet klassifisert i husholdningssektoren blir finansielt uavhengig 

av sin eier, kan den bli et selskapslignende foretak og skal da omklassifiseres i sektoren ikke-finansielle foretak. 

6.18  Endringer i sektoromfang medfører at hele balansen overføres fra én sektor eller undersektor til en annen. 

Overføringen kan føre til konsolidering eller dekonsolidering av eiendeler og gjeld, som også inngår i denne 

kategorien. 

6.19  Endringer i institusjonelle enheters struktur omfatter oppståelse og forsvinning av visse finansielle eiendeler og 

gjeld på grunn av omstruktureringer. Når et foretak forsvinner som selvstendig juridisk enhet fordi det overtas av 

ett eller flere foretak, forsvinner alle finansielle eiendeler og gjeld fra systemet, herunder aksjer og annen 

egenkapital som fantes mellom foretaket og de foretakene som foretok oppkjøpet. Kjøp av aksjer og annen 

egenkapital i et foretak som ledd i en fusjon, registreres som en finanstransaksjon mellom det foretaket som er 

kjøper, og den tidligere eieren. Når aksjer i foretaket som overtas, erstattes med aksjer i foretaket som foretar 

oppkjøpet eller i et nytt foretaket, registreres dette som innløsing av eksisterende aksjer og påfølgende utstedelse 

av nye aksjer. Finansielle eiendeler og gjeld som eksisterer mellom det foretaket som overtas og tredjemann, 

forblir uforandret og overføres til det foretaket som foretar oppkjøpet. 

6.20  Likeledes, når et foretak juridisk deles opp i to eller flere institusjonelle enheter, føres oppståelse av eiendeler og 

gjeld som endringer i sektoromfang og struktur. 

Endringer i omfang av eiendeler og gjeld (K.62) 

6.21  Endringer i omfang av eiendeler og gjeld oppstår når eiendeler og gjeld opptrer i en kategori i åpningsbalansen 

og i en annen kategori i avslutningsbalansen. Eksempler på dette er endringer i arealbruk eller ombygging av 

bolighus til næringsformål eller omvendt. Når det gjelder grunn, skal begge posteringer (en negativ postering for 

den gamle kategorien og en positiv postering for den nye kategorien) ha samme verdi. Eventuelle endringer i 

verdien av grunn som følge av endringer i arealbruken, skal registreres som en volumendring snarere enn en 

omvurdering og dermed som økonomisk oppståelse av kapital eller økonomisk forsvinning av ikke-produsert 

kapital. 

6.22  Oppståelse eller forsvinning av monetært gull i form av umyntet gull kan ikke skje ved en finanstransaksjon, men 

føres inn i eller ut av systemet gjennom andre volumendringer i balansene. 

6.23  Et særtilfelle av omklassifisering oppstår for umyntet gull. Umyntet gull kan være en finansiell eiendel 

(monetært gull) eller en verdigjenstand (ikke-monetært gull), avhengig av hvem som innehar gullet og hvorfor. 

Monetarisering innebærer en endring i klassifiseringen av umyntet gull fra ikke-monetært til monetært gull. 

Demonetarisering er en endring i klassifiseringen av umyntet gull fra monetært til ikke-monetært gull. 

6.24  Transaksjoner som gjelder umyntet gull registreres som følger: 

a)  Når en monetær myndighet selger umyntet gull som inngår i en internasjonal reserve, til en utenlandsk 

institusjonell enhet som ikke er en monetær myndighet eller til en innenlandsk institusjonell enhet, registreres 

det en transaksjon i ikke-monetært gull. Demonetarisering av gull som en endring i klassifiseringen av 

umyntet gull fra monetært gull til ikke-monetært gull inntreffer umiddelbart før transaksjonen og registreres 

som andre volumendringer i monetære myndigheters balanser.  
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b)  Når en monetær myndighet kjøper umyntet gull fra en utenlandsk eller innenlandsk institusjonell enhet som 

skal inngå i dens internasjonale reserver, og dette gullet ikke allerede inngår i en internasjonal reserve, 

registreres det en transaksjon i ikke-monetært gull. Monetarisering av gull som en endring i klassifiseringen 

av umyntet gull fra ikke-monetært gull til monetært gull inntreffer umiddelbart etter transaksjonen og 

registreres som andre volumendringer i monetære myndigheters balanser. 

c)  Når kjøper eller selger er monetære myndigheter i ulike økonomier og begge innehar umyntet gull som en del 

av sine internasjonale reserver, er det tale om en transaksjon i umyntet gull som registreres i konto for 

finanstransaksjoner. 

d)  I andre tilfeller er umyntet gull alltid ikke-monetært gull og transaksjoner i ikke-monetært gull skal 

registreres. 

De punktene over som omhandler monetære myndigheter får også anvendelse på internasjonale 

finansinstitusjoner. 

6.25  Endring i omfang av eiendeler og gjeld omfatter ikke konvertering av omsettelige gjeldspapirer til aksjer, som 

registreres som to finanstransaksjoner. 

Nominelle kapitalgevinster og -tap (K.7) 

6.26  I konto for omvurdering registreres nominelle kapitalgevinster og -tap som påløper eiere av eiendeler eller gjeld i 

løpet av en regnskapsperiode, og som gjenspeiler endringer i eiendelenes og gjeldens prisnivå og -struktur. 

Nominelle kapitalgevinster og -tap (K.7) består av nøytrale kapitalgevinster og -tap (K.71) og kapitalgevinster og 

-tap til realverdi (K.72). 

6.27 Definisjon: Nominelle kapitalgevinster og -tap (K.7) på eiendeler er en økning eller nedgang i verdien av 

eiendelen som tilfaller/påløper eiendelens økonomiske eier som følge av en økning eller nedgang i prisen på 

eiendelen. Nominelle kapitalgevinster og -tap på gjeld er en nedgang eller økning i verdien av gjelden som følge 

av en nedgang eller en økning i prisen. 

6.28  En kapitalgevinst oppstår på grunn av en økning i verdien av en gitt eiendel eller en nedgang i verdien av en gitt 

gjeld. Et kapitaltap oppstår på grunn av en nedgang i verdien av en gitt eiendel eller en økning i verdien av en gitt 

gjeld. 

6.29  Nominelle kapitalgevinster og -tap som registreres på konto for omvurdering, er kapitalgevinster som påløper på 

eiendeler eller gjeld, uansett om gevinsten realiseres eller ikke. En kapitalgevinst anses for å være realisert når 

den aktuelle eiendelen er solgt, innløst, brukt eller på annen måte avhendet, eller gjelden er tilbakebetalt. En 

ikke-realisert gevinst påløper på en eiendel som fremdeles eies, eller en gjeld som fremdeles er utestående ved 

utgangen av regnskapsperioden. Med realisert gevinst menes vanligvis en gevinst som er realisert over hele det 

tidsrommet eiendelen eies eller gjelden er utestående, enten dette tidsrommet er sammenfallende med 

regnskapsperioden eller ikke. Ettersom kapitalgevinster og -tap registreres etter påløptprinsippet, framkommer 

imidlertid ikke skillet mellom realisert og ikke-realisert gevinst og tap i klassifikasjonene og kontoene, selv om 

dette skillet kan være nyttig i visse sammenhenger. 

6.30  Kapitalgevinster og -tap omfatter gevinster og tap på alle typer ikke-finansielle eiendeler, finansielle eiendeler og 

gjeld. Dermed dekkes også kapitalgevinster og -tap på lagerbeholdninger av alle slags varer som produsentene 

sitter inne med, herunder produkter under arbeid. 

6.31  Det kan påløpe nominelle kapitalgevinster og -tap på eiendeler og gjeld uansett hvor lenge de innehas i 

regnskapsperioden, og ikke bare på eiendeler og gjeld som opptrer i åpningsbalansen og/eller 

avslutningsbalansen. Nominelle kapitalgevinster og -tap som påløper eieren av en bestemt eiendel eller gjeld, 

eller en bestemt mengde av en viss type eiendeler eller gjeld, mellom to tidspunkter, defineres som «løpende 

verdi av eiendelen eller gjelden på det seneste tidspunktet minus løpende verdi av eiendelen eller gjelden på det 

tidligste tidspunktet», forutsatt at eiendelen eller gjelden ikke selv endres i mellomtiden, verken kvalitativt eller 

kvantitativt. 

6.32  Den nominelle kapitalgevinsten (G) som påløper på en gitt mengde q av en eiendel mellom tidspunkt o og t kan 

uttrykkes på følgende måte: G = ((pt - po) × q), 

der po og pt er prisene for eiendelen på henholdsvis tidspunkt o og t. For finansielle eiendeler og gjeld med faste 

løpende verdier i nasjonal valuta, og po og pt derfor per definisjon er like, er den nominelle kapitalgevinsten  

alltid null. 

6.33  For å beregne nominelle kapitalgevinster og -tap må anskaffelse og avhending av eiendeler verdsettes til samme 

verdi som de registreres med i kapitalkontoen og konto for finanstransaksjoner, og beholdninger av eiendeler må 

verdsettes til samme verdi som de registreres med i balansene. Når det gjelder fast realkapital, er verdien av en 

anskaffelse det beløp som kjøper betaler til produsent eller selger, pluss kostnader som kjøper påføres i 

forbindelse med eierskifte. Verdien av en avhending av brukt fast realkapital er det beløp selger mottar fra kjøper 

minus de kostnader som kjøper påføres i forbindelse med eierskifte.  
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6.34  Et unntak fra det som beskrives i nr. 6.33 oppstår når den pris som betales skiller seg fra markedsverdien av 

eiendelen. I slike tilfeller imputeres det en kapitaloverføring for differansen mellom den prisen som er betalt og 

markedsverdien, og kjøpet registreres til markedsverdi. Det skjer særlig ved transaksjoner som omfatter ikke-

markedsrettede sektorer. 

6.35  Det skilles mellom fire ulike situasjoner som gir opphav til nominelle kapitalgevinster og -tap: 

a)  en eiendel som eies gjennom hele regnskapsperioden: den nominelle kapitalgevinsten som påløper i løpet av 

regnskapsperioden, er lik verdien i avslutningsbalansen minus verdien i åpningsbalansen minus eventuelt 

kapitalslit i regnskapsperioden. Disse verdiene er anslått verdi av eiendelene dersom de skulle anskaffes på de 

tidspunktene balansen oppstilles. Den nominelle kapitalgevinsten er ikke-realisert, 

b)  en eiendel som eies ved inngangen til perioden og selges i løpet av perioden: den nominelle kapitalgevinsten 

som påløper, er lik verdien ved avhending minus verdien i åpningsbalansen minus eventuelt kapitalslit i 

regnskapsperioden som skjer før salget. Den nominelle kapitalgevinsten er realisert, 

c)  en eiendel som er anskaffet i løpet av perioden og fremdeles eies ved utgangen av perioden: den nominelle 

kapitalgevinsten som påløper, er lik verdien av avslutningsbalansen minus verdien på kjøpstidspunktet minus 

eventuelt kapitalslit i løpet av regnskapsperioden. Den nominelle kapitalgevinsten er ikke-realisert, og 

d)  en eiendel som er anskaffet og avhendet i løpet av perioden: den nominelle kapitalgevinsten som påløper, er 

lik verdien på avhendingstidspunktet minus verdien på anskaffelsestidspunktet minus eventuelt kapitalslit i 

løpet av regnskapsperioden mellom anskaffelse og avhending. Den nominelle kapitalgevinsten er realisert. 

6.36  De nominelle kapitalgevinster og -tap som inngår, er kapitalgevinster og -tap som påløper på eiendeler og gjeld, 

uansett om de er realiserte eller ikke-realiserte. De registreres på konto for omvurdering for de berørte sektorene, 

totaløkonomien og utlandet. 

Nøytrale kapitalgevinster og -tap (K.71) 

6.37 Definisjon: Med nøytrale kapitalgevinster og -tap (K.71) på eiendeler eller gjeld menes verdien av den 

kapitalgevinst eller det kapitaltap som oppstår dersom prisen på eiendelen eller gjelden endres over tid 

proporsjonalt med det generelle prisnivået. 

6.38  Begrepet nøytrale kapitalgevinster og -tap brukes for å lette beregningen av kapitalgevinster og -tap til realverdi, 

som gjør det mulig å omfordele kjøpekraft mellom sektorer. 

6.39  Dersom den generelle prisindekser er r, kan nøytral kapitalgevinst (NG) på en gitt mengde q av en eiendel 

mellom tidspunkt o og t uttrykkes på følgende måte: NG = (po × q (((rt)/(ro)) - 1)), 

der po × q er løpende verdi på eiendelen på tidspunkt o og rt/ro er faktoren for endring i den generelle 

prisindeksen mellom tidspunkt o og t.  Størrelsen rt/ro anvendes på alle eiendeler og all gjeld. 

6.40  Den generelle prisindeksen som anvendes ved beregning av nøytrale kapitalgevinster og -tap er en prisindeks for 

sluttkonsum. 

6.41  Nøytrale kapitalgevinster og -tap registreres på konto for nøytrale kapitalgevinster/-tap, som er en underkonto av 

konto for omvurdering for sektorene, totaløkonomien og utlandet. 

Kapitalgevinster og -tap til realverdi (K.72) 

6.42 Definisjon: Med kapitalgevinster og -tap til realverdi (K.72) på eiendeler og gjeld, menes differansen mellom 

nominelle kapitalgevinster og -tap og nøytrale kapitalgevinster og -tap på den berørte eiendelen. 

6.43  Kapitalgevinsten til realverdi (RG) på en gitt mengde q av en eiendel mellom tidspunkt o og t kan uttrykkes på 

følgende måte: 

RG = G - NG 

eller RG = (pt/po - rt/ro) × po × q.  
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6.44  Verdien av kapitalgevinster og -tap til realverdi på eiendeler og gjeld avhenger således av prisbevegelsen på 

eiendelene i løpet av den aktuelle perioden i forhold til gjennomsnittlig bevegelse i andre priser målt etter den 

generelle prisindeksen. 

6.45  Kapitalgevinster og -tap til realverdi registreres på konto for kapitalgevinster og -tap til realverdi, som er en 

underkonto av kontoen for omvurdering. 

Kapitalgevinster og -tap etter type finansiell eiendel og gjeld 

Monetært gull og spesielle trekkrettigheter (SDR) (AF.1) 

6.46  Prisen på monetært gull angis vanligvis i US-dollar og dermed er verdien av monetært gull underlagt nominelle 

kapitalgevinster og -tap gjennom endringer i valutakursen og prisen på selve gullet. 

6.47  Ettersom spesielle trekkrettigheter består av en kurv av valutaer, vil deres verdi i nasjonal valuta, og følgelig også 

verdien av kapitalgevinstene og -tapene, endre seg i takt med kursene på valutaene i kurven i forhold til den 

nasjonale valutaen. 

Sedler og bankinnskudd (AF.2) 

6.48  Løpende verdi av sedler og bankinnskudd i nasjonal valuta er konstant over tid. «Prisen» på en slik fordring er 

derfor alltid lik enheten, mens mengden tilsvarer antall enheter av valutaen den er oppgitt i. Nominelle 

kapitalgevinster og -tap på slike eiendeler er alltid null. Derfor er differansen mellom verdien av åpnings- og 

avslutningsbeholdningene av slike eiendeler fullt ut tatt hensyn til i verdien av transaksjonene i eiendelene, med 

unntak av andre volumendringer i balansene. Dette er et sjeldent tilfelle der det vanligvis er mulig å beregne 

transaksjonsverdien på grunnlag av endringene i tallene i balansen. 

6.49  Renter som påløper innskudd registreres i konto for finanstransaksjoner som om de samtidig ble reinvestert som 

innskudd. 

6.50  Beholdninger av utenlandsk valuta og innskudd angitt i andre valutaer vil gi kapitalgevinster og -tap som følge 

av svingninger i valutakursene. 

6.51  For å beregne nøytrale kapitalgevinster og -tap og kapitalgevinster og -tap til realverdi på eiendeler med fast 

løpende verdi, er det imidlertid nødvendig å ha opplysninger om tidspunkt for og verdi av transaksjonene i tillegg 

til verdien av åpningsbalansen og avslutningsbalansen. Som eksempel kan nevnes innskudd som settes inn og tas 

ut innenfor en regnskapsperiode når det generelle prisnivået stiger. Den nøytrale gevinsten på innskuddet er 

positiv, og gevinsten til realverdi negativ, og beløpet er avhengig av lengden på innskuddets løpetid og 

inflasjonstakten. Det er umulig å registrere slike realtap uten opplysninger om verdien på transaksjonene i løpet 

av regnskapsperioden, og om tidspunktene de gjennomføres. 

6.52  Generelt kan det antas at dersom samlet, absolutt verdi av positive og negative transaksjoner er stor i forhold til 

verdien av åpningsbalansen og avslutningsbalansen, vil det ikke være særlig tilfredsstillende med omtrentlige 

anslag over nøytrale kapitalgevinster og -tap og kapitalgevinster og -tap til realverdi på finansielle eiendeler og 

gjeld med fast løpende verdi som bare er utledet på grunnlag av opplysninger i balansene. Selv om verdien av 

finanstransaksjonene registreres brutto, dvs. at innskudd og uttak registreres hver for seg og ikke som samlet 

verdi av innskudd minus uttak, vil en slik metode ikke være tilstrekkelig uten opplysninger om tidspunktet for 

innskuddene. 

Omsettelige gjeldspapirer (AF.3) 

6.53  Når langsiktige gjeldspapirer, f.eks. obligasjoner, utstedes til overkurs eller underkurs, herunder 

underkursobligasjoner og null-kupongobligasjoner, bestemmes renten som utstederen skal betale i gjeldspapirets 

løpetid, av differansen mellom utstedelseskurs og pålydende verdi eller innløsningsverdi ved forfall. Denne 

renten registreres som formuesinntekt som utstederen av det langsiktige gjeldspapiret skal betale, og som 

innehaveren av gjeldspapiret mottar i tillegg til eventuell kupongrente som utsteder betaler på fastsatte 

tidspunkter i gjeldspapirets løpetid. 

6.54  Påløpt rente registreres på konto for finanstransaksjoner som om innehaveren samtidig har reinvestert renten i 

gjeldspapiret. Renten registreres derfor på konto for finanstransaksjoner som anskaffelse av en eiendel og 

kommer i tillegg til den allerede eksisterende eiendelen. Følgelig gjenspeiler økningen i markedsverdien av et 

langsiktig gjeldspapir på grunn av påløpt, reinvestert rente, en økning i utestående kapital, dvs. i eiendelens 

størrelse. Det er egentlig en mengde- eller volumøkning, og ikke en prisstigning. Denne økningen skaper verken 

kapitalgevinst for innehaveren av det langsiktige gjeldspapiret eller kapitaltap for utstederen. Omsettelige 

gjeldspapirer endres kvalitativt over tid etter hvert som de nærmer seg forfall, og det er viktig å konstatere at 

verdiøkning som følge av akkumulering av påløpt rente ikke er prisendringer og ikke skaper kapitalgevinst.  
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6.55  Kursen på langsiktige omsettelige gjeldspapirer med fast rente kan imidlertid også endres når markedsrenten 

endres, men motsatt i forhold til renten. En gitt renteendring har mindre innvirkning på kursen på et enkelt 

gjeldspapir jo nærmere verdipapiret er løpetidens utløp. Endringer i kursen på langsiktige omsettelige 

gjeldspapirer som skyldes endringer i markedsrenten, er endringer i pris og ikke i mengde. Disse endringene 

skaper derfor vanligvis kapitalgevinster eller -tap både for utsteder og innehaver. En renteøkning skaper en 

nominell kapitalgevinst for utstederen av gjeldspapiret, og et tilsvarende nominelt kapitaltap for innehaver, og 

omvendt når rentesatsene går ned. 

6.56  Renter og avdrag på omsettelige gjeldspapirer med flytende rente er knyttet til en generell prisindeks for varer og 

tjenester (f.eks. konsumprisindeksen), en rente (f.eks. Euribor, Libor eller en obligasjonsrente) eller prisen på en 

eiendel. 

Når beløpene for kupongutbetalingene og/eller utestående kapital er knyttet til en generell prisindeks, blir 

endringen i verdien av utestående kapital mellom begynnelsen og slutten av en bestemt regnskapsperiode som 

følge av bevegelser i den relevante indeksen, behandlet som påløpte renter i løpet av nevnte periode, og legges til 

eventuelle forfalte renter i perioden. 

Når indekseringen av de beløp som skal betales ved forfall, også har et kapitalgevinstmotiv, vanligvis 

indeksering på grunnlag av ett snevert definert objekt, vil ethvert avvik i den underliggende indeksen i forhold til 

de opprinnelige forventningene, føre til kapitalgevinster og -tap, som normalt ikke vil utlignes i løpet av 

instrumentets løpetid. 

6.57  Nominelle kapitalgevinster og -tap kan påløpe på kortsiktige omsettelige gjeldspapirer på samme måte som for 

langsiktige omsettelige gjeldspapirer. Ettersom slike kortsiktige omsettelige gjeldspapirer imidlertid har mye 

kortere løpetid, er de kapitalgevinster som oppstår ved renteendringer, vanligvis mye mindre enn for langsiktige 

omsettelige gjeldspapirer med samme pålydende. 

Lån (AF.4) 

6.58  Samme situasjon som for sedler og bankinnskudd gjør seg gjeldende for lån som ikke omsettes. Når et 

eksisterende lån selges til en annen institusjonell enhet, skal nedskrivningen av lånet, dvs. differansen mellom 

tilbakebetalingsprisen og transaksjonsprisen, registreres på selgerens og kjøperens konto for omvurdering på 

transaksjonstidspunktet. 

Egenkapital og aksjer i investeringsfond (AF.5) 

6.59  Friaksjer øker antall aksjer og nominell verdi av de aksjer som utstedes, men endrer i prinsippet ikke 

markedsverdien av det samlede antall aksjer. Dette gjelder også ved en utdeling av utbytteaksjer, som er en 

forholdsmessig fordeling av ytterligere aksjer i et selskap til eiere av stamaksjer. Friaksjer og utbytteaksjer føres 

ikke i regnskapet. Ettersom slike utstedelser er ment å skulle bedre aksjenes likviditet på markedet og dermed 

kan føre til at aksjenes samlede markedsverdi stiger, skal slike endringer registreres som en nominell 

kapitalgevinst. 

Forsikrings-, pensjons- og standardiserte garantiordninger (AF.6) 

6.60  Når avsetninger og rettigheter knyttet til forsikrings-, pensjons- og standardiserte garantiordninger angis i 

nasjonal valuta, gir det ingen kapitalgevinster eller -tap, noe som også er tilfellet for sedler og bankinnskudd og 

lån. De eiendeler som en finansinstitusjon har brukt for å oppfylle forpliktelser, gir kapitalgevinster og -tap. 

6.61  Gjelden til forsikringstakere og begunstigede endrer seg som følge av transaksjoner, andre volumendringer og 

omvurderinger. Omvurderinger skyldes endringer i viktige modellantakelser i de forsikringstekniske 

beregningene. Disse antakelsene er diskonteringsrente, lønnsvekst og inflasjon. 

Finansielle derivater og personalopsjoner (AF.7) 

6.62  Verdien av finansielle derivater kan endres som følge av endringer i verdien av det underliggende finansielle 

instrumentet, endringer i det underliggende instrumentets volatilitet, eller dersom innløsnings- eller 

forfallsdatoen nærmer seg. Alle slike endringer i verdien av finansielle derivater og personalopsjoner skal anses 

som prisendringer og registreres som en omvurdering. 

Andre fordringer/gjeld (AF.8) 

6.63  For andre fordringer/gjeld som ikke omsettes, gjelder det samme som for nasjonal valuta, innskudd og lån. Når 

en eksisterende handelskreditt selges til en annen institusjonell enhet, skal differansen mellom 

tilbakebetalingsprisen og transaksjonsprisen registreres som omvurdering på transaksjonstidspunktet. Ettersom 

handelskreditter imidlertid normalt er kortsiktige, kan salg av en handelskreditt innebære at det oppstår et nytt 

finansielt instrument.  
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Eiendeler angitt i utenlandsk valuta 

6.64  Verdien av finansielle eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta måles etter løpende markedsverdi i utenlandsk 

valuta omregnet til nasjonal valuta etter gjeldende valutakurs. Nominelle kapitalgevinster og -tap kan derfor 

oppstå både som følge av endringer i prisen på en eiendel og i valutakursen. Samlet verdi av nominelle 

kapitalgevinster og -tap som påløper i regnskapsperioden, beregnes ved å trekke transaksjonsverdien og verdien 

av andre volumendringer fra differensen mellom verdien av åpningsbalansen og avslutningsbalansen. For dette 

formål må transaksjoner i eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta omregnes til nasjonal valuta etter valutakursen 

på det tidspunkt transaksjonen skjer, mens verdien av åpningsbalansen og avslutningsbalansen må omregnes etter 

gjeldende valutakurser på de datoene balansekontoene refererer seg til. Det betyr at samlet verdi av 

transaksjonene som netto anskaffelser, dvs. anskaffelser minus avhendinger, uttrykt i utenlandsk valuta, faktisk 

omregnes etter en veid gjennomsnittskurs der vektene er gitt ved verdiene av transaksjonene utført på de 

forskjellige tidspunktene. 

 ______  
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KAPITTEL 7 

BALANSER 

7.01. Definisjon: En balanse er en oppstilling som viser verdien av eiendeler og gjeld som en institusjonell enhet 

eller gruppe av enheter har økonomisk eiendomsrett til på et bestemt tidspunkt. 

7.02  Saldoposten i en balanse kalles nettoformue (B.90). Beholdningen av eiendeler og gjeld som registreres i 

balansen verdsettes til hensiktsmessige priser, som normalt vil være markedsprisene på balansedatoen, men 

for noen kategorier nominell verdi. Det opprettes balanser for innenlandske institusjonelle sektorer og 

undersektorer, totaløkonomien og utlandet. 

7.03  Balansen avslutter kontosystemet og viser hvilken virkning posteringene på produksjonskontoen, 

inntektsfordelings- og inntektsanvendelseskontoene og akkumuleringskontoen har på den samlede formuen i 

økonomien. 

7.04  For institusjonelle sektorer er saldoposten i balansen nettoformue. 

7.05  For den samlede nasjonale økonomien kalles saldoposten i balansen ofte nasjonalformue, dvs. den samlede 

verdien av ikke-finansielle eiendeler, og netto finansielle eiendeler i utlandet. 

7.06  Balansen for utlandet sammenstilles på samme måte som balansene for innenlandske institusjonelle sektorer 

og undersektorer. Den består utelukkende av utenlandske institusjonelle enheters posisjoner i finansielle 

eiendeler og gjeld overfor innenlandske enheter. I BPM6 kalles motsvarende balanse internasjonal 

investeringsposisjon (IIP) og er oppstilt fra innenlandske enheters synsvinkel overfor utenlandske enheter. 

7.07  Ansvarlig kapital er definert som summen av nettoformue (B.90) pluss verdien av egenkapital og aksjer i 

investeringsfond (AF.5) som gjeld i balansen. 

7.08  For sektorene ikke-finansielle foretak og finansielle foretak og deres undersektorer er den ansvarlige kapitalen 

en indikator som i analysesammenheng er av samme betydning som nettoformuen. 

7.09  Et foretaks nettoformue vil normalt ikke være lik verdien av foretakets aksjer og annen utstedt egenkapital. 

For selskapslignende foretak er nettoformuen null fordi verdien av egenkapitalen antas å være lik foretakets 

eiendeler minus annen gjeld enn egenkapital. Nettoformuen er derfor også null for innenlandske 

direkteinvesteringsforetak som er filialer av utenlandske foretak og behandles som selskapslignende foretak. 

7.10  Saldoposten for finansielle eiendeler og gjeld kalles finansiell nettoformue (BF.90). 

7.11  En balanse viser verdien av eiendeler og gjeld på et gitt tidspunkt. Balanser oppstilles på begynnelsen og 

slutten av en regnskapsperiode. Åpningsbalansen for begynnelsen av perioden er den samme som 

avslutningsbalansen for foregående periode. 

7.12  En grunnleggende regnskapsmessig identitet knytter sammen verdien av beholdningen av en bestemt type 

eiendel som vist i åpningsbalansen og avslutningsbalansen, på følgende måte: 

verdien av beholdningen av en bestemt type eiendeler i åpningsbalansen 

pluss transaksjoner samlet verdi av denne typen eiendel ervervet i transaksjoner som 

finner sted i regnskapsperioden 

minus samlet verdi av denne typen eiendel avhendet i transaksjoner som 

finner sted i regnskapsperioden 

minus kapitalslit (om relevant) 

pluss andre volumend-

ringer i balansene 

andre positive volumendringer som påvirker eiendelen  

minus andre negative volumendringer som påvirker eiendelen 
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pluss omvurderinger verdien av nominelle kapitalgevinster som påløper i løpet av perioden 

og som skyldes endringer i prisen på eiendelen 

minus verdien av nominelle kapitaltap som påløper i løpet av perioden og 

som skyldes endringer i prisen på eiendelen 

er lik verdien av beholdningen av eiendelen i avslutningsbalansen. 

Det kan også oppstilles en tabell som knytter sammen verdien av beholdningen av en bestemt type gjeld i 

åpningsbalansen og avslutningsbalansen. 

7.13  Den regnskapsmessige sammenhengen mellom åpnings- og avslutningsbalansen via transaksjoner, andre 

volumendringer i balansene og kapitalgevinster og -tap vises skjematisk i vedlegg 7.2. 

TYPER EIENDELER OG GJELD 

Definisjon av en eiendel 

7.14  Eiendeler som registreres i balansen, er økonomiske eiendeler. 

7.15 Definisjon: Økonomiske eiendeler er kapitalgjenstander med verdibevarende funksjon som kan gi eierne 

økonomiske fordeler ved besittelse eller anvendelse over et visst tidsrom. De er et middel til å overføre 

verdier fra en regnskapsperiode til en annen. 

7.16  De økonomiske fordelene består av primære inntekter som driftsresultat, når den økonomiske eieren bruker 

eiendelen, eller formuesinntekten, når den økonomiske eieren lar andre bruke den. Fordelene stammer fra 

bruk av eiendelen og verdien av den, herunder kapitalgevinster og -tap, som realiseres ved at eiendelen 

avhendes eller avvikles. 

7.17  Den økonomiske eieren av en eiendel er ikke nødvendigvis den juridiske eieren. Den økonomiske eieren er 

den institusjonelle enhet som har rett til å gjøre krav på fordeler knyttet til bruken av eiendelen ved å påta seg 

den tilknyttede risiko. 

7.18  Tabell 7.1 inneholder en oversikt over klassifiseringen av økonomiske eiendeler og hva de omfatter. En 

nærmere definisjon av hver kategori av eiendeler finnes i vedlegg 7.1. 

UNNTAK FRA AVGRENSNINGEN AV EIENDELER OG GJELD  

7.19  Eiendeler og gjeld omfatter ikke: 

a) menneskelig kapital, 

b) naturkapital som ikke betraktes som økonomiske eiendeler (f.eks. luft, elvevann), 

c) varige konsumvarer, og 

d) betingede eiendeler og gjeld som ikke er finansielle eiendeler og gjeld (se nr. 7.31). 

KATEGORIER AV EIENDELER OG GJELD 

7.20  Det skilles mellom to hovedkategorier av balanseposter: ikke-finansiell kapital (AN) og finanskapital (AF). 

7.21  Ikke-finansiell kapital deles inn i produsert ikke-finansiell kapital (AN.1) og ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital (AN.2). 

Produsert ikke-finansiell kapital (AN.1) 

7.22 Definisjon: Produsert ikke-finansiell kapital (AN.1) er resultatet av en produksjonsprosess. 

7.23  Klassifiseringen av produsert ikke-finansiell kapital (AN.1) er utformet for å skille mellom typer kapital ut fra 

dens rolle i produksjonen. Den består av: fast realkapital som brukes gjentatte ganger eller kontinuerlig i 

produksjonen i mer enn ett år, lagerbeholdninger som brukes opp i produksjonen som produktinnsats, selges 

eller på annen måte avhendes, og verdigjenstander. Sistnevnte brukes ikke primært til produksjon eller 

konsum, men anskaffes og eies primært for sin verdibevarende funksjon.  
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Ikke-produsert ikke-finansiell kapital (AN.2) 

7.24 Definisjon: Ikke-produsert ikke-finansiell kapital (AN.2) er økonomiske eiendeler som er framkommet på 

annen måte enn ved produksjonsprosesser. Den består av naturkapital, kontrakter, leasingkontrakter, lisenser, 

tillatelser samt goodwill og markedsføringskapital. 

7.25  Ikke-finansiell ikke-produsert kapital klassifiseres etter hvordan kapitalen har oppstått. Noe kapital finnes i 

naturen, mens annen kapital, som kan sies å være rent kunstige begreper, er blitt til som følge av juridisk eller 

regnskapsmessig virksomhet. 

7.26  Naturkapital som skal inngå i balansen, må falle inn under den alminnelige definisjonen av en økonomisk 

eiendel, både med hensyn til om eiendelen er underlagt effektiv eiendomsrett, og om kapitalen kan gi eierne 

økonomiske fordeler tatt i betraktning eksisterende teknologi, kunnskap, økonomiske muligheter, 

tilgjengelige ressurser og relative priser. Naturkapital som det ikke er eller vil kunne fastsettes eiendomsrett 

til, som luft eller åpent hav, er unntatt. 

7.27  Kontrakter, leasingkontrakter, lisenser og tillatelser betraktes som ikke-finansielle eiendeler bare dersom en 

rettslig bindende avtale gir innehaveren økonomiske fordeler som overskrider de beløp som i henhold til 

kontrakten skal betales, og innehaveren lovlig og i praksis kan realisere disse fordelene ved å overføre dem til 

andre. 

Finanskapital (AF) 

7.28 Definisjon: Finanskapital (AF) er økonomiske eiendeler bestående av alle finansielle fordringer, egenkapital 

og den delen av monetært gull som består av umyntet gull (nr. 5.03). Gjeld oppstår når en debitor er forpliktet 

til å foreta en betaling eller en serie betalinger til en kreditor (nr. 5.06). 

7.29  Finansielle eiendeler er verdibevarende midler som representerer den fordel eller de fordeler som den 

økonomiske eieren har av å eie eller bruke midlene i løpet av et tidsrom. Den er et middel til å overføre 

verdier fra en regnskapsperiode til en annen. Fordeler utveksles i form av betalinger (nr. 5.04). 

7.30  For hver finansiell eiendel finnes det en motsvarende gjeld, med unntak av den delen av monetært gull som 

består av umyntet gull, og som er klassifisert i kategorien monetært gull og spesielle trekkrettigheter (AF.1). 

7.31  Betingede eiendeler og betingede forpliktelser er avtaler der en av partene er forpliktet til å foreta en betaling 

eller en serie betalinger til en annen enhet bare dersom visse nærmere angitte vilkår foreligger (nr. 5.08). De 

regnes ikke som finansielle eiendeler og gjeld. 

7.32  Klassifiseringen av finansielle eiendeler og gjeld sammenfaller med klassifiseringen av finanstransaksjoner 

(nr. 5.14). Definisjonen av kategoriene og underkategoriene av finansielle eiendeler og gjeld og utfyllende 

forklaringer finnes i kapittel 5 og gjentas ikke her, men vedlegg 7.1 inneholder et sammendrag av alle 

eiendeler og gjeld som er definert i systemet. 

Tabell 7.1 — Klassifisering av kapital 

AN. IKKE-FINANSIELL KAPITAL (AN.1 + AN.2) 

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 

AN.11 Fast realkapital(1) 

AN.111 Boliger 

AN.112 Andre bygninger og anlegg 

AN.1121 Andre bygninger enn boliger 

AN.1122 Andre anlegg 

AN.1123 Grunnforbedring 

AN.113 Maskiner og utstyr 

AN.1131 Transportmidler 
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AN. IKKE-FINANSIELL KAPITAL (AN.1 + AN.2) 

AN.1132 IKT-utstyr 

AN.1139 Andre maskiner og utstyr 

AN.114 Våpensystemer 

AN.115 Avlede/dyrkede biologiske ressurser 

AN.1151 Dyr som produserer gjentatte produkter 

AN.1152 Trær og andre vekster som produserer gjentatte produkter 

AN.117 Produkter omfattet av immaterialrett 

AN.1171 Forskning og utvikling 

AN.1172 Leting etter og vurdering av mineraler 

AN.1173 Edb-programvare og databaser 

AN.11731 Edb-programvare 

AN.11732 Databaser 

AN.1174 Originalverk innen underholdning, litteratur eller annen kunst 

AN.1179 Andre produkter omfattet av immaterialrett 

AN.12 Lagerbeholdninger 

AN.121 Råvarer og materiell 

AN.122 Produkter under arbeid 

AN.1221 Produkter under arbeid (avlede/dyrkede biologiske ressurser) 

AN.1222 Andre produkter under arbeid 

AN.123 Ferdige produkter 

AN.124 Militære lagre 

AN.125 Handelsvarer 

AN.13 Verdigjenstander 

AN.131 Edle metaller og edelstener 

AN.132 Antikviteter og andre kunstgjenstander 

AN.133 Andre verdigjenstander 

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital 

AN.21 Naturressurser 

AN.211 Grunn 

AN.2111 Tomter under bygninger og anlegg 

AN.2112 Dyrket areal 

AN.2113 Friluftsområder og tilhørende overflatevann 

AN.2119 Andre landområder og tilhørende overflatevann 
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AN. IKKE-FINANSIELL KAPITAL (AN.1 + AN.2) 

AN.212 Mineral- og energireserver 

AN.213 Ikke-avlede/-dyrkede biologiske ressurser 

AN.214 Vannressurser 

AN.215 Andre naturressurser 

AN.2151 Radiospektrum 

AN.2159 Annet 

AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser 

AN.221 Omsettelige operasjonelle leasingkontrakter 

AN.222 Tillatelser til å utnytte naturressurser 

AN.223 Tillatelser til å utøve visse virksomheter 

AN.224 Enerett til framtidige varer og tjenester 

AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og markedsføringskapital 

(1) Memopostene AF.m1: direkteinvesteringer i/fra utlandet; AF.m2: tapsutsatte lån. 

 

AF FINANSKAPITAL(1) (AF.1 + AF.2 + AF.3 + AF.4 + AF.5 + AF.6 + AF.7 + AF.8) 

AF.1 Monetært gull og spesielle trekkrettigheter (SDR) 

AF.11 Monetært gull 

AF.12 Spesielle trekkrettigheter (SDR) 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 

AF.21 Sedler 

AF.22 Overførbare innskudd 

AF.29 Andre bankinnskudd 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 

AF.31 Kortsiktige 

AF.32 Langsiktige 

AF.4 Lån 

AF.41 Kortsiktige 

AF.42 Langsiktige 

AF.5 Egenkapital og aksjer eller andeler i investeringsfond 

AF.51 Egenkapital 

AF.511 Børsnoterte aksjer 

AF.512 Ikke-børsnoterte aksjer 

AF.519 Annen egenkapital 
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AF FINANSKAPITAL(1) (AF.1 + AF.2 + AF.3 + AF.4 + AF.5 + AF.6 + AF.7 + AF.8) 

AF.52 Aksjer eller andeler i investeringsfond 

AF.521 Aksjer eller andeler i pengemarkedsfond 

AF.522 Aksjer eller andeler i investeringsfond, unntatt pengemarkedsfond 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og standardiserte garantiordninger 

AF.61 Forsikringstekniske avsetninger til skadeforsikring 

AF.62 Livsforsikrings- og livrenterettigheter 

AF.63 Pensjonsrettigheter 

AF.64 Pensjonskassens krav mot pensjonsforvalter 

AF.65 Rettigheter til andre ytelser enn pensjon 

AF.66 Avsetninger til utbetalinger i henhold til standardiserte garantier 

AF.7 Finansielle derivater og personalopsjoner 

AF.71 Finansielle derivater 

AF.72 Personalopsjoner 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 

AF.81 Handelskreditter og forskudd 

AF.89 Fordringer/gjeld ellers, unntatt handelskreditter og forskudd 

(1) Memopostene AF.m1: direkteinvesteringer i/fra utlandet; AF.m2: tapsutsatte lån. 

VERDSETTING AV POSTER I BALANSEN 

Generelle verdsettingsprinsipper 

7.33  Hver post i balansen verdsettes som om den var anskaffet på balansedatoen. Eiendeler og gjeld verdsettes til 

markedspris på balansedatoen. 

7.34  Verdiene som registreres, bør gjenspeile observerbare markedspriser på balansedatoen. Når det ikke finnes 

observerbare markedspriser, noe som kan være tilfellet dersom det finnes et marked, men ingen eiendeler er 

solgt i dette markedet, må det gjøres et anslag over hva prisen ville vært dersom eiendelene ble anskaffet i 

markedet på balansedatoen. 

7.35  Det vil vanligvis finnes tilgjengelige markedspriser for et stort antall finansielle eiendeler og gjeld, f.eks. 

eksisterende eiendommer (bygninger og andre anlegg pluss tilhørende grunn), eksisterende transportmidler, 

avlinger og husdyrbestander samt nyprodusert fast realkapital og lagerbeholdninger. 

7.36  Ikke-finansielle eiendeler som produseres for eget bruk skal verdsettes til basispriser, eller til basispriser for 

lignende varer dersom basispriser ikke er tilgjengelige, eller til kostpris dersom dette ikke er mulig. 

7.37  I tillegg til observerte markedspriser, anslag på grunnlag av observerte priser eller påløpte kostnader, kan 

verdien av ikke-finansielle eiendeler anslås ved: 

a)  å omvurdere og akkumulere anskaffelser minus avhendinger i eiendelens levetid, eller 

b)  å anvende nåverdien, dvs. diskontert verdi, av framtidige økonomiske fordeler. 
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7.38  Verdsetting til markedspris er hovedprinsippet for verdsetting av posisjoner (og transaksjoner) i finansielle 

instrumenter. Finansielle instrumenter er det samme som finansielle fordringer. De er finansielle eiendeler 

som har en motsvarende gjeldsforpliktelse. Markedsverdien er den verdi som en finansiell eiendel anskaffes 

eller avhendes til, etter avtale mellom villige parter ut fra rent forretningsmessige hensyn og eksklusive 

provisjoner, gebyrer og skatter. Ved fastsettelse av markedsverdi tar partene også hensyn til påløpt rente. 

7.39  Nominell verdi gjenspeiler summen av de midler som opprinnelig ble betalt, pluss eventuelle påfølgende 

betalinger minus tilbakebetalinger pluss eventuelle påløpte renter. Nominell verdi er ikke det samme som 

pålydende verdi. 

a)  I den nominelle verdien i nasjonal valuta av et finansielt instrument utstedt i utenlandsk valuta inngår 

også kapitalgevinster og -tap som oppstår som følge av svingninger i valutakursen. 

 Verdien av finansielle instrumenter utstedt i utenlandsk valuta skal omregnes til nasjonal valuta etter 

gjeldende markedskurs på balansedatoen. Denne kursen skal ligge midt mellom kjøps- og salgskursen på 

beregningstidspunktet. 

b)  For finansielle instrumenter som omsettelige gjeldspapirer knyttet til en smal indeks, kan nominell verdi 

også omfatte kapitalgevinster og -tap som oppstår som følge av svingninger i indeksen. 

c)  Markedsverdien av et finansielt instrument kan til enhver tid avvike fra dets nominelle verdi på grunn av 

omvurderinger som følge av endringer i markedsprisen. Svingninger i markedsprisen oppstår som følge 

av generelle markedsvilkår, f.eks. endringer i markedsrenten, særskilte omstendigheter, f.eks. endringer i 

kredittverdighetsvurderingen av utstederen av et omsettelig gjeldspapir, og endringer i den generelle 

markedslikviditeten og i den markedslikviditet som gjelder særskilt for det berørte gjeldspapiret. 

d)  Følgende grunnleggende formel får derfor anvendelse på posisjoner: 

 markedsverdi = nominell verdi + omvurderinger som følge av endringer i markedsprisen. 

7.40  For noen ikke-finansielle eiendeler reduseres den omvurderte opprinnelige anskaffelsesprisen til null i løpet 

av eiendelens forventede levetid. Verdien av en eiendel på et gitt tidspunkt i eiendelens levetid er lik løpende 

anskaffelseskostnad minus akkumulert verdi av disse reduksjonene. 

7.41  Fast realkapital kan som regel registreres i balansen til løpende kjøperpriser med fratrekk for akkumulert 

kapitalslit. Dette kalles nedskrevet gjenanskaffelsesverdi. Summen av de nedskrevne verdiene av all fast 

realkapital som fortsatt er i bruk, kalles netto kapitalbeholdning. I brutto kapitalbeholdning inngår verdien av 

akkumulert kapitalslit. 

IKKE-FINANSIELL KAPITAL (AN) 

Produsert ikke-finansiell kapital (AN.1) 

Fast realkapital (AN.11) 

7.42  Fast realkapital registreres til markedspris (eller til basispris når det gjelder nye eiendeler produsert for eget 

bruk), og dersom dette ikke er mulig, til kjøperpris ved anskaffelse nedskrevet med akkumulert kapitalslit. 

Kjøperens kostnader i forbindelse med overdragelse av eiendomsretten til fast realkapital, med passende 

nedskrivinger for kapitalslit i løpet av den perioden kjøper forventer å inneha den økonomiske eiendelen, 

inngår i verdien som føres i balansen. 

Produkter omfattet av immaterialrett (AN.117) 

7.43  Leting etter og vurdering av mineraler (kategori AN.1172) verdsettes enten på grunnlag av de samlede beløp 

som er betalt til andre institusjonelle enheter som har utført letingen og vurderingen, eller på grunnlag av de 

kostnader som påløper for leting gjennomført for egen regning. Den del av letingen som er avsluttet, men som 

ikke er fullstendig nedskrevet, omvurderes til gjeldende priser og kostnader i den aktuelle perioden. 

7.44  Originalverk omfattet av immaterialrett, f.eks. programvare og originalverk innen underholdning, litteratur og 

kunst bør verdsettes til anskaffelsespris når de omsettes på markedet. Opprinnelig verdi anslås ved at 

produksjonskostnadene på passende måte omvurderes til gjeldende priser i inneværende periode og 

summeres. Dersom det ikke er mulig å fastsette verdien på denne måten, anslås nåverdien av framtidig inntekt 

som forventes å oppstå fra bruken av eiendelen.  
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Kostnader ved overdragelse av eiendomsrett til ikke-produsert kapital (AN.116) 

7.45  Kostnader ved overdragelse av eiendomsrett til annen ikke-produsert kapital enn grunn vises atskilt i 

kapitalkontoen, og behandles som bruttoinvestering i fast realkapital, men i balansen inngår slike kostnader i 

verdien av den eiendelen de er knyttet til selv om det er tale om ikke-produsert kapital. Kostnader ved 

overdragelse av eiendomsrett vises derfor ikke særskilt i balansene. Kostnader ved overdragelse av 

eiendomsrett til finansielle eiendeler behandles som produktinnsats når eiendelene anskaffes av foretak eller 

offentlig forvaltning, som konsum når eiendelene anskaffes av husholdninger og som eksport av tjenester når 

eiendelen anskaffes av utlendinger. 

Lagerbeholdninger (AN.12) 

7.46  Lagerbeholdninger verdsettes til gjeldende priser på balansedatoen og ikke til de priser varene ble verdsatt til 

da de kom på lager. 

7.47  Lagerbeholdninger av råvarer og materiell verdsettes til kjøperpriser, og lagerbeholdninger av ferdigvarer og 

produkter under arbeid verdsettes til basispriser. Lagerbeholdninger av handelsvarer som distributøren skal 

selge uten videre bearbeiding, verdsettes til gjeldende priser på balansedatoen, unntatt transportkostnader som 

har påløpt for grossister eller detaljister. For lagerbeholdninger av produkter under arbeid kan verdien av 

avslutningsbalansen beregnes ved at den brøkdel av samlet produksjonskostnad som er påløpt innen utgangen 

av perioden, anvendes på basisprisen for en lignende ferdigvare på balansedatoen. Dersom basisprisen for 

ferdigvarene ikke er tilgjengelige, kan den beregnes på grunnlag av produksjonskostnadene med tillegg for 

antatt netto driftsresultat eller anslått netto blandet inntekt. 

7.48  Engangsavlinger (unntatt tømmer) og slaktedyr verdsettes på grunnlag av prisene for slike varer på markedet. 

Tømmer på rot verdsettes ved å diskontere framtidige inntekter ved salg av tømmer til løpende priser etter 

fradrag for kostnader i forbindelse med modning og felling av treet osv. 

Verdigjenstander (AN.13) 

7.49  Verdigjenstander som kunstverk, antikviteter, smykker, edelstener, ikke-monetært gull og andre metaller, 

verdsettes til løpende priser. Dersom det finnes organiserte markeder for slike eiendeler bør de verdsettes til 

den faktiske eller anslåtte pris de ville oppnådd dersom de ble solgt på markedet på balansedatoen, med 

fratrekk for eventuelle gebyrer eller provisjoner til mellommenn. I motsatt fall skal de verdsettes til 

anskaffelsespris omvurdert til det aktuelle prisnivået. 

Ikke-produsert ikke-finansiell kapital (AN.2) 

Naturressurser (AN.21) 

Grunn (AN.211) 

7.50  Grunn verdsettes til løpende markedspris i balansen. Utgifter til grunnforbedring registreres som 

bruttoinvestering i fast realkapital og verdiøkningen forbedringen medfører trekkes fra den verdien av 

grunnen som føres i balansen og føres i stedet i en egen eiendelskategori for grunnforbedring (AN.1123). 

7.51  Grunn verdsettes til den pris den ville oppnådd dersom den ble solgt på markedet, med fratrekk for 

kostnadene ved overdragelse av eiendomsretten ved et framtidig salg. Når en overdragelse finner sted, 

registreres den per konvensjon som bruttoinvestering i fast realkapital, mens kostnadene trekkes fra verdien 

av grunnen (AN.211) som er registrert i balansen, og registreres i stedet som en eiendel i kategori AN.1123. 

Denne posten reduseres til null gjennom kapitalslit i løpet av den periode den nye eieren forventer å bruke 

grunnen. 

7.52  Dersom verdien av grunnen ikke kan skilles fra verdien av bygninger og andre anlegg som er oppført på 

grunnen, klassifiseres eiendelene samlet i den eiendelskategori som har høyest verdi. 

Mineral- og energireserver (AN.212) 

7.53  Reserver av mineralforekomster på eller under jordens overflate som kan utnyttes økonomisk tatt i 

betraktning eksisterende teknologi og relative priser, verdsettes til nåverdi av antatt netto avkastning ved 

kommersiell utnytting av disse forekomstene. 

Annen naturkapital (AN.213, AN.214 og AN.215) 

7.54  Det er usannsynlig at det finnes observerte markedspriser for ikke-avlede/-dyrkede biologiske ressurser 

(AN.213), vannressurser (AN.214) og andre naturressurser (AN.215), så de verdsettes vanligvis til nåverdien 

av den avkastning de forventes å gi i framtiden.  
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Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser (AN.22) 

7.55 Definisjon: Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser registreres som eiendeler dersom følgende vilkår er 

oppfylt: 

a)  vilkårene for kontrakten, leasingkontrakten eller lisensen angir en pris for bruken av en eiendel eller 

leveringen av en tjeneste som skiller seg fra rådende markedspris, og 

b)  en av kontraktspartene kan realisere prisforskjellen. 

Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser kan verdsettes på grunnlag av markedsinformasjon fra 

overføringene av de instrumenter som overdrar rettighetene, eller verdien kan anslås som nåverdien av 

forventet framtidig avkastning på balansedatoen sammenlignet med situasjonen på det tidspunkt 

kontraktsperioden begynner. 

7.56  Kategorien omfatter eiendeler som kan oppstå fra omsettelige operasjonelle leasingkontrakter, lisenser på 

utnyttelse av naturressurser, tillatelser til å utøve visse virksomheter og enerett til framtidige varer og 

tjenester. 

7.57  Verdien av eiendelen er lik netto nåverdi av differansen mellom rådende pris og den pris som er fastsatt i 

avtalen. Under ellers like forhold vil denne reduseres etter hvert som avtaleperiodens utløp nærmer seg. 

Endringer i verdien av eiendelen som følge av endringer i rådende pris, registreres som nominelle 

kapitalgevinster og -tap. 

7.58  Eiendeler i form av omsettelige operasjonelle leasingkontrakter registreres som eiendeler når leietakere utøver 

sin rett til å realisere prisdifferansen. 

Kjøp minus salg av goodwill og markedsføringskapital (AN.23) 

7.59  Balanseverdien av goodwill og markedsføringskapital er lik differansen mellom den pris som oppnås ved salg 

av en institusjonell enhet og verdien av enhetens ansvarlige kapital, omvurdert for eventuelle senere 

reduksjoner når den opprinnelige verdien nedskrives som økonomisk forsvinning av ikke-produsert kapital 

(K.2). Nedskrivningstakten følger standardene for forretningsregnskap. 

7.60  Markedsføringskapital består av elementer som merkenavn, avishoder, varemerker, logoer og domenenavn. 

FINANSKAPITAL (AF) 

7.61  Finansielle eiendeler og gjeld i form av omsettelige finansielle instrumenter som omsettelige gjeldspapirer, 

egenkapitalinstrumenter, aksjer og andeler i investeringsfond og finansielle derivater, verdsettes til 

markedsverdi. Finansielle instrumenter som ikke er omsettelige, verdsettes til nominell verdi (se nr. 7.38 og 

7.39). Motpostene til finansielle eiendeler og gjeld har samme verdi i balansen. Verdiene skal ikke omfatte 

provisjoner, gebyrer og skatter. Provisjoner, gebyrer og skatter registreres som tjenester ytt ved 

gjennomføring av transaksjonene. 

Monetært gull og spesielle trekkrettigheter (SDR) (AF.1) 

7.62  Monetært gull (AF.11) verdsettes til gjeldende pris på organiserte gullmarkeder. 

7.63  Verdien av spesielle trekkrettigheter (SDR) (AF.12) fastsettes daglig av IMF, og kursene i forhold til lokal 

valuta kan fås på valutamarkedene. 

Sedler og bankinnskudd (AF.2) 

7.64  Sedler (AF.21) verdsettes til nominell verdi av valutaen. 

7.65  For bankinnskudd (AF.22, AF.29) er det nominelle verdier som registreres i balansene. 

7.66  Sedler og bankinnskudd i utenlandsk valuta omregnes til nasjonal valuta til en kurs som ligger midt mellom 

spotkursene for kjøp og salg på balansedatoen. 

Omsettelige gjeldspapirer (AF.3) 

7.67  Omsettelige gjeldspapirer registreres til markedsverdi.  
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7.68  Kortsiktige gjeldspapirer (AF.31) verdsettes til markedsverdi. Dersom markedsverdien ikke er tilgjengelig og 

forutsatt at det ikke er høy inflasjon eller høye nominelle renter, kan markedsverdien anslås på grunnlag av de 

nominelle verdiene på: 

a)  kortsiktige gjeldspapirer utstedt til pari kurs, og 

b)  kortsiktige gjeldspapirer utstedt til underkurs. 

7.69  Langsiktige gjeldspapirer (AF.32) verdsettes til markedsverdi, enten det dreier seg om obligasjoner med 

regelmessige rentebetalinger, eller underkursobligasjoner eller nullkupongobligasjoner med lav eller ingen 

rente. 

Lån (AF.4) 

7.70  Verdiene som skal registreres i både debitors og kreditors balanse, er de nominelle verdiene, uansett om 

lånene er tapsutsatte eller ikke.  

Egenkapital og aksjer/andeler i investeringsfond (AF.5) 

7.71  Noterte aksjer (AF.511) verdsettes til markedsverdi. Den samme verdien anvendes både for eiendeler og 

gjeld, selv om aksjer og annen egenkapital juridisk sett ikke er gjeld for utsteder, men en eiendomsrett til en 

andel av selskapets verdi, der verdien ved avvikling ikke er kjent på forhånd. 

7.72  Noterte aksjer verdsettes til en representativ middelkurs på børsen eller på et annet organisert finansmarked. 

7.73  Verdien av ikke-børsnoterte aksjer (AF.512) som ikke omsettes på et organiserte marked, anslås på grunnlag 

av verdien av enten: 

a)  verdien av børsnoterte aksjer der dette er hensiktsmessig, 

b)  verdien av den ansvarlige kapitalen eller 

c)  diskontering for framtidig overskudd ved anvendelse av et passene kurs/fortjenesteforhold på den 

institusjonelle enhetens utjevnede nylige fortjeneste. 

Disse anslagene vil imidlertid ta hensyn til forskjellene mellom børsnoterte og ikke-børsnoterte aksjer, særlig 

likviditeten, og til den nettoformue foretaket har akkumulert i det tidsrom det har eksistert, samt hvilken 

næring foretaket tilhører. 

7.74  Hvilken beregningsmetode som anvendes, avhenger av hvilke statistiske basisopplysninger som er 

tilgjengelige. Det kan for eksempel tas hensyn til opplysninger om fusjonsvirksomhet som omfatter ikke-

børsnoterte aksjer. Dersom verdien av ikke-børsnoterte selskapers ansvarlige kapital beveger seg på samme 

måte, både gjennomsnittlig og i forhold til deres nominelle kapital, som liknende selskapers børsnoterte 

aksjer, kan balanseverdien beregnes ved bruk av et forholdstall. Dette forholdstallet sammenligner verdien av 

den ansvarlige kapitalen i ikke-børsnoterte selskaper med verdien av den ansvarlige kapitalen i børsnoterte 

selskaper. 

verdien av ikke-børsnoterte aksjer = markedsprisen på lignende børsnoterte aksjer × (den ansvarlige kapitalen 

i ikke-børsnoterte selskaper) / (den ansvarlige kapitalen i lignende børsnoterte selskaper). 

7.75  Forholdet mellom aksjekurs og verdien av ansvarlig kapital kan variere etter næring. Det er derfor en fordel å 

beregne dagskursen for ikke-børsnoterte aksjer for hver næring. Det kan også være andre forskjeller mellom 

børsnoterte og ikke-børsnoterte selskaper som kan virke inn på beregningsmetoden. 

7.76  Annen egenkapital (AF.519) er egenkapital som ikke har form av verdipapirer. Det kan omfatte egenkapital i 

selskapslignende foretak (f.eks. filialer, stiftelser, foretak med begrenset ansvar og andre ansvarlige 

selskaper), offentlige foretak, fond som ikke er registrert som selskaper og fiktive enheter (herunder fiktive 

innenlandske enheter som er opprettet for å gjenspeile utenlandsk eierskap av fast eiendom og naturressurser). 

Eierandeler i internasjonale organisasjoner som ikke er i form av aksjer, registreres som annen egenkapital. 

7.77  Annen egenkapital i selskapslignende foretak verdsettes i henhold til foretakenes ansvarlige kapital, ettersom 

de selskapslignende foretakenes nettoformue per konvensjon er lik null. For andre enheter velges den mest 

egnede av de verdsettingsmetodene som brukes for ikke-børsnoterte aksjer.  
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7.78  Selskaper som utsteder aksjer eller andeler kan i tillegg ha annen egenkapital. 

7.79  Aksjer og andeler i investeringsfond (AF.52) verdsettes til markedspris dersom de er børsnoterte. Dersom de 

ikke er børsnoterte kan markedsverdien beregnes på samme måte som for ikke-børsnoterte aksjer. Dersom de 

kan innløses av fondet selv, verdsettes de til innløsningsverdi. 

Forsikrings-, pensjons- og standardiserte garantiordninger (AF.6) 

7.80  Beløpene som registreres for forsikringstekniske avsetninger til skadeforsikring (AF.61) omfatter premier 

som er betalt, men ikke opptjent pluss de beløp som er avsatt til å innfri utestående krav. Sistnevnte 

representerer nåverdien av beløp som forventes utbetalt ved skadeoppgjør, herunder omtvistede krav samt 

beløp til dekning av krav i forbindelse med forsikringshendelser som har inntruffet, men som ennå ikke er 

innrapportert. 

7.81  Beløpene som registreres for livsforsikrings- og livrenterettigheter (AF.62) representerer reserver som er 

nødvendige for å innfri forventede framtidige krav. 

7.82  Beløpene som registreres for pensjonsrettigheter (AF.63) avhenger av typen pensjonsordning. 

7.83  I en ytelsesbasert pensjonsordning fastsettes størrelsen på pensjonsytelsene til de deltakende ansatte ved bruk 

av en formel som er avtalt på forhånd. Gjelden til en ytelsesbasert pensjonsordning er lik nåverdien av de 

ytelser som er garantert. 

7.84  I en innskuddsbasert pensjonsordning avhenger størrelsen på ytelsene som utbetales, av avkastningen på de 

eiendeler pensjonsordningen har ervervet. Gjelden til en innskuddsbasert pensjonsordning er løpende 

markedsverdi av pensjonskassens eiendeler. Pensjonskassens nettoformue er alltid null. 

7.85  Den verdi som registreres for utbetalinger i henhold til standardiserte garantier (AF.66) er forventet størrelse 

på krav minus verdien av beløp som forventes inndrevet. 

Finansielle derivater og personalopsjoner (AF.7) 

7.86  Finansielle derivater (AF.71) registreres i balansen til markedsverdi. Dersom det ikke finnes opplysninger om 

markedspris, for eksempel ved OTC-opsjoner, bør de verdsettes til enten det beløp som kreves for å kjøpe 

tilbake eller motregne kontrakten, eller det premiebeløp som skal betales. 

7.87  For opsjoner anses opsjonsutstederen for å ha pådratt seg en motsvarende gjeld som svarer til kostnaden ved å 

kjøpe ut opsjonsinnehaverens rettigheter. 

7.88  Markedsverdien av opsjoner og børsomsatte terminkontrakter kan variere mellom positiv (eiendel) og negativ 

(gjeld) avhengig av prissvingningene for det underliggende objektet, og de kan dermed bytte mellom å være 

eiendeler og gjeld for utsteder og innehaver. Noen opsjoner og terminkontrakter utnytter marginbetalinger der 

gevinster og tap avregnes daglig. I slike tilfeller vil balanseverdien være null. 

7.89  Personalopsjoner (AF.72) verdsettes på grunnlag av virkelig verdi av de eierandeler som tildeles. Virkelig 

verdi måles på tildelingsdatoen på grunnlag av markedsverdien av tilsvarende omsatte opsjoner, eller, dersom 

denne verdien ikke er tilgjengelig, ved bruk av en modell for prisfastsettelse av opsjoner. 

Andre fordringer/gjeld (AF.8) 

7.90  Handelskreditter og innskudd (AF.81) og andre fordringer/gjeld unntatt handelskreditter og forskudd (AF.89) 

som oppstår som følge av tidsforskjeller mellom fordelingstransaksjoner, f.eks. skatter, trygde- og 

pensjonspremier, utbytte, leie, lønn og finanstransaksjoner, verdsettes til nominell verdi både for kreditorer og 

debitorer. Eventuelle skatter eller trygde- og pensjonspremier som skal betales i henhold til AF.89 skal ikke 

omfatte beløp som sannsynligvis ikke vil bli inndrevet, ettersom disse utgjør en fordring som offentlig 

forvaltning har, men som ikke har noen verdi. 

FINANSIELLE BALANSER 

7.91  Den finansielle balansen viser på venstre side finansielle eiendeler og på høyre side gjeld. Saldoposten i en 

balanse kalles finansiell nettoformue (B.90).  
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7.92  Den finansielle balansen for en innenlandsk sektor eller undersektor kan være konsolidert eller ikke-

konsolidert. Den ikke-konsoliderte finansielle balansen viser alle finansielle eiendeler og gjeld for 

institusjonelle enheter klassifisert i den berørte sektoren eller undersektoren, herunder eiendeler og gjeld hvis 

motposter innehas i samme sektor eller undersektor. I den konsoliderte finansielle balansen inngår ikke 

finansielle eiendeler og gjeld som har motposter i samme sektor eller undersektor. Den finansielle balansen 

for utlandet er per definisjon konsolidert. Kontoposter i systemet konsolideres som hovedregel ikke. Den 

finansielle balansen for en innenlandsk sektor eller undersektor skal derfor framlegges i ikke-konsolidert 

form. 

7.93  Den finansielle balansen etter debitor/kreditor er en utvidelse av den finansielle balansen og har i tillegg en 

oppdeling av finansielle eiendeler etter debitorsektor og en oppdeling av gjeld etter kreditorsektor. Den gir 

derfor opplysninger om debitor-/kreditorforhold og er i samsvar med kontoen for finanstransaksjoner etter 

debitor/kreditor. 

MEMOPOSTER 

7.94  For å kunne vise poster av særlig analytisk interesse for bestemte sektorer, opprettes det tre typer memoposter 

som støtteposter til balansen: 

a)  varige konsumvarer (AN.m), 

b)  direkteinvesteringer i/fra utlandet (AF.m1), 

c)  tapsutsatte lån (AF.m2). 

Varige konsumvarer (AN.m) 

7.95 Definisjon: Varige konsumvarer er varige goder som husholdningene bruker til konsum gjentatte ganger i mer 

enn ett år. Slike goder inngår i balansen som memoposter. De inngår ikke i hovedbalansen fordi de registreres 

som anvendelser i husholdningssektorens konto for inntektsanvendelse, som konsumert i regnskapsperioden 

og ikke som om de gradvis brukes opp. 

7.96  Beholdninger av varige konsumvarer som eies av husholdninger i egenskap av sluttkonsumenter – 

transportutstyr (AN.1131) og maskiner og utstyr ellers (AN.1139) – verdsettes til markedspris i memoposten, 

med fratrekk for tilsvarende akkumulert kapitalslit. I kapittel 23 finnes en fullstendig liste over varige 

konsumvarer og deres undergrupper. 

7.97  Varige goder, f.eks. kjøretøyer, klassifiseres som enten fast realkapital eller varige konsumvarer, avhengig av 

hvilken sektor eieren klassifiseres i og hva de brukes til. Et kjøretøy kan for eksempel brukes delvis av et 

kvasiforetak til produksjon, og delvis av en husholdning til konsum. Verdien som vises i balansen for 

sektoren ikke-finansielle foretak (S.11), skal gjenspeile den andel av bruken som skal tilskrives det 

selskapslignende foretaket. Et lignende eksempel er undersektorene arbeidsgivere og selvstendig 

næringsdrivende uten ansatte (S.141 og S.142). Den andel som tilskrives husholdningssektoren (S.14) i 

egenskap av sluttkonsumenter skal registreres i memoposten, med fratrekk for tilsvarende akkumulert 

kapitalslit. 

Direkteinvesteringer i/fra utlandet (AF.m1) 

7.98  Finansielle eiendeler og gjeld som utgjør direkteinvesteringer registreres i henhold til investeringens art i 

kategoriene lån (AF.4), egenkapital og aksjer/andeler i investeringsfond (AF.5) eller andre fordringer/gjeld 

(AF.8). Beløpene for de direkteinvesteringer som inngår i hver av disse kategoriene, registreres separat som 

en memopost. 

Tapsutsatte lån (AF.m2) 

7.99  Lån registreres i balansen til nominell verdi. 

7.100  Visse lån som for en tid ikke har vært betjent, inngår som en memopost i kreditors balanse. Slike lån kalles 

tapsutsatte lån. 

7.101 Definisjon: Et lån er tapsutsatt når a) forfallsdatoen for betaling av renter eller avdrag er overskredet med 90 

dager eller mer; b) renter for 90 dager eller mer er kapitalisert, refinansiert eller utsatt etter avtale; eller c) 

betalingsfristen er overskredet med mindre enn 90 dager, men det er andre gode grunner (f.eks. at debitor har 

inngitt konkursbegjæring) til å tvile på at hele beløpet vil bli betalt. 

7.102  Denne definisjonen av tapsutsatte lån skal tolkes slik at det tas hensyn til nasjonale konvensjoner for når et 

lån anses som tapsutsatt. Når et lån klassifiseres som tapsutsatt, bør det (eller eventuelle erstatningslån) forbli 

klassifisert som tapsutsatt helt til betalinger er mottatt eller kapitalen på det berørte lånet eller eventuelle 

erstatningslån er avskrevet.  
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7.103  For tapsutsatte lån kreves det to memoposter: 

a)  den nominelle verdien av slike lån, slik den er registrert i balansen, og 

b)  markedsverdien av slike lån. 

7.104  Den verdien som nærmest tilsvarer markedsverdien er virkelig verdi, som er «den verdi som nærmest tilsvarer 

den verdi som ville oppnås ved en markedstransaksjon mellom to parter». Virkelig verdi kan fastslås ved bruk 

av transaksjoner i sammenlignbare instrumenter, eller ved bruk av diskontert nåverdi av kontantstrømmer, 

som kan være tilgjengelige fra kreditors balanse. I mangel på opplysninger om virkelig verdi må nest beste 

metode brukes, og memoposten vise nominell verdi minus forventede tap på lån. 

Registrering av tapsutsatte lån 

7.105  Tapsutsatte lån i sektorene offentlig forvaltning og finansielle foretak skal registreres som memoposter, i 

likhet med andre sektorer som har tapsutsatte lån av vesentlig størrelse. Dersom de er av vesentlig størrelse, 

skal også lån til og fra utlandet registreres som memoposter. 

7.106  Tabellen under viser posisjonene og strømmene som registreres for tapsutsatte lån for å gi et mer utfyllende 

bilde av beholdninger, transaksjoner, omklassifiseringer og avskrivninger. 

7.107  Eksempelet viser utestående lån til en nominell verdi av 1 000 på tidspunktet t-1, hvorav 500 er tapsutsatte og 

500 ikke. Størstedelen av de tapsutsatte lånene, 400, dekkes av avsetninger til tap på lån mens 100 ikke 

dekkes. I annen del av tabellen gis ytterligere opplysninger om markedsverdien av tapsutsatte lån. Den er 

utledet som differansen mellom nominell verdi og avsetninger til tap på lån. På tidspunktet t-1 antas den å 

være 375. I løpet av perioden mellom t-1 og t, omklassifiseres noen av lånene fra betjente lån eller ennå ikke 

dekket av avsetninger til tap på lån, til tapsutsatte lån eller omvendt, eller de blir avskrevet. Strømmene vises i 

tilsvarende kolonner i tabellen. For avsetninger til tap på lån vises også nominell verdi og markedsverdi. 

7.108  Vurderingene av avsetninger til tap på lån må gjøres innenfor rammen av regnskapsstandardene, enhetens 

juridiske status og skattereglene som gjelder for den, noe som kan gi temmelig uensartede resultater med 

hensyn til størrelsen på og varigheten av avsetningene til tap på lån. Dette gjør det vanskelig å registrere 

tapsutsatte lån i hovedkontoene og de blir derfor registrert som memoposter. Det er derfor å foretrekke å 

heller registrere lånenes markedsverdier som memoposter i tillegg til deres nominelle verdier, både for lån 

som betjenes og tapsutsatte lån. 

Registrering av tapsutsatte lån 

Posisjoner 

Beholdnin-

ger 

Transak-

sjon 

Om-

klassifise-

ring 

Avskriv-

ning 

Beholdnin-

ger 

t-1 periode t-1 til t t 

Nominell verdi 

Lån 1000 200 0 -90 1110 

Betjente lån 500 200 -50  650 

Tapsutsatte lån 500  50 -90 460 

Dekket av avsetninger til tap på lån 400  70 -90 380 

Ennå ikke dekket av avsetninger til tap 

på lån 

100  -20  80 

Markedsverdi 

Tapsutsatte lån 375  24 -51 348 

= Nominell verdi 500  50 -90 460 

– Avsetninger til tap på lån 125  26 -39 112 

Herav: ennå ikke dekket 100  -20  80 
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VEDLEGG 7.1 

SAMMENDRAG AV DE ENKELTE KATEGORIENE EIENDELER 

Klassifisering av eiendeler Sammendrag 

Ikke-finansiell kapital (AN) Ikke-finansielle kapitalgjenstander som institusjonelle enheter kan utøve 

eiendomsrett over, individuelt eller kollektivt, og som kan gi eierne økonomiske 

fordeler ved at de besittes, anvendes eller det gis tillatelse til at andre kan anvende 

dem over et visst tidsrom. Består av fast realkapital, lagerbeholdninger, 

verdigjenstander, samfunnsskapte størrelser og produkter omfattet av 

immaterialrett. 

Produsert ikke-finansiell kapital 

(AN.1) 

Ikke-finansiell kapital som et resultat av produksjonsprosesser. Produsert ikke-

finansiell kapital består av fast realkapital, lagerbeholdninger og verdigjenstander, 

som definert under. 

Fast realkapital (AN.11) Produsert ikke-finansiell kapital som brukes gjentatte ganger eller kontinuerlig i 

produksjonsprosessen i over et år. Fast realkapital består av boliger, andre 

bygninger og anlegg, maskiner og utstyr, våpensystemer, dyrkede/avlede 

biologiske ressurser og produkter omfattet av immaterialrett, som definert under. 

Boliger (AN.111) Bygninger som utelukkende eller i hovedsak brukes til boligformål, herunder 

tilknyttede anlegg som garasjer, samt alt fast inventar som vanligvis er montert i 

boliger. Husbåter, lektere, husvogner og campingtilhengere som brukes som 

primær bolig for husholdninger omfattes også, samt offentlige monumenter (se 

AN.1121) som primært brukes for boligformål. Kostnader ved ryddig og 

klargjøring av byggeplasser inngår også.  

Eksempler på dette er bygninger til boligformål, f.eks. eneboliger, tomannsboliger 

og andre bygninger ment for permanent beboelse. 

Uferdige boliger omfattes i den grad sluttbrukeren anses for å ha overtatt 

eiendomsretten, enten fordi boligen bygges for eget bruk eller fordi det foreligger 

en salgs- eller kjøpskontrakt. Boliger som anskaffes for militært personell omfattes 

fordi de, på samme måte som boliger anskaffet av sivile enheter, brukes i 

produksjon av boligtjenester. 

Boliger verdsettes med fratrekk for verdien av tomten, som inngår i kategorien 

grunn (AN.211) dersom den er klassifisert separat. 

Andre bygninger og anlegg 

(AN.112) 

Andre bygninger og anlegg består av andre bygninger enn boliger, andre anlegg og 

grunnforbedring, som definert under. 

Uferdige bygninger og anlegg omfattes i den grad sluttbrukeren anses for å ha 

overtatt eiendomsretten, enten fordi bygningen eller anlegget bygges for eget bruk 

eller fordi det foreligger en salgs- eller kjøpskontrakt. Bygninger og anlegg 

anskaffet for militære formål inngår. 

Andre bygninger og anlegg verdsettes med fratrekk for verdien av tomten, som 

inngår i kategorien grunn (AN.211) dersom den er klassifisert separat. 

Andre bygninger enn boliger 

(AN.1121) 

Andre bygninger enn boliger, herunder fast inventar, innredning og utstyr som 

inngår som en integrert del av bygningene samt kostnader til rydding og 

klargjøring av byggeplassen. Omfatter også offentlige monumenter (se AN.1122) 

som hovedsakelig anvendes til andre formål enn boligformål. 

Offentlige monumenter kjennetegnes ved at de har særskilt historisk, nasjonal, 

regional, lokal, religiøs eller symbolsk betydning. De beskrives som offentlige 

fordi offentligheten har tilgang til dem, ikke fordi de eies av offentlig sektor. 

Besøkende må ofte betale inngangsavgift. Kapitalslit på nye monumenter, eller på 

større forbedringer av eksisterende monumenter, bør beregnes ut fra forutsetningen 

om passende lang levetid. 

Andre eksempler på andre bygninger enn boliger er blant annet lager- og 

industribygg, forretningsbygg, bygninger for kultur- og underholdnings-

virksomhet, hoteller, restauranter, skoler, sykehus og helseinstitusjoner. 
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Klassifisering av eiendeler Sammendrag 

Andre anlegg (AN.1122) Andre anlegg enn boliger, herunder kostnader ved veianlegg, kloakkanlegg og 

rydding og klargjøring av byggeplass. Omfatter også offentlige monumenter som 

ikke er klassifisert som bolig eller andre bygninger enn boliger; sjakter, tunneler 

og andre anlegg knyttet til utvinning av mineral- og energireserver; bygging av 

bølgebrytere, diker og flomvern med sikte på å forbedre tilliggende, men ikke 

integrert grunn. 

Eksempler er motorveier, gater, veier, jernbane og rullebaner på landingsplasser; 

broer, motorveier på pæledekk, tunneler og tunnelbaner; vannveier, havneanlegg, 

dammer og andre vannanlegg; lange rørledninger, kommunikasjons- og 

kraftledninger; lokale rørledninger og kabler, tilknyttede arbeider; anlegg knyttet 

til bergverksdrift og industri samt anlegg for idretts- og fritidsaktiviteter. 

Grunnforbedring (AN.1123) Verdien av tiltak som fører til vesentlige forbedringer av grunnens kvantitet, 

kvalitet og produktivitet, eller forhindrer at den forringes. 

Eksempler på dette er økning i verdien av eiendelen som følge av rydding og 

profilering av grunn, anlegging av brønner og vanningshull. 

Omfatter også kostnader ved overføring av eiendomsretten til grunn, som ennå 

ikke er avskrevet. 

Maskiner og utstyr (AN.113) Transportmidler, IKT-utstyr, andre maskiner og annet utstyr, som definert under, 

unntatt de som husholdningene anskaffer for konsum. 

Omfatter ikke verktøy som er relativt billig og kjøpes med relativt jevne 

mellomrom, f.eks. håndverktøy. Omfatter heller ikke maskiner og utstyr som er en 

integrert del av bygninger. Dette inngår under boliger og bygninger som ikke er 

ment for boligformål. 

Uferdige maskiner og utstyr omfattes ikke, med mindre de produseres for egen 

bruk, ettersom sluttbrukeren anses for å overta eiendomsretten først ved levering 

av eiendelen. Maskiner og utstyr unntatt våpensystemer anskaffet for militære 

formål, inngår. 

Maskiner og utstyr, f.eks. kjøretøyer, møbler, kjøkkenutstyr, datamaskiner, 

kommunikasjonsutstyr osv., som husholdningene anskaffer for konsum, behandles 

ikke som eiendeler. De inngår i stedet i memoposten varige konsumvarer i 

balansen for husholdninger. Husbåter, lektere, husvogner og campingtilhengere 

som benyttes av husholdningene som primær bolig, inngår i kategorien boliger. 

Transportmidler (AN.1131) Utstyr til befordring av mennesker og gjenstander. For eksempel produkter 

(unntatt deler til disse) som tilhører i næring 29 i produktgruppering etter næring 

2008 (CPA 2008): motorvogner og tilhengere, og i næring 30: andre 

transportmidler. 

IKT-utstyr (AN.1132) Informasjons- og kommunikasjonsteknologisk utstyr (IKT-utstyr): innretninger 

som bruker elektroniske styreenheter og de elektroniske komponenter som brukes i 

innretningen. For eksempel produkter i næringshovedgruppe 26.1 i CPA 2008: 

elektroniske komponenter og kretskort, og i næringshovedgruppe 26.2: 

datamaskiner og tilleggsutstyr. 

Andre maskiner og utstyr 

(AN.1139) 

Maskiner og utstyr som ikke er klassifisert andre steder. For eksempel produkter 

(unntatt deler til og installasjon, reparasjon og vedlikehold av disse) i næring 26 i 

CPA 2008: datamaskiner og elektroniske og optiske produkter (unntatt 

næringshovedgruppe 26.1 og 26.2), i næring 27: elektrisk utstyr, i næring 28: 

maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted, i næring 31: møbler og i 

næring 32: annen industriproduksjon. 

Våpensystemer (AN.114) Motorvogner og annet utstyr som krigsskip, ubåter, militære luftfartøyer, 

stridsvogner, transportmidler og utskytingsramper for missiler. De fleste 

engangsvåpen de avfyrer, registreres som militære lagre (se AN.124), mens andre, 

f.eks. ballistiske missiler med stor ødeleggelseskraft, som anses for å ha en 

kontinuerlig avskrekkende virkning på angripere, klassifiseres som fast realkapital. 
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Klassifisering av eiendeler Sammendrag 

Avlede/dyrkede biologiske 

ressurser (AN.115) 

Avlsdyr, melkekyr, trekkdyr osv. samt vingårder, frukthager og andre plantasjer 

som produserer gjentatte produkter, som ligger under en institusjonell enhets 

direkte kontroll, ansvar og forvaltning, som definert under. 

Ikke ferdigutviklede avlede/dyrkede ressurser omfattes ikke med mindre de 

produseres for eget bruk. 

Dyr som produserer gjentatte 

produkter (AN.1151) 

Dyr hvis naturlige vekst og formering ligger under en institusjonell enhets direkte 

kontroll, ansvar og forvaltning. Det omfatter avlsdyr (herunder fisk og fjørfe), 

melkekyr, trekkdyr, sau eller andre dyr som benyttes i ullproduksjon og dyr som 

benyttes for transport, veddeløp eller underholdning. 

Trær og andre vekster som 

produserer gjentatte produkter 

(AN.1152) 

Trær (herunder vinranker og buskvekster) som dyrkes på grunn av de produkter de 

produserer år etter år, herunder de som dyrkes for produksjon av frukt, nøtter, 

sevje, kvae, bark eller løv, hvis naturlige vekst og formering ligger under en 

institusjonell enhets direkte kontroll, ansvar og forvaltning. 

Produkter omfattet av 

immaterialrett (AN.117) 

Fast realkapital som består av resultater av forskning og utvikling, leting etter og 

vurdering av mineraler, programvare og databaser, originalverker innen 

underholdning, litteratur og andre kunstarter og andre produkter underlagt 

immaterialrett, som definert under, som er ment å brukes i mer enn et år. 

Forskning og utvikling (AN.1171) Består av verdien av utgifter til kreativt arbeid som utføres systematisk for å øke 

kunnskapsmengden, herunder kunnskapen om mennesket, kulturen og samfunnet, 

og bruk av denne kunnskapsmengden for å skape nye anvendelser. 

Verdien fastsettes ut fra det økonomiske utbytte som forventes i framtiden. Med 

mindre verdien med rimelighet kan anslås, blir den per konvensjon fastsatt som 

summen av kostnadene, herunder kostnader til forskning og utvikling som ikke har 

gitt resultater. Forskning og utvikling som ikke skaper et utbytte for eieren, 

klassifiseres ikke som en eiendel og registreres i stedet som produktinnsats. 

Leting etter og vurdering av 

mineraler (AN.1172) 

Verdien av utgifter til leting etter petroleum og naturgass og etter ikke-

petroleumsholdige avsetninger og påfølgende vurdering av funnene. Disse 

utgiftene omfatter kostnader ved søking om konsesjon, konsesjons- og 

anskaffelseskostnader, kostnader ved vurdering og faktisk prøveboring og boring 

samt kostnader ved undersøkelser fra luften og andre undersøkelser, 

transportkostnader og andre kostnader i forbindelse med prøvene. 

Programvare (AN.11731) Programvare, programbeskrivelser og støttemateriell for både system- og 

applikasjonsprogramvare. Omfatter både opprinnelig utvikling av programvare og 

påfølgende utvidelser samt anskaffelse av kopier som er klassifisert som eiendeler 

under AN.11731. 

Databaser (AN.11732) Datafiler som er organisert på en måte som tillater ressurseffektiv tilgang til og 

bruk av data. For databaser som er opprettet utelukkende for egen bruk, anslås 

verdien på grunnlag av kostnadene, med fratrekk for kostnader til administrasjon 

av databasen og anskaffelse av dataene. 

Originalverk innen 

underholdning, litteratur eller 

annen kunst (AN.1174) 

Originalutgaver av film, lydopptak, manuskripter, bånd, modeller osv. der 

dramaforestillinger, radio- og fjernsynsprogrammer, musikkframføringer, 

idrettsarrangementer, litterær og kunstneriske produksjoner osv. er innspilt eller 

framstilt. Omfatter verker produsert for egen regning. I noen tilfeller, som for 

filmer, kan det finnes flere originalverker. 

Andre produkter omfattet av 

immaterialrett (AN.1179) 

Ny informasjon, spesialkunnskap osv. som ikke er klassifisert annet sted, hvis bruk 

i produksjonen er begrenset til de enheter som har eiendomsretten til den eller til 

andre enheter som er gitt tillatelse til å bruke den. 
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Klassifisering av eiendeler Sammendrag 

Lagerbeholdninger (AN.12) Produsert kapital som består av varer og tjenester som er framkommet i 

inneværende periode eller i en tidligere periode, men som oppbevares for salg, 

bruk i produksjonen eller bruk på et senere tidspunkt. De består av råvarer og 

materiell, produkter under arbeid, ferdigvarer og handelsvarer, som definert under. 

Omfatter alle lagerbeholdninger eid av offentlig forvaltning, herunder, men ikke 

begrenset til, lagerbeholdninger av strategiske materialer, korn og andre råvarer av 

særlig betydning for nasjonen. 

Råvarer og materiell (AN.121) Varer som ikke er ment for videresalg, men som eierne har til hensikt å bruke som 

produktinnsats i egen produksjon.  

Produkter under arbeid (AN.122) Varer og tjenester som er delvis ferdigstilt, men som ikke vanligvis overleveres til 

andre enheter uten ytterligere bearbeiding, eller varer og tjenester som ikke er 

ferdig utviklet og som produsenten vil fortsette produksjonen av i en påfølgende 

periode. Omfatter ikke delvis ferdigstilte anlegg som sluttbrukeren anses for å ha 

overtatt eiendomsretten til, enten fordi produksjonen er for eget bruk eller fordi det 

foreligger en salgs- eller kjøpskontrakt. 

Kategori AN.122 består av produkter under arbeid på dyrkede/avlede ressurser og 

andre produkter under arbeid, som definert under. 

Produkter under arbeid 

(avlede/dyrkede biologiske 

ressurser) (AN.1221) 

Husdyr som avles for å gi produkter som bare framkommer ved slakt, f.eks. ved 

kommersiell avl av fjørfe og fisk, trær og annen vegetasjon som gir avling bare én 

gang ved avvirkning, og umodne dyrkede/avlede ressurser som produserer 

gjentatte produkter. 

Andre produkter under arbeid 

(AN.1222) 

Andre varer enn dyrkede/avlede ressurser samt tjenester som er delvis bearbeidet, 

tilvirket eller montert av produsenten, men som ikke vanligvis selges, sendes eller 

overleveres til andre uten ytterligere bearbeiding. 

Ferdigvarer (AN.123) Varer som er klare for salg eller forsendelse fra produsenten. 

Militære lagre (AN.124) Ammunisjon, missiler, raketter, bomber og andre militære engangsartikler som 

avfyres av våpen eller våpensystemer. Omfatter ikke noen typer missiler med stor 

ødeleggelseskraft (se AN.114) 

Handelsvarer (AN.125) Varer som foretak, f.eks. grossister og detaljister, kjøper med sikte på videresalg 

uten at varene bearbeides videre (dvs. de endres ikke på annen måte enn at de 

presenteres på en måte som kundene finner tiltrekkende). 

Verdigjenstander (AN.13) Produsert kapital som ikke primært brukes til produksjon eller konsum, som 

forventes å stige i verdi eller i det minste ikke forventes å synke i realverdi, som 

under normale forhold ikke forringes over tid og som primært anskaffes og eies for 

sin verdibevarende funksjon. Verdigjenstander består av edle metaller og 

edelstener, antikviteter og andre kunstgjenstander og andre verdigjenstander, som 

definert under. 

Edle metaller og edelstener 

(AN.131) 

Edle metaller og edelstener som foretak eier til bruk som innsats i 

produksjonsprosessen. 

Antikviteter og andre 

kunstgjenstander (AN.132) 

Malerier, skulpturer osv. ansett som kunstverk eller antikviteter. 

Andre verdigjenstander (AN.133) Verdigjenstander som ikke er klassifisert andre steder, f.eks. samlinger og smykker 

av betydelig verdi laget av edelstener og edelmetaller. 

Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital (AN.2) 

Ikke-finansiell kapital som er framkommet på annen måte enn ved 

produksjonsprosesser. Ikke-produsert kapital består av naturressurser, kontrakter, 

leasingkontrakter og lisenser, og goodwill og markedsføringskapital, som definert 

under. 
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Klassifisering av eiendeler Sammendrag 

Naturressurser (AN.21) Ikke-produsert kapital som forekommer i naturen, som det kan fastsettes og 

overdras eiendomsrett til. Omfatter ikke naturkapital som det ikke er eller vil 

kunne fastsettes eiendomsrett til, som luft eller åpent hav. Består av grunn, 

mineral- og energireserver, ikke-avlede/-dyrkede biologiske ressurser, 

vannressurser og andre naturressurser, som definert under. 

Grunn (AN.211) Grunn, herunder jord og tilhørende overflatevann, som det kan fastsettes 

eiendomsrett til. Omfatter ikke bygninger og andre anlegg som er oppført på 

grunnen eller som løper gjennom den, dyrkede avlinger, trær og dyr, 

grunnforekomster, ikke-avlede/-dyrkede biologiske ressurser og underjordiske 

vannressurser. 

Mineral- og energireserver 

(AN.212) 

Påviste mineralforekomster på eller under jordens overflate som kan utnyttes 

økonomisk tatt i betraktning eksisterende teknologi og relative priser. 

Eiendomsrett til grunnforekomster kan vanligvis skilles fra eiendomsretten til 

selve grunnen. Kategori AN.212 består av påviste forekomster av kull, olje, gass 

eller andre brennstoff, metallholdig malm og ikke-metallholdige mineraler. 

Ikke-avlede/-dyrkede biologiske 

ressurser (AN.213) 

Ressurser i form av dyr, trær, avlinger og planter som gir avkastning både én gang 

og gjentatte ganger og som det kan fastsettes eiendomsrett til, men hvis naturlige 

vekst og/eller reproduksjon ikke ligger under en institusjonell enhets direkte 

kontroll, ansvar eller forvaltning. For eksempel urskoger og fiskeri innenfor 

landets territorium. Omfatter bare de ressurser som allerede kan eller sannsynligvis 

snart vil kunne utnyttes for økonomiske formål. 

Vannressurser (AN.214) Vannførende sjikt og andre grunnvannsressurser i den grad ressursmangel fører til 

at eiendomsrett og/eller bruksrett, verdsetting til markedsverdi og en viss grad av 

økonomisk kontroll håndheves. 

Andre naturressurser (AN.215) Denne kategorien omfatter elektromagnetisk radiospektrum (AN.2151) og andre 

naturressurser (AN.2159) som ikke er klassifisert annet sted. 

Radiospektra (AN.2151) Det elektromagnetiske spektrum. Leasingkontrakter eller lisenser på bruk av 

spektrumet klassifiseres under AN.222 dersom de oppfyller definisjonen på en 

eiendel.  

Annet (AN.2159) Øvrige naturressurser ikke ellers klassifisert. 

Kontrakter, leasingkontrakter og 

lisenser (AN.22) 

Avtaler om å utøve virksomhet der avtalen gir innehaveren økonomiske fordeler ut 

over de gebyrer som betales, og innehaveren kan realisere disse fordelene både 

rettslig og i praksis. 

De eiendeler som registreres i kategori AN.22 utgjør verdien av den realiserbare 

potensielle kapitalgevinst som oppstår dersom markedsprisen på bruk av en 

eiendel eller yting av en tjeneste overstiger prisen som oppgis i kontrakten, 

leasingkontrakten eller lisensen, eller den pris som kunne oppnås dersom det ikke 

forelå en kontrakt, leasingkontrakt eller lisens. Kontrakter, leasingkontrakter og 

lisenser består av eiendeler som kan oppstå fra omsettelige operasjonelle 

leasingkontrakter, tillatelser til å utnytte naturressurser, tillatelser til å utøve visse 

virksomheter og eneretter til framtidige varer og tjenester. 

Omsettelige operasjonelle 

leasingkontrakter (AN.221) 

Tredjemanns eiendomsretter til annen ikke-finansiell kapital enn naturressurser, 

der leasingkontrakten gir innehaveren økonomiske fordeler ut over de gebyrer som 

skal betales og innehaveren kan realisere disse fordelene både rettslig og i praksis 

ved å omsette dem. 

Den eiendel som registreres i kategori AN.221 utgjør den verdien innehaveren har 

av å overføre bruksretten til den underliggende eiendelen, dvs. den realiserbare 

overføringsprisen minus de beløp som skal betales til utstederen av tillatelsen. 

Et eksempel er når en leietaker i en bygning har fast leie, men markedsleien er 

høyere. Dersom leietakeren kan realisere prisforskjellen ved framleie, utgjør retten 

til å realisere verdien en eiendel som skal registreres under omsettelige 

operasjonelle leasingkontrakter. 
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Tillatelser til å utnytte 

naturressurser (AN.222) 

Lisenser, tillatelser og leasingkontrakter som gjelder utnyttelse av naturressurser i 

et begrenset tidsrom, der den økonomiske verdien av ressursen ikke brukes helt 

opp, der avtalen gir økonomiske fordeler til innehaveren ut over de gebyrer som 

skal betales, og innehaveren kan realisere disse fordelene både rettslig og i praksis 

ved for eksempel å omsette dem. 

Naturressursen registreres fortsatt i eierens balanse og en særskilt eiendel, som 

utgjør den verdien innehaveren har av å overføre bruksretten til ressursen, 

registreres som en tillatelse til å utnytte naturressurser. Den eiendel som registreres 

utgjør den verdien innehaveren har av å overføre bruksretten, dvs. den realiserbare 

overføringsprisen minus de beløp som skal betales til utstederen av tillatelsen. 

Et eksempel er når en leietaker av grunn har fast leie, men markedsleien er høyere. 

Dersom leietakeren kan realisere prisforskjellen ved framleie, utgjør retten til å 

realisere verdien en eiendel. 

Tillatelser til å utøve visse 

virksomheter (AN.223) 

Andre omsettelige tillatelser enn tillatelser til å utnytte naturressurser eller til å 

bruke en eiendel som tilhører utstederen av tillatelsen, som begrenser antallet 

enheter som utøver en virksomhet og gir innehaveren mulighet til fortjeneste på 

monopollignende vilkår. 

Den eiendel som registreres utgjør den verdien innehaveren har av å overføre 

bruksretten, dvs. den realiserbare overføringsprisen minus de beløp som skal 

betales til utstederen av tillatelsen. Innehaveren av tillatelsen må, både rettslig og i 

praksis, kunne overføre tillatelsen til tredjemann. 

Enerett til framtidige varer og 

tjenester (AN.224) 

Omsettelig kontraktfestet enerett til anvendelse av varer eller tjenester. 

Den ene part har kontrakt på kjøp av varer eller tjenester til en fast pris fra en 

annen part, og har, rettslig og i praksis, mulighet til å overføre den annen parts 

forpliktelser til en tredjemann. 

Omfatter blant annet den omsettelige verdien av en fotballspiller som har kontrakt 

med en fotballklubb, og den omsettelige verdien av enerett til å utgi litterære eller 

musikalske verker. 

Den eiendel som registreres under AN.224 er innehaverens verdi av å overføre 

rettigheten. 

Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital (AN.23) 

Differansen mellom kjøpsverdien av en institusjonell enhet som oppfyller 

forutsetningen om fortsatt drift, og summen av dens eiendeler minus summen av 

dens gjeld, for hver post som er identifisert og verdsatt hver for seg. Verdien av 

goodwill omfatter derfor alt som har langsiktig nytteverdi og som ikke er blitt 

særskilt identifisert som en eiendel, samt verdien av at gruppen av eiendeler 

anvendes som en enhet og ikke bare som en samling av atskilte eiendeler. Kategori 

AN.23 omfatter også identifiserte markedsføringskapital, f.eks. merkenavn, 

avishoder, varemerker, logoer og domenenavn, når de selges individuelt og atskilt 

fra et helt foretak. 

Finanskapital (AF) Finansielle eiendeler er økonomiske eiendeler bestående av finansielle fordringer, 

egenkapital og den delen av monetært gull som består av umyntet gull. Finansielle 

eiendeler er verdibevarende midler som representerer de fordeler som den 

økonomiske eieren har av å eie eller bruke dem i løpet av et tidsrom. De er et 

middel til å overføre verdier fra en regnskapsperiode til en annen. Fordeler eller 

serier av fordeler utveksles i form av betalinger. 

Betalingsmidler omfatter monetært gull, spesielle trekkrettigheter, sedler og 

overførbare innskudd. 

Finansielle fordringer, også kalt finansielle instrumenter, er finansielle eiendeler 

som har en motsvarende gjeldsforpliktelse. 

Gjeld oppstår når en debitor er forpliktet til å foreta en betaling eller en serie 

betalinger til kreditorer. 
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Monetært gull og spesielle 

trekkrettigheter (SDR) (AF.1) 

De finansielle eiendeler som klassifiseres i denne kategorien har motsvarende 

gjeldsposter i systemet, med unntak av den delen av monetært gull som består av 

umyntet gull. 

Monetært gull (AF.11) Gull som monetære myndigheter, eller andre som er underlagt monetære 

myndigheters faktiske kontroll, har eiendomsrett til, og som innehas som en 

internasjonal reserve. Det omfatter umyntet gull (herunder monetært gull som 

oppbevares i kontoer for fordelt gull) og kontoer for ikke-fordelt gull hos 

utenlandske enheter som gir rett til å kreve utlevering av gull. 

Spesielle trekkrettigheter (SDR) 

(AF.12) 

Internasjonale reserver opprettet av Det internasjonale valutafond (IMF), som 

tildeles IMFs medlemmer som supplement til eksisterende reserver. 

Sedler og bankinnskudd (AF.2) Sedler og mynt i omløp og bankinnskudd, både i nasjonal og utenlandsk valuta. 

Sedler (AF.21) Sedler og mynt som er utstedt eller godkjent av monetære myndigheter. 

Overførbare innskudd (AF.22) Innskudd som på anmodning kan veksles inn i sedler til nominell verdi, og som 

kan brukes direkte til å foreta betalinger med sjekk, anvisning, giro, direkte 

debitering/kreditering eller andre direktebetalingsordninger, uten straffegebyrer 

eller begrensninger. 

Interbankposisjoner (AF.221) Overførbare innskudd mellom banker. 

Andre overførbare innskudd 

(AF.229) 

Andre overførbare innskudd enn interbankposisjoner. 

Andre bankinnskudd (F.29). Andre bankinnskudd er andre innskudd enn overførbare innskudd. Andre 

bankinnskudd kan ikke brukes til betaling unntatt ved løpetidens utløp eller etter 

en avtalt oppsigelsesfrist, og kan ikke konverteres til sedler eller overførbare 

innskudd uten en betydelig begrensning eller straffegebyr. 

Omsettelige gjeldspapirer (AF.3) Omsettelige finansielle instrumenter som tjener som dokumentasjon på gjeld. 

Omsettelig vil si at juridisk eierskap til verdipapiret enkelt kan overføres fra en 

eier til en annen ved overdragelse eller endossement. For å kunne kalles omsettelig 

må et gjeldspapir være utformet for mulig omsetning på et organisert marked eller 

et OTC-marked, men det kreves ikke dokumentasjon på at gjeldspapiret faktisk 

omsettes. 

Kortsiktige omsettelige 

gjeldspapirer (AF.31) 

Omsettelige gjeldspapirer med opprinnelig løpetid på høyst et år og omsettelige 

gjeldspapirer som tilbakebetales på anfordring fra kreditor. 

Langsiktige omsettelige 

gjeldspapirer (AF.32) 

Omsettelige gjeldspapirer med opprinnelig løpetid på over et år eller uten fastsatt 

løpetid. 

Lån (AF.4) Finansielle eiendeler som opprettes når en kreditor yter lån til en debitor, enten 

direkte eller gjennom megler, på grunnlag av ikke-omsettelige dokumenter eller 

uten noe dokument. 

Kortsiktige lån (AF.41) Lån med opprinnelig løpetid på høyst et år og lån som tilbakebetales på anfordring 

fra kreditor. 

Langsiktige lån (AF.42) Lån med opprinnelig løpetid på over et år eller uten fastsatt løpetid. 

Egenkapital og aksjer eller 

andeler i investeringsfond (AF.5) 

Finansielle eiendeler som representerer eierandeler i foretak eller selskapslignende 

foretak. Slike finansielle eiendeler gir vanligvis eieren rett til en andel av 

overskuddet i foretaket eller det selskapslignende foretaket og til en andel av 

foretakenes netto eiendeler i tilfelle avvikling. 

Egenkapital (AF.51) Finansielle eiendeler som representerer fordringer på restverdien av et selskap eller 

selskapslignende foretak etter at fordringene til alle kreditorene er betalt. 
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Børsnoterte aksjer (AF.511) Egenkapitalinstrumenter notert på en børs. Dette kan være en anerkjent børs eller 

enhver annen form for annenhåndsmarked. Børsnoterte aksjer omtales også som 

noterte aksjer. Når aksjer er notert på en børs vil markedsprisen som regel være lett 

tilgjengelig. 

Ikke-børsnoterte aksjer (AF.512) Egenkapitalinstrumenter med priser som ikke er notert på en anerkjent børs eller 

en annen form for annenhåndsmarked. 

Annen egenkapital (AF.519). Alle former for egenkapital unntatt dem som er klassifisert i underkategori AF.511 

og AF.512. 

Aksjer/andeler i investeringsfond 

(AF.52). 

Aksjer dersom investeringsfondet er organisert som et selskap og andeler dersom 

det er organisert som et fond. De utstedes av investeringsfond som er kollektive 

investeringsforetak der investorer går inn med midler beregnet på investering i 

finansielle og/eller ikke-finansielle eiendeler. 

Aksjer/andeler i 

pengemarkedsfond (AF.521) 

Aksjer eller andeler i pengemarkedsfond utstedes av pengemarkedsfond som er 

investeringsfond som utelukkende eller i hovedsak investerer i kortsiktige 

omsettelige gjeldspapirer som statskasseveksler, innskuddsbevis eller 

lånesertifikater, og også i langsiktige omsettelige gjeldspapirer med kort 

restløpetid. Aksjer eller andeler i pengemarkedsfond kan være omsettelige og 

anses ofte som innlånslignende innskudd. 

Aksjer og andeler i 

investeringsfond, unntatt 

pengemarkedsfond (AF. 522) 

Aksjer og andeler i andre investeringsfond enn pengemarkedsfond representerer en 

fordring på en andel av verdien av et annet investeringsfond enn et 

pengemarkedsfond. Aksjer og andeler i andre investeringsfond enn 

pengemarkedsfond utstedes av investeringsfond som investerer i en rekke 

verdipapirer, herunder omsettelige gjeldspapirer, egenkapitalinstrumenter, 

råvareindekserte investeringsobjekter, fast eiendom, andeler i andre 

investeringsfond og strukturerte instrumenter. 

Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

(AF.6) 

Finansielle eiendeler som tilhører forsikringstakere eller begunstigede, og gjeld 

som tilhører forsikringsselskaper, pensjonskasser eller utstedere av standardiserte 

garantier. 

Forsikringstekniske avsetninger 

til skadeforsikring (AF.61) 

Finansielle eiendeler som representerer forsikringstakernes fordringer på 

skadeforsikringsselskaper i form av betalte ikke-opptjente premier og påløpte 

erstatninger. 

Livsforsikrings- og 

livrenterettigheter (AF.62) 

Finansielle eiendeler som representerer forsikringstakeres og livrentemottakeres 

fordringer på de forsikringstekniske avsetningene i et selskap som tilbyr 

livsforsikring. 

Pensjonsrettigheter (AF.63) Finansielle fordringer som både nåværende og framtidige pensjonsmottakere har 

på enten sin pensjonsforvalter, dvs. sin arbeidsgiver, en ordning utpekt av 

arbeidsgiveren til å utbetale pensjoner som et ledd i en lønnsavtale mellom 

arbeidsgiveren og arbeidstakeren, eller på et livsforsikringsselskap eller 

skadeforsikringsselskap. 

Pensjonskassens krav mot 

pensjonsforvalter (AF.64) 

Finansielle eiendeler som representerer fordringer som pensjonskassene har på 

sine pensjonsforvaltere for eventuelle underskudd, og finansielle eiendeler som 

representerer pensjonsforvalterens fordringer på pensjonskassen for eventuelle 

overskudd, f.eks. når inntekten fra investering overstiger økningen i 

pensjonsrettigheter og differansen skal betales til pensjonsforvalteren. 

Rettigheter til andre ytelser enn 

pensjon (AF.65) 

Et overskudd av nettopremier i forhold til ytelser som en økning i 

forsikringsordningens gjeld til ytelsesmottakerne. 

Avsetninger til utbetalinger i 

henhold til standardiserte 

garantier (AF.66) 

Finansielle fordringer som innehavere av standardiserte garantier har på selskaper 

som tilbyr standardiserte garantier. 

Finansielle derivater og 

personalopsjoner (AF.7) 

Finansielle eiendeler knyttet til finansielle eller ikke-finansielle instrumenter eller 

indekser som gjør det mulig å handle i finansielle risikoer på finansmarkedene. 
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Finansielle derivater (AF.71) Finansielle eiendeler som opsjoner, terminkontrakter og kredittderivater. 

Opsjoner (AF.711), både de som omsettes på regulerte markeder og OTC-

markeder, er kontrakter som gir eierne en rett, men ikke plikt til å kjøpe fra (når 

det gjelder kjøpsopsjoner) eller selge til (når det gjelder salgsopsjoner) utstederen 

av opsjonen (opsjonsutsteder) finanskapital eller ikke-finansiell kapital (det 

underliggende finansobjektet) til en pris fastsatt på forhånd (innløsningskursen) 

innen en gitt tidsfrist (amerikansk opsjon) eller på en gitt dato (europeisk opsjon). 

Ut fra disse grunnleggende strategiene er det utviklet mange kombinerte strategier, 

f.eks. samtidig kjøp og utstedelse av kjøps- eller salgsopsjoner med sikte på å 

utnytte enten oppgang i markedet («bear call/put spreads») eller for å utnytte 

nedgang i markedet («bull call/put spreads») eller kombinasjoner av disse to 

(«butterfly options spreads»). Fra denne typen opsjoner er det avledet eksotiske 

opsjoner med komplekse betalingsstrukturer. 

Terminkontrakter (AF.712) er ubetingede finansielle kontrakter der to motparter 

avtaler å utveksle en bestemt mengde av en underliggende eiendel (finansiell eller 

ikke-finansiell) til en avtalt pris (innløsningskursen) på en fastsatt dato. 

Kredittderivater er utformet som terminkontrakter eller opsjonskontrakter der 

hovedformålet er å handle i kredittrisiko. De er utformet med sikte på handel med 

risiko for mislighold av lån og sikkerhet som er stilt. I likhet med andre finansielle 

derivater er de ofte basert på standardrammekontrakter og inneholder 

bestemmelser om sikkerhetstillelse og marginbegregning, noe som gjør det mulig å 

beregne markedsverdi. Overføringen av kredittrisiko skjer mellom risikoselger 

(sikkerhetstaker) og risikokjøper (sikkerhetsselger) basert på en premie. I tilfelle 

mislighold betaler risikokjøper kontant til risikoselger. 

Personalopsjoner (AF.72) Finansielle eiendeler i form av avtaler inngått på et bestemt tidspunkt 

(«tildelingstidspunktet»). I henhold til avtalen kan en arbeidstaker kjøpe et visst 

antall aksjer i det selskap vedkommende er ansatt i til en fastsatt pris 

(«innløsningsprisen») enten på et fastsatt tidspunkt («opptjeningstidspunktet») 

eller i løpet av et visst tidsrom («utøvelsesperioden») som følger umiddelbart etter 

opptjeningstidspunktet. 

Andre fordringer/gjeld (AF.8) Finansielle eiendeler som er opprettet som et motstykke til en finansiell eller ikke-

finansiell transaksjon i tilfeller der det er tidsforskjell mellom transaksjonen og den 

motsvarende betalingen. 

Handelskreditter og forskudd 

(AF.81) 

Finansielle eiendeler som oppstår som følge av at leverandører yter kreditt direkte 

til kjøpere av varer og tjenester, og forskudd for arbeid som er under utføring eller 

skal utføres, i form av kunders forhåndsbetaling for varer og tjenester som ennå 

ikke er levert. 

Andre fordringer/gjeld, unntatt 

handelskreditter og forskudd 

(AF.89) 

Finansielle eiendeler som oppstår når det er tidsforskjell mellom 

fordelingstransaksjonen eller den finansielle transaksjonen på 

annenhåndsmarkedet og den motsvarende betalingen. 

Memoposter ENS har tre memoposter som viser eiendeler som ikke føres som egne poster i 

systemets hovedkontoer, og som er av interesse ved mer spesialiserte analyser.  

Varige konsumvarer (AN.m) Varige goder som husholdningene har kjøpt for konsum (dvs. gjenstander som 

brukes av husholdningene som verdibevarende midler, eller som brukes til 

produksjonsformål av personlige foretak som eies av husholdningene). 

Direkteinvesteringer i/fra utlandet 

(AF.m1) 

Direkteinvesteringer i/fra utlandet innebærer et langvarig forhold som gjenspeiler 

at en innenlandsk institusjonell enhet (direkteinvestoren) har foretatt en varig 

investering i en institusjonell enhet hjemmehørende i en annen økonomi. 

Direkteinvestorene har til hensikt å utøve betydelig innflytelse på ledelsen i den 

enhet de har investert i. 

Tapsutsatte lån (AF.m2) Et lån er tapsutsatt når forfallsdatoen for betaling av renter eller avdrag er 

overskredet med minst 90 dager, eller renter for 90 dager eller mer er kapitalisert, 

refinansiert eller utsatt etter avtale, eller betalingsfristen er overskredet med 

mindre enn 90 dager, men det er andre gode grunner (f.eks. at debitor har inngitt 

konkursbegjæring) til å tvile på at hele beløpet vil bli betalt. 
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VEDLEGG 7.2 

EN OVERSIKT OVER POSTENE FRA ÅPNINGSBALANSEN TIL AVSLUTNINGSBALANSEN 

I vedlegg 7.2 gis en oversikt over sammenhengen mellom postene i åpningsbalansen og avslutningsbalansen der det 

redegjøres nærmere for hver kategori eiendeler med hensyn til de ulike måtene balanseverdien endres, dvs. ved 

transaksjoner eller andre volumendringer i balansene og gjennom kapitalgevinster og -tap. 

Klassifisering av eiendeler, 

gjeld og nettoformue 

IV.1 

Åpnings-

balanse 

III.1 og III.2 

Transaksjoner 

III.3.1 

Andre 

volumendringer 

III.3.2 

Kapitalgevinster og -tap 

IV.3 

Avslutnings-

balanse 

III.3.2.1 

Nøytrale 

kapital-

gevinster og  

-tap 

III.3.2.2 

Kapital-

gevinster og  

-tap til 

realverdi 

Ikke-finansiell kapital AN P.5, NP K.1, K.2, K.3, 

K.4, K.5, K.61, 

K.62 

K.71 K.72 AN 

Produsert ikke-finansiell 

kapital 

AN.1 P.5 K.1, K.3, K.4, 

K.5, K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.1 

Fast realkapital(1) AN.11 P.51g, P.51c K.1, K.3, K.4, 

K.5, K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.11 

Boliger AN.111 P.51g, P.51c K.1, K.3, K.4, 

K.5, K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.111 

Andre bygninger og 

anlegg 

AN.112 P.51g, P.51c K.1, K.3, K.4, 

K.5, K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.112 

Maskiner og utstyr AN.113 P.51g, P.51c K.3, K.4, K.5, 

K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.113 

Våpensystemer AN.114 P.51g, P.51c K.3, K.4, K.5, 

K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.114 

Avlede/dyrkede 

biologiske ressurser 

AN.115 P.51g, P.51c K.1, K.3, K.4, 

K.5, K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.115 

Produkter omfattet av 

immaterialrett 

AN.117 P.51g, P.51c K.3, K.4, K.5, 

K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.117 

Lagerbeholdninger etter 

type 

AN.12 P.52 K.3, K.4, K.5, 

K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.12 

Verdigjenstander AN.13 P.53 K.1, K.3, K.4, 

K.5, K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.13 

Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

AN.2 NP K.1, K.21, K.22, 

K.3, K.4, K.5, 

K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.2 

Naturressurser AN.21 NP.1 K.1, K.21, K.22, 

K.3, K.4, K.5, 

K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.21 

Grunn AN.211 NP.1 K.1, K.22, K.3, 

K.4, K.5, K.61, 

K.62 

K.71 K.72 AN.211 

Mineral- og 

energireserver 

AN.212 NP.1 K.1, K.21, K.22, 

K.3, K.4, K.5, 

K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.212 
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Klassifisering av eiendeler, 

gjeld og nettoformue 

IV.1 

Åpnings-

balanse 

III.1 og III.2 

Transaksjoner 

III.3.1 

Andre 

volumendringer 

III.3.2 

Kapitalgevinster og -tap 

IV.3 

Avslutnings-

balanse 

III.3.2.1 

Nøytrale 

kapital-

gevinster og  

-tap 

III.3.2.2 

Kapital-

gevinster og  

-tap til 

realverdi 

Ikke-avlede/-dyrkede 

biologiske ressurser 

AN.213 NP.1 K.1, K.21, K.22, 

K.3, K.4, K.5, 

K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.213 

Vannressurser AN.214 NP.1 K.1, K.21, K.22, 

K.3, K.4, K.5, 

K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.214 

Andre naturressurser AN.215 NP.1 K.1, K.22, K.3, 

K.4, K.5, K.61, 

K.62 

K.71 K.72 AN.215 

Radiospektrum AN.2151 NP.1 K.1, K.22, K.3, 

K.4, K.5, K.61, 

K.62 

K.71 K.72 AN.2151 

Annet AN.2159 NP.1 K.1, K.21, K.22, 

K.3, K.4, K.5, 

K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.2159 

Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

AN.22 NP.2 K.1, K.22, K.3, 

K.4, K.5, K.61, 

K.62 

K.71 K.72 AN.22 

Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

AN.23 NP.3 K.1, K.22, K.3, 

K.4, K.5, K.61, 

K.62 

K.71 K.72 AN.23 

Finansielle 

eiendeler/gjeld(2) 

AF F K.3, K.4, K.5, 

K.61, K.62 

K.71 K.72 AF 

Monetært gull og 

spesielle trekkrettigheter 

AF.1 F.1 K.3, K.4, K.5, 

K.61, K.62 

K.71 K.72 AF.1 

Sedler og bankinnskudd AF.2 F.2 K.3, K.4, K.5, 

K.61, K.62 

K.71 K.72 AF.2 

Omsettelige gjeldspapirer AF.3 F.3 K.3, K.4, K.5, 

K.61, K.62 

K.71 K.72 AF.3 

Lån AF.4 F.4 K.3, K.4, K.5, 

K.61, K.62 

K.71 K.72 AF.4 

Egenkapital og aksjer og 

andeler i 

investeringsfond 

AF.5 F.5 K.3, K.4, K.5, 

K.61, K.62 

K.71 K.72 AF.5 

Forsikrings-, pensjons- 

og standardiserte 

garantiordninger 

AF.6 F.6 K.3, K.4, K.5, 

K.61, K.62 

K.71 K.72 AF.6 

Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

AF.7 F.7 K.3, K.4, K.5, 

K.61, K.62 

K.71 K.72 AF.7 

Andre fordringer/gjeld AF.8 F.8 K.3, K.4, K.5, 

K.61, K.62 

K.71 K.72 AF.8 

Nettoformue B.90 B.101 B.102 B.1031 B.1032 B.90 

(1) Memopost AN.m: varige konsumvarer. 

(2) Memopostene AF.m1: direkteinvesteringer i/fra utlandet; AF.m2: tapsutsatte lån. 
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Saldoposter 

B.10 Endringer i nettoformue 

B.101 Endringer i nettoformue på grunn av sparing og kapitaloverføringer 

B.102 Endringer i nettoformue på grunn av andre volumendringer i balansene 

B.103 Endringer i nettoformue på grunn av nominelle kapitalgevinster/-tap 

B.1031 Endringer i nettoformue på grunn av nøytrale kapitalgevinster/-tap 

B.1032 Endringer i nettoformue på grunn av kapitalgevinster/-tap til realverdi 

B.90 Nettoformue 

Transaksjoner i finansobjekter 

F Transaksjoner i finansobjekter 

F.1 Monetært gull og SDR 

F.2 Sedler og bankinnskudd 

F.3 Omsettelige gjeldspapirer 

F.4 Lån 

F.5 Egenkapital og aksjer/andeler i investeringsfond 

F.6 Forsikring, pensjon og standardiserte garantier 

F.7 Finansielle derivater og personalopsjoner 

F.8 Andre fordringer/gjeld 

Transaksjoner i varer og tjenester 

P.5 Bruttoinvestering 

P.51g Bruttoinvestering i fast realkapital 

P.51c Kapitalslit (–) 

P.511 Anskaffelser minus avhending av fast realkapital 

P.5111 Anskaffelse av ny fast realkapital 

P.5112 Anskaffelse av brukt fast realkapital 

P.5113 Avhending av brukt fast realkapital 

P.512 Kostnader ved eierskifte av ikke-produsert kapital 

P.52 Lagerendringer 

P.53 Anskaffelser minus avhending av verdigjenstander 
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Andre akkumuleringsposter 

NP Anskaffelser minus avhending av ikke-produsert kapital 

NP.1 Anskaffelser minus avhending av naturressurser 

NP.2 Anskaffelser minus avhending av kontrakter, leasingkontrakter og lisenser 

NP.3 Kjøp minus salg av goodwill og markedsføringskapital 

K.1 Økonomisk oppståelse av eiendeler/kapital 

K.2 Økonomisk forsvinning av ikke-produsert kapital 

K.21 Uttømming av naturressurser 

K.22 Annen økonomisk forsvinning av ikke-produsert kapital 

K.3 Tap ved katastrofer 

K.4 Ikke-kompensert beslagleggelse 

K.5 Andre endringer i volum i.e.n. 

K.6 Endring i klassifiseringen 

K.61 Endringer i sektoromfang og struktur 

K.62 Endringer i klassifiseringen av eiendeler og gjeld 

K.7 Nominelle kapitalgevinster og -tap 

K.71 Nøytrale kapitalgevinster og -tap 

K.72 Kapitalgevinster og -tap til realverdi 

 _____  
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KAPITTEL 8 

KONTOSYSTEMET 

INNLEDNING 

8.01  I dette kapittelet gjøres det nærmere rede for kontoene og balansene i nasjonalregnskapets kontosystem. 

Dessuten vises samspillet mellom den innenlandske økonomien og utlandet i samme kontosystem. Konto for 

varer og tjenester, som avspeiler den regnskapsidentitet som ligger til grunn for tilgang og anvendelse av 

varer og tjenester, beskrives også. Endelig presenteres det integrerte kontosystemet der hver sektor vises i 

samme konto med aggregerte poster. 

Kontosystemet 

8.02  I ENS registreres strømmer og beholdninger i et ordnet kontosystem som beskriver den økonomiske syklusen 

fra produksjon og inntektsopptjening, via fordeling og omfordeling til inntekten benyttes til konsum. Til sist 

registreres i ENS anvendelsen av det som blir til overs i form av sparing, slik at det tas høyde for 

akkumulering av både ikke-finansielle og finansielle eiendeler. 

8.03  Hver konto viser tilgang og anvendelse, som avstemmes ved at det settes inn en saldopost, vanligvis på 

kontoens anvendelsesside. Saldoposten føres over til neste konto som første post på tilgangssiden. 

Den strukturerte registreringen av transaksjoner i henhold til en logisk analyse av det økonomiske liv, gir de 

aggregater som trengs for å studere en institusjonell sektor eller undersektor eller totaløkonomien. Kontoene 

er inndelt på en slik måte at de viser de viktigste økonomiske opplysningene, og saldoposten i den enkelte 

konto er et nøkkelelement i de opplysninger som framkommer. 

8.04  Kontoene er ordnet i tre kategorier: 

a)  De løpende kontoene omfatter produksjon og tilknyttet opptjening, fordeling og omfordeling av inntekter 

og anvendelse av disse i form av konsum. Den inntekt som ikke benyttes direkte til konsum framgår av 

saldoposten sparing som føres videre til akkumuleringskontoene som første post på tilgangssiden av 

kapitalkontoen. 

b)  I akkumuleringskontoene analyseres endringene i eiendeler og gjeld for enhetene og gjør det mulig å 

registrere endringer i nettoformuen (forskjellen mellom eiendeler og gjeld). 

c)  Balansene viser samlede eiendeler og gjeld ved begynnelsen og slutten av regnskapsperioden samt 

nettoformue. Strømmene for hver eiendels- og gjeldspost som er registrert i akkumuleringskontoene, ses 

igjen i konto for balanseendringer. 

8.05  Kontosystemet gjelder for institusjonelle enheter, institusjonelle sektorer og undersektorer og totaløkonomien. 

8.06  Saldopostene settes opp både brutto og netto. De er brutto dersom de beregnes før fradrag av kapitalslit, og 

netto dersom de beregnes etter dette fradraget. Det er mer relevant å uttrykke saldopostene for inntekt i 

nettotall, ettersom kapitalslit er en fordring på disponibel inntekt som må dekkes dersom økonomiens 

kapitalbeholdning skal opprettholdes. 

8.07  Kontoene presenteres på to måter: 

a)  i form av et integrert økonomiske regnskap som viser kontoene for alle de institusjonelle sektorene, 

totaløkonomien og utlandet i en og samme tabell, 

b)  i form av et kontosystem som gir mer detaljerte opplysninger. Tabellene som viser en presentasjon av 

hver konto, er tatt med i delen «Kontosystemet» i dette kapittelet. 

8.08  Tabell 8.1 viser en oversikt over kontoene, saldopostene og hovedstørrelsene. Kodene for hovedstørrelsene 

vises ikke i tabellen, men de er de samme som koden for saldoposten med en asterisk tilføyd etter tallet. For 

eksempel er koden for primære inntekter B.5g og tilsvarende kode for hovedstørrelsen bruttonasjonalinntekt 

er B.5*g. 

8.09  Saldopostene vises brutto i tabellen og dette framgår ved at koden inneholder bokstaven «g». For hver slik 

kode finnes det en nettoform der det er gjort fratrekk for beregnet kapitalslit. Bruttoprodukt har for eksempel 

koden B.1g og tilsvarende nettotall (nettoprodukt), der kapitalslit er trukket fra, har kode B.1n.  
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Tabell 8.1 — Oversikt over kontoene, saldopostene og hovedstørrelsene 

Kontoer Saldoposter Hovedstørrelser 

Hele kontosystemet for institusjonelle sektorer 

Løpende 

kontoer 

I. Produksjonskonto I. Produksjonskonto     B.1g Bruttoprodukt Bruttonasjonal-

produkt (BNP) 

 II. Kontoer for 

inntektsfordeling og 

inntektsanvendelse 

II.1 Konto for primær 

inntektsfordeling 

II.1.1 Konto for 

inntektsopptjening 

  B.2g B.3g Driftsresultat, brutto + 

blandet inntekt, brutto 

 

     II.1.2 Konto for allokering 

av primære inntekter 

II.1.2.1 Konto for 

næringsinntekt 

B.4g Næringsinntekt, brutto  

       II.1.2.2 Konto for allokering 

av andre primære 

inntekter 

B.5g Primære inntekter, brutto Bruttonasjonal-

inntekt (BNI) 

   II.2 Konto for sekundær 

inntektsfordeling 

    B.6g Disponibel inntekt, brutto Disponibel nasjonal-

inntekt, brutto 

   II.3 Konto for 

inntektsomfordeling 

i naturalier 

    B.7g Justert disponibel inntekt, 

brutto 

 

   II.4 Konto for 

inntektsanvendelse 

II.4.1 Konto for 

anvendelse av 

disponibel inntekt 

  B.8g Sparing, brutto Nasjonal sparing, 

brutto 

     II.4.2 Konto for 

anvendelse av 

korrigert disponibel 

inntekt 

     

Akkumu-

lerings-

kontoer 

III. Akkumulerings-

kontoer 

III.1 Kapitalkonto III.1.1 Konto for endringer 

i nettoformue på 

grunn av sparing og 

kapitaloverføringer 

  B.101 Endring i nettoformue på 

grunn av sparing og 

kapitaloverføringer 

 

     III.1.2 Konto for 

anskaffelse av ikke-

finansiell kapital 

  B.9 Nettofinansinvestering (+/-)  

   III.2 Konto for 

finanstransaksjoner 

    B.9 Nettofinansinvestering (+/-)  
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Kontoer Saldoposter Hovedstørrelser 

   III.3 Konto for andre 

endringer i 

balansene 

III.3.1 Konto for andre 

volumendringer i 

balansene 

  B.102 Endringer i nettoformue på 

grunn av andre 

volumendringer i balansene 

 

     III.3.2 Konto for 

omvurdering 

  B.103 Endringer i nettoformue på 

grunn av nominelle 

kapitalgevinster/-tap 

 

       III.3.2.1 Konto for nøytrale 

kapitalgevinster/-tap 

B.1031 Endringer i nettoformue på 

grunn av nøytrale 

kapitalgevinster/-tap 

 

       III.3.2.2 Konto for 

kapitalgevinster/-tap 

til realverdi 

B.1032 Endringer i nettoformue på 

grunn av kapitalgevinster/-

tap til realverdi 

 

Balanser IV. Balanser IV.1 Åpningsbalanse    B.90 Nettoformue Nasjonalformue 

   IV.2 Balanseendringer    B.10 Endringer i nettoformue, i 

alt 

Endringer i 

nasjonalformue 

   IV.3 Avslutningsbalanse    B.90 Nettoformue Nasjonalformue 

Tabell 8.1 — viser en oversikt over kontoene, saldopostene og hovedstørrelsene (forts.) 

Kontoer Saldoposter Hovedstørrelser 

Konto for transaksjoner 

 0. Konto for varer og tjenester 

Konto for utlandet (konto for transaksjoner med utlandet)    

Løpende 

kontoer 

V. Konto for utlandet V.I Konto for varer og 

tjenester for 

utlandet 

    B.11 Vare- og tjenestebalansen 

overfor utlandet 

Vare- og 

tjenestebalansen 

overfor utlandet 

   V.II Konto for primære 

inntekter og løpende 

overføringer for 

utlandet 

    B.12 Driftsbalansen overfor 

utlandet 

Driftsbalansen 

overfor utlandet 

Akkumu-

lerings-

kontoer 

  V.III Akkumulerings-

kontoer for utlandet 

V.III.1 Kapitalkonto V.III.1.1 Konto for endringer 

i nettoformue på 

grunn av 

driftsbalansen 

overfor utlandet og 

kapitaloverføringer 

B.101 Endringer i nettoformue på 

grunn av driftsbalansen 

overfor utlandet og 

kapitaloverføringer 
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Kontoer Saldoposter Hovedstørrelser 

       V.III.1.2 Konto for 

anskaffelse av ikke-

finansiell kapital 

B.9 Nettofinansinvestering  

(+/-) 

 

     V.III.2 Konto for 

finanstransaksjoner 

  B.9 Nettofinansinvestering  

(+/-) 

Nettofinans-

investering (+/-) 

     V.III.3 Konto for andre 

endringer i 

balansene 

V.III.3.1 Konto for andre 

volumendringer i 

balansene 

B.102 Endringer i nettoformue på 

grunn av andre 

volumendringer i 

balansene 

 

       V.III.3.2 Konto for 

omvurdering 

B.103 Endringer i nettoformue på 

grunn av nominelle 

kapitalgevinster/-tap 

 

Balanser   V.IV Konto for eiendeler 

og gjeld for utlandet 

V.IV.1 Åpningsbalanse   B.90 Nettoformue Finansiell 

nettoposisjon 

overfor utlandet 

     V.IV.2 Balanseendringer   B.10 Endringer i nettoformue  

     V.IV.3 Avslutningsbalanse   B.90 Nettoformue Finansiell 

nettoposisjon 

overfor utlandet 
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KONTOSYSTEMET 

Løpende kontoer 

Produksjonskonto (I) 

8.10  Produksjonskontoen (I) viser de transaksjonene som angår produksjonsprosessen. Den gjøres opp for 

institusjonelle sektorer og for næringer. Produksjonen vises på tilgangssiden og produktinnsatsen vises på 

anvendelsessiden. 

8.11  Produksjonskontoen viser en av de viktigste saldopostene i systemet, bruttoproduktet, som er den verdien som 

skapes av enhver enhet som utfører en produksjonsaktivitet, samt et svært viktig aggregat: 

bruttonasjonalprodukt. Bruttoproduktet er av stor økonomisk betydning for både de institusjonelle sektorene 

og for næringene. 

8.12  Bruttoproduktet (kontoens saldopost) kan beregnes før eller etter kapitalslit, dvs. brutto eller netto. Dersom 

produksjonen verdsettes i basispriser og produktinnsatsen i kjøperpriser, omfatter ikke bruttoproduktet 

produktskatter minus produktsubsidier. 

8.13  Når det gjelder totaløkonomien, omfatter produksjonskontoen, i tillegg til produksjon av varer og tjenester, 

produktskatter minus produktsubsidier på tilgangssiden. Den gir dermed bruttonasjonalproduktet  

(i markedspriser) som saldopost. Koden for denne sentrale aggregerte saldoposten, bruttoprodukt for hele 

økonomien justert til markedspriser, er B.1*g som tilsvarer BNP i markedspriser. Koden for 

nettonasjonalprodukt (NDP) er B.1*n. 



   

 

3
1

.8
.2

0
1
7

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 5

3
/2

3
1
 

 

Tabell 8.2 — Konto I: Produksjonskonto 

Anvendelse 

 

Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

 Konto for varer 

og tjenester 

Konto for 

utlandet 
Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Transaksjoner og saldoposter 

I alt 

3604 3 604        P.1 Produksjon 

3077 3 077        P.11 Markedsrettet produksjon 

147 147        P.12 Produksjon for eget bruk 

380 380        P.13 Ikke-markedsrettet produksjon 

1883   1 883 17 115 222 52 1 477 P.2 Produktinnsats 

133 133        D.21-D.31 Produktskatter minus produktsubsidier 

1854   1854 15 155 126 94 1331 B.1g/B.1*g Bruttoprodukt/bruttonasjonalprodukt 

222   222 3 23 27 12 157 P.51c Kapitalslit 

1632   1632 12 132 99 82 1174 B.1n/B.1*n Nettoprodukt/nettonasjonalprodukt 

 

Tilgang 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Transaksjoner og saldoposter 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien Konto for utlandet 

Konto for varer og 

tjenester 
I alt 

P.1 Produksjon 2 808 1 46 348 270 32 3 604   3 604 

P.11 Markedsrettet produksjon 2 808 146 0 123 0 3 077   3 077 

P.12 Produksjon for eget bruk 0 0 0 147 0 147   147 

P.13 Ikke-markedsrettet produksjon   348  32 380   380 

P.2 Produktinnsats        1 883 1 883 

D.21-D.31 Produktskatter minus produktsubsidier      133   133 

B.1g/B.1*g Bruttoprodukt/bruttonasjonalprodukt          

P.51c Kapitalslit          

B.1n/B.1*n Nettoprodukt/nettonasjonalprodukt          
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Kontoer for inntektsfordeling og inntektsanvendelse (II) 

8.15  Fordeling og anvendelse av inntekt analyseres i fire trinn: primær fordeling, sekundær fordeling, 

inntektsomfordeling i naturalier og inntektsanvendelse. 

Første trinn gjelder inntektsopptjening som et direkte resultat av produksjonsprosessen, og fordeling av denne 

mellom produksjonsfaktorene (arbeidskraft, kapital) og offentlig forvaltning (via skatter på produksjon og 

import samt subsidier). Det gjør det mulig å fastslå driftsresultatet (eller blandet inntekt når det gjelder 

husholdninger) og den primære inntekten. 

Annet trinn gjelder omfordelingen av inntekt ved andre overføringer enn sosiale naturaloverføringer og 

kapitaloverføringer, og gir disponibel inntekt som saldopost. 

I tredje trinn blir individuelle tjenester som offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner yter til samfunnet, 

behandlet som en del av husholdningenes konsum, og en tilsvarende inntekt beregnes for husholdningene. 

Dette gjøres ved at det oppstilles to kontoer med justerte poster. Det innføres en konto kalt konto for 

inntektsomfordeling i naturalier som på tilgangssiden viser husholdningenes beregnede ekstrainntekt, og en 

tilsvarende anvendelse for offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner i form av en beregnet overføring fra 

disse sektorene. Dette gir en saldopost kalt justert disponibel inntekt som er lik disponibel inntekt for 

økonomien som helhet, men forskjellig for sektorene husholdninger, offentlig forvaltning og ideelle 

organisasjoner. 

I fjerde trinn føres disponibel inntekt fram til neste konto, konto for anvendelse av disponibel inntekt, som 

viser hvordan inntekten anvendes og gir sparing som saldopost. Mens individuelle tjenester registreres som 

konsum i husholdninger på konto for inntektsomfordeling i naturalier, viser konto for anvendelse av justert 

disponibel inntekt hvordan dette målet på justert disponibel inntekt brukes av husholdningene på sosiale 

naturaloverføringer mottatt fra offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner, ved at verdien av sosiale 

naturaloverføringer legges til husholdningenes konsum for å gi et måltall kalt sluttkonsum. Konsum for 

offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner reduseres med et tilsvarende beløp med motsatt fortegn, slik at 

beregning av sparing i offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner og husholdninger beregnes ved bruk av 

justert behandling gir den samme saldoposten for sparing i hver av sektorene som standardbehandlingen. 

Konto for primær inntektsfordeling (II.1) 

Konto for inntektsopptjening (II.1.1) 

Tabell 8.3 viser oppbygningen av konto for inntektsopptjening etter institusjonell sektor. 

8.16  Konto for inntektsopptjening vises også etter næring i kolonnene i tilgangs- og anvendelsestabellene. 

8.17  Konto for inntektsopptjening viser transaksjoner i primære inntekter med utgangspunkt i de sektorer som er 

kilde til transaksjonene, ikke de sektorer som mottar transaksjonene. 

8.18  Den viser hvordan bruttoproduktet dekker lønnskostnader og næringsskatter minus næringssubsidier. 

Saldoposten er driftsresultatet, som er overskuddet (eller underskuddet) for produksjonsvirksomheten før det 

er tatt hensyn til rente, grunnrente mv. eller utgifter som produksjonsenheten skal: 

a)  betale på finanskapital eller på naturressurser som den har lånt eller leid, 

b)  motta for finanskapital eller for naturressurser som den eier. 

8.19  Når det gjelder personlige foretak i husholdningssektoren, inneholder saldoposten på kontoen for 

inntektsopptjening implisitt en komponent som svarer til godtgjøring for arbeid utført av eieren eller 

medlemmer av hans familie. Slik inntekt fra selvstendig virksomhet har karakter av lønn og av fortjeneste av 

arbeid utført som næringsdrivende. Slik inntekt, som strengt tatt verken er lønn eller fortjeneste, kalles 

«blandet inntekt». 

8.20  Når det gjelder boligtjenester som eiere av egen bolig produserer for eget bruk, er saldoposten på kontoen for 

inntektsopptjening et driftsresultat (og ikke blandet inntekt).  
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Tabell 8.3 — Konto II.1.1: Konto for inntektsopptjening 

Anvendelse 

 
Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer og 

tjenester 
Konto for utlandet Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Transaksjoner og saldoposter 

         B.1g/B.1*g Bruttoprodukt/bruttonasjonalprodukt 

         B.1n/B.1*n Nettoprodukt/nettonasjonalprodukt 

1150   1150 11 11 98 44 986 D.1 Lønnskostnader 

950   950 6 11 63 29 841 D.11 Lønn 

200   200 5 0 55 5 145 D.12 Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier 

181   181 4 0 51 4 132 D.121 Arbeidsgivers faktiske trygde- og 

pensjonspremier 

168   168 4 0 48 4 122 D.1211 Arbeidsgivers faktiske pensjonspremier 

13   13 0 0 3 0 10 D.1212 Arbeidsgivers faktiske premier, unntatt 

pensjonspremier 

19   19 1 0 4 1 13 D.122 Arbeidsgivers beregnede trygde- og 

pensjonspremier 

18   18 1 0 4 1 12 D.1221 Arbeidsgivers beregnede pensjonspremier 

1   1 0 0 0 0 1 D.1222 Arbeidsgivers beregnede premier, unntatt 

pensjonspremier 

235  0 235      D.2 Skatter på produksjon og import 

141  0 141      D.21 Produktskatter 

121  0 121      D.211 Merverdiavgift (mva.) 

17  0 17      D.212 Skatter og avgifter på import utenom 

merverdiavgift 

17  0 17      D.2121 Importavgifter 

0  0 0      D.2122 Skatter på import utenom merverdiavgift og 

importavgifter 

3  0 3      D.214 Produktskatter utenom merverdiavgift og 

skatter på import 

94  0 94 1 0 1 4 88 D.29 Næringsskatter 

– 44  0 – 44      D.3 Subsidier 

– 8  0 – 8      D.31 Produktsubsidier 
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Anvendelse 

 
Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer og 

tjenester 
Konto for utlandet Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Transaksjoner og saldoposter 

0  0 0      D.311 Importsubsidier 

– 8  0 – 8      D.319 Andre produktsubsidier 

– 36  0 – 36 0 – 1 0 0 – 35 D.39 Næringssubsidier 

452   452 3 84 27 46 292 B.2g Driftsresultat, brutto 

61   61  61    B.3g Blandet inntekt, brutto 

214   214 3 15 27 12 157 P.51c1 Kapitalslit på brutto driftsresultat 

8   8  8    P.51c2 Kapitalslit på brutto blandet inntekt 

238   238 0 69 0 34 135 B.2n Driftsresultat, netto 

53   53  53    B.3n Blandet inntekt, netto 

Tabell 8.3 — Konto II.1.1: Konto for inntektsopptjening (forts.) 

Tilgang 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Transaksjoner og saldoposter 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien 

Konto for 

utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

B.1g/B.1*g Bruttoprodukt/bruttonasjonalprodukt 1 331 94 126 155 15 1 854   1 854 

B.1n/B.1*n Nettoprodukt/nettonasjonalprodukt 1 174 82 99 132 12 1 632   1 632 

D.1 Lønnskostnader          

D.11 Lønn          

D.12 Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier          

D.121 Arbeidsgivers faktiske trygde- og 

pensjonspremier 
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Tilgang 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Transaksjoner og saldoposter 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien 

Konto for 

utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

D.1211 Arbeidsgivers faktiske pensjonspremier          

D.1212 Arbeidsgivers faktiske premier, unntatt 

pensjonspremier 

         

D.122 Arbeidsgivers beregnede trygde- og 

pensjonspremier 

         

D.1221 Arbeidsgivers beregnede pensjonspremier          

D.1222 Arbeidsgivers beregnede premier, unntatt 

pensjonspremier 

         

D.2 Skatter på produksjon og import        0  

D.21 Produktskatter        0  

D.211 Merverdiavgift (mva.)        0  

D.212 Skatter og avgifter på import utenom 

merverdiavgift 

       0  

D.2121 Importavgifter        0  

D.2122 Skatter på import utenom merverdiavgift 

og importavgifter 

       0  

D.214 Produktskatter utenom merverdiavgift og 

skatter på import 

       0  

D.29 Næringsskatter        0  

D.3 Subsidier        0  

D.31 Produktsubsidier        0  

D.311 Importsubsidier        0  

D.319 Andre produktsubsidier        0  

D.39 Næringssubsidier        0  

B.2g Driftsresultat, brutto          

B.3g Blandet inntekt, brutto          

B.2n Driftsresultat, netto          

B.3n Blandet inntekt, netto          



Nr. 53/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

Konto for allokering av primære inntekter (II.1.2) 

8.21  I motsetning til kontoen for inntektsopptjening, behandler kontoen for allokering av primære inntekter 

innenlandske enheter og institusjonelle sektorer som mottakere av snarere enn produsenter av primære 

inntekter. 

8.22  «Primære inntekter» er inntekter som innenlandske enheter mottar som følge av sin direkte deltaking i 

produksjonsprosessen, og inntekter som eieren av finanskapital eller en naturressurs mottar i bytte mot å 

skaffe kapital til, eller stille naturressurser til rådighet for, en annen institusjonell enhet. 

8.23  For husholdningssektoren er lønnskostnader (D.1) som en tilgang på konto for allokering av primære 

inntekter ikke det samme som den tilsvarende posten D.1 som anvendelse på konto for inntektsopptjening. På 

konto for inntektsopptjening i husholdningene viser anvendelsesposten hvor mye som betales i lønn til ansatte 

i husholdningssektoren. På husholdningssektorens konto for allokering av primære inntekter viser posten på 

tilgangssiden all lønnsinntekt i husholdningssektoren fra arbeid som ansatt i næringsvirksomhet, offentlig 

forvaltning osv. Posten på husholdningenes konto for allokering av primære inntekter er derfor mye større 

enn posten på husholdningssektorens konto for inntektsopptjening. 

8.24  Konto for allokering av primære inntekter (II.1.2) kan bare beregnes for institusjonelle sektorer og 

undersektorer, fordi det for næringer er umulig å dele opp visse strømmer i tilknytning til finansiering (innlån 

og utlån av kapital) og eiendeler. 

8.25  Konto for allokering av primære inntekter er delt inn i en konto for næringsinntekt (II.1.2.1) og en konto for 

allokering av andre primære inntekter (II.1.2.2). 
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Tabell 8.4 — Konto II.1.2: Konto for allokering av primære inntekter 

Anvendelse 

 

Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer 

og tjenester 

Konto for 

utlandet 
Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Transaksjoner og saldoposter 

         B.2g Driftsresultat, brutto 

         B.3g Blandet inntekt, brutto 

         B.2n Driftsresultat, netto 

         B.3n Blandet inntekt, netto 

6  6       D.1 Lønnskostnader 

6  6       D.11 Lønn 

0  0       D.12 Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier 

0  0       D.121 Arbeidsgivers faktiske trygde- og 

pensjonspremier 

0  0       D.1211 Arbeidsgivers faktiske pensjonspremier 

0  0       D.1212 Arbeidsgivers faktiske premier, unntatt 

pensjonspremier 

0  0       D.122 Arbeidsgivers beregnede trygde- og 

pensjonspremier 

0  0       D.1221 Arbeidsgivers beregnede pensjonspremier 

0  0       D.1222 Arbeidsgivers beregnede premier, unntatt 

pensjonspremier 

0         D.2 Skatter på produksjon og import 

0         D.21 Produktskatter 

0         D.211 Merverdiavgift (mva.) 

0         D.212 Skatter og avgifter på import utenom 

merverdiavgift 

0         D.2121 Importavgifter 

0         D.2122 Skatter på import utenom merverdiavgift og 

importavgifter 
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Anvendelse 

 

Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer 

og tjenester 

Konto for 

utlandet 
Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Transaksjoner og saldoposter 

0         D.214 Produktskatter utenom merverdiavgift og 

skatter på import 

0         D.29 Næringsskatter 

0         D.3 Subsidier 

0         D.31 Produktsubsidier 

0         D.311 Importsubsidier 

0         D.319 Andre produktsubsidier 

0         D.39 Næringssubsidier 

435  44 391 6 41 42 168 134 D.4 Formuesinntekt 

230  13 217 6 14 35 106 56 D.41 Renter 

79  17 62 0   15 47 D.42 Selskapsinntekt til fordeling 

67  13 54    15 39 D.421 Utbytte 

12  4 8    0 8 D.422 Uttak av inntekter fra selskapslignende 

foretak 

14  14 0    0 0 D.43 Reinvestert fortjeneste på 

direkteinvesteringer i/fra utlandet 

47  0 47    47  D.44 Annen inntekt fra investeringer 

25  0 25    25  D.441 Inntekt fra investering som skal tilskrives 

forsikringstakere 

8  0 8    8  D.442 Inntekt fra investering fra 

pensjonsrettigheter 
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Anvendelse 

 

Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer 

og tjenester 

Konto for 

utlandet 
Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Transaksjoner og saldoposter 

14  0 14    14  D.443 Inntekt fra investering som skal tilskrives 

andelseiere i kollektive investeringsfond 

6  0 6    6  D.4431 Utbytte som skal tilskrives andelseiere i 

kollektive investeringsfond 

8  0 8    8  D.4432 Tilbakehold overskudd som skal tilskrives 

andelseiere i kollektive investeringsfond 

653   65 0 27 7 0 31 D.45 Grunnrente mv. 

1 864   1 864 4 1 381 198 27 254 B.5g/B.5*g Primære inntekter, brutto/bruttonasjonal-

inntekt 

1 642   1 642 1 1 358 171 15 97 B.5n/B.5*n Primære inntekter, netto/nettonasjonal-

inntekt 

Tabell 8.4 — Konto II.1.2: Konto for allokering av primære inntekter (forts.) 

Tilgang 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Transaksjoner og saldoposter 
Ikke-finansielle 

foretak 
Finansielle foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien Konto for utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

B.2g Driftsresultat, brutto 292 46 27 84 3 452   452 

B.3g Blandet inntekt, brutto    61  61   61 

B.2n Driftsresultat, netto 135 34 0 69 0 238   238 

B.3n Blandet inntekt, netto    53  53   53 

D.1 Lønnskostnader    1 154  1 154 2  1 156 
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Tilgang 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Transaksjoner og saldoposter 
Ikke-finansielle 

foretak 
Finansielle foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien Konto for utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

D.11 Lønn    954  954 2  956 

D.12 Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier    200  200 0  200 

D.121 Arbeidsgivers faktiske trygde- og 

pensjonspremier 

   181  181 0  181 

D.1211 Arbeidsgivers faktiske pensjonspremier    168  168 0  168 

D.1212 Arbeidsgivers faktiske premier, unntatt 

pensjonspremier 

   13  13 0  13 

D.122 Arbeidsgivers beregnede trygde- og 

pensjonspremier 

   19  19 0  19 

D.1221 Arbeidsgivers beregnede pensjonspremier    18  18 0  18 

D.1222 Arbeidsgivers beregnede premier, unntatt 

pensjonspremier 

   1  1 0  1 

D.2 Skatter på produksjon og import   235   235   235 

D.21 Produktskatter   141   141   141 

D.211 Merverdiavgift (mva.)   121   121   121 

D.212 Skatter og avgifter på import utenom 

merverdiavgift 

  17   17   17 

D.2121 Importavgifter   17   17   17 

D.2122 Skatter på import utenom merverdiavgift og 

importavgifter 

  0   0   0 

D.214 Produktskatter utenom merverdiavgift og 

skatter på import 

  3   3   3 

D.29 Næringsskatter   94   94   94 

D.3 Subsidier   – 44   – 44   – 44 

D.31 Produktsubsidier   – 8   – 8   – 8 

D.311 Importsubsidier   0   0   0 
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Tilgang 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Transaksjoner og saldoposter 
Ikke-finansielle 

foretak 
Finansielle foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien Konto for utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

D.319 Andre produktsubsidier   – 8   – 8   – 8 

D.39 Næringssubsidier   – 36   – 36   – 36 

D.4 Formuesinntekt 96 149 22 123 7 397 38  435 

D.41 Renter 33 106 14 49 7 209 21  230 

D.42 Selskapsinntekt til fordeling 10 25 7 20 0 62 17  79 

D.421 Utbytte 10 25 5 13 0 53 14  67 

D.422 Uttak av inntekter fra selskapslignende 

foretak 

  2 7  9 3  12 

D.43 Reinvestert fortjeneste på 

direkteinvesteringer i/fra utlandet 

4 7 0 3 0 14 0  14 

D.44 Annen inntekt fra investeringer 8 8 1 30 0 47 0  47 

D.441 Inntekt fra investering som skal tilskrives 

forsikringstakere 

5 0 0 20 0 25 0  25 

D.442 Inntekt fra investering fra 

pensjonsrettigheter 

   8  8 0  8 

D.443 Inntekt fra investering som skal tilskrives 

andelseiere i kollektive investeringsfond 

3 8 1 2 0 14 0  14 

D.4431 Utbytte som skal tilskrives andelseiere i 

kollektive investeringsfond 

1 3 0 2 0 6 0  6 

D.4432 Tilbakehold overskudd som skal tilskrives 

andelseiere i kollektive investeringsfond 

2 5 1 0 0 8 0  8 

D.45 Grunnrente mv. 41 3 0 21 0 65   65 

B.5g/B.5*g Primære inntekter, 

brutto/bruttonasjonalinntekt 

         

B.5n/B.5*n Primære inntekter, 

netto/nettonasjonalinntekt 

         



Nr. 53/242 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

Konto for næringsinntekt (II.1.2.1) 

8.26  Hensikten med konto for næringsinntekt er å fastsette en saldopost som tilsvarer begrepet løpende overskudd 

før fordeling og inntektsskatt, som vanligvis brukes i foretaksregnskap. 

8.27  For offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner gjelder denne kontoen bare deres markedsrettet 

virksomhet. 

8.28  Næringsinntekten tilsvarer driftsresultatet eller blandet inntekt (på tilgangssiden): 

pluss formuesinntekt mottatt i forbindelse med finanskapital og annen kapital som tilhører foretaket (på 

tilgangssiden), 

minus rente på gjeld som foretaket skal betale, annen inntekt på investeringer som skal betales og 

grunnrente mv. som skal betales for grunn og andre naturressurser som leies av foretaket (på 

anvendelsessiden). 

Formuesinntekt som skal betales i form av utbytte, uttak av inntekter fra selskapslignende foretak eller 

reinvestert fortjeneste av direkteinvesteringer i/fra utlandet, trekkes ikke fra næringsinntekten. 

Konto for allokering av andre primære inntekter (II.1.2.2) 

8.29  Hensikten med konto for allokering av andre primære inntekter er å gå tilbake fra begrepet næringsinntekt til 

begrepet primære inntekter. Den inneholder derfor de komponentene av primære inntekter som ikke er tatt 

med i kontoen for næringsinntekt: 

a)  for foretak: fordelt utbytte, uttak av inntekter fra selskapslignende foretak og reinvestert fortjeneste av 

direkteinvesteringer i/fra utlandet (på anvendelsessiden), 

b)  for husholdninger: 

1)  formuesinntekt som skal betales, unntatt grunnrente mv. og rente som skal betales i forbindelse med 

foretakets aktivitet (på anvendelsessiden), 

2)  lønnskostnader (på tilgangssiden), 

3)  mottatt formuesinntekt, unntatt den som er mottatt i forbindelse med foretakets virksomhet (på 

tilgangssiden), 

c)  for offentlig forvaltning: 

1)  formuesinntekt som skal betales, unntatt den som skal betales i forbindelse med markedsrettet 

virksomhet (på anvendelsessiden), 

2)  skatter på produksjon og import minus subsidier (på tilgangssiden), 

3)  mottatt formuesinntekt, unntatt den som er mottatt i forbindelse med markedsrettet virksomhet (på 

tilgangssiden). 
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Tabell 8.5 — Konto II.1.2.1: Næringsinntekt 

Anvendelse 

 

Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer 

og tjenester 

Konto for 

utlandet 
Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Transaksjoner og saldoposter 

         B.2g Driftsresultat, brutto 

         B.3g Blandet inntekt, brutto 

         B.2n Driftsresultat, netto 

         B.3n Blandet inntekt, netto 

240   240    153 87 D.4 Formuesinntekt 

162   162    106 56 D.41 Renter 

         D.42 Selskapsinntekt til fordeling 

         D.421 Utbytte 

         D.422 Uttak av inntekter fra selskapslignende 

foretak 

         D.43 Reinvestert fortjeneste på 

direkteinvesteringer i/fra utlandet 

47   47    47  D.44 Annen inntekt fra investeringer 

25   25    25  D.441 Inntekt fra investering som skal tilskrives 

forsikringstakere 

8   8    8  D.442 Inntekt fra investering fra 

pensjonsrettigheter 

14   14    14  D.443 Inntekt fra investering som skal tilskrives 

andelseiere i kollektive investeringsfond 

31   31    0 31 D.45 Grunnrente mv. 

343   343    42 301 B.4g Næringsinntekt, brutto 

174   174    30 144 B.4n Næringsinntekt, netto 
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Tabell 8.5 — Konto II.1.2.1: Næringsinntekt (forts.) 

Tilgang 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Transaksjoner og saldoposter 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien 

Konto for 

utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

B.2g Driftsresultat, brutto 292 46 27 84 3 452   452 

B.3g Blandet inntekt, brutto    61  61   61 

B.2n Driftsresultat, netto 135 34 0 69 0 238   238 

B.3n Blandet inntekt, netto    53  53   53 

D.4 Formuesinntekt 96 149    245   245 

D.41 Renter 33 106    139   139 

D.42 Selskapsinntekt til fordeling 10 25    35   35 

D.421 Utbytte 10 25    35   35 

D.422 Uttak av inntekter fra selskapslignende 

foretak 

     0   0 

D.43 Reinvestert fortjeneste på direkteinvesteringer 

i/fra utlandet 

4 7    11   11 

D.44 Annen inntekt fra investeringer 8 8    16   16 

D.441 Inntekt fra investering som skal tilskrives 

forsikringstakere 

5     5   5 

D.442 Inntekt fra investering fra pensjonsrettigheter      0   0 

D.443 Inntekt fra investering som skal tilskrives 

andelseiere i kollektive investeringsfond 

3 8    11   11 

D.45 Grunnrente mv. 41 3    44   44 

B.4g Næringsinntekt, brutto          

B.4n Næringsinntekt, netto          
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Tabell 8.5 — Konto II.1.2.2: Allokering av andre primære inntekter 

Anvendelse 

 

Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer 

og tjenester 

Konto for 

utlandet 
Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Transaksjoner og saldoposter 

         B.4g Næringsinntekt, brutto 

         B.4n Næringsinntekt, netto 

6  6       D.1 Lønnskostnader 

6  6       D.11 Lønn 

         D.12 Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier 

         D.121 Arbeidsgivers faktiske trygde- og 

pensjonspremier 

         D.122 Arbeidsgivers beregnede trygde- og 

pensjonspremier 

         D.2 Skatter på produksjon og import 

         D.21 Produktskatter 

         D.211 Merverdiavgift (mva.) 

         D.212 Skatter og avgifter på import utenom 

merverdiavgift 

         D.2121 Importavgifter 

         D.2122 Skatter på import utenom merverdiavgift og 

importavgifter 

         D.214 Produktskatter utenom merverdiavgift og 

skatter på import 

         D.29 Næringsskatter 

         D.3 Subsidier 

         D.31 Produktsubsidier 

         D.311 Importsubsidier 
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Anvendelse 

 

Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer 

og tjenester 

Konto for 

utlandet 
Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Transaksjoner og saldoposter 

         D.319 Andre produktsubsidier 

         D.39 Næringssubsidier 

214  63 151 6 41 42 15 47 D.4 Formuesinntekt 

68  13 55 6 14 35   D.41 Renter 

98  36 62    15 47 D.42 Selskapsinntekt til fordeling 

54  0 54    15 39 D.421 Utbytte 

44  36 8     8 D.422 Uttak av inntekter fra selskapslignende 

foretak 

14  14 0      D.43 Reinvestert fortjeneste på 

direkteinvesteringer i/fra utlandet 

         D.44 Annen inntekt fra investeringer 

         D.441 Inntekt fra investering som skal tilskrives 

forsikringstakere 

         D.442 Inntekt fra investering fra 

pensjonsrettigheter 

         D.443 Inntekt fra investering som skal tilskrives 

andelseiere i kollektive investeringsfond 

34   34 0 27 7   D.45 Grunnrente mv. 

1 864   1 864 4 1 381 198 27 254 B.5g/B.5*g Primære inntekter, 

brutto/bruttonasjonalinntekt 

1 642   1 642 1 1 358 171 15 97 B.5n/B.5*n Primære inntekter, 

netto/nettonasjonalinntekt 
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Tabell 8.5 — Konto II.1.2.2: Allokering av andre primære inntekter (forts.) 

Tilgang 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Transaksjoner og saldoposter 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien 

Konto for 

utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

B.4g Næringsinntekt, brutto 301 42    343   343 

B.4n Næringsinntekt, netto 144 30    174   174 

D.1 Lønnskostnader    1 154  1 154 2  1 156 

D.11 Lønn    954  954 2  956 

D.12 Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier    200  200   200 

D.121 Arbeidsgivers faktiske trygde- og 

pensjonspremier 

   181  181   181 

D.122 Arbeidsgivers beregnede trygde- og 

pensjonspremier 

   19  19   19 

D.2 Skatter på produksjon og import   235   235   235 

D.21 Produktskatter   141   141   141 

D.211 Merverdiavgift (mva.)   121   121   121 

D.212 Skatter og avgifter på import utenom 

merverdiavgift 

  17   17   17 

D.2121 Importavgifter   17   17   17 

D.2122 Skatter på import utenom merverdiavgift og 

importavgifter 

  0   0   0 

D.214 Produktskatter utenom merverdiavgift og 

skatter på import 

  3   3   3 

D.29 Næringsskatter   94   94   94 

D.3 Subsidier   – 44   – 44   – 44 

D.31 Produktsubsidier   – 8   – 8   – 8 
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Tilgang 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Transaksjoner og saldoposter 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien 

Konto for 

utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

D.311 Importsubsidier   0   0   0 

D.319 Andre produktsubsidier   – 8   – 8   – 8 

D.39 Næringssubsidier   – 36   – 36   – 36 

D.4 Formuesinntekt   22 123 7 152 38  190 

D.41 Renter   14 49 7 70 21  91 

D.42 Selskapsinntekt til fordeling   7 20 0 27 17  44 

D.421 Utbytte   5 13 0 18 14  32 

D.422 Uttak av inntekter fra selskapslignende 

foretak 

  2 7 0 9 3  12 

D.43 Reinvestert fortjeneste på 

direkteinvesteringer i/fra utlandet 

  0 3 0 3 0  3 

D.44 Annen inntekt fra investeringer   1 30 0 31 0  31 

D.441 Inntekt fra investering som skal tilskrives 

forsikringstakere 

  0 20 0 20 0  20 

D.442 Inntekt fra investering fra 

pensjonsrettigheter 

  0 8 0 8 0  8 

D.443 Inntekt fra investering som skal tilskrives 

andelseiere i kollektive investeringsfond 

  1 2 0 3 0  3 

D.45 Grunnrente mv.   0 21 0 21   21 

B.5g/B.5*g Primære inntekter, 

brutto/bruttonasjonalinntekt 

         

B.5n/B.5*n Primære inntekter, 

netto/nettonasjonalinntekt 

         



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/249 

 

Konto for sekundær inntektsfordeling (II.2) 

8.30  Konto for sekundær inntektsfordeling viser hvordan saldoen for de primære inntektene til en institusjonell 

sektor påvirkes ved omfordeling: skatter på inntekt, formue osv., trygde- og pensjonspremier og stønader 

(unntatt sosiale naturaloverføringer) og andre løpende overføringer. 

8.31  Saldoposten for denne kontoen er disponibel inntekt som gjenspeiler løpende transaksjoner og er det beløp 

som er tilgjengelig for konsum og sparing. 

8.32  Trygde- og pensjonspremier registreres på anvendelsessiden av husholdningenes konto for sekundær 

inntektsfordeling og på tilgangssiden av konto for sekundær inntektsfordeling for de institusjonelle sektorene 

som er ansvarlige for forvaltningen av trygde- og pensjonsordningene. Når arbeidsgiver skal betale disse for 

sine ansatte, tas de først med under lønnskostnader på anvendelsessiden av arbeidsgivers konto for 

inntektsopptjening, fordi de er en del av lønnsomkostningene. De registreres også som lønnskostnader på 

tilgangssiden av husholdningenes konto for allokering av primære inntekter, fordi de tilsvarer ytelser til 

husholdninger. 

De trygde- og pensjonspremier som vises på anvendelsessiden av husholdningenes konto for sekundær 

inntektsfordeling, er eksklusive tjenesteandeler til pensjonskasser og andre forsikringsselskaper hvis tilganger 

helt eller delvis består av faktiske trygde- og pensjonspremier. 

I tabellen vises en korreksjonspost for tjenesteandeler i trygde- og pensjonsordninger. Netto trygde- og 

pensjonspremier (D.61) registreres eksklusive disse gebyrene, men ettersom det er vanskelig å fordele dem på 

de ulike elementene i D.61, vises disse premiene inklusive slike gebyrer i tabellen. D.61 er derfor summen av 

de elementer som inngår i koden, minus korreksjonsposten. 

Konto for inntektsomfordeling i naturalier (II.3) 

8.33  Konto for inntektsomfordeling i naturalier gir et bredere inntrykk av husholdningenes inntekt fordi den tar 

med strømmene som tilsvarer anvendelsen av individuelle varer og tjenester, som disse husholdningene 

mottar kostnadsfritt fra offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner, dvs. stønader i naturalier. Dette letter 

en sammenligning over tid når det er forskjeller eller endringer i økonomiske og sosiale forhold, og supplerer 

analyser av offentlig forvaltnings rolle ved omfordeling av inntekt. 

8.34  Sosiale naturaloverføringer registreres på tilgangssiden av kontoen for inntektsomfordeling i naturalier for 

husholdninger og på anvendelsessiden for offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner. 
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Tabell 8.6 — Konto II.2: Konto for sekundær inntektsfordeling 

Anvendelse 

 

Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer 

og tjenester 

Konto for 

utlandet 
Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Transaksjoner og saldoposter 

         B.5g/B.5*g Primære inntekter, brutto/bruttonasjonal-

inntekt 

         B.5n/B.5*n Primære inntekter, netto/nettonasjonalinntekt 

1 229  17 1 212 7 582 248 277 98  Løpende overføringer 

213  1 212 0 178 0 10 24 D.5 Skatter på inntekt, formue osv. 

204  1 203 0 176 0 7 20 D.51 Inntektsskatter 

9   9 0 2 0 3 4 D.59 Andre skatter 

333  0 333  333    D.61 Netto trygde- og pensjonspremier 

181  0 181  181    D.611 Arbeidsgivers faktiske trygde- og 

pensjonspremier 

168  0 168  168    D.6111 Arbeidsgivers faktiske pensjonspremier 

13  0 13  13    D.6112 Arbeidsgivers faktiske premier, unntatt 

pensjonspremier 

19  0 19  19    D.612 Arbeidsgivers beregnede trygde- og 

pensjonspremier 

18  0 18  18    D.6121 Arbeidsgivers beregnede pensjonspremier 

1  0 1  1    D.6122 Arbeidsgivers beregnede premier, unntatt 

pensjonspremier 

129  0 129  129    D.613 Husholdningers faktiske trygde- og 

pensjonspremier 

115  0 115  115    D.6131 Husholdningers faktiske pensjonspremier 

14  0 14  14    D.6132 Husholdningers faktiske premier, unntatt 

pensjonspremier 

10  0 10  10    D.614 Husholdningers trygde- og 

pensjonspremietillegg 

8  0 8  8    D.6141 Husholdningers pensjonspremietillegg 
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Anvendelse 

 

Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer 

og tjenester 

Konto for 

utlandet 
Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Transaksjoner og saldoposter 

2  0 2  2    D.6142 Husholdningers premietillegg, unntatt 

pensjon 

– 6  0 – 6  – 6    D.61SC Tjenesteandeler i trygde- og 

pensjonsordninger 

384  0 384 5 0 112 205 62 D.62 Stønader utenom sosiale naturaloverføringer 

53  0 53   53   D.621 Trygdestønader, kontantytelser 

45  0 45   45   D.6211 Trygdepensjonsstønader, kontantytelser 

8  0 8   8   D.6212 Trygdestønader unntatt pensjon, 

kontantytelser 

279  0 279 5 0 7 205 62 D.622 Andre ytelser fra trygde- og 

pensjonsordninger 

250  0 250 3 0 5 193 49 D.6221 Andre pensjonsytelser fra trygde- og 

pensjonsordninger 

29  0 29 2 0 2 12 13 D.6222 Andre ytelser enn pensjon fra trygde- og 

pensjonsordninger 

52   52   52   D.623 Sosialstønader, kontantytelser 

299  16 283 2 71 136 62 12 D.7 Andre løpende overføringer 

58  2 56 0 31 4 13 8 D.71 Netto skadeforsikringspremier 

44  1 43 0 31 4 0 8 D.711 Netto skadeforsikringspremier, direkte 

forsikring 

14  1 13    13  D.712 Netto skadeforsikringspremier, 

gjenforsikring 

60  12 48    48  D.72 Skadeforsikringskrav 

45  0 45    45  D.721 Skadeforsikringskrav, direkte forsikring 

15  12 3    3  D.722 Skadeforsikringskrav, gjenforsikring 

96  0 96   96   D.73 Løpende overføringer i offentlig forvaltning 

23  1 22   22   D.74 Løpende internasjonalt samarbeid 
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Anvendelse 

 

Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer 

og tjenester 

Konto for 

utlandet 
Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Transaksjoner og saldoposter 

53  1 52 2 40 5 1 4 D.75 Diverse løpende overføringer 

36  0 36 0 29 5 1 1 D.751 Løpende overføringer til ideelle 

organisasjoner 

8  1 7  7    D.752 Løpende overføringer mellom husholdninger 

9  0 9 2 4 0 0 3 D.759 Andre diverse løpende overføringer 

9   9   9   D.76 EUs merverdiavgifts- og BNI-baserte 

inntektskilder 

1 826   1 826 37 1 219 317 25 228 B.6g Disponibel inntekt, brutto 

1 604   1 604 34 1 196 290 13 71 B.6n Disponibel inntekt, netto 

Tabell 8.6 — Konto II.2: Konto for sekundær inntektsfordeling (forts.) 

Tilgang 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Transaksjoner og saldoposter 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien 

Konto for 

utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

B.5g/B.5*g Primære inntekter, 

brutto/bruttonasjonalinntekt 

254 27 198 1 381 4 1 864   1 864 

B.5n/B.5*n Primære inntekter, 

netto/nettonasjonalinntekt 

97 15 171 1 358 1 1 642   1 642 

 Løpende overføringer 72 275 367 420 40 1 174 55  1 229 

D.5 Skatter på inntekt, formue osv.   213   213 0  213 

D.51 Inntektsskatter   204   204 0  204 

D.59 Andre skatter   9   9   9 

D.61 Netto trygde- og pensjonspremier 66 212 50 0 5 333 0  333 
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Tilgang 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Transaksjoner og saldoposter 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien 

Konto for 

utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

D.611 Arbeidsgivers faktiske trygde- og 

pensjonspremier 

31 109 38 0 3 181 0  181 

D.6111 Arbeidsgivers faktiske pensjonspremier 27 104 35 0 2 168 0  168 

D.6112 Arbeidsgivers faktiske premier, unntatt 

pensjonspremier 

4 5 3 0 1 13 0  13 

D.612 Arbeidsgivers beregnede trygde- og 

pensjonspremier 

12 2 4 0 1 19 0  19 

D.6121 Arbeidsgivers beregnede pensjonspremier 12 1 4 0 1 18 0  18 

D.6122 Arbeidsgivers beregnede premier, unntatt 

pensjonspremier 

0 1 0 0 0 1 0  1 

D.613 Husholdningers faktiske trygde- og 

pensjonspremier 

25 94 9 0 1 129 0  129 

D.6131 Husholdningers faktiske pensjonspremier 19 90 6 0 0 115 0  115 

D.6132 Husholdningers faktiske premier, unntatt 

pensjonspremier 

6 4 3 0 1 14 0  14 

D.614 Husholdningers trygde- og 

pensjonspremietillegg 

 10    10 0  10 

D.6141 Husholdningers pensjonspremietillegg  8    8 0  8 

D.6142 Husholdningers premietillegg, unntatt 

pensjon 

 2    2 0  2 

D.61SC Tjenesteandeler i trygde- og 

pensjonsordninger 

2 3  1  6 0  6 

D.62 Stønader utenom sosiale 

naturaloverføringer 

   384  384 0  384 

D.621 Trygdestønader, kontantytelser    53  53 0  53 

D.6211 Trygdepensjonsstønader, kontantytelser    45  45 0  45 

D.6212 Trygdestønader unntatt pensjon, 

kontantytelser 

   8  8 0  8 

D.622 Andre ytelser fra trygde- og 

pensjonsordninger 

   279  279 0  279 
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Tilgang 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Transaksjoner og saldoposter 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien 

Konto for 

utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

D.6221 Andre pensjonsytelser fra trygde- og 

pensjonsordninger 

   250  250 0  250 

D.6222 Andre ytelser enn pensjon fra trygde- og 

pensjonsordninger 

   29  29 0  29 

D.623 Sosialstønader, kontantytelser    52  52 0  52 

D.7 Andre løpende overføringer 6 62 104 36 36 244 55  299 

D.71 Netto skadeforsikringspremier  47    47 11  58 

D.711 Netto skadeforsikringspremier, direkte 

forsikring 

 44    44   44 

D.712 Netto skadeforsikringspremier, 

gjenforsikring 

 3    3 11  14 

D.72 Skadeforsikringskrav 6 15 1 35 0 57 3  60 

D.721 Skadeforsikringskrav, direkte forsikring 6  1 35  42 3  45 

D.722 Skadeforsikringskrav, gjenforsikring  15    15 0  15 

D.73 Løpende overføringer i offentlig 

forvaltning 

  96   96 0  96 

D.74 Løpende internasjonalt samarbeid   1   1 22  23 

D.75 Diverse løpende overføringer 0 0 6 1 36 43 10  53 

D.751 Løpende overføringer til ideelle 

organisasjoner 

    36 36   36 

D.752 Løpende overføringer mellom 

husholdninger 

   1  1 7  8 

D.759 Andre diverse løpende overføringer   6   6 3  9 

D.76 EUs merverdiavgifts- og BNI-baserte 

inntektskilder 

      9  9 

B.6g Disponibel inntekt, brutto          

B.6n Disponibel inntekt, netto          
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Tabell 8.7 — Konto II.3: Konto for inntektsomfordeling i naturalier 

Anvendelse 

 
Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer 

og tjenester 

Konto for 

utlandet 
Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Transaksjoner og saldoposter 

         B.6g Disponibel inntekt, brutto 

         B.6n Disponibel inntekt, netto 

215   215 31  184   D.63 Sosiale naturaloverføringer 

211   211 31  180   D.631 Sosiale naturaloverføringer — ikke-

markedsrettet produksjon 

4   4   4   D.632 Sosiale naturaloverføringer — kjøpt 

markedsrettet produksjon 

1 826   1 826 6 1 434 133 25 228 B.7g Justert disponibel inntekt, brutto 

1 604   1 604 3 1 411 106 13 71 B.7n Justert disponibel inntekt, netto 

 

Tilgang 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Transaksjoner og saldoposter 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien 

Konto for 

utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

B.6g Disponibel inntekt, brutto 228 25 317 1 219 37 1 826   1 826 

B.6n Disponibel inntekt, netto 71 13 290 1 196 34 1 604   1 604 

D.63 Sosiale naturaloverføringer    215  215   215 

D.631 Sosiale naturaloverføringer — ikke-

markedsrettet produksjon 

   211  211   211 

D.632 Sosiale naturaloverføringer — kjøpt 

markedsrettet produksjon 

   4  4   4 

B.7g Justert disponibel inntekt, brutto          

B.7n Justert disponibel inntekt, netto          
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Konto for inntektsanvendelse (II.4) 

8.36  For institusjonelle sektorer med konsum viser konto for inntektsanvendelse hvordan den disponible inntekten 

(eller den justerte disponible inntekten) deles mellom konsum (eller sluttkonsum) og sparing. 

8.37  I ENS er det bare offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner og husholdninger som har konsum. I tillegg 

omfatter konto for inntektsanvendelse en korreksjonspost for husholdninger og pensjonskasser (D.8 – 

korreksjon for endring i pensjonsrettigheter), som gjelder måten transaksjoner mellom husholdninger og 

pensjonskasser registreres på. Dette forklares i kapittelet om fordelingstransaksjoner nr. 4.141. 

Konto for anvendelse av disponibel inntekt (II.4.1) 

8.38  Konto for anvendelse av disponibel inntekt omfatter begrepet konsum finansiert av de forskjellige berørte 

sektorene: husholdninger, offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner. 

8.39  Saldoposten på kontoen for anvendelse av disponibel inntekt er sparing. 

Konto for anvendelse av justert disponibel inntekt (II.4.2) 

8.40  Denne kontoen er knyttet til konto for inntektsomfordeling i naturalier (II.3). Konto for anvendelse av justert 

disponibel inntekt omfatter posten sluttkonsum, som tilsvarer verdien av de varer og tjenester som faktisk er 

til disposisjon for husholdningene for konsum, selv om anskaffelsen av disse er finansiert av offentlig 

forvaltning eller ideelle organisasjoner. 

Derfor tilsvarer sluttkonsumet i offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner bare kollektivt konsum. 

8.41  Når det gjelder totaløkonomien, er konsum og sluttkonsum lik hverandre. Det er bare fordelingen på 

institusjonelle sektorer som er forskjellig. Det samme gjelder disponibel inntekt og justert disponibel inntekt. 

8.42  Sparing er saldoposten i begge versjoner av inntektsanvendelseskontoen. Dens verdi er lik for alle sektorer, 

uansett om den oppnås ved å trekke konsum fra disponibel inntekt eller ved å trekke sluttkonsum fra justert 

disponibel inntekt. 

8.43  Sparing er det (positive eller negative) beløpet som er resultatet av løpende transaksjoner som gir forbindelsen 

til akkumuleringskontoene. Dersom sparingen er positiv, blir ikke-anvendt inntekt brukt til anskaffelse av 

eiendeler eller reduksjon av gjeld. Dersom sparingen er negativ, blir visse eiendeler frigjort eller visse 

gjeldsposter økt.  
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Tabell 8.8 — Konto II.4.1: Konto for anvendelse av disponibel inntekt 

Anvendelse 

 

Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer 

og tjenester 

Konto for 

utlandet 
Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Transaksjoner og saldoposter 

         B.6g Disponibel inntekt, brutto 

         B.6n Disponibel inntekt, netto 

1 399   1 399 32 1 015 352   P.3 Konsum 

1 230   1 230 31 1 015 184   P.31 Individuelt konsum 

169   169 1  168   P.32 Kollektivt konsum 

11  0 11 0  0 11 0 D.8 Korreksjon for endring i pensjonsrettigheter 

427   427 5 215 – 35 14 228 B.8g Sparing, brutto 

205   205 2 192 – 62 2 71 B.8n Sparing, netto 

– 13  – 13       B.12 Driftsbalansen overfor utlandet 

 

Tilgang 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Transaksjoner og saldoposter 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien 

Konto for 

utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

B.6g Disponibel inntekt, brutto 228 25 317 1 219 37 1 826   1 826 

B.6n Disponibel inntekt, netto 71 13 290 1 196 34 1 604   1 604 

P.3 Konsum        1 399 1 399 

P.31 Individuelt konsum        1 230 1 230 

P.32 Kollektivt konsum        169 169 

D.8 Korreksjon for endring i pensjonsrettigheter    11  11 0  11 

B.8g Sparing, brutto          

B.8n Sparing, netto          

B.12 Driftsbalansen overfor utlandet          
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Tabell 8.9 — Konto II.4.2: Konto for anvendelse av korrigert disponibel inntekt 

Anvendelse 

 
Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer 

og tjenester 

Konto for 

utlandet 
Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Transaksjoner og saldoposter 

         B.7g Justert disponibel inntekt, brutto 

         B.7n Justert disponibel inntekt, netto 

1399   1 399 1 1 230 168   P.4 Sluttkonsum 

1230   1 230  1 230    P.41 Individuelt konsum 

169   169 1  168   P.42 Kollektivt konsum 

11  0 11 0  0 11 0 D.8 Korreksjon for endring i pensjonsrettigheter 

427   427 5 215 – 35 14 228 B.8g Sparing, brutto 

205   205 2 192 – 62 2 71 B.8n Sparing, netto 

– 13  – 13       B.12 Driftsbalansen overfor utlandet 

 

Tilgang 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 
Tilsvarende poster på 

 

         

 Transaksjoner og saldoposter 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien 

Konto for 

utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

B.7g Justert disponibel inntekt, brutto 228 25 133 1 434 6 1 826   1 826 

B.7n Justert disponibel inntekt, netto 71 13 106 1 411 3 1 604   1 604 

P.4 Sluttkonsum        1 399 1 399 

P.41 Individuelt konsum        1 230 1 230 

P.42 Kollektivt konsum        169 169 

D.8 Korreksjon for endring i pensjonsrettigheter    11  11 0  11 

B.8g Sparing, brutto          

B.8n Sparing, netto          

B.12 Driftsbalansen overfor utlandet          
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Akkumuleringskontoer (III) 

8.44  Akkumuleringskontoene er strømningskontoer. Her registreres de forskjellige årsakene til endringer i 

enhetenes eiendeler og gjeld og endringer i deres nettoformue. 

8.45  Endringer i eiendeler registreres på venstre side av kontoene (pluss eller minus), endringer i gjeld og 

nettoformue på høyre side (pluss eller minus). 

Kapitalkonto (III.1) 

8.46  Kapitalkontoen registrerer innenlandske enheters anskaffelser minus avhending av ikke-finansiell kapital og 

måler endringen i nettoformuen forårsaket av sparing (endelig saldopost for løpende kontoer) og 

kapitaloverføringer. 

8.47  Kapitalkontoen gjør det mulig å fastslå i hvilken grad anskaffelser minus avhending av ikke-finansiell kapital 

er finansiert med sparing og ved kapitaloverføringer. Den viser positiv nettofinansinvestering, som tilsvarer 

beløpet som en enhet eller sektor har til rådighet for direkte eller indirekte finansiering av andre enheter eller 

sektorer, eller negativ nettofinansinvestering, som tilsvarer det beløpet en enhet eller sektor må låne fra andre 

enheter eller sektorer. 

Konto for endringer i nettoformue på grunn av sparing og kapitaloverføringer (III.1.1) 

8.48  Denne kontoen gjør det mulig å fastslå endringene i nettoformuen på grunn av sparing og kapitaloverføringer, 

som tilsvarer netto sparing pluss mottatte kapitaloverføringer minus betalte kapitaloverføringer. 

Konto for anskaffelse av ikke-finansiell kapital (III.1.2) 

8.49  Denne kontoen registrerer anskaffelser minus avhending av ikke-finansiell kapital med henblikk på å gå 

tilbake fra begrepet endringer i nettoformue på grunn av sparing og kapitaloverføringer til begrepet 

nettofinansinvestering. 

Konto for finanstransaksjoner (III.2) 

8.50  Kontoen for finanstransaksjoner registrerer, etter type finansielt instrument, endringene i finansielle 

fordringer og gjeld som utgjør nettofinansinvesteringen. Ettersom disse bør tilsvare saldopostene for finansielt 

overskudd og underskudd på kapitalkontoen, overført til denne kontoen som første post på den siden av 

kontoen som viser endringer i gjeld og nettoformue, har denne kontoen ingen saldopost. 

8.51  Klassifikasjonen av fordringer og gjeld som brukes i konto for finanstransaksjoner, er identisk med den som 

brukes i balansene.  
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Tabell 8.10 – Konto III.1.1: Konto for endringer i nettoformue på grunn av sparing og kapitaloverføringer 

Endringer i eiendeler 

 

Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer 

og tjenester 

Konto for 

utlandet 
Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Transaksjoner og saldoposter 

         B.8n Sparing, netto 

         B.12 Driftsbalansen overfor utlandet 

         D.9r Kapitaloverføringer, mottatte 

         D.91r Kapitalskatter, mottatte 

         D.92r Investeringstilskudd, mottatte 

         D.99r Andre kapitaloverføringer, mottatte 

         D.9p Kapitaloverføringer, betalte 

         D.91p Kapitalskatter, betalte 

         D.92p Investeringstilskudd, betalte 

         D.99p Andre kapitaloverføringer, betalte 

192  – 29 221 20 236 – 81 – 16 62 B.101 Endringer i nettoformue på grunn av sparing 

og kapitaloverføringer 

 

Endringer i gjeld og nettoformue 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Transaksjoner og saldoposter 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien 

Konto for 

utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

B.8n Sparing, netto 71 2 – 62 192 2 205   205 

B.12 Driftsbalansen overfor utlandet       – 13  – 13 

D.9r Kapitaloverføringer, mottatte 33 0 6 23 0 62 4  66 
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Endringer i gjeld og nettoformue 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Transaksjoner og saldoposter 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien 

Konto for 

utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

D.91r Kapitalskatter, mottatte   2   2   2 

D.92r Investeringstilskudd, mottatte 23 0 0 0 0 23 4  27 

D.99r Andre kapitaloverføringer, mottatte 10  4 23  37   37 

D.9p Kapitaloverføringer, betalte – 16 – 7 – 34 – 5 – 3 – 65 – 1  – 66 

D.91p Kapitalskatter, betalte 0 0 0 – 2 0 – 2 0  – 2 

D.92p Investeringstilskudd, betalte   – 27   – 27   – 27 

D.99p Andre kapitaloverføringer, betalte – 16 – 7 – 7 – 3 – 3 – 36 – 1  – 37 

B.101 Endringer i nettoformue på grunn av 

sparing og kapitaloverføringer 

88 – 5 – 90 210 – 1 202 – 10  192 

Tabell 8.11 — Konto III.1.2: Konto for anskaffelse av ikke-finansiell kapital 

Endringer i eiendeler 

 
Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer og 

tjenester 
Konto for utlandet Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 
Finansielle foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Transaksjoner og saldoposter 

         B.101 Endringer i nettoformue på grunn av sparing 

og kapitaloverføringer 

414   414 5 55 38 8 308 P.5g Bruttoinvestering 

192   192 2 32 11 – 4 151 P.5n Nettoinvestering 

376   376 5 48 35 8 280 P.51g Bruttoinvestering i fast realkapital 

359   359 5 48 35 8 263 P.511 Anskaffelser minus avhending av fast 

realkapital 

358   358 5 45 38 8 262 P.5111 Anskaffelse av ny fast realkapital 

9   9 1 3 0 0 5 P.5112 Anskaffelse av brukt fast realkapital 

– 8   – 8 – 1 0 – 3  – 4 P.5113 Avhending av brukt fast realkapital 

17   17     17 P.512 Kostnader ved eierskifte av ikke-produsert 

kapital 
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Endringer i eiendeler 

 
Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer og 

tjenester 
Konto for utlandet Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 
Finansielle foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Transaksjoner og saldoposter 

– 222   – 222 – 3 – 23 – 27 – 12 – 157 P.51c Kapitalslit 

28   28 0 2 0 0 26 P.52 Lagerendringer 

10   10 0 5 3 0 2 P.53 Anskaffelser minus avhending av 

verdigjenstander 

0   0 1 4 2 0 – 7 NP Anskaffelser minus avhending av ikke-

produsert kapital 

0   0 1 3 2 0 – 6 NP.1 Anskaffelser minus avhending av 

naturressurser 

0  0 0 0 1 0 0 – 1 NP.2 Anskaffelser minus avhending av kontrakter, 

leasingkontrakter og lisenser 

0  0 0    0 0 NP.3 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

0  – 10 10 – 4 174 – 103 – 1 – 56 B.9 Nettofinansinvestering (+/-) 

Tabell 8.11 — Konto III.1.2: Konto for anskaffelse av ikke-finansiell kapital (forts.) 

Endringer i gjeld og nettoformue 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Transaksjoner og saldoposter 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien 

Konto for 

utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

B.101 Endringer i nettoformue på grunn av 

sparing og kapitaloverføringer 

88 – 5 – 90 210 – 1 202 – 10  192 

P.5g Bruttoinvestering        414 414 

P.5n Nettoinvestering        192 192 

P.51g Bruttoinvestering i fast realkapital        376 376 

P.511 Anskaffelser minus avhending av fast 

realkapital 

       359 359 
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Endringer i gjeld og nettoformue 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Transaksjoner og saldoposter 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien 

Konto for 

utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

P.5111 Anskaffelse av ny fast realkapital        358 358 

P.5112 Anskaffelse av brukt fast realkapital        9 9 

P.5113 Avhending av brukt fast realkapital        – 8 – 8 

P.512 Kostnader ved eierskifte av ikke-produsert 

kapital 

       17 17 

P.51c Kapitalslit        – 222 – 222 

P.52 Lagerendringer        28 28 

P.53 Anskaffelser minus avhending av 

verdigjenstander 

       10 10 

NP Anskaffelser minus avhending av ikke-

produsert kapital 

       0 0 

NP.1 Anskaffelser minus avhending av 

naturressurser 

       0 0 

NP.2 Anskaffelser minus avhending av 

kontrakter, leasingkontrakter og lisenser 

         

NP.3 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

         

B.9 Nettofinansinvestering (+/-)          

Tabell 8.12 — Konto III.2: Konto for finanstransaksjoner 

Endringer i eiendeler 

 

Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer 

og tjenester 

Konto for 

utlandet 
Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Transaksjoner og saldoposter 

         B.9 Nettofinansinvestering (+/-) 

483  47 436 2 189 – 10 172 83 F Netto anskaffelse av finanskapital 
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Endringer i eiendeler 

 

Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer 

og tjenester 

Konto for 

utlandet 
Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Transaksjoner og saldoposter 

0  1 – 1    – 1  F.1 Monetært gull og SDR 

0  1 – 1    – 1  F.11 Monetært gull 

0  0 0    0  F.12 Spesielle trekkrettigheter 

100  11 89 2 64 – 26 10 39 F.2 Sedler og bankinnskudd 

36  3 33 1 10 2 15 5 F.21 Sedler 

28  2 26 1 27 – 27 – 5 30 F.22 Overførbare innskudd 

– 5   – 5    – 5  F.221 Interbankposisjoner 

33  2 31 1 27 – 27 0 30 F.229 Andre overførbare innskudd 

36  6 30 0 27 – 1 0 4 F.29 Andre bankinnskudd 

95  9 86 – 1 10 4 66 7 F.3 Omsettelige gjeldspapirer 

29  2 27 0 3 1 13 10 F.31 Kortsiktige 

66  7 59 – 1 7 3 53 – 3 F.32 Langsiktige 

82  4 78 0 3 3 53 19 F.4 Lån 

25  3 22 0 3 1 4 14 F.41 Kortsiktige 

57  1 56 0 0 2 49 5 F.42 Langsiktige 

119  12 107 0 66 3 28 10 F.5 Egenkapital og andeler i investeringsfond 

103  12 91 0 53 3 25 10 F.51 Egenkapital 

87  10 77 0 48 1 23 5 F.511 Børsnoterte aksjer 

9  2 7 0 2 1 1 3 F.512 Ikke-børsnoterte aksjer 

7  0 7 0 3 1 1 2 F.519 Annen egenkapital 



   

 

3
1

.8
.2

0
1
7

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 5

3
/2

6
5
 

 

Endringer i eiendeler 

 

Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer 

og tjenester 

Konto for 

utlandet 
Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Transaksjoner og saldoposter 

16  0 16 0 13 0 3 0 F.52 Aksjer/andeler i investeringsfond 

7  0 7 0 5 0 2 0 F.521 Aksjer/andeler i pengemarkedsfond 

9  0 9 0 8 0 1 0 F.522 Aksjer/andeler i investeringsfond, unntatt 

pengemarkedsfond 

48  0 48 0 39 1 7 1 F.6 Forsikrings-, pensjons- og standardiserte 

garantiordninger 

7  0 7 0 4 0 2 1 F.61 Forsikringstekniske avsetninger til skadefor-

sikring 

22  0 22 0 22 0 0 0 F.62 Livsforsikrings- og livrenterettigheter 

11  0 11  11    F.63 Pensjonsrettigheter 

3  0 3    3  F.64 Pensjonskassens krav mot pensjonsforvalter 

2  0 2  2    F.65 Rettigheter til andre ytelser enn pensjon 

3  0 3 0 0 1 2 0 F.66 Avsetninger til utbetalinger i henhold til 

standardiserte garantier 

14  0 14 0 3 0 8 3 F.7 Finansielle derivater og personalopsjoner 

12  0 12 0 1 0 8 3 F.71 Finansielle derivater 

5  0 5 0 1 0 3 1 F.711 Opsjoner 

7  0 7 0 0 0 5 2 F.712 Terminkontrakter 

2   2  2   0 F.72 Personalopsjoner 

25  10 15 1 4 5 1 4 F.8 Andre fordringer/gjeld 

15  8 7  3 1  3 F.81 Handelskreditter og forskudd 

10  2 8 1 1 4 1 1 F.89 Andre fordringer/gjeld, unntatt handels-

kreditter og forskudd 
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Tabell 8.12 — Konto III.2: Konto for finanstransaksjoner (forts.) 

Endringer i gjeld og nettoformue 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Transaksjoner og saldoposter 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien 

Konto for 

utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

B.9 Nettofinansinvestering (+/-) – 56 – 1 – 103 174 – 4 10 – 10  0 

F Netto gjeldsstiftelse 139 173 93 15 6 426 57  483 

F.1 Monetært gull og SDR          

F.11 Monetært gull          

F.12 Spesielle trekkrettigheter       0  0 

F.2 Sedler og bankinnskudd  65 37   102 – 2  100 

F.21 Sedler   35   35 1  36 

F.22 Overførbare innskudd  26 2   28 0  28 

F.221 Interbankposisjoner  – 5    – 5   – 5 

F.229 Andre overførbare innskudd  31 2   33   33 

F.29 Andre bankinnskudd  39    39 – 3  36 

F.3 Omsettelige gjeldspapirer 6 30 38 0 0 74 21  95 

F.31 Kortsiktige 2 18 4 0 0 24 5  29 

F.32 Langsiktige 4 12 34 0 0 50 16  66 

F.4 Lån 21 0 9 11 6 47 35  82 

F.41 Kortsiktige 4 0 3 2 2 11 14  25 

F.42 Langsiktige 17 0 6 9 4 36 21  57 

F.5 Egenkapital og andeler i investeringsfond 83 22    105 14  119 

F.51 Egenkapital 83 11    94 9  103 

F.511 Børsnoterte aksjer 77 7    84 3  87 
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Endringer i gjeld og nettoformue 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Transaksjoner og saldoposter 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien 

Konto for 

utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

F.512 Ikke-børsnoterte aksjer 3 4    7 2  9 

F.519 Annen egenkapital 3     3 4  7 

F.52 Aksjer/andeler i investeringsfond  11    11 5  16 

F.521 Aksjer/andeler i pengemarkedsfond  5    5 2  7 

F.522 Aksjer/andeler i investeringsfond, unntatt 

pengemarkedsfond 

 6    6 3  9 

F.6 Forsikrings-, pensjons- og standardiserte 

garantiordninger 

 48 0   48 0  48 

F.61 Forsikringstekniske avsetninger til 

skadeforsikring 

 7    7 0  7 

F.62 Livsforsikrings- og livrenterettigheter  22    22 0  22 

F.63 Pensjonsrettigheter  11    11 0  11 

F.64 Pensjonskassens krav mot pensjonsforvalter  3    3 0  3 

F.65 Rettigheter til andre ytelser enn pensjon  2    2 0  2 

F.66 Avsetninger til utbetalinger i henhold til 

standardiserte garantier 

 3 0   3 0  3 

F.7 Finansielle derivater og personalopsjoner 3 8 0 0 0 11 3  14 

F.71 Finansielle derivater 2 7 0 0 0 9 3  12 

F.711 Opsjoner 2 2 0 0 0 4 1  5 

F.712 Terminkontrakter 0 5 0 0 0 5 2  7 

F.72 Personalopsjoner 1 1    2   2 

F.8 Andre fordringer/gjeld 26  9 4  39 – 14  25 

F.81 Handelskreditter og forskudd 6 0 6 4 0 16 – 1  15 

F.89 Andre fordringer/gjeld, unntatt 

handelskreditter og forskudd 

20 0 3 0 0 23 – 13  10 
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Konto for andre endringer i balansene (III.3) 

8.52  På konto for andre endringer i balansene registreres endringer i enhetenes eiendeler og gjeld, unntatt dem som 

oppstår i forbindelse med sparing og frivillige overføringer av formue. Sistnevnte registreres i kapitalkontoen 

og konto for finanstransaksjoner. Kontoen deles inn i: konto for andre volumendringer i balansene (III.3.1) og 

konto for omvurdering (III.3.2). 

Konto for andre volumendringer i balansene (III.3.1) 

8.53  Bevegelsene som registreres på kontoen for andre volumendringer i balansene, påvirker nettoformuen på 

balansene til de aktuelle enhetene, sektorene og undersektorene. Denne endringen, kalt endringer i 

nettoformuen på grunn av andre volumendringer i balansene, er saldoposten til kontoen. 

Konto for omvurdering (III.3.2) 

8.54  På konto for omvurdering registrerer endringene i verdien av eiendeler og gjeld på grunn av prisendringer for 

disse. 

For en gitt eiendel eller gjeldspost måles denne endringen som: 

a)  enten differansen mellom dens verdi ved slutten av regnskapsperioden og dens verdi ved begynnelsen av 

regnskapsperioden eller på den datoen da den første gang ble ført på balansen, 

b)  eller differansen mellom dens verdi på den datoen da den ble skrevet ut av balansen og dens verdi ved 

begynnelsen av regnskapsperioden eller på den datoen da den første gang ble ført på balansen. 

Denne differansen kalles «nominelle kapitalgevinster (eller -tap)». 

En nominell kapitalgevinst tilsvarer en positiv omvurdering av en eiendel eller en negativ omvurdering av en 

(finansiell) gjeldspost. 

Et nominelt kapitaltap tilsvarer en negativ omvurdering av en eiendel eller en positiv omvurdering av en 

(finansiell) gjeldspost. 

8.55  Strømmene som registreres på kontoen for omvurdering, endrer nettoformuen på balansene til de aktuelle 

enhetene. Denne endringen, kalt «endringer i nettoformuen på grunn av nominelle kapitalgevinster/-tap», er 

saldoposten til kontoen. Den registreres på siden for endringer i gjeld og nettoformue. 

8.56  Kontoen for omvurdering er inndelt i to underkontoer: konto for nøytrale kapitalgevinster/-tap (III.3.2.1) og 

konto for kapitalgevinster/-tap til realverdi (III.3.2.2). 

Konto for nøytrale kapitalgevinster/-tap (III.3.2.1) 

8.57  På konto for nøytrale kapitalgevinster/-tap registreres endringer i verdien av eiendeler og gjeld i forhold til 

endringer i det generelle prisnivået. Slike endringer tilsvarer den omvurderingen som er nødvendig for å 

opprettholde den generelle kjøpekraften for eiendeler og gjeld. Den generelle prisindeksen som skal benyttes 

ved denne beregningen, er prisindeksen for innenlandsk sluttanvendelse utenom lagerendringer. 

Konto for kapitalgevinster/-tap til realverdi (III.3.2.2) 

8.58  Kapitalgevinster/-tap til realverdi måler forskjellen mellom nominelle kapitalgevinster/-tap og nøytrale 

kapitalgevinster/-tap. 

8.59  Dersom nominelle kapitalgevinster minus nominelle kapitaltap for en gitt eiendel overstiger nøytrale 

kapitalgevinster minus nøytrale kapitaltap, er det en kapitalgevinst til realverdi på eiendelen for enheten som 

innehar den. Denne gevinsten gjenspeiler det faktum at den faktiske prisen på eiendelen i gjennomsnitt har 

steget raskere enn det generelle prisnivået. På den annen side fører et fall i den relative prisen på eiendelen til 

et kapitaltap til realverdi for enheten som innehar den. 

Tilsvarende fører en stigning i den relative prisen på en gjeldspost til et kapitaltap til realverdi for 

gjeldsposten, mens et fall i den relative prisen på en gjeldspost skaper kapitalgevinst til realverdi for 

gjeldsposten. 
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Tabell 8.13 — Konto III.3.1: Konto for andre volumendringer i balansene 

Endringer i eiendeler 

I alt S.1 Totaløkonomien 
S.15 Ideelle 

organisasjoner 
S.14 Husholdninger 

S.13 Offentlig 

forvaltning 
S.12 Finansielle foretak 

S.11 Ikke-finansielle 

foretak 
 Andre strømmer 

33 33 0 0 7 0 26 K.1 Økonomisk oppståelse av eiendeler/kapital 

3 3   3   AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 

30 30 0 0 4 0 26 AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital 

26 26   4  22 AN.21 Naturressurser 

4 4     4 AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser 

0 0      AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

– 11 – 11 0 0 – 2 0 – 9 K.2 Økonomisk forsvinning av ikke-produsert 

kapital 

– 8 – 8 0 0 – 2 0 – 6 K.21 Uttømming av naturressurser 

– 8 – 8   – 2  – 6 AN.21 Naturressurser 

– 3 – 3 0 0 0 0 – 3 K.22 Annen økonomisk forsvinning av ikke-produsert 

kapital 

0 0      AN.21 Naturressurser 

– 1 – 1     – 1 AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser 

– 2 – 2     – 2 AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

– 11 – 11 0 0 – 6 0 – 5 K.3 Tap ved katastrofer 

– 9 – 9   – 4  – 5 AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 

– 2 – 2   – 2   AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital 

0 0      AF Finanskapital 

0 0 0 0 5 0 – 5 K.4 Ikke-kompensert beslagleggelse 

0 0   1  – 1 AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 

0 0   4  – 4 AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital 
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Endringer i eiendeler 

I alt S.1 Totaløkonomien 
S.15 Ideelle 

organisasjoner 
S.14 Husholdninger 

S.13 Offentlig 

forvaltning 
S.12 Finansielle foretak 

S.11 Ikke-finansielle 

foretak 
 Andre strømmer 

0 0    –   AF Finansielle eiendeler 

2 2 0 0 0 1 1 K.5 Andre endringer i volum i.e.n. 

1 1     1 AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 

0 0      AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital 

1 1    1  AF Finanskapital 

0 0 0 0 – 4 – 2 6 K.6 Endring i klassifikasjoner 

2 2 0 0 – 4 0 6 K.61 Endringer i sektoromfang og struktur 

0 0   – 3  3 AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 

0 0   – 1  1 AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital 

2 2     2 AF Finanskapital 

– 2 – 2 0 0 0 – 2 0 K.62 Endringer i klassifiseringen av eiendeler og 

gjeld 

– 2 – 2    – 2  AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 

0 0   0 0 0 AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital 

0 0   0 0 0 AF Finanskapital 

13 13 0 0 0 – 1 14  Andre volumendringer, totalt 

– 7 – 7 0 0 – 3 – 2 – 2 AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 

– 2 – 2   – 3  1 AN.11 Fast realkapital 

– 3 – 3     – 3 AN.12 Lagerbeholdninger 

– 2 – 2    – 2  AN.13 Verdigjenstander 

17 17 0 0 3 0 14 AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital 

9 9 0 0 1 – 2 10 AN.21 Naturressurser 

6 6   2  4 AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser 
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Endringer i eiendeler 

I alt S.1 Totaløkonomien 
S.15 Ideelle 

organisasjoner 
S.14 Husholdninger 

S.13 Offentlig 

forvaltning 
S.12 Finansielle foretak 

S.11 Ikke-finansielle 

foretak 
 Andre strømmer 

0 0     0 AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

3 3 0 0 0 1 2 AF Finansielle eiendeler 

0 0    0 0 AF.1 Monetært gull og SDR 

0 0    0 0 AF.2 Sedler og bankinnskudd 

0 0    0 0 AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 

     0 0 AF.4 Lån 

2 2     2 AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i investeringsfond 

1 1    1  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og standardiserte 

garantiordninger 

0 0      AF.7 Finansielle derivater og personalopsjoner 

0 0      AF.8 Andre fordringer/gjeld 

       B.102 Endringer i nettoformue på grunn av andre 

volumendringer i balansene 

Tabell 8.13 — Konto III.3.1: Konto for andre volumendringer i balansene (forts.) 

Endringer i gjeld og nettoformue 

 Andre strømmer 
S.11 Ikke-finansielle 

foretak 

S.12 Finansielle 

foretak 

S.13 Offentlig 

forvaltning 
S.14 Husholdninger 

S.15 Ideelle 

organisasjoner 
S.1 Totaløkonomien I alt 

K.1 Økonomisk oppståelse av eiendeler/kapital        

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital        

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital        

AN.21 Naturressurser        

AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser        
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Endringer i gjeld og nettoformue 

 Andre strømmer 
S.11 Ikke-finansielle 

foretak 

S.12 Finansielle 

foretak 

S.13 Offentlig 

forvaltning 
S.14 Husholdninger 

S.15 Ideelle 

organisasjoner 
S.1 Totaløkonomien I alt 

AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

       

K.2 Økonomisk forsvinning av ikke-produsert 

kapital 

       

K.21 Uttømming av naturressurser        

AN.21 Naturressurser        

K.22 Annen økonomisk forsvinning av ikke-

produsert kapital 

       

AN.21 Naturressurser        

AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser        

AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

       

K.3 Tap ved katastrofer        

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital        

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital        

AF Finanskapital        

K.4 Ikke-kompensert beslagleggelse        

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital        

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital        

AF Finansielle eiendeler        

K.5 Andre endringer i volum i.e.n. 0 0 0 1 0 1 1 

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital        

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital        

AF Finanskapital 0 0 0 1 0 1 1 

K.6 Endring i klassifikasjoner 0 0 2 0 0 2 2 



   

 

3
1

.8
.2

0
1
7

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 5

3
/2

7
3
 

 

Endringer i gjeld og nettoformue 

 Andre strømmer 
S.11 Ikke-finansielle 

foretak 

S.12 Finansielle 

foretak 

S.13 Offentlig 

forvaltning 
S.14 Husholdninger 

S.15 Ideelle 

organisasjoner 
S.1 Totaløkonomien I alt 

K.61 Endringer i sektoromfang og struktur 2 0 2 0 0 2 2 

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital        

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital        

AF Finanskapital 0 0 2 0 0 2 2 

K.62 Endringer i klassifiseringen av eiendeler og 

gjeld 

0 0 0 0 0 0 0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital        

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital        

AF Finanskapital 0 0 0 0 0 0 0 

 Andre volumendringer, totalt 0 0 2 1 0 3 3 

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital        

AN.11 Fast realkapital        

AN.12 Lagerbeholdninger        

AN.13 Verdigjenstander        

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital        

AN.21 Naturressurser        

AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser        

AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

       

AF Finansielle eiendeler 0 0 2 1 0 3 3 

AF.1 Monetært gull og SDR        

AF.2 Sedler og bankinnskudd        

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer        

AF.4 Lån      0 0 
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Endringer i gjeld og nettoformue 

 Andre strømmer 
S.11 Ikke-finansielle 

foretak 

S.12 Finansielle 

foretak 

S.13 Offentlig 

forvaltning 
S.14 Husholdninger 

S.15 Ideelle 

organisasjoner 
S.1 Totaløkonomien I alt 

AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i 

investeringsfond 

  2   2 2 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og standardiserte 

garantiordninger 

   1  1 1 

AF.7 Finansielle derivater og personalopsjoner        

AF.8 Andre fordringer/gjeld        

B.102 Endringer i nettoformue på grunn av andre 

volumendringer i balansene 

14 – 1 – 2 – 1 0 10 10 

Tabell 8.14 — Konto III.3.2: Konto for omvurdering 

Endringer i eiendeler 

 

Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer og 

tjenester 
Konto for utlandet Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 
Finansielle foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Andre strømmer 

         K.7 Nominelle kapitalgevinster/-tap 

280   280 8 80 44 4 144 AN Ikke-finansiell kapital 

126   126 5 35 21 2 63 AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 

111   111 5 28 18 2 58 AN.11 Fast realkapital 

7   7  2 1  4 AN.12 Lagerbeholdninger 

8   8  5 2  1 AN.13 Verdigjenstander 

154   154 3 45 23 2 81 AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital 

152   152 3 45 23 1 80 AN.21 Naturressurser 

2   2    1 1 AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser 

         AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og markeds-

føringskapital 
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Endringer i eiendeler 

 

Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer og 

tjenester 
Konto for utlandet Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 
Finansielle foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Andre strømmer 

91  7 84 2 16 1 57 8 AF Finanskapital 

12   12   1 11  AF.1 Monetært gull og SDR 

0   0      AF.2 Sedler og bankinnskudd 

44  4 40 1 6  30 3 AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 

0   0      AF.4 Lån 

35  3 32 1 10  16 5 AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i investe-

ringsfond 

0   0      AF.6 Forsikrings-, pensjons- og standardiserte 

garantiordninger 

0   0      AF.7 Finansielle derivater og personalopsjoner 

0   0      AF.8 Andre fordringer/gjeld 

         B.103 Endringer i nettoformue på grunn av 

nominelle kapitalgevinster/-tap 

Tabell 8.14 — Konto III.3.2: Konto for omvurdering (forts.) 

Endringer i gjeld og nettoformue 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Andre strømmer 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien 

Konto for 

utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

K.7 Nominelle kapitalgevinster og -tap          

AN Ikke-finansiell kapital          

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital          



   

 

N
r. 5

3
/2

7
6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

3
1

.8
.2

0
1
7
 

 

Endringer i gjeld og nettoformue 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Andre strømmer 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien 

Konto for 

utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

AN.11 Fast realkapital          

AN.12 Lagerbeholdninger          

AN.13 Verdigjenstander          

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital          

AN.21 Naturressurser          

AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser          

AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

         

AF Finanskapital 18 51 7 0 0 76 15  91 

AF.1 Monetært gull og SDR       12  12 

AF.2 Sedler og bankinnskudd          

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 1 34 7   42 2  44 

AF.4 Lån          

AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i 

investeringsfond 

17 17    34 1  35 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og standardiserte 

garantiordninger 

         

AF.7 Finansielle derivater og personalopsjoner          

AF.8 Andre fordringer/gjeld          

B.103 Endringer i nettoformue på grunn av 

nominelle kapitalgevinster/-tap 

134 10 38 96 10 288 4  292 
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Tabell 8.14 — Konto III.3.2.1: Konto for nøytrale kapitalgevinster/-tap 

Endringer i eiendeler 

 

Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer og 

tjenester 
Konto for utlandet Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 
Finansielle foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Andre strømmer og saldoposter 

         K.71 Nøytrale kapitalgevinster og -tap 

198   198 6 56 32 3 101 AN Ikke-finansiell kapital 

121   121 5 34 20 2 60 AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 

111   111 5 28 18 2 58 AN.11 Fast realkapital 

4   4  2 1  1 AN.12 Lagerbeholdninger 

6   6  4 1  1 AN.13 Verdigjenstander 

77   77 1 22 12 1 41 AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital 

76   76 1 22 12 1 40 AN.21 Naturressurser 

1   1     1 AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser 

         AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

148  12 136 3 36 8 71 18 AF Finanskapital 

16   16   2 14  AF.1 Monetært gull og SDR 

32  2 30 2 17 3  8 AF.2 Sedler og bankinnskudd 

28  3 25 1 4  18 2 AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 

29  1 28   3 24 1 AF.4 Lån 

28  2 26  9  14 3 AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i investe-

ringsfond 

8  1 7  5  1 1 AF.6 Forsikrings-, pensjons- og standardiserte 

garantiordninger 

0   0      AF.7 Finansielle derivater og personalopsjoner 
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Endringer i eiendeler 

 

Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer og 

tjenester 
Konto for utlandet Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 
Finansielle foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Andre strømmer og saldoposter 

7  3 4  1   3 AF.8 Andre fordringer/gjeld 

         B.1031 Endringer i nettoformue på grunn av 

nøytrale kapitalgevinster/-tap 

Tabell 8.14 — Konto III.3.2.1: Konto for nøytrale kapitalgevinster/-tap (forts.) 

Endringer i gjeld og nettoformue 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

Kode Andre strømmer og saldoposter 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien 

Konto for 

utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

K.71 Nøytrale kapitalgevinster og -tap          

AN Ikke-finansiell kapital          

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital          

AN.11 Fast realkapital          

AN.12 Lagerbeholdninger          

AN.13 Verdigjenstander          

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital          

AN.21 Naturressurser          

AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser          

AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

         

AF Finanskapital 37 68 13 5 3 126 22  148 

AF.1 Monetært gull og SDR       16  16 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 1 26 2  1 30 2  32 
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Endringer i gjeld og nettoformue 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

Kode Andre strømmer og saldoposter 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien 

Konto for 

utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 1 21 4   26 2  28 

AF.4 Lån 18  7 3 1 29   29 

AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i 

investeringsfond 

14 14    28   28 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og standardiserte 

garantiordninger 

 7    7 1  8 

AF.7 Finansielle derivater og personalopsjoner          

AF.8 Andre fordringer/gjeld 3   2 1 6 1  7 

B.1031 Endringer i nettoformue på grunn av 

nøytrale kapitalgevinster/-tap 

82 6 27 87 6 208 6  214 

Tabell 8.14 — Konto III.3.2.2: Konto for kapitalgevinster/-tap til realverdi 

Endringer i eiendeler 

 

Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer 

og tjenester 

Konto for 

utlandet 
Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Andre strømmer og saldoposter 

         K.72 Kapitalgevinster og -tap til realverdi 

82   82 2 24 12 1 43 AN Ikke-finansiell kapital 

5   5 0 1 1 0 3 AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 

    0 0 0 0 0 AN.11 Fast realkapital 

3   3 0 0 0 0 3 AN.12 Lagerbeholdninger 

2   2 0 1 1 0 0 AN.13 Verdigjenstander 

77   77 2 23 11 1 40 AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital 

76   76 2 23 11 0 40 AN.21 Naturressurser 
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Endringer i eiendeler 

 

Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer 

og tjenester 

Konto for 

utlandet 
Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Andre strømmer og saldoposter 

1   1 0 0 0 1 0 AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser 

         AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

– 57  – 5 – 52 – 1 – 20 – 7 – 14 – 10 AF Finanskapital 

– 4  0 – 4 0 0 – 1 – 3 0 AF.1 Monetært gull og SDR 

– 32  – 2 – 30 – 2 – 17 – 3 0 – 8 AF.2 Sedler og bankinnskudd 

16  1 15 0 2 0 12 1 AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 

– 29  – 1 – 28 0 0 – 3 – 24 – 1 AF.4 Lån 

7  1 6 1 1 0 2 2 AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i investe-

ringsfond 

– 8  – 1 – 7 0 – 5 0 – 1 – 1 AF.6 Forsikrings-, pensjons- og standardiserte 

garantiordninger 

    0 0 0 0 0 AF.7 Finansielle derivater og personalopsjoner 

– 7  – 3 – 4 0 – 1 0 0 – 3 AF.8 Andre fordringer/gjeld 

         B.1032 Endringer i nettoformue på grunn av 

kapitalgevinster/-tap til realverdi 

Tabell 8.14 — Konto III.3.2.2: Konto for kapitalgevinster/-tap til realverdi (forts.) 

Endringer i gjeld og nettoformue 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Andre strømmer og saldoposter 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien 

Konto for 

utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

K.72 Kapitalgevinster og -tap til realverdi          

AN Ikke-finansiell kapital          
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Endringer i gjeld og nettoformue 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Andre strømmer og saldoposter 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien 

Konto for 

utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital          

AN.11 Fast realkapital          

AN.12 Lagerbeholdninger          

AN.13 Verdigjenstander          

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital          

AN.21 Naturressurser          

AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser          

AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

         

AF Finanskapital – 19 – 17 – 6 – 5 – 3 – 50 – 7  – 57 

AF.1 Monetært gull og SDR 0 0 0 0 0 0 – 4  – 4 

AF.2 Sedler og bankinnskudd – 1 – 26 – 2 0 – 1 – 30 – 2  – 32 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 0 13 3 0 0 16 0  16 

AF.4 Lån – 18 0 – 7 – 3 – 1 – 29 0  – 29 

AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i investe-

ringsfond 

3 3 0 0 0 6 1  7 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og standardiserte 

garantiordninger 

 – 7    – 7 – 1  – 8 

AF.7 Finansielle derivater og personalopsjoner 0 0 0 0 0 0 0  0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld – 3 0 0 – 2 – 1 – 6 – 1  – 7 

B.1032 Endringer i nettoformue på grunn av 

kapitalgevinster/-tap til realverdi 

52 4 11 9 4 80 – 2  78 



Nr. 53/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

Balanser (IV) 

8.60  Formålet med balansene er å gi et bilde av eiendeler, gjeld og nettoformue for enhetene ved begynnelsen og 

slutten av regnskapsperioden og av endringene mellom balansene. Rekkefølgen er slik: 

a)  åpningsbalanse (IV.1), 

b)  balanseendringer (IV.2), 

c)  avslutningsbalanse (IV.3). 

Åpningsbalanse (IV.1) 

8.61  I åpningsbalansen registreres verdien på eiendeler og gjeld for enhetene ved begynnelsen av 

regnskapsperioden. 

Disse postene deles inn i kategorier på grunnlag av klassifikasjonen av eiendeler og gjeld. 

De verdsettes til prisene som gjaldt ved begynnelsen av regnskapsperioden. Differansen mellom eiendeler og 

gjeld, som utgjør kontoens saldopost, er nettoformuen ved begynnelsen av regnskapsperioden. 

Balanseendringer (IV.2) 

8.62  Kontoen for balanseendringer registrerer endringene i verdien av eiendeler og gjeld i løpet av 

regnskapsperioden og aggregerer de beløpene som er registrert i de forskjellige akkumuleringskontoene, dvs. 

endringer i nettoformuen på grunn av sparing og kapitaloverføringer, endringer i nettoformuen på grunn av 

andre volumendringer i balansene og endringer i nettoformuen på grunn av nominelle kapitalgevinster/-tap. 

Avslutningsbalanse (IV.3) 

8.63  I avslutningsbalansen registreres verdien av enheters eiendeler og gjeld ved slutten av regnskapsperioden. 

Disse postene er inndelt i kategorier på grunnlag av samme klassifikasjon som brukes i åpningsbalansen, og 

verdsettes til prisene som gjaldt ved slutten av perioden. 

Differansen mellom eiendeler og gjeld er nettoformuen ved slutten av regnskapsperioden. 

8.64  Verdien av en eiendel eller gjeldspost i avslutningsbalansen tilsvarer summen av dens verdi i åpningsbalansen 

og det beløpet som er registrert for gjeldende post på konto for endringer.  
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Tabell 8.15 — Konto IV.1: Balanser — åpningsbalanse 

Eiendeler 

 

Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11  End 

         

I alt 
Konto for varer 

og tjenester 

Konto for 

utlandet 
Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Beholdninger og endringer i eiendeler 

4 621   4 621 159 1 429 789 93 2 151 AN Ikke-finansiell kapital 

2 818   2 818 124 856 497 67 1 274 AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 

2 579   2 579 121 713 467 52 1 226 AN.11 Fast realkapital 

114   114 1 48 22  43 AN.12 Lagerbeholdninger 

125   125 2 95 8 15 5 AN.13 Verdigjenstander 

1 803   1 803 35 573 292 26 877 AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital 

1 781   1 781 35 573 286 23 864 AN.21 Naturressurser 

22   22   6 3 13 AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser 

0   0     3 AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

9 036  805 8 231 172 3 260 396 3 421 982 AF Finanskapital 

770   770   80 690  AF.1 Monetært gull og SDR 

1 587  105 1 482 110 840 150  382 AF.2 Sedler og bankinnskudd 

1 388  125 1 263 25 198  950 90 AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 

1 454  70 1 384 8 24 115 1 187 50 AF.4 Lån 

2 959  345 2 614 22 1 749 12 551 280 AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i investe-

ringsfond 

496  26 470 4 391 20 30 25 AF.6 Forsikrings-, pensjons- og standardiserte 

garantiordninger 

21  0 21 0 3 0 13 5 AF.7 Finansielle derivater og personalopsjoner 

361  134 227 3 55 19  150 AF.8 Andre fordringer/gjeld 

         B.90 Nettoformue 
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Tabell 8.15 — Konto IV.1: Balanser — åpningsbalanse (forts.) 

Gjeld og nettoformue 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Beholdninger og endringer i gjeld 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien 

Konto for 

utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

AN Ikke-finansiell kapital          

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital          

AN.11 Fast realkapital          

AN.12 Lagerbeholdninger          

AN.13 Verdigjenstander          

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital          

AN.21 Naturressurser          

AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser          

AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

         

AF Finanskapital 3 221 3 544 687 189 121 7 762 1 274  9 036 

AF.1 Monetært gull og SDR      0 770  770 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 40 1 281 102 10 38 1 471 116  1 587 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 44 1 053 212 2  1 311 77  1 388 

AF.4 Lån 897  328 169 43 1 437 17  1 454 

AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i 

investeringsfond 

1 987 765 4   2 756 203  2 959 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og standardiserte 

garantiordninger 

12 435 19  5 471 25  496 

AF.7 Finansielle derivater og personalopsjoner 4 10    14 7  21 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 237  22 8 35 302 59  361 

B.90 Nettoformue – 88 – 30 498 4 500 210 5 090 – 469  4 621 
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Tabell 8.15 — Konto IV.2: Balanser — balanseendringer 

Endringer i eiendeler 

 

Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer 

og tjenester 

Konto for 

utlandet 
Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Beholdninger og endring i eiendeler 

482   482 11 115 57 – 4 301 AN Ikke-finansiell kapital 

294   294 7 67 29 – 4 195 AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 

246   246 7 53 23 – 2 165 AN.11 Fast realkapital 

32   32 0 4 1 0 27 AN.12 Lagerbeholdninger 

16   16 0 10 5 – 2 3 AN.13 Verdigjenstander 

186   186 4 48 28 0 106 AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital 

178   178 4 48 26 – 1 101 AN.21 Naturressurser 

8   8 0 0 2 1 5 AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser 

0   0 0 0 0 0 0 AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

577  54 523 4 205 – 9 230 93 AF Finanskapital 

12  1 11 0 0 1 10 0 AF.1 Monetært gull og SDR 

100  11 89 2 64 – 26 10 39 AF.2 Sedler og bankinnskudd 

139  13 126 0 16 4 96 10 AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 

82  4 78 0 3 3 53 19 AF.4 Lån 

156  15 141 1 76 3 44 17 AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i 

investeringsfond 

49  0 49 0 39 1 8 1 AF.6 Forsikrings-, pensjons- og standardiserte 

garantiordninger 

14  0 14 0 3 0 8 3 AF.7 Finansielle derivater og personalopsjoner 
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Endringer i eiendeler 

 

Tilsvarende poster på 

S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

         

I alt 
Konto for varer 

og tjenester 

Konto for 

utlandet 
Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 Beholdninger og endring i eiendeler 

25  10 15 1 4 5 1 4 AF.8 Andre fordringer/gjeld 

         B.10 Endringer i nettoformue på grunn av: 

         B.101 Sparing og kapitaloverføringer 

         B.102 Andre volumendringer i eiendeler 

         B.103 Nominelle kapitalgevinster/-tap 

         B.1031 Nøytrale kapitalgevinster/-tap 

         B.1032 Kapitalgevinster/-tap til realverdi 

Tabell 8.15 — Konto IV. 2: Balanser — balanseendringer (forts.) 

Endringer i gjeld og nettoformue 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Beholdninger og endringer i gjeld 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien 

Konto for 

utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

AN Ikke-finansiell kapital          

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital          

AN.11 Fast realkapital          

AN.12 Lagerbeholdninger          

AN.13 Verdigjenstander          

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital          

AN.21 Naturressurser          
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Endringer i gjeld og nettoformue 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Beholdninger og endringer i gjeld 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien 

Konto for 

utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser          

AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

         

AF Finanskapital 157 224 102 16 6 505 72  577 

AF.1 Monetært gull og SDR       12  12 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 0 65 37 0 0 102 – 2  100 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 7 64 45 0 0 116 23  139 

AF.4 Lån 21 0 9 11 6 47 35  82 

AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i 

investeringsfond 

100 39 2 0 0 141 15  156 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og standardiserte 

garantiordninger 

0 48 0 1 0 49 0  49 

AF.7 Finansielle derivater og personalopsjoner 3 8 0 0 0 11 3  14 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 26 0 9 4 0 39 – 14  25 

B.10 Endringer i nettoformue på grunn av 237 2 – 54 304 9 500 – 6  494 

B.101 Sparing og kapitaloverføringer 88 – 5 90 210 – 1 202 – 10  192 

B.102 Andre volumendringer i eiendeler 14 – 1 – 2 – 1 0 10   10 

B.103 Nominelle kapitalgevinster/-tap 134 10 38 96 10 288 4  292 

B.1031 Nøytrale kapitalgevinster/-tap 82 6 27 87 6 208 6  214 

B.1032 Kapitalgevinster/-tap til realverdi 52 4 11 9 4 80 – 2  78 
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Tabell 8.15 — Konto IV.3: Balanser — avslutningsbalanse 

Eiendeler 

 

Tilsvarende poster på 

 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11  

         

I alt 
Konto for varer og 

tjenester 
Konto for utlandet 

Konto for varer og 

tjenester 
Totaløkonomien 

Ideelle 

organisasjoner 
Husholdninger 

Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
Beholdninger og endringer i eiendeler 

5 101   5 101 170 1 544 846 89 2 452 AN Ikke-finansiell kapital 

3 112   3 112 131 923 526 63 1 469 AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 

2 825   2 825 128 766 490 50 1 391 AN.11 Fast realkapital 

146   146 1 52 23 0 70 AN.12 Lagerbeholdninger 

141   141 2 105 13 13 8 AN.13 Verdigjenstander 

1 989   1 989 39 621 320 26 983 AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital 

1 959   1 959 39 621 312 22 965 AN.21 Naturressurser 

30   30 0 0 8 4 18 AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser 

3   0 0 0 0 0 0 AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

9 613  859 8 754 176 3 465 387 3 651 1 075 AF Finanskapital 

782  1 781 0 0 81 700 0 AF.1 Monetært gull og SDR 

1 687  116 1 571 112 904 124 10 421 AF.2 Sedler og bankinnskudd 

1 527  138 1 389 25 214 4 1 046 100 AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 

1 536  74 1 462 8 27 118 1 240 69 AF.4 Lån 

3 115  360 2 755 23 1 825 15 595 297 AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i investe-

ringsfond 

545  26 519 4 430 21 38 26 AF.6 Forsikrings-, pensjons- og standardiserte 

garantiordninger 

35   35 0 6 0 21 8 AF.7 Finansielle derivater og personalopsjoner 

386  144 242 4 59 24 1 154 AF.8 Andre fordringer/gjeld 

         B.90 Nettoformue 
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Tabell 8.15 — Konto IV.3: Balanser — avslutningsbalanse (forts.) 

Gjeld og nettoformue 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 

Tilsvarende poster på 

 

         

 Andre strømmer og saldoposter 
Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisasjoner 
Totaløkonomien 

Konto for 

utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 
I alt 

AN Ikke-finansiell kapital          

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital          

AN.11 Fast realkapital          

AN.12 Lagerbeholdninger          

AN.13 Verdigjenstander          

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital          

AN.21 Naturressurser          

AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser          

AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

         

AF Finanskapital 3 378 3 768 789 205 127 8 267 1 346  9 613 

AF.1 Monetært gull og SDR       782  782 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 40 1 346 139 10 38 1 573 114  1 687 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 51 1 117 257 2 0 1 427 100  1 527 

AF.4 Lån 918 0 337 180 49 1 484 52  1 536 

AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i 

investeringsfond 

2 087 804 6 0 0 2 897 218  3 115 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og standardiserte 

garantiordninger 

12 483 19 1 5 520 25  545 

AF.7 Finansielle derivater og personalopsjoner 7 18 0 0 0 25 10  35 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 263 0 31 12 35 341 45  386 

B.90 Nettoformue 149 – 28 444 4 804 219 5 590 – 475  5 115 
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KONTOER FOR UTLANDET (V) 

8.65  På kontoene for utlandet registreres transaksjonene mellom innenlandske enheter og utenlandske enheter. 

Utlandet utgjør ikke en institusjonell sektor som sådan, men i systemets struktur spiller det en lignende rolle. 

8.66  Kontosystemet for utlandet følger samme generelle mønster som kontoene for institusjonelle sektorer, dvs.: 

a)  løpende kontoer, 

b)  akkumuleringskontoer, 

c)  balanser. 

8.67  Kontoene oppført i nr. 8.66 bokstav a) –c) settes opp fra utlandets synspunkt. Derfor blir det som er 

tilgangsposter i kontoene for utlandet, anvendelsesposter i kontoene for totaløkonomien og omvendt. På 

samme måte er finanskapital som eies av utenlandske enheter, gjeld for totaløkonomien og omvendt. Et 

unntak er gullbarrer som innehas som en internasjonal reserve, som til tross for at det ikke har en 

gjeldsmotpost, likevel registreres i kontoen for finanstransaksjoner på grunn av sin rolle i internasjonale 

betalingstransaksjoner. 

Løpende kontoer 

Konto for varer og tjenester for utlandet (V.I) 

8.68  Import av varer og tjenester registreres på tilgangssiden av kontoen, og eksport av varer og tjenester 

registreres på anvendelsessiden. Differansen mellom tilgang og anvendelse er kontoens saldopost og kalles 

«vare- og tjenestebalansen overfor utlandet». Dersom den er positiv, er det et overskudd for utlandet og et 

underskudd for totaløkonomien, og omvendt dersom den er negativ. 

8.69  Både import og eksport er verdsettes ved eksportlandets tollgrense. For eksport registreres verdiene «fritt om 

bord» (FOB). Importverdiene registreres i priser inklusive CIF-verdien, dvs. verdien av kostnader, forsikring 

og frakt som påløper mellom opprinnelseslandet og importlandet. For å redusere verdien til en FOB-verdi 

tilsvarende verdien ved opprinnelseslandets tollgrense må CIF-elementet trekkes fra den verdien på varen 

som måles ved importlandets innførselssted. Dette CIF-elementet fordeles deretter på de relevante 

tjenesteaktivitetene, enten som import eller som innenlandsk produksjon avhengig av om det er utenlandske 

eller innenlandske enheter som yter disse tjenestene. 

Når transport- og forsikringstjenester som inngår i FOB-verdien av import av varer (dvs. mellom fabrikken og 

importlandets grense), ytes av innenlandske enheter, skal de inngå i verdien av eksporttjenester i den 

økonomien som importerer varene. Når transport- og forsikringstjenester som inngår i FOB-verdien av 

eksport av varer ytes av utenlandske enheter, skal de derimot inngå i verdien av importtjenester i den 

økonomien som eksporterer varene. 

Konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet (V.II) 

8.70  Hensikten med konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet er å fastsette driftsbalansen 

overfor utlandet, som tilsvarer sparing i institusjonelle sektorer i systemstrukturen. Denne kontoen er en 

komprimert versjon av kontosystemet for en institusjonell sektor, og strekker seg fra konto for allokering av 

primære inntekter til konto for inntektsanvendelse. 

8.71  På tilgangssiden viser konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet overskudd på vare- og 

tjenestebalansen for utlandet. Her registreres også, på tilgangssiden eller anvendelsessiden, alle 

fordelingstransaksjoner som kan berøre utlandet, unntatt kapitaloverføringer. 

Akkumuleringskontoer for utlandet (V.III) 

Kapitalkonto (V.III.1) 

8.72  Kapitalkontoen for utlandet viser utenlandske enheters anskaffelser minus avhending av ikke-produsert 

kapital, og måler endringer i nettoformuen på grunn av driftsbalansen overfor utlandet og kapitaloverføringer. 

8.73  Saldopost for kapitalkontoen er nettofinansinvestering for utlandet. Den er lik summen av de innenlandske 

institusjonelle sektorenes nettofinansinvestering, men har motsatt fortegn. 
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Konto for finanstransaksjoner (V.III.2) 

8.74  Konto for finanstransaksjoner for utlandet er satt opp på samme måte som konto for finanstransaksjoner for 

institusjonelle sektorer. 

Konto for andre endringer i balansene (V.III.3) 

8.75  Som for de institusjonelle sektorene, fastsettes endringene i nettoformuen på grunn av andre volumendringer i 

balansene og av nominelle kapitalgevinster/-tap etter hverandre, ettersom kapitalgevinster og -tap selv deles 

opp i nøytrale kapitalgevinster/-tap og kapitalgevinster/-tap til realverdi. 

8.76  Fraværet av produsert kapital i akkumuleringskontoene og balansene for utlandet skyldes at det er vedtatt å 

opprette en fiktiv institusjonell enhet, ettersom utlandet anses for å ha anskaffet finanskapital – og omvendt 

for kapital som innenlandske enheter har i andre økonomier. 

Balanser (V.IV) 

8.77  Balansene for utlandet inneholder finansielle eiendeler og gjeld. På eiendelssiden registreres også samlede 

anskaffelser minus avhending av monetært gull og spesielle trekkrettigheter (SDR) mellom utenlandske og 

innenlandske enheter. 

Tabell 8.16 — Fullstendig kontooversikt for utlandet (konto for transaksjoner med utlandet) 

V.I: Konto for varer og tjenester for utlandet 

Anvendelse Tilgang 

P.6 Eksport av varer og tjenester 540 P.7 Import av varer og tjenester 499 

P.61 Eksport av varer 462 P.71 Import av varer 392 

P.62 Eksport av tjenester 78 P.72 Import av tjenester 107 

B.11 Vare- og tjenestebalansen overfor 

utlandet 

– 41    

Tabell 8.16 - Fullstendig kontooversikt for utlandet (konto for transaksjoner med utlandet) (forts.) 

V.II: Konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet 

Anvendelse Tilgang 

D.1 Lønnskostnader 6 B.11 Vare- og tjenestebalansen overfor 

utlandet 

– 41 

D.11 Lønn 6    

   D.1 Lønnskostnader 2 

D.2 Skatter på produksjon og import 0 D.11 Lønn 2 

D.21 Produktskatter 0 D.12 Arbeidsgivers trygde- og 

pensjonspremier 

0 

D.211 Merverdiavgift (mva.) 0 D.121 Arbeidsgivers faktiske trygde- og 

pensjonspremier 

0 

D.212 Skatter og avgifter på import 

utenom merverdiavgift 

0 D.122 Arbeidsgivers beregnede trygde- 

og pensjonspremier 

0 

D.2121 Importavgifter 0    

D.2122 Skatter på import utenom 

merverdiavgift og importavgifter 

0 D.2 Skatter på produksjon og import  

D.214 Produktskatter utenom 

merverdiavgift og skatter på 

import 

 D.21 Produktskatter 0 

D.29 Næringsskatter 0 D.211 Merverdiavgift (mva.) 0 
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Anvendelse Tilgang 

   D.212 Skatter og avgifter på import 

utenom merverdiavgift 

0 

D.3 Subsidier 0 D.2121 Importavgifter 0 

D.31 Produktsubsidier 0 D.2122 Skatter på import utenom 

merverdiavgift og importavgifter 

0 

D.311 Importsubsidier 0 D.214 Produktskatter utenom 

merverdiavgift og skatter på 

import 

0 

D.319 Andre produktsubsidier 0    

D.39 Næringssubsidier 0 D.29 Næringsskatter 0 

D.4 Formuesinntekt 44 D.3 Subsidier 0 

D.41 Renter 13 D.31 Produktsubsidier 0 

D.42 Selskapsinntekt til fordeling 17 D.311 Importsubsidier 0 

D.421 Utbytte 13 D.319 Andre produktsubsidier 0 

D.422 Uttak av inntekter fra 

selskapslignende foretak 

4 D.39 Næringssubsidier 0 

D.43 Reinvestert fortjeneste på 

direkteinvesteringer i/fra utlandet 

14    

D.44 Annen inntekt fra investeringer 0 D.4 Formuesinntekt 38 

   D.41 Renter 21 

 Løpende overføringer 17 D.42 Selskapsinntekt til fordeling 17 

D.5 Skatter på inntekt, formue osv. 1 D.421 Utbytte 14 

D.51 Inntektsskatter 1 D.422 Uttak av inntekter fra 

selskapslignende foretak 

3 

D.59 Andre skatter 0 D.43 Reinvestert fortjeneste på 

direkteinvesteringer i/fra utlandet 

0 

D.61 Netto trygde- og pensjonspremier 0 D.44 Annen inntekt fra investeringer 0 

D.611 Arbeidsgivers faktiske trygde- og 

pensjonspremier 

0    

D.6111 Arbeidsgivers faktiske 

pensjonspremier 

0  Løpende overføringer 55 

D.6112 Arbeidsgivers faktiske premier, 

unntatt pensjonspremier 

0 D.5 Skatter på inntekt, formue osv. 0 

D.612 Arbeidsgivers beregnede trygde- 

og pensjonspremier 

0 D.51 Inntektsskatter 0 

D.6121 Arbeidsgivers beregnede 

pensjonspremier 

0 D.59 Andre skatter  

D.6122 Arbeidsgivers beregnede premier, 

unntatt pensjonspremier 

0 D.61 Netto trygde- og pensjonspremier 0 

D.613 Husholdningers faktiske trygde- 

og pensjonspremier 

0 D.611 Arbeidsgivers faktiske trygde- og 

pensjonspremier 

0 
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Anvendelse Tilgang 

D.6131 Husholdningers faktiske 

pensjonspremier 

0 D.6111 Arbeidsgivers faktiske 

pensjonspremier 

0 

D.6132 Husholdningers faktiske premier, 

unntatt pensjonspremier 

0 D.6112 Arbeidsgivers faktiske premier, 

unntatt pensjonspremier 

0 

D.614 Husholdningers trygde- og 

pensjonspremietillegg 

0 D.612 Arbeidsgivers beregnede trygde- 

og pensjonspremier 

0 

D.6141 Husholdningers 

pensjonspremietillegg 

0 D.6121 Arbeidsgivers beregnede 

pensjonspremier 

0 

D.6142 Husholdningers premietillegg, 

unntatt pensjon 

0 D.6122 Arbeidsgivers beregnede premier, 

unntatt pensjonspremier 

0 

D.61SC Tjenesteandeler i trygde- og 

pensjonsordninger 

0 D.613 Husholdningers faktiske trygde- 

og pensjonspremier 

0 

D.62 Stønader utenom sosiale 

naturaloverføringer 

0 D.6131 Husholdningers faktiske 

pensjonspremier 

0 

D.621 Trygdestønader, kontantytelser 0 D.6132 Husholdningers faktiske premier, 

unntatt pensjonspremier 

0 

D.6211 Trygdepensjonsstønader, 

kontantytelser 

0 D.614 Husholdningers trygde- og 

pensjonspremietillegg 

0 

D.6212 Trygdestønader unntatt pensjon, 

kontantytelser 

0 D.6141 Husholdningers 

pensjonspremietillegg 

0 

D.622 Andre ytelser fra trygde- og 

pensjonsordninger 

0 D.6142 Husholdningers premietillegg, 

unntatt pensjon 

0 

D.6221 Andre pensjonsytelser fra trygde- 

og pensjonsordninger 

0 D.61SC Tjenesteandeler i trygde- og 

pensjonsordninger 

0 

D.6222 Andre ytelser enn pensjon fra 

trygde- og pensjonsordninger 

0 D.62 Stønader utenom sosiale 

naturaloverføringer 

0 

D.623 Sosialstønader, kontantytelser  D.621 Trygdestønader, kontantytelser 0 

D.7 Andre løpende overføringer 16 D.6211 Trygdepensjonsstønader, 

kontantytelser 

0 

D.71 Netto skadeforsikringspremier 2 D.6212 Trygdestønader unntatt pensjon, 

kontantytelser 

0 

D.711 Netto skadeforsikringspremier, 

direkte forsikring 

1 D.622 Andre ytelser fra trygde- og 

pensjonsordninger 

0 

D.712 Netto skadeforsikringspremier, 

gjenforsikring 

1 D.6221 Andre pensjonsytelser fra trygde- 

og pensjonsordninger 

0 

D.72 Skadeforsikringskrav 12 D.6222 Andre ytelser enn pensjon fra 

trygde- og pensjonsordninger 

0 

D.721 Skadeforsikringskrav, direkte 

forsikring 

0 D.623 Sosialstønader, kontantytelser 0 

D.722 Skadeforsikringskrav, 

gjenforsikring 

12 D.7 Andre løpende overføringer 55 

D.73 Løpende overføringer i offentlig 

forvaltning 

0 D.71 Netto skadeforsikringspremier 11 

D.74 Løpende internasjonalt samarbeid 1 D.711 Netto skadeforsikringspremier, 

direkte forsikring 

0 
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Anvendelse Tilgang 

D.75 Diverse løpende overføringer 1 D.712 Netto skadeforsikringspremier, 

gjenforsikring 

11 

D.751 Løpende overføringer til ideelle 

organisasjoner 

0 D.72 Skadeforsikringskrav 3 

D.752 Løpende overføringer mellom 

husholdninger 

1 D.721 Skadeforsikringskrav, direkte 

forsikring 

3 

D.759 Andre diverse løpende 

overføringer 

0 D.722 Skadeforsikringskrav, 

gjenforsikring 

0 

   D.73 Løpende overføringer i offentlig 

forvaltning 

0 

D.8 Korreksjon for endring i 

pensjonsrettigheter 

0 D.74 Løpende internasjonalt samarbeid 22 

   D.75 Diverse løpende overføringer 10 

   D.751 Løpende overføringer til ideelle 

organisasjoner 

0 

   D.752 Løpende overføringer mellom 

husholdninger 

7 

   D.759 Andre diverse løpende 

overføringer 

3 

   D.76 EUs merverdiavgifts- og BNI-

baserte inntektskilder 

9 

   D.8 Korreksjon for endring i 

pensjonsrettigheter 

0 

B.12 Driftsbalansen overfor utlandet – 13    

Tabell 8.16 - Fullstendig kontooversikt for utlandet (konto for transaksjoner med utlandet) (forts.) 

V.III: Akkumuleringskontoer for utlandet 

V.III.1: Kapitalkontoer 

V.III.1.1: Konto for endringer i nettoformue på grunn av driftsbalansen overfor utlandet og 

kapitaloverføringer 

Endringer i eiendeler Endringer i gjeld og nettoformue 

   B.12 Driftsbalansen overfor utlandet – 13 

   D.9r Kapitaloverføringer, mottatte 4 

   D.91r Kapitalskatter, mottatte  

   D.92r Investeringstilskudd, mottatte 4 

   D.99r Andre kapitaloverføringer, 

mottatte 

 

   D.9p Kapitaloverføringer, betalte – 1 

   D.91p Kapitalskatter, betalte  

   D.92p Investeringstilskudd, betalte  

   D.99p Andre kapitaloverføringer, 

betalte 

– 1 

B.101 Endringer i nettoformue på grunn 

av driftsbalansen overfor utlandet 

og kapitaloverføringer 

– 10    
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V.III.1.2: Konto for anskaffelse av ikke-finansiell kapital 

Endringer i eiendeler Endringer i gjeld og nettoformue 

NP Anskaffelser minus avhending av 

ikke-produsert kapital 

0 B.101 Endringer i nettoformue på grunn 

av driftsbalansen overfor utlandet 

og kapitaloverføringer 

– 10 

NP.1 Anskaffelser minus avhending av 

naturressurser 

0    

NP.2 Anskaffelser minus avhending av 

kontrakter, leasingkontrakter og 

lisenser 

0    

NP.3 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

0    

B.9 Nettofinansinvestering (+/-) – 10    

Tabell 8.16 - Fullstendig kontooversikt for utlandet (konto for transaksjoner med utlandet) (forts.) 

V.III.2: Konto for finanstransaksjoner 

Endringer i eiendeler Endringer i gjeld og nettoformue 

F Netto anskaffelse av finanskapital 47 F Netto anskaffelse av finanskapital 57 

F.1 Monetært gull og SDR 1 F.1 Monetært gull og SDR  

F.11 Monetært gull 1 F.11 Monetært gull  

F.12 Spesielle trekkrettigheter 0 F.12 Spesielle trekkrettigheter 0 

F.2 Sedler og bankinnskudd 11 F.2 Sedler og bankinnskudd – 2 

F.21 Sedler 3 F.21 Sedler 1 

F.22 Overførbare innskudd 2 F.22 Overførbare innskudd 0 

F.221 Interbankposisjoner  F.221 Interbankposisjoner  

F.229 Andre overførbare innskudd 2 F.229 Andre overførbare innskudd  

F.29 Andre bankinnskudd 6 F.29 Andre bankinnskudd – 3 

F.3 Omsettelige gjeldspapirer 9 F.3 Omsettelige gjeldspapirer 21 

F.31 Kortsiktige 2 F.31 Kortsiktige 5 

F.32 Langsiktige 7 F.32 Langsiktige 16 

F.4 Lån 4 F.4 Lån 35 

F.41 Kortsiktige 3 F.41 Kortsiktige 14 

F.42 Langsiktige 1 F.42 Langsiktige 21 

F.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

12 F.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

14 

F.51 Egenkapital 12 F.51 Egenkapital 9 

F.511 Børsnoterte aksjer 10 F.511 Børsnoterte aksjer 3 

F.512 Ikke-børsnoterte aksjer 2 F.512 Ikke-børsnoterte aksjer 2 
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Endringer i eiendeler Endringer i gjeld og nettoformue 

F.519 Annen egenkapital 0 F.519 Annen egenkapital 4 

F.52 Aksjer/andeler i investeringsfond 0 F.52 Aksjer/andeler i investeringsfond 5 

F.521 Aksjer/andeler i 

pengemarkedsfond 

0 F.521 Aksjer/andeler i 

pengemarkedsfond 

2 

F.522 Aksjer/andeler i investeringsfond, 

unntatt pengemarkedsfond 

0 F.522 Aksjer/andeler i investeringsfond, 

unntatt pengemarkedsfond 

3 

F.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

0 F.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

0 

F.61 Forsikringstekniske avsetninger 

til skadeforsikring 

0 F.61 Forsikringstekniske avsetninger 

til skadeforsikring 

0 

F.62 Livsforsikrings- og 

livrenterettigheter 

0 F.62 Livsforsikrings- og 

livrenterettigheter 

0 

F.63 Pensjonsrettigheter 0 F.63 Pensjonsrettigheter 0 

F.64 Pensjonskassens krav mot 

pensjonsforvalter 

0 F.64 Pensjonskassens krav mot 

pensjonsforvalter 

0 

F.65 Rettigheter til andre ytelser enn 

pensjon 

0 F.65 Rettigheter til andre ytelser enn 

pensjon 

0 

F.66 Avsetninger til utbetalinger i 

henhold til standardiserte 

garantier 

0 F.66 Avsetninger til utbetalinger i 

henhold til standardiserte 

garantier 

0 

F.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 F.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

3 

F.71 Finansielle derivater 0 F.71 Finansielle derivater 3 

F.711 Opsjoner 0 F.711 Opsjoner 1 

F.712 Terminkontrakter 0 F.712 Terminkontrakter 2 

F.72 Personalopsjoner  F.72 Personalopsjoner  

F.8 Andre fordringer/gjeld 10 F.8 Andre fordringer/gjeld – 14 

F.81 Handelskreditter og forskudd 8 F.81 Handelskreditter og forskudd – 1 

F.89 Andre fordringer/gjeld, unntatt 

handelskreditter og forskudd 

2 F.89 Andre fordringer/gjeld, unntatt 

handelskreditter og forskudd 

– 13 

Tabell 8.16 - Fullstendig kontooversikt for utlandet (konto for transaksjoner med utlandet) (forts.) 

V.III.3: Konto for andre endringer i balansene 

V.III.3.1: Konto for andre volumendringer i balansene 

 Andre strømmer     

K.1 Økonomisk oppståelse av 

eiendeler/kapital 

0 K.1 Økonomisk oppståelse av 

eiendeler/kapital 

0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 0 AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 
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 Andre strømmer     

AN.21 Naturressurser 0 AN.21 Naturressurser 0 

AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og 

lisenser 

0 AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og 

lisenser 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

0 AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

0 

K.2 Økonomisk forsvinning av ikke-

produsert kapital 

0 K.2 Økonomisk forsvinning av ikke-

produsert kapital 

0 

K.21 Uttømming av naturressurser 0 K.21 Uttømming av naturressurser 0 

AN.21 Naturressurser 0 AN.21 Naturressurser 0 

K.22 Annen økonomisk forsvinning av 

ikke-produsert kapital 

0 K.22 Annen økonomisk forsvinning av 

ikke-produsert kapital 

0 

AN.21 Naturressurser 0 AN.21 Naturressurser 0 

AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og 

lisenser 

0 AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og 

lisenser 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

0 AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

0 

K.3 Tap ved katastrofer 0 K.3 Tap ved katastrofer 0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 0 AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 

AF Finanskapital 0 AF Finanskapital 0 

K.4 Ikke-kompensert beslagleggelse 0 K.4 Ikke-kompensert beslagleggelse 0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 0 AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 

AF Finansielle eiendeler 0 AF Finansielle eiendeler 0 

K.5 Andre endringer i volum i.e.n. 0 K.5 Andre endringer i volum i.e.n. 0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 0 AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 

AF Finanskapital 0 AF Finanskapital 0 

K.6 Endring i klassifikasjoner 0 K.6 Endring i klassifikasjoner 0 

K.61 Endringer i sektoromfang og 

struktur 

0 K.61 Endringer i sektoromfang og 

struktur 

0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 0 AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 

AF Finanskapital 0 AF Finanskapital 0 

K.62 Endringer i klassifiseringen av 

eiendeler og gjeld 

0 K.62 Endringer i klassifiseringen av 

eiendeler og gjeld 

0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 0 AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 
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 Andre strømmer     

AF Finanskapital 0 AF Finanskapital 0 

 Andre volumendringer, totalt 0  Andre volumendringer, totalt 0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 0 AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 0 

AN.11 Fast realkapital 0 AN.11 Fast realkapital 0 

AN.12 Lagerbeholdninger 0 AN.12 Lagerbeholdninger 0 

AN.13 Verdigjenstander 0 AN.13 Verdigjenstander 0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 

AN.21 Naturressurser 0 AN.21 Naturressurser 0 

AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og 

lisenser 

0 AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og 

lisenser 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

0 AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

0 

AF Finansielle eiendeler 0 AF Finansielle eiendeler 0 

AF.1 Monetært gull og SDR 0 AF.1 Monetært gull og SDR 0 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 0 AF.2 Sedler og bankinnskudd 0 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 0 AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 0 

AF.4 Lån 0 AF.4 Lån 0 

AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i 

investeringsfond 

0 AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i 

investeringsfond 

0 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

0 AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

0 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

 Endringer i nettoformue på grunn 

av andre volumendringer i 

balansene 

0  Endringer i nettoformue på grunn 

av andre volumendringer i 

balansene 

0 

Tabell 8.16 - Fullstendig kontooversikt for utlandet (konto for transaksjoner med utlandet) (forts.) 

V.III.3: Konto for andre endringer i balansene 

V.III.3.2: Konto for omvurdering 

Endringer i eiendeler Endringer i gjeld og nettoformue 

K.7 Nominelle kapitalgevinster/-tap 

(+/-) 

 K.7 Nominelle kapitalgevinster/-tap 

(+/-) 

 

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

 AF Finanskapital 15 

AN.21 Naturressurser  AF.1 Monetært gull og SDR 12 

AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og 

lisenser 

 AF.2 Sedler og bankinnskudd 0 

AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

 AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 2 
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Endringer i eiendeler Endringer i gjeld og nettoformue 

AF Finansielle eiendeler 7 AF.4 Lån 0 

AF.1 Monetært gull og SDR 0 AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i 

investeringsfond 

1 

AF.2 Sedler og bankinnskudd  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

0 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 4 AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.4 Lån 0 AF.8 Annen gjeld 0 

AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i 

investeringsfond 

3    

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

0    

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0    

AF.8 Andre fordringer 0    

   B.103 Endringer i nettoformue på grunn 

av nominelle kapitalgevinster/-tap 

4 

V.III.3.2.1: Konto for nøytrale kapitalgevinster/-tap 

Endringer i eiendeler Endringer i gjeld og nettoformue 

K.71 Nøytrale kapitalgevinster/-tap 

(+/-) 

 K.71 Nøytrale kapitalgevinster/-tap 

(+/-) 

 

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

 AF Finansielle eiendeler 22 

AN.21 Naturressurser  AF.1 Monetært gull og SDR 16 

AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og 

lisenser 

 AF.2 Sedler og bankinnskudd 2 

AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

 AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 2 

AF Finansielle eiendeler 12 AF.4 Lån 0 

AF.1 Monetært gull og SDR  AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i 

investeringsfond 

0 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 2 AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

1 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 3 AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.4 Lån 1 AF.8 Annen gjeld 1 

AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i 

investeringsfond 

2    

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

1    
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Endringer i eiendeler Endringer i gjeld og nettoformue 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0    

AF.8 Andre fordringer 3    

   B.1031 Endringer i nettoformue på grunn 

av nøytrale kapitalgevinster/-tap 

6 

V.III.3.2.2: Konto for kapitalgevinster/-tap til realverdi 

Endringer i eiendeler Endringer i gjeld og nettoformue 

K.72 Kapitalgevinster/-tap til realverdi 

(+/-) 

 K.72 Kapitalgevinster/-tap til realverdi 

(+/-) 

 

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

 AF Finansielle eiendeler – 7 

AN.21 Naturressurser  AF.1 Monetært gull og SDR – 4 

AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og 

lisenser 

 AF.2 Sedler og bankinnskudd – 2 

AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

 AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 0 

AF Finansielle eiendeler – 5 AF.4 Lån 0 

AF.1 Monetært gull og SDR 0 AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i 

investeringsfond 

1 

AF.2 Sedler og bankinnskudd – 2 AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

– 1 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 1 AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.4 Lån – 1 AF.8 Annen gjeld – 1 

AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i 

investeringsfond 

1    

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

– 1    

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

    

AF.8 Andre fordringer – 3    

   B.1032 Endringer i nettoformue på grunn 

av kapitalgevinster/-tap til 

realverdi 

– 2 

Tabell 8.16 - Fullstendig kontooversikt for utlandet (konto for transaksjoner med utlandet) (forts.) 

V.IV: Konto for eiendeler og gjeld for utlandet 

V.IV.1: Åpningsbalanse 

Eiendeler Gjeld og nettoformue 

AN Ikke-finansiell kapital 0 AF Finansiell gjeld 1274 

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 AF.1 Monetært gull og SDR 770 
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Eiendeler Gjeld og nettoformue 

AN.21 Naturressurser 0 AF.2 Sedler og bankinnskudd 116 

AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og 

lisenser 

0 AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 77 

AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

0 AF.4 Lån 17 

   AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i 

investeringsfond 

203 

AF Finansielle eiendeler 805 AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

25 

AF.1 Monetært gull og SDR  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

7 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 105 AF.8 Annen gjeld 59 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 125    

AF.4 Lån 70    

AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i 

investeringsfond 

345    

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

26    

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0    

AF.8 Andre fordringer 134    

   B.90 Nettoformue – 469 

V.IV.2: Balanseendringer 

Endringer i eiendeler Endringer i gjeld og nettoformue 

AN Ikke-finansiell kapital  AF Finansiell gjeld 72 

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

 AF.1 Monetært gull og SDR 12 

AN.21 Naturressurser  AF.2 Sedler og bankinnskudd – 2 

AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og 

lisenser 

 AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 23 

AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

 AF.4 Lån 35 

   AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i 

investeringsfond 

15 

AF Finansielle eiendeler 54 AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

0 

AF.1 Monetært gull og SDR 1 AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

3 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 11 AF.8 Annen gjeld – 14 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 13    

AF.4 Lån 4    
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Endringer i eiendeler Endringer i gjeld og nettoformue 

AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i 

investeringsfond 

15    

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

0    

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0    

AF.8 Andre fordringer 10    

   B.10 Endringer i nettoformue på  

grunn av: 

– 6 

   B.101 Driftsbalansen overfor utlandet 

og kapitaloverføringer 

– 10 

   B.102 Andre volumendringer i eiendeler 0 

   B.103 Nominelle kapitalgevinster/-tap 4 

   B.1031 Nøytrale kapitalgevinster/-tap 6 

   B.1032 Kapitalgevinster/-tap til realverdi – 2 

V.IV.3: Avslutningsbalanse 

Eiendeler Gjeld og nettoformue 

AN Ikke-finansiell kapital  AF Finansiell gjeld 1346 

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

 AF.1 Monetært gull og SDR 782 

AN.21 Naturressurser  AF.2 Sedler og bankinnskudd 114 

AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og 

lisenser 

 AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 100 

AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

 AF.4 Lån 52 

   AF.5 Egenkapital og aksjer/andeler i 

investeringsfond 

218 

AF Finansielle eiendeler 859 AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

25 

AF.1 Monetært gull og SDR 1 AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

10 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 116 AF.8 Annen gjeld 45 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 138    

AF.4 Lån 74    

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

360    

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

26    

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

    

AF.8 Andre fordringer 144    

   B.90 Nettoformue – 475 
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KONTO FOR VARER OG TJENESTER (0) 

8.78  Hensikten med kontoen for varer og tjenester er å vise, etter produktgruppe og for totaløkonomien, tilgangen 

på produkter og hvordan de blir anvendt. Kontoen er ikke del av kontosystemet, men snarere en understøtte 

for dette som viser forholdet mellom tilgang og anvendelse av produkter i økonomien. På aggregert nivå vises 

forbindelsen mellom tilgang og anvendelse av produkter i radene i tilgangs- og anvendelsestabellene. 

8.79  Den viser derfor tilgang (produksjon og import) og anvendelse av varer og tjenester (produktinnsats, konsum, 

bruttoinvestering i fast realkapital, lagerendringer, anskaffelser minus avhending av verdigjenstander, 

eksport) etter produktgruppe og for totaløkonomien. 

8.80  Tatt i betraktning den måten produksjon verdsettes på i basispriser og anvendelse i kjøperpriser, må 

produktskatter (minus produktsubsidier) tas med på tilgangssiden. 

8.81  Ettersom produktstrømmene er motposteringer til pengestrømmene registreres anvendelser på høyre side av 

konto for varer og tjenester, og tjenester registreres på venstre side, dvs. på motsatt side i forhold til 

plasseringen i de løpende kontoene for institusjonelle sektorer. 

8.82  Kontoen for varer og tjenester er per definisjon i balanse, og har derfor ingen saldopost. 

Tabell 8.17 — Konto 0: Konto for varer og tjenester 

Tilgang Anvendelse 

P.1 Produksjon 3604 P.2 Produktinnsats 1883 

P.11 Markedsrettet produksjon 3077 P.3 Konsum 1399 

P.12 Produksjon for eget bruk 147 P.31 Individuelt konsum 1230 

P.13 Ikke-markedsrettet produksjon 380 P.32 Kollektivt konsum 169 

D.21 Produktskatter 141 P.5g Bruttoinvestering 414 

D.31 Produktsubsidier – 8 P.511 Anskaffelser minus avhending av 

fast realkapital 

359 

P.7 Import av varer og tjenester 499 P.5111 Anskaffelse av ny fast realkapital 358 

P.71 Import av varer 392 P.5112 Anskaffelse av brukt fast 

realkapital 

9 

P.72 Import av tjenester 107 P.5113 Avhending av brukt fast 

realkapital 

– 8 

   P.512 Kostnader ved eierskifte av ikke-

produsert kapital 

17 

   P.52 Lagerendringer 28 

   P.53 Anskaffelser minus avhending av 

verdigjenstander 

10 

   P.6 Eksport av varer og tjenester 540 

   P.61 Eksport av varer 462 

   P.62 Eksport av tjenester 78 

INTEGRERT ØKONOMISK KONTOSYSTEM 

8.83  Det integrerte økonomiske kontosystemet gir en nøyaktig oversikt over kontoene i en økonomi, dvs. løpende 

kontoer, akkumuleringskontoer og balanser.   
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I samme tabell samles kontoene for alle institusjonelle sektorer, totaløkonomien og utlandet, og alle strømmer 

og alle eiendeler og gjeld avstemmes. Her kan også aggregatene avleses direkte. 

8.84  I tabellen med det integrerte økonomiske kontosystemet registreres anvendelse, eiendeler og endringer i 

eiendeler på venstre side, mens tilgang, gjeld, endringer i gjeld og nettoformue registreres på høyre side. 

8.85  For at tabellen skal være lesbar og samtidig gi et bilde av hele den økonomiske prosessen, blir de høyest 

mulige aggregeringsnivåer benyttet, noe som også sikrer at de er forenlige med strukturen til systemet. 

8.86  Kolonnene i tabellen representerer de institusjonelle sektorene, dvs. ikke-finansielle foretak, finansielle 

foretak, offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner og husholdninger. Det finnes også en kolonne for 

totaløkonomien, en kolonne for utlandet og en kolonne som avstemmer anvendelse og tilgang av varer og 

tjenester. 

8.87  Radene i tabellen representerer de forskjellige kategoriene med transaksjoner, eiendeler og gjeld, saldoposter 

og visse aggregater. 
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Tabell 8.18 — Integrert økonomisk kontosystem 

Løpende kontoer 

Anvendelse   

    S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

Kontoer I alt 

Varer og 

tjenester 

(tilgang) 

Utlandet 
Total-

økonomien 

Ideelle 

organisa-

sjoner 

Husholdninger 
Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 

Transaksjoner og andre beholdninger 

av strømmer og saldoposter 

I. Produksjon / konto for varer og 

tjenester for utlandet 

499 499        P.7 Import av varer og tjenester 

540  540       P.6 Eksport av varer og tjenester 

3 604 3 604        P.1 Produksjon 

1 883   1 883 17 115 222 52 1 477 P.2 Produktinnsats 

133 133        D.21-D.31 Produktskatter minus 

produktsubsidier 

1 854   1 854 15 155 126 94 1 331 B.1g/B.1*g Bruttoprodukt/bruttonasjonal-

produkt 

222   222 3 23 27 12 157 P.51c Kapitalslit 

1 632   1 632 12 132 99 82 1 174 B.1n/B.1*n Nettoprodukt/nettonasjonal-

produkt 

– 41  – 41       B.11 Vare- og tjenestebalansen 

overfor utlandet 

II.1.1. Konto for 

inntektsopptjening 

1 150   1 150 11 11 98 44 986 D.1 Lønnskostnader 

191  0 191      D.2-D.3 Skatter minus subsidier på 

produksjon og import 

133  0 133      D.21-D.31 Produktskatter minus 

produktsubsidier 

58  0 58 1 – 1 1 4 53 D.29-D.39 Næringsskatter minus 

næringssubsidier 

452   452 3 84 27 46 292 B.2g Driftsresultat, brutto 

61   61  61    B.3g Blandet inntekt, brutto 

238   238 0 69 0 34 135 B.2n Driftsresultat, netto 

53   53  53    B.3n Blandet inntekt, netto 
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Anvendelse   

    S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

Kontoer I alt 

Varer og 

tjenester 

(tilgang) 

Utlandet 
Total-

økonomien 

Ideelle 

organisa-

sjoner 

Husholdninger 
Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 

Transaksjoner og andre beholdninger 

av strømmer og saldoposter 

II.1.2 Konto for allokering av 

primære inntekter 

435  44 391 6 41 42 168 134 D.4 Formuesinntekt 

1 864   1 864 4 1 381 198 27 254 B.5g/B.5*g Primære inntekter, 

brutto/bruttonasjonalinntekt 

1 642   1 642 1 1 358 171 15 97 B.5n/B.5*n Primære inntekter, 

netto/nettonasjonalinntekt 

II.2 Konto for sekundær 

inntektsfordeling 

213  1 212 0 178 0 10 24 D.5 Skatter på inntekt, formue osv. 

333  0 333  333    D.61 Netto trygde- og 

pensjonspremier 

384  0 384 5 0 112 205 62 D.62 Stønader utenom 

naturaloverføringer 

299  16 283 2 71 136 62 12 D.7 Andre løpende overføringer 

1 826   1 826 37 1 219 317 25 228 B.6g Disponibel inntekt, brutto 

1 604   1 604 34 1 196 290 13 71 B.6n Disponibel inntekt, netto 

II.3 Konto for 

inntektsomfordeling i naturalier 

215   215 31  184   D.63 Sosiale naturaloverføringer 

1 826   1 826 6 1 434 133 25 228 B.7g Justert disponibel inntekt, brutto 

1 604   1 604 3 1 411 106 13 71 B.7n Justert disponibel inntekt, netto 

II.4 Konto for inntektsanvendelse          B.6g Disponibel inntekt, brutto 

         B.6n Disponibel inntekt, netto 

1 399   1 399 1 1 230 168   P.4 Sluttkonsum 

1 399   1 399 32 1 015 352   P.3 Konsum 

11  0 11 0  0 11 0 D.8 Korreksjon for endring i 

pensjonsrettigheter 

427   427 5 215 – 35 14 228 B.8g Sparing, brutto 

205   205 2 192 – 62 2 71 B.8n Sparing, netto 

– 13  – 13       B.12 Driftsbalansen overfor utlandet 
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Tilgang 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1     

 
Transaksjoner og andre beholdninger 

av strømmer og saldoposter 

Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisa-

sjoner 

Totaløkonomi-

en 
Utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 

(anvendelser) 

I alt Kontoer 

P.7 Import av varer og tjenester       499  499 I. Produksjon / konto for varer og 

tjenester for utlandet 

P.6 Eksport av varer og tjenester        540 540 

P.1 Produksjon 2 808 146 348 270 32 3 604   3 604 

P.2 Produktinnsats        1 883 1 883 

D.21-D.31 Produktskatter minus 

produktsubsidier 

     133   133 

B.1g/B.1*g Bruttoprodukt/bruttonasjonal-

produkt 

1 331 94 126 155 15 1 854   1 854 II.1.1. Konto for inntektsopp-

tjening 

II.1.2 Konto for allokering av 

primære inntekter 

P.51c Kapitalslit 157 12 27 23 3 222   222 

B.1n/B.1*n Nettoprodukt/nettonasjonal-

produkt 

1 174 82 99 132 12 1 632   1 632 

B.11 Vare- og tjenestebalansen overfor 

utlandet 

      – 41  – 41 

D.1 Lønnskostnader    1 154  1 154 2  1 156 

D.2-D.3 Skatter minus subsidier på 

produksjon og import 

  191   191 0  191 

D.21-D.31 Produktskatter minus 

produktsubsidier 

  133   133 0  133 

D.29-D.39 Næringsskatter minus 

næringssubsidier 

  58   58 0  58 

B.2g Driftsresultat, brutto 292 46 27 84 3 452   452 

B.3g Blandet inntekt, brutto    61  61   61 

B.2n Driftsresultat, netto 135 34 0 69 0 238   238 

B.3n Blandet inntekt, netto    53  53   53 

D.4 Formuesinntekt 96 149 22 123 7 397 38  435 
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Tilgang 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1     

 
Transaksjoner og andre beholdninger 

av strømmer og saldoposter 

Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisa-

sjoner 

Totaløkonomi-

en 
Utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 

(anvendelser) 

I alt Kontoer 

B.5g Primære inntekter, 

brutto/bruttonasjonalinntekt 

254 27 198 1 381 4 1 864   1 864 II.2 Konto for sekundær 

inntektsfordeling 

B.5n/B.5*n Primære inntekter, 

netto/nettonasjonalinntekt 

97 15 171 1 358 1 1 642   1 642 

D.5 Skatter på inntekt, formue osv.   213   213 0  213 

D.61 Netto trygde- og pensjonspremier 66 213 50 0 4 333 0  333 

D.62 Stønader utenom sosiale 

naturaloverføringer 

   384  384 0  384 

D.7 Andre løpende overføringer 6 62 104 36 36 244 55  299 

B.6g Disponibel inntekt, brutto 228 25 317 1 219 37 1 826   1 826 II.3 Konto for inntekts-

omfordeling i naturalier 

B.6n Disponibel inntekt, netto 71 13 290 1 196 34 1 604   1 604 

D.63 Sosiale naturaloverføringer    215  215   215 

B.7g Justert disponibel inntekt, brutto 228 25 133 1 434 6 1 826   1 826 II.4 Konto for inntektsanvendelse 

B.7n Justert disponibel inntekt, netto 71 13 106 1 411 3 1 604   1 604 

B.6g Disponibel inntekt, brutto 228 25 317 1 219 37 1 826   1 826 

B.6n Disponibel inntekt, netto 71 13 290 1 196 34 1 604   1 604 

P.4 Sluttkonsum        1 399 1 399 

P.3 Konsum        1 399 1 399 

D.8 Korreksjon for endring i 

pensjonsrettigheter 

   11  11 0  11 

B.8g Sparing, brutto          

B.8n Sparing, netto          

B.12 Driftsbalansen overfor utlandet          
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Tabell 8.18 — Integrert økonomisk kontosystem 

Akkumuleringskontoer 

Endringer i eiendeler 

    S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

Kontoer I alt 

Varer og 

tjenester 

(tilgang) 

Utlandet Totaløkonomien 

Ideelle 

organisa-

sjoner 

Husholdninger 
Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 

Transaksjoner og andre beholdninger 

av strømmer og saldoposter 

III.1.1 Konto for endringer i 

nettoformue på grunn av sparing 

og kapitaloverføringer 

         B.8n Sparing, netto 

         B.12 Driftsbalansen overfor utlandet 

         D.9r Kapitaloverføringer, mottatte 

         D.9p Kapitaloverføringer, betalte (–) 

192  – 29 221 20 236 – 81 – 16 62 B.101 Endringer i nettoformue på grunn 

av sparing og kapitaloverføringer 

III.1.2 Konto for anskaffelse av 

ikke-finansiell kapital 

414   414 5 55 38 8 308 P.5g Bruttoinvestering 

– 222   – 222 – 3 – 23 – 27 – 12 – 157 P.51c Kapitalslit (–) 

28   28 0 2 0 0 26 P.52 Lagerendringer 

10   10 0 5 3 0 2 P.53 Anskaffelser minus avhending av 

verdigjenstander 

0  0 0 1 4 2 0 – 7 NP Anskaffelser minus avhending av 

ikke-produsert kapital 

0  – 10 10 – 4 174 – 103 – 1 – 56 B.9 Nettofinansinvestering (+/-) 

III.2 Konto for 

finanstransaksjoner 

483  47 436 2 189 – 10 172 83 F Netto anskaffelse av finansiell 

kapital\ 

0  1 – 1   0 – 1  F.1 Monetært gull og SDR 

100  11 89 2 64 – 26 10 39 F.2 Sedler og bankinnskudd 

95  9 86 – 1 10 4 66 7 F.3 Omsettelige gjeldspapirer 

82  4 78 0 3 3 53 19 F.4 Lån 

119  12 107 0 66 3 28 10 F.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

48  0 48 0 39 1 7 1 F.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

14  0 14 0 3 0 8 3 F.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

25  10 15 1 4 5 1 4 F.8 Andre fordringer/gjeld 
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Endringer i eiendeler 

    S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

Kontoer I alt 

Varer og 

tjenester 

(tilgang) 

Utlandet Totaløkonomien 

Ideelle 

organisa-

sjoner 

Husholdninger 
Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 

Transaksjoner og andre beholdninger 

av strømmer og saldoposter 

III.3.1 Konto for andre 

volumendringer i balansene 

33   33 0 0 7 0 26 K.1 Økonomisk oppståelse av 

eiendeler/kapital 

– 11   – 11 0 0 – 2  – 9 K.2 Økonomisk forsvinning av ikke-

produsert kapital 

– 11   – 11 0 0 – 6 0 – 5 K.3 Tap ved katastrofer 

0   0 0 0 5 0 – 5 K.4 Ikke-kompensert beslagleggelse 

2   2 0 2 0 1 1 K.5 Andre endringer i volum i.e.n. 

0   0 0 0 – 4 – 2 6 K.6 Endring i klassifikasjoner 

13   13 0 0 0 – 1 14  Andre volumendringer, i alt 

          Hvorav 

– 7   – 7 0 0 – 3 – 2 – 2 AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 

 17   17 0 0 3 0 14 AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

 3   3 0 0 0 1 2 AF Finanskapital 

          B.102 Endringer i nettoformue på grunn 

av andre volumendringer i 

balansene 

III.3.2 Konto for omvurdering          K.7 Nominelle kapitalgevinster/-tap 

280   280 8 80 44 4 144 AN Ikke-finansiell kapital 

126   126 5 35 21 2 63 AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 

154  0 154 3 45 23 2 81 AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

91  7 84 2 16 1 57 8 AF Finanskapital 

         B.103 Endringer i nettoformue på grunn 

av nominelle kapitalgevinster/-tap 

(+/–) 
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Endringer i gjeld og nettoformue 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1     

 
Transaksjoner og andre beholdninger 

av strømmer og saldoposter 

Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisa-

sjoner 

Total-

økonomien 
Utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 

(anvendelser) 

I alt Kontoer 

B.8n Sparing, netto 71 2 – 62 192 2 205   205 III.1.1 Konto for endringer i 

nettoformue på grunn av sparing 

og kapitaloverføringer B.12 Driftsbalansen overfor utlandet       – 13  – 13 

D.9r Kapitaloverføringer, mottatte 33 0 6 23 0 62 4  66 

D.9p Kapitaloverføringer, betalte (–) – 16 – 7 – 34 – 5 – 3 – 65 – 1  – 66 

B.101 Endringer i nettoformue på grunn 

av sparing og kapitaloverføringer 

88 – 5 – 90 210 – 1 202 – 10  192 II.1.2 Konto for anskaffelse av 

ikke-finansiell kapital 

P.5g Bruttoinvestering        414 414 

P.51c Kapitalslit (–)        – 222  

P.52 Lagerendringer        28 28 

P.53 Anskaffelser minus avhending av 

verdigjenstander 

       10 10 

NP Anskaffelser minus avhending av 

ikke-produsert kapital 

       0  

B.9 Nettofinansinvestering (+/-) – 56 – 1 – 103 174 – 4 10 – 10  0 III.2 Konto for 

finanstransaksjoner 
F Netto gjeldsstiftelse 139 173 93 15 6 426 57  483 

F.1 Monetært gull og SDR          

F.2 Sedler og bankinnskudd  65 37   102 – 2  100 

F.3 Omsettelige gjeldspapirer 6 30 38 0 0 74 21  95 

F.4 Lån 21 0 9 11 6 47 35  82 

F.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

83 22    105 14  119 

F.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

 48 0   48 0  48 

F.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

3 8 0 0 0 11 3  14 

F.8 Andre fordringer/gjeld 26  9 4  39 – 14  25 
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Endringer i gjeld og nettoformue 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1     

 
Transaksjoner og andre beholdninger 

av strømmer og saldoposter 

Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisa-

sjoner 

Total-

økonomien 
Utlandet 

Konto for varer 

og tjenester 

(anvendelser) 

I alt Kontoer 

K.1 Økonomisk oppståelse av 

eiendeler/kapital 

         II.3.1 Konto for andre 

volumendringer i balansene 

K.2 Økonomisk forsvinning av ikke-

produsert kapital 

         

K.3 Tap ved katastrofer          

K.4 Ikke-kompensert beslagleggelse          

K.5 Andre endringer i volum i.e.n. 0 0 0 1 0 1   1 

K.6 Endring i klassifikasjoner 0 0 2 0 0 2   2 

 Andre volumendringer, i alt 0 0 2 1 0 3   3 

 Hvorav          

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital          

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

         

AF Finanskapital 0 0 2 1 0 3   3 

B.102 Endringer i nettoformue på grunn 

av andre volumendringer i 

balansene 

14 – 1 – 2 – 1 0 10   10 

K.7 Nominelle kapitalgevinster/-tap          II.3.2 Konto for omvurdering 

AN Ikke-finansiell kapital          

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital          

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

         

AF Finanskapital 18 51 7 0 0 76 15  91 

B.103 Endringer i nettoformue på grunn 

av nominelle kapitalgevinster/ 

-tap (+/–) 

134 10 38 96 10 288 4  292 
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Tabell 8.18 — Integrert økonomisk kontosystem 

Balanser 

Eiendeler 

    S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11   

Kontoer I alt 

Varer og 

tjenester 

(tilganger) 

Utlandet 
Total-

økonomien 

Ideelle 

organisa-

sjoner 

Husholdninger 
Offentlig 

forvaltning 

Finansielle 

foretak 

Ikke-finansielle 

foretak 
 

Transaksjoner og andre beholdninger 

av strømmer og saldoposter 

IV.1 Åpningsbalanse 4 621   4 621 159 1 429 789 93 2 151 AN Ikke-finansiell kapital 

2 818   2 818 124 856 497 67 1 274 AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 

1 803   1 803 35 573 292 26 877 AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

9 036  805 8 231 172 3 260 396 3 421 982 AF Finanskapital 

         B.90 Nettoformue 

IV.2 Balanseendringer           Endringer i eiendeler i alt 

480   480 11 115 57 – 4 301 AN Ikke-finansiell kapital 

294   294 7 67 29 – 4 195 AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 

186   186 4 48 28 0 106 AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

577  54 523 4 205 – 9 230 93 AF Finanskapital 

         B.10 Endringer i nettoformue, i alt 

         B.101 Sparing og kapitaloverføringer 

         B.102 Andre volumendringer i 

eiendeler 

         B.103 Nominelle kapitalgevinster/-tap 

(+/-) 

IV.3 Avslutningsbalanse 5 101   5 101 170 1 544 846 89 2 452 AN Ikke-finansiell kapital 

3 112   3 112 131 923 526 63 1 469 AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 

1 989   1 989 39 621 320 26 983 AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

9 613  859 8 754 176 3 465 387 3651 1 075 AF Finanskapital 

         B.90 Nettoformue 
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Gjeld og nettoformue 

  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1     

 
Transaksjoner og andre beholdninger av 

strømmer og saldoposter 

Ikke-finansielle 

foretak 

Finansielle 

foretak 

Offentlig 

forvaltning 
Husholdninger 

Ideelle 

organisa-

sjoner 

Totaløkonomien Utlandet 

Konto for 

varer og 

tjenester 

(anvendelser) 

I alt Kontoer 

AN Ikke-finansiell kapital          IV.1 Åpningsbalanse 

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital          

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

         

AF Finanskapital 3 221 3 544 687 189 121 7 762 1 274  9 036 

B.90 Nettoformue – 88 – 30 498 4 500 210 5 090 – 469  4 621 

 Endringer i eiendeler i alt          IV.2 Balanseendringer 

AN Ikke-finansiell kapital          

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital          

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

         

AF Finanskapital 157 224 102 16 6 505 72  577 

B.10 Endringer i nettoformue, i alt 237 4 – 54 304 9 500 – 6  494 

B.101 Sparing og kapitaloverføringer 88 – 5 – 90 210 – 1 202 – 10  192 

B.102 Andre volumendringer i 

eiendeler 

14 – 1 – 2 – 1 0 10   10 

B.103 Nominelle kapitalgevinster/-tap 

(+/-) 

134 10 38 96 10 288 4  292 

AN Ikke-finansiell kapital          IV.3 Avslutningsbalanse 

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital          

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

         

AF Finanskapital 3 378 3 768 789 205 127 8 267 1 346  9 613 

B.90 Nettoformue 149 – 26 444 4 804 219 5 590 – 475  5 115 
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AGGREGATER 

8.88  Aggregatene er sammenfattende indikatorer på resultatet av aktiviteten i totaløkonomien. De er de viktigste 

referansestørrelsene i forbindelse med makroøkonomisk analyse og sammenligning over tid og mellom 

bestemte områder. 

Bruttonasjonalprodukt (BNP) i markedspriser 

8.89  Bruttonasjonalprodukt i markedspriser er det endelige resultatet av produksjonsvirksomheten i innenlandske 

produksjonsenheter. Det kan defineres på tre måter 

a)  ved bruk av produksjonsmetoden: BNP er summen av de forskjellige institusjonelle sektorenes eller de 

forskjellige næringenes bruttoprodukt pluss produktskatter og minus produktsubsidier (som ikke er delt 

inn i sektorer og næringer). Det er også saldoposten på produksjonskontoen for totaløkonomien. 

b)  ved bruk av utgiftsmetoden: BNP er summen av innenlandske institusjonelle enheters sluttanvendelse av 

varer og tjenester (konsum og bruttoinvestering) pluss eksport og minus import av varer og tjenester. 

c)  ved bruk at inntektsmetoden: BNP er summen av anvendelsene på totaløkonomiens konto for 

inntektsopptjening (lønnskostnader, skatter på produksjon og import minus subsidier, brutto driftsresultat 

og blandet inntekt for totaløkonomien). 

8.90  Ved å trekke kapitalslit fra BNP finner man nettonasjonalproduktet (NNP) i markedspriser. 

Driftsresultat for totaløkonomien 

8.91  Brutto (eller netto) driftsresultat for totaløkonomien er lik summen av brutto (eller netto) driftsresultat for de 

forskjellige næringene eller de forskjellige institusjonelle sektorene. 

Blandet inntekt for totaløkonomien 

8.92  Brutto (eller netto) blandet inntekt for totaløkonomien er lik brutto (eller netto) blandet inntekt for 

husholdningssektoren. 

Næringsinntekt for totaløkonomien 

8.93  Brutto (eller netto) næringsinntekt for totaløkonomien er lik summen av brutto (eller netto) næringsinntekt for 

de forskjellige sektorene. 

Nasjonalinntekt (i markedspriser) 

8.94  Brutto (eller netto) nasjonalinntekt (i markedspriser) tilsvarer den totale primære inntekten som mottas av 

innenlandske institusjonelle enheter: lønnskostnader, skatter på produksjon og import minus subsidier, 

formuesinntekt (mottatt minus betalt), driftsresultat (brutto eller netto) og blandet inntekt (brutto eller netto). 

Bruttonasjonalinntekt (i markedspriser) er lik BNP minus primære inntekter som skal betales av innenlandske 

institusjonelle enheter til utenlandske institusjonelle enheter, pluss primære inntekter som mottas av 

innenlandske institusjonelle enheter fra utlandet. 

Nasjonalinntekt er ikke et produksjonsbegrep, men et inntektsbegrep som er mer signifikant dersom det 

uttrykkes netto, dvs. etter fradrag av kapitalslit. 

Disponibel nasjonalinntekt 

8.95  Brutto (eller netto) disponibel nasjonalinntekt er summen av brutto (eller netto) disponibel inntekt for de 

institusjonelle sektorene. Brutto (eller netto) disponibel nasjonalinntekt tilsvarer brutto (eller netto) 

nasjonalinntekt (i markedspriser) minus løpende overføringer (skatter på inntekt, formue osv., trygde- og 

pensjonspremier, stønader og andre løpende overføringer) som betales til utenlandske enheter, pluss løpende 

overføringer som mottas av innenlandske enheter fra utlandet.  
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Sparing 

8.96  Dette aggregatet måler den delen av den disponible nasjonalinntekten som ikke brukes til konsum. Brutto 

(eller netto) nasjonal sparing er summen av brutto (eller netto) sparing i de forskjellige institusjonelle 

sektorene. 

Driftsbalansen overfor utlandet 

8.97  Saldoposten på konto for primære inntekter og løpende overføringer for utlandet utgjør overskuddet (dersom 

den er negativ) eller underskuddet (dersom den er positiv) i totaløkonomien på de løpende transaksjonene 

(handel med varer og tjenester, primære inntekter, løpende overføringer) med utlandet. 

Nettofinansinvestering (+/–) for totaløkonomien 

8.98  Nettofinansinvestering for totaløkonomien (+/–) er summen av nettofinansinvesteringer i de institusjonelle 

sektorene. Den utgjør den nettotilgangen som totaløkonomien stiller til rådighet for utlandet (dersom den er 

positiv) eller mottar fra utlandet (dersom den er negativ). Nettofinansinvestering for totaløkonomien (+/–) er 

lik nettofinansinvestering for utlandet, men har motsatt fortegn. 

Nettoformue for totaløkonomien 

8.99  Nettoformuen for totaløkonomien er summen av nettoformuen for de institusjonelle sektorene. Den 

representerer verdien på ikke-finansiell kapital for totaløkonomien minus balansen mellom finansielle 

fordringer og gjeld for utlandet. 

Utgifter og inntekter i offentlig forvaltning 

Offentlig forvaltnings utgifter og inntekter fastsettes i henhold til en liste over ENS-kategoriene. 

8.100  Offentlig forvaltnings utgifter består av følgende ENS-kategorier og registreres på anvendelsessiden i 

kontoene for offentlig forvaltning, med unntak av D.3 som registreres på tilgangssiden i kontoene for 

offentlig forvaltning. 

P.2 Produktinnsats 

P.5 Bruttoinvestering 

D.1 Lønnskostnader 

D.29 Næringsskatter, betalte 

D.3 Subsidier, betalte 

D.4 Formuesinntekt, betalt 

D.5 Skatter på inntekt, formue osv. 

D.62 Stønader utenom sosiale naturaloverføringer 

D.632 Sosiale naturaloverføringer — kjøpt markedsrettet produksjon 

D.7 Andre løpende overføringer 

D.8 Korreksjon for endring i pensjonsrettigheter 

D.9p Kapitaloverføringer, betalte 

NP Anskaffelser minus avhending av ikke-produsert kapital 
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Offentlig forvaltnings inntekter består av følgende ENS-kategorier og registreres på tilgangssiden i kontoene 

for offentlig forvaltning, med unntak av D.39 som registreres på anvendelsessiden i kontoene for offentlig 

forvaltning. 

P.11 Markedsrettet produksjon 

P.12 Produksjon for eget bruk 

P.131 Betalinger for ikke-markedsrettet produksjon 

D.2 Skatter på produksjon og import, mottatte 

D.39 Næringssubsidier, mottatte 

D.4 Formuesinntekt, mottatt 

D.5 Skatter på inntekt, formue osv. 

D.61 Netto trygde- og pensjonspremier 

D.7 Andre løpende overføringer 

D.9r Kapitaloverføringer, mottatte 

Per definisjon utgjør differansen mellom offentlig forvaltnings inntekter og utgifter offentlig forvaltnings 

nettofinansinvestering (+/–). 

Transaksjonene D.41 (renter), D.73 (løpende overføringer i offentlig forvaltning), D.92 (investeringstilskudd) 

og D.99 (andre kapitaloverføringer) er konsoliderte. De øvrige transaksjonene er ikke konsoliderte. 

 _____  
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KAPITTEL 9 

TILGANGS- OG ANVENDELSESTABELLER OG KRYSSLØPSTABELLER 

INNLEDNING 

9.01  Formålet med dette kapittel er å gi en oversikt over tilgangs- og anvendelsestabellene og kryssløpstabellene. 

9.02  Kjernen i kryssløpstabellene er tilgangs- og anvendelsestabellene i løpende priser og foregående års priser. 

Systemet inneholder også symmetriske kryssløpstabeller som utledes fra tilgangs- og anvendelsestabellene ved 

bruk av forutsetninger og supplerende data. 

Tilgangs- og anvendelsestabellene og de symmetriske kryssløpstabellene kan utvides og endres for særskilte 

formål, f.eks. produktivitetsregnskaper, arbeidskraftregnskaper, kvartalsregnskaper, regionale regnskaper og 

miljøregnskaper i pengeverdi eller fysiske enheter. 

9.03  Tilgangs- og anvendelsestabellene er matriser som beskriver verdien av transaksjoner i produkter i 

nasjonaløkonomien inndelt etter produkttype og næring. Tabellene viser: 

a)  strukturen i produksjonskostnadene og den inntekten som opptjenes i produksjonsprosessen, 

b)  strømmene av varer og tjenester som produseres innenfor den nasjonale økonomien, 

c)  strømmene av varer og tjenester mellom den nasjonale økonomien og utlandet. For analyser i europeisk 

sammenheng må det skilles mellom strømmer av varer og tjenester innad i EU og strømmer av varer og 

tjenester til og fra stater utenfor EU. 

9.04  En tilgangstabell viser tilgangen av varer og tjenester etter produkt og produksjonsnæring, og det skilles mellom 

tilgang i innenlandske næringer og import. Tabell 9.1 viser et forenklet eksempel på en tilgangstabell. 

Tabell 9.1 — Forenklet eksempel på en tilgangstabell 

Tilgang Næringer Utlandet I alt 

Produkter Produksjonsverdi Importverdi Tilgang i alt etter 

produkt 

I alt Produksjon i næringen i alt Import i alt Tilgang i alt 

9.05  En anvendelsestabell viser anvendelsen av varer og tjenester etter produkt og type anvendelse. De anvendelser 

som vises i kolonnene er: 

a)  produktinnsats etter næring, 

b)  konsum: husholdninger, offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner, 

c)  bruttoinvestering, og 

d)  eksport. 

I kolonnene under produktinnsats etter næring vises komponentene som inngår i bruttoprodukt som følger: 

a)  lønnskostnader, 

b)  næringsskatter minus næringssubsidier, 

c)  netto blandet inntekt, netto driftsresultat og kapitalslit.  
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Tabell 9.2 under viser et forenklet eksempel på en anvendelsestabell. 

Tabell 9.2 — Forenklet eksempel på en anvendelsestabell 

Anvendelse Næringer Konsum 
Brutto-

investering 
Utlandet I alt 

Produkter      

I alt Produktinnsats Konsum Brutto-

investering 

Eksport Anvendelse  

i alt 

Komponenter i 

bruttoproduktet 

Lønnskostnader 

Næringsskatter minus 

næringssubsidier 

Netto driftsresultat 

Kapitalslit 

    

9.06  I tilgangs- og anvendelsestabellene gjelder følgende identiteter: 

a)  for hver næring er produksjonen lik produktinnsatsen pluss bruttoprodukt, 

b)  for hvert produkt er tilgangen lik summen av alle anvendelser, som de framgår av de avstemte radene i 

tilgangs- og anvendelsestabellene. 

 Denne identiteten kan bare brukes når tilgang og anvendelser verdsettes på samme grunnlag, dvs. begge til 

kjøperpriser eller begge til basispriser (se nr. 9.30–9.33). 

 For hvert produkt gjelder altså følgende: 

tilgang i kjøperpriser =  

  produksjon av produktet i basispriser 

pluss import i basispriser 

pluss handels- og transportavanser 

pluss produktskatter minus produktsubsidier 

som er lik anvendelse av produktet til kjøperpriser som er lik 

  etterspørsel etter produktet som innsatsvare 

pluss konsum 

pluss bruttoinvestering 

pluss eksport. 

 For totaløkonomien er samlet etterspørsel etter innsatsvarer lik samlet produktinnsats, inklusive handels- og 

transportavanser som summert er lik null i hele økonomien ettersom de tilsvarer produksjonen i handels- og 

transportnæringene, slik at denne identiteten kan uttrykkes som: 

 produksjon + import + produktskatter minus produktsubsidier = produktinnsats + konsum + 

bruttoinvestering + eksport 

 derfor er  

 produksjon – produktinnsats + produktskatter minus produktsubsidier 

 = konsum + bruttoinvestering + eksport minus import 

 som viser at produksjonsmetoden og utgiftsmetoden er likeverdige ved beregning av BNP,  
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c)  bruttoprodukt som differansen mellom produksjon og produktinnsats etter næring. Den er lik summen av 

opptjent inntekt. Bruttoprodukt er derfor lik summen av lønnskostnader, kapitalslit, netto 

driftsresultat/blandet inntekt og næringsskatter minus næringssubsidier. Dette gjør det mulig å kryssjekke 

inntektsmetoden mot produksjonsmetoden ved beregning av BNP. 

9.07  Tilgangs- og anvendelsestabellene utgjør den sentrale rammen ved analyse av næringer, f.eks. analyse av 

produksjon, bruttoprodukt, lønnskostnader, sysselsetting, driftsresultat/blandet inntekt, næringsskatter (minus 

næringssubsidier), bruttoinvestering i fast realkapital, kapitalslit og kapitalbeholdninger. 

9.08  Tilgangs- og anvendelsestabellene inneholder strømmene i følgende kontoer: 

a)  konto for varer og tjenester, 

b)  produksjonskonto, 

c)  konto for inntektsopptjening. 

Disse kontoene viser opptjening av inntekt og tilgang på og anvendelse av varer og tjenester etter institusjonell 

sektor. Tilgangs- og anvendelsestabellene kan være et supplement til disse opplysningene ved at de viser en 

inndeling etter næring og volum- og prisendringer. Opplysningene etter institusjonell sektor i sektorregnskapene 

og opplysningene etter næring i tilgangs- og anvendelsestabellene kan knyttes sammen gjennom en 

kryssklassifiseringstabell som vist i tabell 9.3 under. 

Tabell 9.3 — Tabell som knytter tilgangs- og anvendelsestabellene til sektorregnskapene 

 Næringer (NACE) I alt 

Sektor   

S.11  Ikke-finansielle foretak   

Produktinnsats   

Bruttoprodukt   

Lønnskostnader   

Næringsskatter minus næringssubsidier   

Kapitalslit   

Netto driftsresultat/blandet inntekt   

Produksjon   

Bruttoinvestering i fast realkapital   

Beholdning av fast realkapital   

Sysselsetting   

S.12  Finansielle foretak   

Produktinnsats   

…   

Sysselsetting   

S.13  Offentlig forvaltning   

S.14  Husholdninger   



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/321 

 

 Næringer (NACE) I alt 

S.142  Selvstendig næringsdrivende uten ansatte   

Boligtjenester i egne boliger   

S.15  Ideelle organisasjoner   

I alt per sektor   

Produktinnsats   

…   

Sysselsetting   

9.09  I tabell 9.4 vises en symmetrisk kryssløpstabell som er en matrise som viser hvordan tilgang tilsvarer 

anvendelser ved å inndele produksjonen etter produkt eller næring, og detaljerte transaksjoner knyttet til 

produktinnsats og sluttanvendelser. Det er imidlertid en viktig begrepsmessig forskjell mellom den symmetriske 

kryssløpstabellen og anvendelsestabellen: i anvendelsestabellen viser postene hvordan produktene anvendes av 

næringene som produktinnsats, mens det i den symmetriske kryssløpstabellen er to alternative framstillinger: 

a)  postene viser hvordan produkter anvendes som produktinnsats for å lage andre produkter, eller 

b)  postene viser hvordan produksjonen i en næring anvendes som produktinnsats i andre næringers 

produksjon. 

I en symmetrisk kryssløpstabell benyttes altså enten en produkt- eller en næringsklassifikasjon i både rader og 

kolonner. 

Tabell 9.4 — Forenklet eksempel på en symmetrisk kryssløpstabell (produkter) 

 Produserte produkter Konsum 
Brutto-

investering 
Utlandet I alt 

Anvendte 

produkter 

Produktinnsats Konsum i 

husholdninger, 

offentlig 

forvaltning og 

ideelle 

organisasjoner 

Brutto-

investering 

Eksport  

I alt      

Komponenter i 

bruttoproduktet 

     

Utlandet      

I alt      

9.10  Størstedelen av de statistiske opplysningene som kan innhentes fra produksjonsenheter, angir hvilken type 

produkter de har produsert/solgt, og, vanligvis i mindre detaljert form, hvilken type produkter de har 

kjøpt/brukt. Formatet på tilgangs- og anvendelsestabellene er tilpasset denne typen statistiske opplysninger (dvs. 

anvendte produkter etter næring). 

9.11  Derimot er opplysninger av typen «produkt x produkt» eller «næring x næring», som kreves i symmetriske 

kryssløpstabeller, ofte ikke tilgjengelige. Undersøkelser om næringer gir f.eks. vanligvis opplysninger om den 

typen produkter som brukes i produksjonen og om de produkter som produseres og selges. Opplysninger om 

produktinnsatsen som benyttes ved produksjon av et bestemt produkt er vanligvis ikke tilgjengelig. 

9.12  Opplysninger ordnet i form av tilgangs- og anvendelsestabeller danner utgangspunktet for å bygge opp de mer 

analytiske opplysningene i de symmetriske kryssløpstabellene. Opplysningene om næring x produkt i tilgangs- 

og anvendelsestabellene kan konverteres til symmetriske tabeller ved å tilføye ytterligere opplysninger om 

innsatsfaktorenes struktur, eller ved å legge til grunn identisk innsatsfaktorstruktur eller markedsandel etter 

produkt eller næring.  
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9.13  Tilgangs- og anvendelsestabeller og kryssløpstabeller tjener tre ulike formål: 

– beskrivelse, 

– statistikkverktøy, 

– analyseverktøy. 

BESKRIVELSE 

9.14  Tilgangs- og anvendelsestabellene gir en systematisk beskrivelse av inntektsopptjeningen og tilgangen av 

produkter, og anvendelse etter næring. Utviklingen av innsatsfaktorer og resultater av produksjonsprosesser i 

enkeltnæringer vises innenfor rammen av nasjonaløkonomien, dvs. i forhold til produksjonsprosessene i andre 

innenlandske næringer og utlandet og konsum. 

Et viktig formål med tilgangs- og anvendelsestabellene er å vise endringer i økonomiens struktur, f.eks. 

endringer i betydningen av ulike næringer, endringer i hvilke innsatsfaktorer som anvendes og produkter som 

produseres og endringer i sammensetningen av konsum, bruttoinvestering, import og eksport. Slike endringer 

kan gjenspeile utviklingsmønstre som f.eks. globalisering, utkontraktering (outsourcing), innovasjon og 

endringer i arbeidskraftkostnader, skatter, oljepriser og valutakurser. 

Tilgangs- og anvendelsestabellene i foregående års priser brukes til å sammenstille statistikk over veksten i 

BNP og til å beskrive endringer i den økonomiske strukturen i nominelle eller volummessige størrelser. De 

danner også en ramme for å vise nasjonale prisendringer og endringer i arbeidskraftkostnadene. 

STATISTIKKVERKTØY 

9.15  Ved å bruke opplysninger om produksjon, utgifter og inntekt i utarbeidelsen av tilgangs- og 

anvendelsestabellene og avstemme avvikende beregninger, framkommer et pålitelig og avstemt sett av 

nasjonale kontoer som omfatter anslag over viktige hovedstørrelser som BNP i løpende priser og i foregående 

års priser. 

9.16  Når BNP skal måles i markedspriser, kan tre grunnleggende metoder benyttes: produksjonsmetoden, 

utgiftsmetoden og inntektsmetoden. De tre ulike metodene benyttes ved sammenstilling av tilgangs- og 

anvendelsestabellene som følger: 

a)  i henhold til produksjonsmetoden er BNP i markedspriser lik produksjon i basispriser minus produktinnsats 

i kjøperpriser pluss produktskatter minus produktsubsidier, 

b)  i henhold til utgiftsmetoden er BNP i markedspriser lik summen av kategoriene av sluttanvendelser minus 

import: konsum + bruttoinvestering + eksport – import, 

c)  i henhold til inntektsmetoden er BNP i markedspriser lik summen av lønnskostnader, kapitalslit, 

næringsskatter minus næringssubsidier og netto driftsresultat/blandet inntekt pluss produktskatter minus 

produktsubsidier. 

Når tilgangs- og anvendelsestabellene avstemmes, utledes ett estimat av BNP i markedspriser. 

9.17  Tilgangs- og anvendelsestabellene er særlig nyttige når BNP beregnes i markedspriser ved bruk av 

produksjonsmetoden og utgiftsmetoden. Viktige datakilder ved bruk av disse metodene er foretaksundersøkelser 

og administrative data som registre over merverdiavgifter og særavgifter. Tilgangs- og anvendelsestabellene 

brukes til å kombinere opplysninger fra produksjons- og utgiftsmetodene ved å beregne og avstemme tilgang og 

anvendelser på produktnivå. Med denne metoden blir tilgangen på et bestemt produkt beregnet og fordelt på 

ulike anvendelser, f.eks. konsum i husholdningene, produktinnsats og eksport. Inntektsmetoden gir ikke samme 

avstemte resultat, ettersom driftsresultat og blandet inntekt vanligvis beregnes som en restverdi på grunnlag av 

opplysninger fra de to andre metodene. Inntektsmetoden gir imidlertid bedre avstemming av tilgangs- og 

anvendelsestabellene når sammensetningen av faktorinntekten kan beregnes. Om tilgangs- og 

anvendelsestabellene er i samsvar med sektorregnskapene, kan kontrolleres ved bruk av tabellene som det gis 

eksempel på i tabell 9.3. En slik sammenstilling kan være til hjelp i beregningen av BNP i markedspriser ved at 

opplysninger fra foretakenes resultatregnskaper sammenlignes med tilsvarende beregninger for næringen. 

9.18  Tilgangs- og anvendelsestabellene tjener en rekke statistiske formål: 

a)  påvise huller og manglende konsistens i datakilder,  
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b)  utarbeide beregninger ut fra restverdier, f.eks. beregne konsumet av visse produkter som en restverdi etter 

at andre anvendelser av produktet er fordelt, 

c)  utarbeide beregninger ved å ekstrapolere tall fra en basisperiode til senere perioder som det ikke finnes like 

pålitelige tall for. For eksempel kan tall for et år beregnes på grunnlag av detaljerte tall for tilganger og 

anvendelser for et referanseår, og deretter kan tall for et kvartal ekstrapoleres fra referanseperioden, 

d)  kontrollere og forbedre konsistensen, plausibiliteten og fullstendigheten til tallene i tilgangs- og 

anvendelsestabellene og de avledede tallene, f.eks. tallene i produksjonskontoene. Avstemmingen 

begrenses derfor ikke til tilgangs- og anvendelsestabellene i løpende priser 

1)  ved hjelp av tabeller som tabell 9.3 som viser sammenhengen med sektorregnskapene kan det gjøres en 

direkte sammenligning av produksjon, utgifts- og inntektsberegninger fra tilgangs- og 

anvendelsestabellene og beregninger fra uavhengige kilder brukt i sektorregnskapene. Avstemming på 

dette stadiet sikrer at det, etter avstemming av tilgang og anvendelse, oppnås konsistens mellom 

tilgangs- og anvendelsestabellene og sektorregnskapet, 

2)  ved å avlede symmetriske kryssløpstabeller fra tilgangs- og anvendelsestabeller kan det avdekkes 

inkonsistens og svakheter i sistnevnte tabeller, 

3)  ved å sammenstille tilgangs- og anvendelsestabeller i løpende priser og i volum for to år eller mer, kan 

beregninger av endringer i volum, verdi og pris avstemmes samtidig. Sammenlignet med å 

sammenstille og avstemme tilgangs- og anvendelsestabeller i løpende priser for bare ett år om gangen, 

er dette en langt mer effektiv bruk av tilgangs- og anvendelsestabellene. 

e)  vekting og beregning av indekstall og pris- og volummål, f.eks. av BNP ved å deflatere sluttanvendelser 

etter produkt, eller av BNP ved bruk av metoden for dobbeltdeflatering etter næring. Deflatering gjøres på 

lavest mulige aggregeringsnivå for transaksjoner, i samsvar med pålitelige beregninger av prisutviklingen, 

av følgende grunner: 

1)  pris- og volumindikatorer vil generelt være mer representative på et lavt aggregeringsnivå, 

2)  kvalitetsendringer kan lettere måles på et lavt aggregeringsnivå, f.eks. kan det tas hensyn til endringer i 

sammensetningen av tilgang og anvendelse av en produktgruppe, 

3)  de prisindekser som er tilgjengelige fra prisstatistikk, er ofte av Laspeyres-typen. Problemet med at 

disse brukes i stedet for den teoretisk sett mer egnede Paasche-typen, er mindre alvorlig om de brukes 

på et lavt aggregeringsnivå. 

Det er lettere å foreta avstemmingen av tilgang og anvendelse av et produkt når det skilles mellom et større 

antall produkter og det foreligger kildedata for dette detaljnivået. Kvaliteten på de avstemte resultatene vil være 

bedre, særlig dersom datatilfanget er mangelfullt. 

ANALYSEVERKTØY 

9.19  En viktig fordel ved kryssløpstabellene som analyseverktøy, er at de gjør det mulig å måle ikke bare de 

umiddelbare virkningene av f.eks. endringer i energipriser eller arbeidskraftkostnader, men også 

sekundærvirkninger og mer indirekte virkninger. En betydelig økning i energiprisene vil f.eks. påvirke ikke bare 

de næringene som bruker mye energi, men også de næringene som bruker produksjonen fra de førstnevnte 

næringene. Slike indirekte virkninger kan være svært relevante, ettersom de noen ganger er mer avgjørende enn 

de direkte virkningene. 

EN NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILGANGS- OG ANVENDELSESTABELLENE 

Klassifikasjoner 

9.20  Til klassifikasjon av næringer i tilgangs-, anvendelses-, og kryssløpstabellene brukes NACE, og til klassifikasjon 

av produkter brukes CPA. Disse to klassifikasjonene er fullstendig i samsvar med hverandre: på hvert 

aggregeringsnivå viser CPA de viktigste produktene i næringene fastsatt i NACE.  
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9.21  I tilgangs- og anvendelsestabellene er klassifikasjonen av produkter minst like detaljert som klassifikasjonen av 

næringer, f.eks. det tresifrede nivået i CPA og det tosifrede nivået i NACE. 

9.22  Klassifiseringen av næringer og produkter kan gjøres på grunnlag av tre ulike typer kriterier: tilgangskriterier, 

etterspørselskriterier og størrelse. For produktivitetsanalyser er produkter og deres produsenter i prinsippet 

klassifisert etter type produksjonsprosess. For analyser av etterspørsel er produktene klassifisert etter formål, 

f.eks. blir luksusvarer gruppert sammen, eller etter markedsføringskanal, f.eks. etter type salgssted. For 

kryssløpsanalyser benyttes samme klassifisering av produkter eller næringer for tilbud og etterspørsel. 

Klassifikasjonen fastsettes slik at størrelsen på hver gruppe ikke utgjør en for liten eller for stor del av den 

nasjonale økonomien. For internasjonale klassifikasjoner innebærer dette at den kvantitative betydningen av de 

fleste gruppene er stor i mange land. 

9.23  Nærings- og produktklassifikasjonene i nasjonalregnskapet er nødvendigvis basert på en blanding av disse 

kriteriene og også historisk tradisjon. De er hovedsakelig fastsatt ut fra produsentenes perspektiv og er derfor 

mindre egnet for analyse av tilbud og etterspørsel. De som utarbeider og bruker nasjonalregnskapsdata om 

næringer og produkter bør ha god kjennskap til hva som faktisk inngår og ikke inngår i hver av gruppene, og 

hva dette innebærer. For eksempel omfatter næringen «omsetning og drift av fast eiendom» tjenester levert av 

eiere av egen bolig, og forsikringsnæringen omfatter ikke trygdeforvaltning. 

9.24  Lokale bransjeenheter innenfor en næring kan ha ulike produksjonsprosesser. Dette kan gjenspeile vesentlige 

forskjeller i den vertikale integreringen, der f.eks. hjelpeaktiviteter som rengjøring, transport, administrasjon og 

kantinedrift utkontraheres, maskiner leies og arbeidskraft leies inn fra vikarbyråer, og i markedsføringen. Det 

kan også gjenspeile forskjeller mellom lovlig og ulovlig produsenter eller mellom produsenter i ulike regioner. 

9.25  Som følge av endringer i den økonomisk betydningen av ulike næringer og produkter, endringer i 

produksjonsprosesser og at det oppstår nye produkter, blir nærings- og produktklassifikasjonene regelmessig 

ajourført. Det må imidlertid være en likevekt mellom det å holde tritt med endringene i økonomien og behovet 

for sammenlignbare data over tid kombinert med kostnadene ved slike store endringer for produsentene og 

brukerne av dataene. 

9.26  Produktklassifikasjonen i tilgangs- og anvendelsestabellene er som regel mer detaljert enn næringsklassifi-

kasjonen. Det er fire viktige grunner til dette 

a)  tilgjengelige data om produkter er ofte mye mer detaljert enn dataene om næringer, 

b)  en nærings karakteristiske produksjon kan være omfattet av svært forskjellige skattesystemer og priser, for 

eksempel ved prisdiskriminering. Både for utarbeidelsen og analysen er det nyttig at det kan skilles mellom 

ulike produkter, 

c)  for å skape mulighet for deflatering av høy kvalitet og beregning av volummål er gruppene ensartede og 

nært forbundet til de tilgjengelige prisdeflatorene, 

d)  for å sikre en åpen sammenstillingsprosess, kreves det atskilte produkter for å vise viktige og særegne 

nasjonalregnskapskonvensjoner, f.eks. tjenester levert av eiere av egen bolig, forsikring og markedsrettet 

og ikke-markedsrettet produksjon i enheter i offentlig forvaltning. 

9.27  Skillet mellom markedsrettet produksjon, produksjon for eget bruk og ikke-markedsrettet produksjon skal bare 

anvendes for den samlede produksjonen etter næring, og ikke for hver produktgruppe. 

9.28  Skillet mellom markedsprodusenter, produsenter av produkter for eget bruk og ikke-markedsprodusenter 

anvendes for næringen når slike ulike typer produsenter finnes. Normalt vil derfor dette skillet bli anvendt bare 

til undergruppering av et svært begrenset antall næringer, f.eks. helse- og sosialtjenester og undervisning. 

9.29  For analyse av økonomien i medlemsstatene fra et EU-perspektiv eller for å utlede tilgangs- og 

anvendelsestabeller for hele EU, deles import og eksport videre inn i: 

a)  strømmer innenfor EU, der det skilles mellom strømmer innenfor Den økonomiske og monetære union og 

strømmer til og fra andre medlemsstater, 

b)  import fra og eksport til tredjestater.  
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Verdsettingsprinsipper 

9.30  I tilgangstabellen verdsettes strømmene av varer og tjenester i basispriser. I anvendelsestabellen verdsettes 

strømmene av varer og tjenester i kjøperpriser. For å oppnå samsvar mellom verdsettingen i tilgangs- og 

anvendelsestabellene viser tabell 9.5 også omregningen av tilgang i basispriser til tilgang i kjøperpriser. 

Ettersom tilgang er lik anvendelse når det gjelder produkter, framkommer to identiteter: 

a)  tilgang i kjøperpriser = anvendelse i kjøperpriser, 

b)  tilgang i basispriser = anvendelse i basispriser. 

9.31  Bruttoprodukt registreres i basispriser og defineres som differansen mellom produksjon i basispriser og 

produktinnsats i kjøperpriser.  

9.32  Begrepet bruttoprodukt til faktorkost brukes ikke i ENS. Denne størrelsen kan imidlertid avledes av 

bruttoprodukt i basispriser ved å trekke fra næringsskatter minus næringssubsidier. 

9.33  Omregningen av tilgang i basispriser til kjøperpriser krever: 

a)  at handelsavansene omposteres, 

b)  at transportavansene omposteres, 

c)  at produktskattene legges til (unntatt fradragsberettiget merverdiavgift), 

d)  at produktsubsidiene trekkes fra. 

En lignende omregning gjøres for å omdanne anvendelse i kjøperpriser til anvendelse i basispriser. Her må 

imidlertid produktskatter trekkes fra og produktsubsidier legges til. I tabell 9.8 og 9.9 beskrives omregningen 

nærmere. Disse tabellene kan også brukes til analyseformål, f.eks. analyse av priser og av virkningen av 

endringer i produktskattesatsene. 

9.34  For å avstemme tilgang og anvendelse må derfor følgende tabeller utarbeides: 

a)  tilgangs- og anvendelsestabellene 9.5 og 9.6 med angivelse av den endelige avstemming mellom samlet 

tilgang og anvendelse etter produkt i kjøperpriser, 

b)  tabellene over handels- og transportavanser og over produktskatter minus produktsubsidier (tabell 9.7  

og 9.8). 

Tabell 9.5 — Tilgangstabell i basispriser og omregning til kjøperpriser 

Tilgang Næringer (NACE) Utlandet 

Tilgang i 

alt i 

basispriser 

Handels- 

og 

transport-

avanser 

Produktskat-

ter minus 

produkt-

subsidier 

Tilgang i alt 

i 

kjøperpriser 

Produkter (CPA) 

1 

2 

3 

4 

Produksjon etter produkt og 

næring 

Import 

etter 

produkt 

(CIF) 

Tilgang i 

alt etter 

produkt 

   

I alt Produksjon i alt etter næring   0   

Markedsrettet 

produksjon 

   0   

Produksjon for 

eget bruk 

 0  0   

Ikke-

markedsrettet 

produksjon 

   0   
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Tabell 9.6 — Anvendelsestabell i kjøperpriser 

Anvendelse Næringer (NACE) Konsum Bruttoinvestering Utlandet I alt 

Produkter (CPA) 

1 

2 

3 

4 

… 

Produktinnsats etter 

næring 

Konsum etter 

produkt og etter 

a)  hushold-

ninger 

b)  ideelle 

organisasjo-

ner 

c)  offentlig 

forvaltning 

Bruttoinvestering 

etter produkt og 

etter  

a) bruttoinves-

tering i fast 

realkapital 

b)  endringer i 

verdigjen-

stander 

c)  lagerendringer 

Eksport 

etter 

produkt 

(FOB) 

Anvendelse i 

alt etter 

produkt 

I alt Produktinnsats i alt 

etter næring 

Endelig forbruk i 

alt 

Bruttoinvestering Eksport i 

alt 

Anvendelse 

av produkt i 

alt 

Lønnskostnader 

Næringsskatter minus 

næringssubsidier 

Kapitalslit 

Netto driftsresultat 

Blandet inntekt 

Elementer i 

bruttoprodukt etter 

næring 

    

I alt Innsatsfaktorer etter 

næring i alt 

    

Tilleggsopplysninger 

Bruttoinvestering i 

fast realkapital 

Fast 

realkapitalbeholdning 

Sysselsetting 

     

Handels- og transportavanser 

Tabell 9.7 — Handels- og transportavanser — tilgang 

 Handels- og transportavanser på tilgang av produkter  

 Engroshandel Detaljhandel Transport 
Handels- og 

transportavanser 

Produkter (CPA) 

1 

2 

3 

4 

   Handels- og 

transportavanser på 

tilgang i alt etter 

produkt 

I alt Engroshandel i alt Detaljhandel i alt Transport i alt Avanser på tilgang 

etter produkt i alt 
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Tabell 9.7 — Handels- og transportavanser — tilgang (forts.) 

 Handels- og transportavanser på anvendelse av produkter 

  Næringer (NACE) Konsum Bruttoinvestering Eksport 
Handels- og 

transportavanser 

Produkter 

(CPA) 

1 

2 

3 

4 

 Handels- og 

transportavanser 

på produkt-

innsats etter 

produkt og 

næring 

Handels- og 

transportavanser 

på konsum etter 

produkt og etter 

a)  hushold-

ninger 

b)  ideelle orga-

nisasjoner 

c)  offentlig 

forvaltning 

Handels- og 

transportavanser 

på brutto-

investering etter 

produkt og etter 

a)  bruttoinves-

tering i fast 

realkapital 

b)  endringer i 

verdi-

gjenstander 

c)  lagerend-

ringer 

Handels- og 

transport-

avanser på 

eksport 

Handels- og 

transportavanser 

på anvendelse i alt 

etter produkt 

I alt  Handels- og 

transportavanser 

på produkt-

innsats, i alt etter 

næring 

Handels- og 

transportavanser 

på konsum, i alt 

Handels- og 

transportavanser 

på brutto-

investering, i alt 

Handels- og 

transport-

avanser på 

eksport, i alt 

Avanser på 

anvendelser etter 

produkt, i alt 

9.35  En del av omregningen av tilgangstabellene fra basispriser til kjøperpriser og av anvendelsestabellene fra 

kjøperpriser til basispriser, består i å omfordele handelsavanser. Verdsetting i basispriser innebærer at 

handelsavansene registreres som en del av handelen med de berørte produktene, mens verdsetting i kjøperpriser 

innebærer at handelsavansene allokeres til de produktene de gjelder. Samme situasjon gjelder for 

transportavanser. 

9.36  De samlede handelsavansene etter produkt er lik de samlede handelsavansene etter handelsnæring pluss andre 

næringers handelsavanser. Det samme gjelder for transportavanser. 

9.37  Transportavanser omfatter transportkostnader som kjøperne betaler separat og som er inkludert i anvendelsen av 

produkter i kjøperpriser, men ikke i basisprisen for produsentens produksjon eller i grossistenes eller 

detaljistenes handelsavanser. Slike transportavanser omfatter særlig: 

a)  transport av varer fra produksjonsstedet til leveringsstedet dersom produsenten betaler en tredjemann for 

transporten, forutsatt at dette beløpet faktureres kjøperen særskilt, 

b)  transport av varer som organiseres av produsenten, grossisten eller detaljisten på en slik måte at kjøperen 

må betale transportkostnadene separat, selv om produsenten, grossisten eller detaljisten selv sørger for 

transporten. 

9.38  Alle andre kostnader ved transport av varer registreres ikke som transportavanser, f.eks.: 

a)  dersom produsenten selv transporterer varene, er disse transportkostnadene inkludert i basisprisene for hans 

produksjon; denne transporten utgjør en hjelpeaktivitet, og de enkelte kostnadene knyttet til transporten vil 

ikke kunne identifiseres som transportkostnader, 

b)  dersom produsenten sørger for transport av varene uten å fakturere transporten separat, inngår disse 

transportkostnadene i basisprisene for hans produksjon; disse transportkostnadene kan identifiseres som 

slike og registreres som en del av produsentens produktinnsats, 

c)  dersom grossister eller detaljister sørger for transport av varene fra det sted der de har fått varene levert, til 

det sted der de leveres til en annen kjøper, inngår disse kostnadene i handelsavansen med mindre 

transportkostnadene faktureres kjøperen separat. På samme måte som for produsenter utgjør disse 

kostnadene en hjelpeaktivitet for grossistene og detaljistene eller et kjøp av en formidlingstjeneste, som 

dermed inngår i handelsavansene, men ikke i transportavansene,  
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d)  dersom en husholdning kjøper varer til konsum og lar en tredjemann foreta transporten, registreres disse 

transportkostnadene som konsum av transporttjenester og inngår ikke i en handels- eller transportavanse. 

9.39  Tabell 9.7 gir et noe forenklet bilde av en matrise over handels- og transportavanser, av følgende grunner: 

a)  ved omregning av anvendelser må det skilles mellom engroshandel og detaljhandel for å ta høyde for 

prisforskjellene. Ved utarbeidelse av tabellene bør det tas i betraktning at grossister i tillegg til å selge til 

næringer, selger direkte til husholdninger, f.eks. møbler, og at detaljister i tillegg til å selge til 

husholdninger, også selger til næringer som kafeer og restauranter, 

b)  ved beregning og analyse av handelsavanser på produkter til konsum i husholdninger, kan det for hver 

produktgruppe også skilles mellom de viktigste distribusjonskanalene for å ta høyde for prisforskjellene. 

Skillet mellom engroshandel og detaljhandel er ikke detaljert nok. Husholdningene kan f.eks. kjøpe varer 

og tjenester på et supermarkedet, i en kolonialforretning, i en blomsterforretning, i et varehus eller i 

utlandet, eller de kan mottas som inntekt i naturalier. For visse produkter kan dessuten handel som 

biaktivitet være av stor betydning, f.eks. salg av sigaretter i kafeer, restauranter og på bensinstasjoner. 

Detaljisters salg justeres for å komme fram til verdien av salget til husholdninger, f.eks. skal salg til 

bedrifter, det offentlige og turister trekkes fra Slike skiller er naturligvis mulig bare dersom de tilgjengelige 

datakildene inneholder nok opplysninger til at det kan foretas anslag over de enkelte distribusjonskanalenes 

betydning. Selv for den enkelte handelsmann eller transportør kan ulike produkter ha forskjellige avanser. 

Opplysninger om avanser etter produkttype er mest hensiktsmessig og skal benyttes dersom de er 

tilgjengelige, 

c)  ved beregning av transportavanser kan det være hensiktsmessig med en inndeling etter transporttype, f.eks. 

jernbane, lufttransport, sjøtransport/transport på innlands vannveier eller veitransport. 

Skatter minus subsidier på produksjon og import 

9.40  Skatter på produksjon og import består av: 

a)  produktskatter (D.21): 

1)  merverdiavgift (D.211), 

2)  skatter på import utenom merverdiavgift (D.212) 

3)  produktskatter utenom merverdiavgift og skatter på import (D.214), 

b)  næringsskatter (D.29). 

Tilsvarende kategorier er fastsatt for subsidier. 

9.41  Tilgang i basispriser omfatter næringsskatter minus næringssubsidier. Ved omregning fra basispriser til 

kjøperpriser skal de forskjellige produktskattene legges til, og produktsubsidiene trekkes fra. 

Tabell 9.8. — Produktskatter minus produktsubsidier 

Skatter minus subsidier på tilgang 

 Skatter minus subsidier på tilgang av produkter 

Produktskatter minus 

produktsubsidier i alt  

Mer-

verdi-

avgift 

Skatter 

på 

import 

 
Nærings-

skatter 

Subsidier 

på import 
 

Andre 

produkt-

subsidier 

Produkter 

(CPA) 

1 

2 

3 

4 

       Skatter minus subsidier på 

tilgang i alt etter produkt og 

anvendelse 

I alt         
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Tabell 9.8. — Produktskatter minus produktsubsidier (forts.) 

Skatter minus subsidier på anvendelse 

 Produktskatter minus produktsubsidier i alt 

Skatter minus subsidier på anvendelse av produkter 

Næringer (NACE) 

Produkter 

(CPA) 

1 

2 

3 

4 

Produktskatter minus produktsubsidier 

på sluttanvendelser: 

Konsum 

a)  husholdninger 

b)  ideelle organisasjoner 

c)  offentlig forvaltning 

Bruttoinvestering: 

d)  bruttoinvestering i fast realkapital 

e)  endringer i verdigjenstander 

f)  lagerendringer 

Eksport 

Skatter minus subsidier på produktinnsats etter 

næring 

9.42  Tabell 9.8 over produktskatter minus produktsubsidier er forenklet på følgende måter: 

a)  for anvendelse av produkter skilles det ikke mellom de forskjellige typene produktskatter, og subsidier er 

ikke oppført separat; for tilgang av produkter skilles det bare mellom tre typer produktskatter og to typer 

produktsubsidier. Generelt er det hensiktsmessig å føre hver av hovedtypene produktskatter eller -subsidier 

separat og deretter fordele det samlede beløpet på de forskjellige produktgruppene, 

b)  skattesatser og subsidier kan variere etter de enkelte distribusjonskanalene. Det bør derfor også skilles 

mellom disse når det foreligger relevante og tilstrekkelige opplysninger. 

9.43  Produktskatter og -subsidier er de beløp som skal betales i henhold til skatteligninger, selvangivelser osv., eller 

de beløp som faktisk betales. Ved utarbeidelse av tilgangs- og anvendelsestabellene anslås produktskatter og -

subsidier vanligvis etter produkt ved å anvende de offisielle skattesatsene/subsidiesatsene på de forskjellige 

etterspørselsstrømmene. Deretter bør det foretas en vurdering av avvikene i forhold til skatteligningen eller de 

beløp som faktisk er betalt. 

a)  Noen av disse avvikene viser at de opprinnelige anslagene over produktskatter i tilgangs- og 

anvendelsestabellene ikke er i samsvar med definisjonene i ENS: 

1)  i tilfelle skattefritak, skal det opprinnelige anslaget over produktskatter derfor settes lavere, 

2)  i tilfelle skjult økonomisk aktivitet eller unndragelse ved betaling av produktskatter, f.eks. dersom 

betaling av skatter er obligatorisk, men det ikke foreligger noen skatteligning, settes anslaget over 

produktskatter derfor lavere, 

b)  I visse tilfeller kan avvikene også vise at det opprinnelige anslaget over produktskatter og -subsidier er feil, 

f.eks. fordi produksjonen av et bestemt produkt er beregnet for lavt. I en slik situasjon kan det gjøres 

endringer i anslaget over strømmene av varer og tjenester. 

9.44  Merverdiavgift kan være fradragsberettiget, ikke-fradragsberettiget eller ikke anvendes i det hele tatt: 

a)  fradragsberettiget merverdiavgift gjelder for størstedelen av produktinnsatsen, størstedelen av 

bruttoinvesteringene i fast realkapital og en del av lagerendringene, 

b)  ikke-fradragsberettiget mva. legges ofte på husholdningenes konsum, en del av bruttoinvesteringer i fast 

realkapital, f.eks. nye egne boliger, en del av lagerendringer og en del av produktinnsats, f.eks. offentlig 

forvaltnings og finansielle foretaks produktinnsats,  
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c)  Merverdiavgift legges vanligvis ikke på 

1)  eksport til stater utenfor EU, 

2)  salg av varer og tjenester med en merverdiavgiftsats på 0 uansett anvendelse, men en merverdisats på 0 

innebærer imidlertid at den merverdiavgift som betales på kjøp, likevel kan kreves tilbakebetalt. Disse 

produsentenes produktinnsats og bruttoinvestering justeres derfor for den merverdiavgift som kreves 

tilbakebetalt, 

3)  produsenter som er fritatt for merverdiavgiftregistrering (små bedrifter, religiøse organisasjoner osv.). 

Disse produsentene har vanligvis begrenset rett til å kreve merverdiavgiften tilbakebetalt. 

9.45  Merverdiavgiften registreres netto: all tilgang verdsettes i basispriser, dvs. uten fakturert merverdiavgift. 

Produktinnsats og sluttanvendelser registreres i kjøperpriser, dvs. uten fradragsberettiget merverdiavgift. 

Andre grunnleggende begreper 

9.46  I tilgangs- og anvendelsestabellene benyttes to korreksjonsposter for å skape samsvar mellom verdsettingen av 

importen i tilgangs- og anvendelsestabellene og verdsettingen i de institusjonelle sektorkontoene. 

I tilgangstabellen verdsettes import av varer til CIF-verdi for å oppnå en verdsetting som kan sammenlignes 

med innenlandsk produksjon i samme produktgruppe. CIF-verdien omfatter transport- og forsikringstjenester 

levert av innlendinger, f.eks. transport for egen regning eller transport utført av innenlandske 

spesialtransportforetak. For å sikre en enhetlig verdsetting mellom import og eksport, bør denne verdien inngå i 

eksport av tjenester. 

I kontoene for institusjonelle sektorer verdsettes import av varer til FOB-verdi, dvs. i tråd med verdsettingen av 

eksport av varer. Ved verdsetting til FOB-verdi vil imidlertid verdien av transport- og forsikringstjenester utført 

av innlendinger, som inngår i eksport av tjenester, være mindre ettersom den dekker bare de tjenester som 

utføres i det eksporterende landet. Bruken av forskjellige verdsettingsmetoder medfører dermed at den samlede 

nettoimporten er den samme, men at både den samlede importen og den samlede eksporten er større med CIF-

verdsetting. 

Det kan skapes samsvar mellom de to verdsettingsmetodene i tilgangs- og anvendelsestabellene ved at det 

innføres korreksjonsposter for både importen og eksporten. Korreksjonspostene må tilsvare verdien av de 

transport- og forsikringstjenester som ytes av innlendinger, og som er inkludert i CIF-verdien, men ikke i FOB-

verdien, dvs. med hensyn til transport og forsikring fra eksportlandets grense til importlandets grense. Når disse 

korreksjonspostene først er innarbeidet i tilgangs- og anvendelsestabellene, krever de ingen særskilt behandling 

i kryssløpsberegningene. 

9.47  Overføring av brukte varer registreres i anvendelsestabellen som negative utgifter for selgeren og positive 

utgifter for kjøperen. For den berørte produktgruppen utgjør overføringen av en brukt vare en omklassifisering 

av anvendelser. Bare transaksjonskostnadene behandles ikke som en omklassifisering: de registreres som 

anvendelse av tjenester, f.eks. forretningstjenester eller tjenester utført av fagutdannede personer. I forbindelse 

med beskrivelser og analyser kan det være hensiktsmessig for et visst antall produktgrupper å kjenne det 

relative omfanget av overføringer av brukte varer, f.eks. antall bruktbiler i både i markedet for nye biler og 

bruktbilmarkedet, eller hvilken rolle gjenbrukspapir har i tilgangen på papirprodukter. 

9.48  For å forstå tilgangs- og anvendelsestabellene bedre, er det nyttig å oppsummere noen av de 

regnskapsprinsippene som er fastsatt i ENS: 

a)  En næring består av en gruppe bransjeenheter som driver med samme eller nesten samme aktivitet. Et 

viktig trekk ved tilgangs- og anvendelsetabellene er at her registreres bivirksomhet separat. Dette innebærer 

at bransjeenheter ikke behøver å ha en ensartet produksjonsvirksomhet. Begrepet bransjeenheter forklares 

nærmere i kapittel 2. En fullstendig ensartet produksjonsenhet anvendes i en symmetrisk kryssløpstabell 

med formatet produkt x produkt, 

b)  dersom en virksomhet som bare driver hjelpeaktiviteter, er statistisk observerbar i den forstand at det finnes 

egne regnskaper for dens produksjon, eller dersom den befinner seg på et annet geografisk sted enn den 

virksomhet den betjener, skal den både i nasjonalregnskapet og i regionalregnskapet registreres som en 

egen enhet og klassifiseres i samme næringsgren som hovedvirksomheten. I mangel av egnede basisdata 

kan det gjøres et anslag over produksjonen fra hjelpeaktiviteten ved å summere kostnadene. 

 Dersom ingen av disse to vilkårene er oppfylt, behandles alle innsatsfaktorer som konsumeres ved utøvelse 

av en hjelpeaktivitet – materialer, arbeidskraft, kapitalslit osv. – som innsatsfaktorer i hovedaktiviteten eller 

den sekundære aktiviteten de inngår i,  
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c)  varer eller tjenester som produseres og konsumeres innenfor samme regnskapsperiode og innenfor samme 

lokale bransjeenhet, registreres ikke separat. De registreres derfor ikke som en del av den lokale 

bransjeenhetens produksjon eller produktinnsats, 

d)  bearbeiding, vedlikehold, service eller reparasjoner i mindre omfang på vegne av andre lokale 

bransjeenheter skal registreres netto, dvs. eksklusive verdien av de berørte varene, 

e)  import og eksport skjer når eiendomsretten til et objekt overføres mellom innenlandske og utenlandske 

enheter. At varer forflyttes fysisk over landegrenser innebærer ikke i seg selv at disse varene eksporteres 

eller importeres. Varer som sendes utenlands for bearbeiding registreres ikke som eksport og import. 

Derimot blir transaksjoner med utlendinger der varer kjøpes og videreselges uten at varene innføres i 

mellomhandlerens økonomi, registrert som eksport og import i produsentens og sluttbrukerens kontoer, 

mens det i kontoene for den økonomien mellomhandleren tilhører, registreres nettoeksport av varer i 

internasjonal mellomhandel, 

f)  varige goder kan leies eller leases (operasjonell leasing). I slike tilfeller registreres de som investeringer i 

fast realkapital og fast realkapitalbeholdning i den næringen som eieren hører inn under. I den næringen 

brukeren hører inn under, registreres den leien som betales som produktinnsats, 

g)  personer som arbeider via vikarbyråer, registreres som sysselsatt i den næringen byråene hører inn under, 

og ikke i de næringene der de faktisk arbeider. Som følge av dette, registreres de betalinger som 

vikarbyråene mottar for utleie av arbeidskraft som produktinnsats og ikke som lønnskostnader i sistnevnte 

næringer. Arbeidskraft som stilles til rådighet for andre mot betaling, behandles leverte tjenester, 

h)  sysselsetting og lønnskostnader er vide begreper: 

1)  sysselsetting omfatter også arbeidsplasser opprettet av sosiale årsaker, f.eks. for funksjonshemmede, 

personer som har vært arbeidsløse i lang tid eller unge arbeidssøkende. De berørte personene anses 

følgelig som arbeidstakere som mottar lønn (ikke sosiale overføringer), selv om deres produktivitet 

kan være lavere enn andre lønnstakeres, 

2)  sysselsetting omfatter også tilfeller der de berørte personene ikke forventes å arbeide i det hele tatt, 

f.eks. personer som er oppsagt, men som i en fastsatt periode mottar betaling fra sine tidligere 

arbeidsgivere. Denne konvensjonen har imidlertid ingen innvirkning på arbeidskraftinnsatsen i form av 

utførte timeverk, ettersom det faktisk ikke utføres timeverk. 

Tilleggsopplysninger 

9.49  Anvendelsestabell 9.6 inneholder tilleggsinformasjon: bruttoinvestering i fast realkapital, beholdninger av fast 

realkapital og sysselsetting etter næring. En inndeling i lønnstakere og selvstendig næringsdrivende er nyttig 

tilleggsinformasjon. Opplysningene om bruttoinvestering i fast realkapital og beholdninger av fast realkapital 

etter næring er nødvendige for å kunne utlede kapitalslit etter næring og for å kunne registrere ikke-

fradragsberettiget mva. på bruttoinvestering i fast realkapital. Opplysninger om sysselsetting etter næring er 

viktige ved utarbeidelse av regnskapene: 

– sysselsettingstallene brukes ofte til å beregne bruttoverdien av produksjon, lønnskostnader, produktinnsats 

og blandet inntekt, 

– nøkkelforholdstall som produksjon, lønnskostnader og blandet inntekt per arbeidsenhet (f.eks. antall 

timeverk) kan sammenlignes over tid og etter næring for å kontrollere om beregningene er rimelige, 

– det bidrar til å sikre konsistens mellom verdiene etter næring og opplysninger om sysselsetting etter næring. 

Uten en uttrykkelig kopling til opplysningene om sysselsetting, kan avstemmingen for eksempel føre til 

endringer i verdiene etter næring uten en tilsvarende endring i sysselsettingstallene. 

Å tilføye opplysninger om sysselsetting etter næring er også nyttig ved analyse av sysselsetting og produktivitet. 

DATAKILDER OG AVSTEMMING 

9.50  For beregning av produksjon etter næring og produkt er de viktigste datakildene som regel økonomiske 

bedriftsundersøkelser, produksjonsundersøkelser og årsberetninger og foretaksregnskap fra større selskaper. For 

store selskaper er undersøkelsene som regel uttømmende, mens det for små selskaper utføres 

utvalgsundersøkelser. For noen bestemte virksomheter kan andre datakilder være relevante. For tilsynsorganer 

kan f.eks. regnskaper for kommune-, stats- eller trygdeforvaltning være relevante.  
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9.51  Slike data brukes til å utarbeide et første, ufullstendig sett av tilgangs- og anvendelsestabeller. Disse tabellene 

avstemmes i flere trinn. Manuell avstemming på et lavt aggregeringsnivå gir viktige muligheter til å kontrollere 

feil i datakildene og systemfeil, samtidig som det kan foretas endringer i grunnlagsdataene for å korrigere for 

begrepsmessige forskjeller og utelatte enheter. Dersom avstemmingen skjer på et høyere aggregeringsnivå ved 

bruk av en automatisk avstemmingsprosess eller en avstemmingsprosess som skjer i en svært nøyaktig 

rekkefølge, faller de fleste av disse kontrollmulighetene bort ettersom feilene utligner hverandre og årsakene til 

feilene ikke kan spores. 

ANALYSE- OG UTVIDELSESVERKTØY 

9.52  Tre typer tabeller kan brukes til analyse: 

– tilgangs- og anvendelsestabeller, 

– symmetriske kryssløpstabeller, næring x næring, 

– symmetriske kryssløpstabeller, produkt x produkt, 

Symmetriske kryssløpstabeller kan utledes fra tilgangs- og anvendelsestabellene (i løpende priser samt i 

foregående års priser). 

9.53  Anvendelsestabell 9.6 viser ikke i hvilket omfang de anvendte varene og tjenestene er produsert innenlands eller 

importert. Disse opplysningene er nødvendige i analyser der forholdet mellom tilgang og anvendelse av varer 

og tjenester i den nasjonale økonomien har betydning. For eksempel i analysen av den innvirkning endringer i 

eksporten eller konsumet har på importen, den innenlandske produksjonen og tilknyttede variabler som 

sysselsettingen. For utarbeidelse av kryssløpstabellene er det derfor nyttig å ha atskilte tilgangs- og 

anvendelsestabeller for importerte produkter og varer og tjenester produsert innenlands. 

9.54  Anvendelsestabellen for importerte produkter utarbeides på grunnlag av alle tilgjengelige opplysninger om 

anvendelsen av importen. For visse produkter vil f.eks. de viktigste importforetakene være kjent, og for visse 

produsenter vil det foreligge opplysninger om importens størrelse. Det finnes imidlertid sjelden direkte 

statistiske data om anvendelsen av importen, og disse opplysningene må derfor vanligvis suppleres med 

forutsetninger om hvordan produktgruppene er fordelt på anvendelser. 

9.55  Anvendelsestabellen for varer og tjenester produsert innenlands kan da settes opp ved at anvendelsestabellen for 

importerte produkter trekkes fra anvendelsestabellen for totaløkonomien. 

9.56  I teorien finnes det fire grunnleggende modeller for omregning av tilgangs- og anvendelsestabeller til en 

symmetrisk kryssløpstabell. Disse modellene tar utgangspunkt i forutsetninger om enten produktspesifikk 

teknologi eller faste salgsstrukturer. Den mest brukte er forutsetningen om produktspesifikk teknologi: hvert 

produkt produseres på en helt spesifikk måte, uansett hvilken næring det produseres i. Denne forutsetningen 

brukes ofte til å utlede en kryssløpstabell etter formatet produkt x produkt. En annen mye brukt modell er 

forutsetningen om en fast salgsstruktur (markedsandelforutsetningen): det finnes en fast salgsstruktur for hvert 

produkt, uansett hvilken næring som produserer produktet. Denne metoden brukes ofte til å utlede en 

kryssløpstabell etter formatet næring x næring. Hybridmodeller som bruker begge forutsetninger finnes også. 

Modeller basert på enten forutsetninger om næringsspesifikk teknologi eller faste næringssalgsstrukturer har 

mindre praktisk relevans ettersom det er mindre sannsynlig at de forekommer i praksis. De alternative 

modellene og omregningsprosessene drøftes i kapittel 11 i Eurostat Manual of Supply, Use and Input-output 

Tables (2008 edition)(1). 

9.57  Det er ikke enkelt å avgjøre hvilken forutsetning som bør brukes i hvert enkelt tilfelle. Det avhenger av det 

nasjonale næringslivets struktur, f.eks. graden av spesialisering, og av homogeniteten i de nasjonale teknologier 

som brukes til å produsere produkter i samme produktgruppe, og ikke minst av detaljgraden i grunnlagsdataene. 

En enkel anvendelse av forutsetningen om produktspesifikk teknologi gir uakseptable resultater, siden de 

avledede kryssløpskoeffisientene ofte er usannsynlige eller endatil umulige (f.eks. negative koeffisienter). 

Usannsynlige koeffisienter kan skyldes målingsfeil og uensartet produktsammensetningen i den næringen der 

det overførte produktet er hovedprodukt. Dette problemet kan løses ved å foreta korrigeringer basert på 

tilleggsopplysninger eller ved i størst mulig grad å utnytte kunnskaper og erfaring. En annen løsning er å 

anvende den alternative forutsetningen om fast produktsalgsstruktur. I praksis har det vist seg at den beste 

framgangsmåten for å utarbeide symmetriske kryssløpstabeller er å anvende blandede forutsetninger om 

teknologi kombinert med tilleggsopplysninger.  

  

(1) Eurostat, Eurostat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables (2008 edition), 2008, (tilgjengelig på: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu). 
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9.58  Den symmetriske kryssløpstabellen kan deles inn i to tabeller: 

a)  en matrise som viser anvendelsen av importen; formatet på denne tabellen tilsvarer formatet på 

importtabellen som ledsager tilgangs- og anvendelsestabellene, bortsett fra at det benyttes en symmetrisk 

struktur med samme klassifikasjonen på begge akser, 

b)  en symmetrisk kryssløpstabell for den innenlandske produksjonen. 

Sistnevnte tabell bør brukes ved beregning av de kumulerte koeffisientene, dvs. den inverterte Leontief-

matrisen. Den inverterte Leontief-matrisen er den inverse verdien av differansen mellom identitetsmatrise I og 

matrisen for de tekniske innsatskoeffisientene utledet av matrisen for innenlandsk produksjon benyttet som 

produktinnsats. Den inverterte Leontief-matrisen kan også utledes for import. Det bør i slike tilfeller antas at 

importen er produsert på samme måte som de innenlandske produktene den konkurrerer med. 

9.59  Tilgangs- og anvendelsestabellene og de symmetriske kryssløpstabellene kan brukes som hjelpemidler i 

økonomiske analyser. Hver tabelltype har sine fordeler. Symmetriske kryssløpstabeller kan enkelt benyttes til 

beregning av ikke bare direkte, men også indirekte og kumulative virkninger. De kan også være av god kvalitet 

når ekspertkunnskap og ulike typer statistisk informasjon er brukt ved utledning av tabellene fra tilgangs- og 

anvendelsestabellene. 

9.60  Tabeller i formatet næring x næring er godt egnet til næringsanalyser, f.eks. skattereformer, 

konsekvensanalyser, finanspolitikk og pengepolitikk. De ligger også tettere opp mot de ulike statistiske 

datakildene. Tabeller i formatet produkt x produkt er godt egnet til analyser av ensartede produksjonsenheter, 

f.eks. produktivitet, sammenligning av kostnadsstrukturer, innvirkning på sysselsettingen, energipolitikk og 

miljøpolitikk. 

9.61  For analyseformål er det imidlertid ingen vesentlig forskjell mellom egenskapene ved tabeller i formatet 

produkt x produkt og tabeller i formatet næring x næring. Forskjellen mellom tabeller i formatet produkt x 

produkt og tabeller i formatet næring x næring skyldes at den sekundære produksjonen generelt er begrenset. 

Ved anvendelse av kryssløpstabeller til analyseformål er en næringsspesifikk teknologi i praksis en implisitt 

forutsetning, uansett hvordan tabellene opprinnelig er utarbeidet. Dessuten er enhver tabell i formatet produkt x 

produkt i praksis en manipulert tabell i formatet næring x næring, ettersom den fortsatt inneholder alle 

kjennetegnene for institusjonelle bransjeenheter og foretak fra tilgangs- og anvendelsestabellene. 

9.62  Generelt kan tilgangs- og anvendelsestabeller og den symmetriske kryssløpstabellen benyttes til mange 

særskilte analyser: 

a)  analyse av produksjon, kostnadsstrukturer og produktivitet, 

b)  prisanalyse, 

c)  sysselsettingsanalyse, 

d)  analyse av strukturen i investeringer, konsum, eksport osv., 

e)  analyse av økonomisk vekst ved å bruke kumulert kostnadsandel til å fordele import på de ulike 

sluttanvendelsene, 

f)  analyse av eksportens bidrag til den økonomiske veksten og sysselsettingen i andre (blokker av) land, 

g)  analyse av import av nødvendig energi, 

h)  analyse av virkningen av ny teknologi, 

i)  analyse av virkningen av endrede skattesatser (f.eks. mva.) eller innføringen av nasjonal minstelønn, 

j)  analyse av forholdet mellom innenlandsk produksjon og miljøet, med fokus på f.eks. bruk av bestemte 

produkter som drivstoff, papir og glass, eller utslipp av forurensende stoffer, 

En makromodell kan også bare inneholde de kumulerte kostnadsandelene beregnet på grunnlag av 

kryssløpstabellen. På denne måten blir opplysninger fra kryssløpstabellen om direkte og indirekte virkninger, 

f.eks. betydningen av arbeidskraftkostnader eller import av energi til privat bruk eller eksport, innarbeidet i 

makromodellen og kan brukes i analyser og prognoser.  
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9.63  For mer spesifikke formål kan tilgangs- og anvendelsestabellene og de symmetriske kryssløpstabellene endres 

ved å innføre alternative og supplerende klassifikasjoner. De viktigste eksemplene er: 

a)  mer detaljerte produkt- og næringsklassifikasjoner basert på nasjonale klassifikasjoner eller som skal dekke 

mer spesifikke behov (f.eks. analyse av forskningens og utviklingens rolle i den nasjonale økonomien), 

b)  en mer detaljert geografisk oppdeling av importen og eksporten, f.eks. handel innenfor EU underinndelt 

etter land, og handel utenfor EU underinndelt etter økonomiske regioner og visse land som Kina, India, 

Japan og USA, 

c)  inndeling av importen i: 

1)  import av produkter som også produseres innenfor landets grenser («konkurrerende import»), 

2)  import av produkter som ikke produseres innenfor landets grenser («ikke-konkurrerende import»). 

 Begge formene for import kan forventes å ha forskjellig tilknytning til og betydning for den nasjonale 

økonomien. Konkurrerende import kan være gjenstand for analyse og økonomisk politikk, ettersom den kan 

være en erstatning for innenlandsk produksjon. Den kan derfor føres som en særskilt kategori av potensiell 

sluttanvendelse i anvendelsestabellene. Analyser av ikke-konkurrerende import, f.eks. i tilfelle en plutselig 

stigning i energiprisen, vil i hovedsak ta for seg hvilken virkning prisendringen har på den nasjonale 

økonomien,  

d)  klassifikasjon av lønnskostnader etter kriterier som utdanningsnivå, heltid/deltid, alder og kjønn. Denne 

klassifikasjonen vil da også kunne anvendes på tilleggsopplysningene om sysselsetting. På denne måten 

kan tilgangs- og anvendelsestabellene også benyttes til analyser av arbeidsmarkedet, 

e)  oppdeling av lønnskostnadene i: 

1)  lønn, herunder arbeidstakers trygde- og pensjonspremier, 

2)  arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier. 

Denne oppdelingen gjør det mulig å analysere den betydning trygde- og pensjonspremiene har for prisene på 

arbeidskraftinnsats og disse prisenes innvirkning på brutto driftsresultat, 

f)  klassifikasjon av konsum etter formål (for husholdninger: COICOP, for ideelle organisasjoner: COPNI og 

for offentlig forvaltning: COFOG). Den funksjonelle klassifikasjonen av disse utgiftene gjør det mulig å 

vurdere hver funksjons innvirkning på resten av økonomien. For eksempel kan omfanget av offentlige og 

private utgifter til helsetjenester, transport og utdanning vurderes. 

 ______  
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KAPITTEL 10 

PRIS- OG VOLUMMÅL 

10.01  I et regnskapssystem uttrykkes alle strømmer og beholdninger i monetære enheter. Den monetære enheten er 

den eneste fellesenheten som kan brukes til å verdsette de svært forskjelligartede transaksjonene som 

registreres i nasjonalregnskapet, og til å beregne de relevante saldopostene. 

Problemet med å bruke den monetære enheten som målenhet, er at den verken er stabil eller en internasjonal 

standard. Et av de viktigste formålene med økonomisk analyse er å måle den økonomiske veksten i volum 

mellom forskjellige perioder. I forbindelse med endringer i verdien av visse økonomiske aggregater er det 

derfor nødvendig å skille mellom de endringene som utelukkende skyldes prisendringer, og de øvrige 

endringene, som kalles «volumendringer». 

Økonomisk analyse omfatter imidlertid også geografiske sammenligninger, dvs. mellom forskjellige nasjonale 

økonomier. Disse omfatter hovedsakelig internasjonale sammenligninger av volum på produksjons- og 

inntektsnivå, men prisnivået er også interessant. De forskjellene i verdien på økonomiske aggregater som 

observeres mellom grupper av land, må derfor deles opp på en slik måte at de gjenspeiler forskjellene i volum 

og forskjellene i pris. 

10.02  Når det gjelder sammenligninger av strømmer og beholdninger over tid, må det legges like stor vekt på en 

nøyaktig måling av prisendringer som av volumendringer. På kort sikt er det av like stor interesse å observere 

prisendringer som å måle volumet av tilbud og etterspørsel. På lengre sikt kan man ved studiet av den 

økonomiske veksten ikke se bort fra endringene i de relative prisene på forskjellige typer varer og tjenester. 

Hovedformålet er ikke bare å framskaffe omfattende mål for pris- og volumendringer for hovedstørrelsene i 

systemet, men å samle et sett av innbyrdes avhengige mål som gjør det mulig å foreta systematiske og 

detaljerte analyser av inflasjonen, den økonomiske veksten og de økonomiske svingningene. 

10.03  Hovedregelen for geografiske sammenligninger er at det må lages nøyaktige mål for både volum- og 

priskomponentene i de økonomiske aggregatene. Siden spredningen mellom Laspeyres’ og Paasches formler 

ofte er betydelig i geografiske sammenligninger, er Fishers indeksformel den eneste som kan benyttes for dette 

formål. 

10.04  Nasjonalregnskapet har den fordel at det gir en egnet ramme for å sette opp et system av volum- og 

prisindekser, samt å sikre konsistensen i de statistiske dataene. Fordelene ved å anvende nasjonalregnskapet 

kan oppsummeres som følger: 

a)  På det begrepsmessig plan nødvendiggjør anvendelsen av et regnskapssystem som dekker hele det 

økonomiske systemet, at priser og fysiske enheter for de forskjellige produktene og strømmene i det 

økonomiske systemet, spesifiseres på en konsistent måte. I et slikt system defineres pris- og 

volumbegrepene for samme produktgruppe på samme måte både på tilgangs- og anvendelsessiden. 

b)  På det statistiske plan medfører anvendelsen av regnskapssystemet at regnskapsmessige begrensninger må 

respekteres både i løpende priser og i volum, og vil normalt kreve enkelte justeringer for å sikre 

konsistens mellom pris- og volumopplysningene, 

c)  Utarbeidingen av et integrert system av pris- og volumindekser som ledd i et regnskapssystem, gir 

dessuten en ekstra mulighet for kontroll av nasjonalregnskapet. Under forutsetning av at det finnes et 

avstemt system av tilgangs- og anvendelsestabeller i løpende priser, kan det ved at det utarbeides slike 

avstemte tabeller i volum, automatisk utledes et system av implisitte prisindekser. En undersøkelse av 

rimeligheten av disse utledede indeksene kan medføre revisjon og korrigering av dataene i volum, og i 

noen tilfeller også av verdiene i løpende priser, 

d)  At nasjonalregnskapet anvendes som ramme gir mulighet for å måle pris- og volumendringer for visse 

saldoposter på kontoene, siden disse per definisjon er utledet fra de andre komponentene på kontoene. 

10.05  Til tross for fordelene med et integrert system basert på balansen mellom vare- og tjenestetransaksjonene, både 

i alt og etter næring, må det erkjennes at de pris- og volumindeksene som derved oppnås, ikke oppfyller alle 

behov eller besvarer alle spørsmål med hensyn til pris- og volumendringer. De regnskapsmessige 

begrensningene og de pris- og volumindeksformlene som velges, kan, selv om de er uunnværlige for 

utarbeidingen av et sammenhengende system, enkelte ganger vise seg å være til hinder. Det er også behov for 

opplysninger for kortere perioder, f.eks. måneder eller kvartaler. I slike tilfeller kan andre former for pris- og 

volumindekser vise seg hensiktsmessige.  
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ANVENDELSESOMRÅDE FOR PRIS- OG VOLUMINDEKSER I NASJONALREGNSKAPET 

10.06  Blant de strømmene som opptrer i nasjonalregnskapet i løpende priser, finnes det enkelte strømmer, som 

hovedsakelig gjelder produkter, der skillet mellom pris- og volumendringer tilsvarer det som gjelder på det 

mikroøkonomiske plan. For mange andre strømmer i systemet er det langt vanskeligere å foreta et slikt skille. 

Dersom strømmene i kontoene dekker en gruppe elementære vare- og tjenestetransaksjoner, der verdien av 

hver enkelt transaksjon er lik produktet av en rekke fysiske enheter og deres respektive enhetspris, er det 

tilstrekkelig å vite hvilke bestanddeler strømmen består i for å bestemme endringer i pris og volum over tid. 

Dersom en strøm består av en rekke transaksjoner i forbindelse med fordeling og finansformidling, samt 

saldoposter som bruttoprodukt, er det vanskelig eller til og med umulig å dele opp de løpende verdiene i pris- 

og volumkomponenter direkte, og derfor må særskilte løsninger benyttes. 

Det er også behov for å måle den reelle kjøpekraften for en rekke aggregater, f.eks. lønnskostnader, 

husholdningenes disponible inntekt eller nasjonalinntekten. Dette kan f.eks. gjøres ved å deflatere disse 

aggregatene ved hjelp av en prisindeks for de varene og tjenestene som kan kjøpes for dem. 

10.07  Formålet med og framgangsmåten ved måling av den reelle kjøpekraften er grunnleggende forskjellige fra 

dem som gjelder for deflatering av varer, tjenester og saldoposter. For strømmer av varer og tjenester kan det 

opprettes et integrert system av pris- og volumindekser, som gir enhetlig ramme for måling av økonomisk 

vekst. Ved verdsetting av inntektsstrømmer i reelle verdier brukes prisindekser som ikke er direkte knyttet til 

inntektsstrømmen. Den prisen som velges for måling av inntektsveksten kan dermed variere ut fra formålet 

med analysen. Det er ikke fastsatt en entydig pris i det integrerte systemet av pris- og volumindekser. 

Det integrerte systemet av pris- og volumindekser 

10.08  Den systematiske inndelingen av verdiendringene i løpende priser i komponentene «prisendringer» og 

«volumendringer» er begrenset til strømmer som representerer transaksjoner registrert på kontoene for varer 

og tjenester og i tilgangs- og anvendelsestabellene. Inndelingen foretas både for data som gjelder individuelle 

næringer og produkter, og for data som gjelder totaløkonomien. Strømmer som representerer saldoposter, 

f.eks. bruttoprodukt, kan ikke deles direkte inn i pris- og volumkomponenter. Dette kan bare gjøres indirekte 

ved hjelp av de relevante strømmene av transaksjoner. 

Ved bruk av nasjonalregnskapssystemet skal det ved beregningen av dataene tas hensyn til følgende to vilkår: 

a)  balansen på konto for varer og tjenester må for enhver periode på to år gjøres opp i både løpende priser og 

volum, 

b)  i totaløkonomien må hver strøm være lik summen av de tilsvarende strømmene for de forskjellige 

næringene. 

Et tredje vilkår, som ikke følger av anvendelsen av nasjonalregnskapssystemet, men som er resultat av et 

bevisst valg, er at enhver endring i verdien av transaksjonene må tilskrives enten en prisendring eller en 

volumendring, eller en kombinasjon av disse. 

Dersom disse tre kravene er oppfylt, betyr verdsettingen av kontoene for varer og tjenester og 

produksjonskontoene i volum at det kan utarbeides et integrert sett av pris- og volumindekser. 

10.09  Følgende poster skal tas i betraktning ved oppbyggingen av et slikt integrert system: 

Transaksjoner i produkter 

Produksjon P.1 

Markedsrettet produksjon P.11 

Produksjon for eget bruk P.12 

Ikke-markedsrettet produksjon P.13 

Produktinnsats P.2 
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Konsum P.3 

Individuelt konsum P.31 

Kollektivt konsum P.32 

Sluttkonsum P.4 

Individuelt sluttkonsum P.41 

Kollektivt sluttkonsum P.42 

Bruttoinvestering P.5 

Bruttoinvestering i fast realkapital P.51 

Lagerendringer P.52 

Anskaffelser minus avhending av verdigjenstander P.53 

Eksport av varer og tjenester P.6 

Eksport av varer P.61 

Eksport av tjenester P.62 

Import av varer og tjenester P.7 

Import av varer P.71 

Import av tjenester P.72 

Produktskatter og produktsubsidier  

Produktskatter, eksklusive mva. D.212 og D.214 

Produktsubsidier D.31 

Merverdiavgift på produkter D.211 

Saldoposter  

Bruttoprodukt B.1 

Bruttonasjonalprodukt B.l*g 

Andre pris- og volumindekser 

10.10  I tillegg til ovennevnte pris- og volummål kan aggregatene nedenfor også deles videre inn i egne pris- og 

volumkomponenter. Formålene med slike mål kan variere. 

Lagerbeholdninger ved henholdsvis begynnelsen og slutten av hver periode må eventuelt beregnes i volum for 

at hovedstørrelsene i balansene skal framkomme. Beholdningen av produsert fast realkapital må beregnes i 

volum for at man skal kunne anslå kapitalkoeffisientene og ha et grunnlag for å anslå kapitalslit i volum. 

Lønnskostnadene kan beregnes i volum for måle produktiviteten og i noen tilfeller også når produksjonen er 

anslått ved bruk av volumopplysninger på innsatsfaktorer. Kapitalslit, næringsskatter og næringssubsidier skal 

også beregnes i volum når kostnadene beregnes i volum. 

10.11  Lønnskostnadene er en del av inntekten. For å måle kjøpekraften kan lønnskostnadene verdsettes i reelle 

verdier ved å deflatere med en indeks som avspeiler prisene på de produktene som lønnstakerne kjøper. Også 

andre inntektskomponenter, f.eks. husholdningenes disponible inntekt og nasjonalinntekten, kan måles i reelle 

verdier på samme generelle måte. 

GENERELLE PRINSIPPER FOR MÅLING AV PRIS- OG VOLUMINDEKSER 

Definisjon av priser og volumer for markedsrettede produkter 

10.12  Volum- og prisindekser kan bare utledes for variabler som har pris- og mengdeelementer. Begrepene pris og 

mengde henger nøye sammen med begrepet homogene produkter, dvs. produkter der det er mulig å definere 

enheter som alle anses som likeverdige, og som derfor kan omsettes til samme monetære verdi. Prisen på et 

homogent produkt kan derfor defineres som det pengebeløp som hvert produkt kan omsettes for. 

For hver strøm av homogene produkter, f.eks. produksjon, er det derfor mulig å definere en pris (p), en 

mengde (q) som tilsvarer antallet av enheter og en verdi (v), som defineres av ligningen: 

v = p × q  
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Kvalitet, pris og homogene produkter 

10.13  En annen måte å definere et homogent produkt på er å si at det består av enheter av samme kvalitet. 

Homogene produkter spiller en vesentlig rolle i nasjonalregnskapet. Produksjonen verdsettes til basispris, som 

fastsettes av markedet på det tidspunkt produksjonen finner sted, det vil svært ofte si før salg. De enheter som 

produseres må derfor verdsettes, ikke til den pris de faktisk blir solgt til, men til den pris som tilsvarende 

enheter selges på produksjonstidspunktet for de berørte enhetene. Dette kan bare gjøres på en streng måte bare 

for homogene produkter. 

10.14  I praksis kan imidlertid to enheter med identiske fysiske egenskaper selges til ulike priser av to grunner. 

a)  To enheter med identiske fysiske egenskaper kan anses for ikke å være like dersom de selges på ulike 

steder, i ulike perioder eller på ulike vilkår. I slike tilfeller skal enhetene anses for å tilsvare ulike 

homogene produkter. 

b)  To enheter med identiske fysiske egenskaper kan selges til ulike priser enten på grunn av mangel på 

informasjon, restriksjoner som er innført for å begrense valgfriheten eller fordi det finnes parallelle 

markeder. I slike tilfeller skal enhetene anses for å tilhøre samme homogene produktet. 

Et homogent produkt kan derfor også defineres som et produkt der alle enheter selges til samme pris i et 

marked med perfekte konkurransevilkår. Dersom det ikke foreligger perfekte konkurransevilkår fastsettes 

prisen på det homogene produktet på grunnlag av gjennomsnittsprisen på enhetene. I nasjonalregnskapet er det 

derfor bare én pris for hvert homogene produkt slik at det er mulig å anvende generelle regler for verdsetting 

av produkter. 

10.15  Manglende informasjon betyr at kjøperne kanskje ikke alltid er tilstrekkelig informert om eksisterende 

prisforskjeller og derfor uforvarende kjøper til høyere priser. Dette, eller det motsatte, kan også skje i 

situasjoner der individuelle kjøpere og selgere forhandler eller kjøpslår om en pris. På den annen side bør 

forskjellen mellom gjennomsnittsprisen på en vare som kjøpes på et marked eller i en basar, der slik kjøpslåing 

ofte forekommer, og prisen på samme vare når den selges på en annen type detaljsalgssted, f.eks. i et varehus, 

vanligvis behandles som en kvalitetsforskjell på grunn av de forskjellige salgsvilkårene. 

10.16  Prisdiskriminering innebærer at selgerne har mulighet for å kreve forskjellige priser av forskjellige kategorier 

av kjøpere for identiske varer og tjenester som selges under nøyaktig samme vilkår. I slike tilfeller er det ingen 

eller bare begrenset valgfrihet for en kjøper som tilhører en bestemt kategori. I henhold til det prinsippet som 

er vedtatt, er det snakk om prisdiskriminering når det kreves forskjellige priser for identiske enheter som 

selges under nøyaktig samme vilkår på et klart avgrenset marked, dvs. når det kreves ulike priser for det 

samme homogene produktet. Prisvariasjoner som følge av slik diskriminering er ikke volumforskjeller. 

Muligheten for videresalg av varer på et gitt marked innebærer at prisdiskriminering for slike produkter i de 

fleste tilfeller kan antas å være ubetydelig. De prisforskjellene som kan forekomme på varer, kan vanligvis 

tolkes slik at de skyldes manglende informasjon eller tilstedeværelsen av parallelle markeder. 

I de tjenesteytende næringene, f.eks. innenfor transport, kan produsentene tilby lavere priser til grupper av 

enkeltpersoner som vanligvis har lavere inntekt, f.eks. pensjonister eller studenter. Dersom disse personene 

fritt kan velge når de vil reise, må dette behandles som prisdiskriminering. Dersom de imidlertid tilbys lavere 

priser under forutsetning av at de reiser bare til bestemte tider, vanligvis utenom rushtiden, tilbys de en 

transport av lavere kvalitet ettersom transport med og uten betingelser kan anses for å være ulike homogene 

produkter. 

10.17  Parallelle markeder kan forekomme av mange årsaker. Kjøperne kan være ute av stand til å kjøpe så store 

mengder som de ønsker til en lavere pris, fordi tilbudet ikke er tilstrekkelig til den prisen, og det kan finnes et 

sekundært, parallelt marked der prisene er høyere. Det kan også finnes et parallelt marked der selgerne kan 

tilby lavere priser fordi de kan unngå visse avgifter. 

10.18  Dersom kvalitet defineres ut fra alle egenskaper som er felles for alle enheter av et homogent produkt, 

gjenspeiles kvalitetsforskjellene på følgende faktorer: 

a)  fysiske egenskaper,  
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b)  levering på forskjellige steder, 

c)  levering på forskjellige tider av døgnet eller året, 

d)  forskjeller i salgsvilkår eller i de forhold eller omstendigheter som varene eller tjenestene leveres under. 

Priser og volum 

10.19  Begrepet volum er innført i nasjonalregnskapet ut fra et ønske om å eliminere virkningen av prisvariasjoner i 

verdier uttrykt i monetære enheter, og kan derfor betraktes som en utvidet bruk av begrepet kvantitet for 

grupper av produkter. For et gitt homogent produkt åpner ligningen v = p × q for at endring i verdien av et 

produkt over tid kan deles inn i endring i pris og endring i kvantitet. I praksis er det imidlertid for mange 

homogene produkter til at de kan behandles individuelt, noe som fører til at de som utarbeider 

nasjonalregnskapene må arbeide på et mer aggregert nivå. På dette aggregerte nivået er det imidlertid ikke 

lenger hensiktsmessig å benytte ligningen v = p × q fordi det, selv om det er mulig å aggregere verdier, ikke er 

hensiktsmessig å aggregere mengde for å utlede priser. 

10.20  Det finnes imidlertid en enkel metode for å dele verdiendringene for et sett av homogene produkter på to 

perioder, hvorav den ene betraktes som basisperiode og den andre som inneværende periode. Virkningene av 

prisendringer kan motregnes ved å beregne hva verdien av produktene ville ha vært dersom det ikke hadde 

skjedd en endring i prisen, dvs. ved å anvende basisperiodens priser på mengdene i inneværende periode. 

Denne verdien i basisperiodens priser definerer begrepet volum. 

Verdien av et sett produkter i inneværende periode kan derfor uttrykkes som: 

v1 =  ∑𝑝𝑖
1

𝑖

× 𝑞𝑖
1 

der eksponent 1 viser til inneværende periode og indeks i til et bestemt homogent produkt. Volumet av 

produktsettet for inneværende periode defineres dermed i forhold til basisperioden med formelen: 

Volum = Σipi
0 × qi

1 

der eksponent 0 viser til basisperioden. Ved å sammenligne volumet av produktsettet for inneværende periode 

med produktenes samlede verdi i basisperioden, er det mulig å måle en endring som ikke påvirkes av 

prisvariasjon. En volumindeks kan dermed beregnes ved bruk av formelen: 

IVol1 =  

Σipi
0 × qi

1 

Σipi
0 × qi

0 

Volumindeksen som beregnes er en Laspeyres-mengdeindeks der hver basisindeks vektes med den andel av 

basisproduktet som inngår i den samlede verdien for basisperioden. 

Når begrepet volum er definert, kan det i analogi med ligningen v = p × q defineres en prisindeks (ikke en 

pris). Prisindeksen defineres dermed av forholdet mellom verdien for inneværende periode og volumet, dvs. 

av formelen: 

IP1 =  

Σipi
1 × qi

1 

Σipi
0 × qi

1 

Denne indeksen er en Paasche-prisindeks der hver basisindeks vektes med den andel basisproduktet som 

inngår i den samlede verdien for inneværende periode. 

Volum- og prisindeksene som defineres på denne måten beviser ligningen: 

Verdiindeks = prisindeks × volumindeks  

Denne ligningen er en mer generell utgave av ligningen v = p × q og gjør det mulig å dele inn enhver endring i 

verdien av et sett av produkter i en volumendring og en prisendring. 

Ved beregning av volum vektes mengdene med priser i basisperioden slik at resultatet avhenger av 

prisstrukturen. Prisstrukturen endrer seg sannsynligvis mindre for korte perioder enn for lange perioder. 

Volumberegninger gjøres derfor bare for to påfølgende år, dvs. at volum beregnes i priser for foregående år. 

For sammenligninger over lengre perioder beregnes Laspeyres-volumindeksene og Paasche-prisindeksene 

først i forhold til foregående år og deretter beregnes kjedeindeksene.  
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10.21  De største fordelene ved å bruke Paasche-prisindekser og Laspeyres-volumindekser er at de er enkle å tolke og 

beregne, og at de innebærer additivitet i tilgangs- og anvendelsestabellene. 

10.22  Kjedeindekser har den ulempen at de fører til at volumene ikke har additivitet og de kan derfor ikke brukes i 

avstemmingen av produkter basert på tilgangs- og anvendelsestabeller. 

10.23  De ikke-additive volumopplysninger som beregnes ved bruk av kjedeindekser skal offentliggjøres uten noen 

form for justeringer. Denne metoden er transparent og viser brukerne problemets omfang. Dette utelukker 

imidlertid ikke at det kan forekomme omstendigheter der de som har ansvar for utarbeidingen av dataene, 

anser det hensiktsmessig å fjerne avvikene for å forbedre den samlede konsistensen i dataene. Når verdier for 

referanseår ekstrapoleres med kjedevolumindekser, er det nødvendig å forklare brukerne hvorfor det ikke er 

additivitet i tabellene. 

10.24  Ettersom det i praksis er umulig å måle priser og mengder for alle homogene produkter i en økonomi beregnes 

det volum- eller prisindekser ved bruk av utvalg av representative homogene produkter ut fra den antakelse at 

volumene av eller prisene på produkter som ikke inngår i utvalgene, endres på samme måte som 

utvalgsgjennomsnittet. Det er derfor nødvendig å bruke en så detaljert produktklassifikasjon som praktisk 

mulig, slik at hvert enkelt identifisert produkt har størst mulig grad av ensartethet, uansett hvor detaljert 

presentasjonen av resultatene skal være. 

10.25  Ettersom ligningen knytter sammen verdi-, pris- og volumindekser, er det bare behov for å beregnes to 

indekser. Verdiindeksen framkommer vanligvis direkte ved at de samlede verdiene for inneværende periode 

og basisperioden sammenlignes. Deretter kan man velge å beregne enten en prisindeks eller en volumindeks. I 

de fleste tilfeller blir antakelsen om en parallell endring som ligger til grunn for metoden, i større grad bevist 

av priser enn av volum, ettersom prisene på ulike produkter ofte blir betydelig påvirket av visse felles faktorer, 

f.eks. råvarekostnader og lønnskostnader. I så fall skal prisindeksen beregnes på grunnlag av et utvalg av 

produkter med en kvalitet som er konstant over tid, der kvaliteten ikke bare bestemmes av produktets fysiske 

egenskaper, men også av omsetningsvilkårene, som beskrevet over. På denne måten vil alle variasjoner i den 

samlede verdien som skyldes strukturendringer blant de ulike produktene, framstå som variasjoner i volum og 

ikke i pris. 

I noen tilfeller vil det imidlertid være enklere å beregne en volumindeks og utlede en prisindeks på grunnlag 

av denne. Noen ganger kan dette også være en fordel å beregne verdiindeksen på grunnlag av en prisindeks og 

en volumindeks. 

Nye produkter 

10.26  Metoden for beregning av pris- og volumindekser som beskrives over, forutsetter at produktene finnes i begge 

de påfølgende årene. I praksis er det imidlertid slik at mange produkter kommer til og forsvinner fra ett år til et 

annet, og pris- og volumindeksene må gjenspeile dette. Når volum defineres ved bruk av foregående års priser 

er det ingen særlige vanskeligheter med hensyn til produkter som fantes det foregående året, men som ikke 

lenger finnes i inneværende år, ettersom de ganske enkelt knyttes til en mengde på null for inneværende år. 

Nye produkter utgjør et større problem ettersom det for foregående år ikke er mulig å måle prisen på et 

produkt som ikke fantes. 

I slike tilfeller er benyttes det to framgangsmåter for å beregne prisen for foregående år. Den første forutsetter 

at prisen på det nye produktet endres på samme måte som prisen på lignende produkter, mens det ved bruk av 

den andre framgangsmåten forsøkes å beregne hva prisen på det nye produktet vill vært dersom det fantes i 

basisperioden. Den første framgangsmåten består ganske enkelt i bruk av en prisindeks som er beregnet på 

grunnlag av et utvalg av homogene produkter som fantes i begge påfølgende år. I praksis benyttes denne 

metoden for de fleste nye produkter ettersom det som regel finnes for mange nye produkter til at de kan angis 

særskilt, særlig når definisjonen av homogene produkter anvendes i snever forstand. Ved bruk av den andre 

framgangsmåten er de mest brukte metodene den hedoniske metode, dvs. at prisen på et produkt bestemmes på 

grunnlag av dets viktigste kjennetegn, og innsatsmetoden der prisen på et produkt beregnes på grunnlag av 

produktkostnaden. 

Nye produkter har særlig betydning på bestemte områder. Mange kapitalvarer produseres bare i ett eksemplar 

og framstår derfor som nye produkter. Dette er også tilfellet for mange tjenester som aldri ytes på nøyaktig 

samme måte, f.eks. forsknings- og utviklingstjenester. 

10.27  Når det gjelder tjenestetransaksjoner, er det ofte vanskeligere å peke på de egenskapene som kjennetegner de 

fysiske enhetene, og det kan oppstå uenighet om hvilke kriterier som skal legges til grunn. Dette kan gjelde 

viktige næringer som finansformidlingstjenester, engros- og detaljhandel, forretningsmessig tjenesteyting, 

utdanning, forskning og utvikling, helse eller fritid. I håndboken Handbook on price and volume measures in 

national accounts(1) gjøres det rede for hvilke fysiske enheter som skal velges for slik virksomhet.  

  

(1) Eurostat, Handbook on price and volume measures in national accounts, 2001 (tilgjengelig på: http://epp.eurostat.ec.europa.eu). 
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Prinsipper for ikke-markedsrettede tjenester 

10.28  Ved opprettelsen av et fullstendig system av pris- og volumindekser som dekker all tilgang og anvendelse av 

varer og tjenester, støter man på et særskilt problem når det gjelder å måle produksjonen av ikke-

markedsrettede tjenester. Disse tjenestene skiller seg fra markedsrettede tjenester ved at de ikke selges til en 

markedspris og at deres verdi i løpende priser beregnes som summen av de påløpte kostnadene. Disse 

kostnadene er produktinnsats, lønnskostnader, næringsskatter minus næringssubsidier og kapitalslit. 

10.29  Siden det ikke finnes noen markedspris per enhet, kan enhetskostnaden for en ikke-markedsrettet tjeneste 

anses som lik prisen. Prisen på et markedsrettet produkt tilsvarer i realiteten den utgift kjøperen må påta seg 

for å overta eiendomsretten til produktet, mens enhetskostnaden for en ikke-markedsrettet tjeneste tilsvarer 

den utgift samfunnet må påta seg for å benytte tjenesten. Når det er mulig å definere mengdeenheter for ikke-

markedsrettede tjenester, er det derfor også mulig å anvende de generelle prinsippene for beregning av volum- 

og prisindekser beskrevet over. 

Det er som regel mulig å definere mengdeenheter for ikke-markedsrettede tjenester som forbrukes individuelt, 

f.eks. utdanning og helsetjenester, noe som innebærer at de generelle prinsippene får rutinemessig anvendelse 

på slike tjenester. 

Den metoden som består i å beregne volum ved å anvende enhetskostnader for foregående år på mengdene i 

inneværende år, kalles produksjonsmetoden. 

10.30  Det er imidlertid vanskelig å definere mengdeenheter for kollektive ikke-markedsrettede tjenester, f.eks. 

tjenester knyttet til offentlig forvaltning, rettsvesen og forsvar. Her må det derfor brukes andre metoder i 

analogi med den generelle metoden. Denne metoden definerer volum på grunnlag av priser for foregående år, 

dvs. at den definerer volum som den utgift kjøperen måtte ha påtatt seg dersom prisene ikke hadde endret seg. 

Sistnevnte definisjon kan anvendes når det ikke er mulig å definere en mengdeenhet, forutsatt at den ikke 

anvendes på en produktenhet, men på utgiftene i sin helhet. Ettersom verdien av en ikke-markedsrettet tjeneste 

bestemmes av de kostnader som inngår, er det derfor mulig å beregne volum ut fra verdien av kostnadene i 

basisperiodens priser, dvs. ut fra verdien av kostnadene i basisperiodens priser på produktinnsats, 

lønnskostnader, næringsskatter minus næringssubsidier og kapitalslit. Denne metoden kalles innsatsmetoden. 

Beregning av lønnskostnader, kapitalslit, næringsskatter og næringssubsidier i volum er drøftet i avsnittene 

under. 

Selv i de gunstigste tilfeller der ikke-markedsrettede tjenester forbrukes individuelt, f.eks. utdanning og 

helsetjenester, er det ikke alltid enkelt å skille ut homogene produkter. Hva som kjennetegner diss tjenestene er 

sjelden definert presist nok til at det med sikkerhet kan fastslås om to forskjellig tjenesteenheter kan anses for 

å være likeverdige, dvs. om de skal betraktes som ett og samme homogene produkt eller som to atskilte 

produkter. Ved utarbeidelse av nasjonalregnskapene kan det anvendes to kriterier for likeverdighet: 

a)  Enhetkostnadskriteriet: to enheter av ikke-markedsrettede tjenester anses som likeverdige dersom de har 

samme enhetskostnad. Dette kriteriet bygger på antakelsen om at de som kollektivt nyter godt av 

offentlige tjenester er de samme som innfører og betaler for dem. For eksempel er det borgerne, gjennom 

sine valgte representanter, som treffer beslutning om offentlige tjenester og som betaler for dem med 

skattemidler. Under slike forhold kan det ikke forventes at borgerne skal betale ulik pris for 

tjenesteenheter de anser som likeverdige. I henhold til dette kriteriet skal derfor to tjenesteenheter som har 

ulike kostnader anses for å tilsvare ulike produkter, og et ikke-markedsrettet homogent produkt 

kjennetegnes av ensartede enhetskostnader. 

b)  Resultatkriteriet: to enheter av ikke-markedsrettede tjenester anses som likeverdige dersom de gir samme 

resultat. Dette kriteriet bygger på antakelsen om at to tjenesteenheter som borgerne anser som likeverdige, 

imidlertid kan ha ulike produksjonskostnader fordi borgerne ikke foretar en fullstendig kontroll av 

produksjonsprosessen for disse tjenestene. Enhetskostnadskriteriet er da ikke lenger relevant og må 

erstattes av et kriterium for den ikke-markedsrettede tjenestens nytteverdi for samfunnet. 

Ettersom resultatkriteriet ofte virker mer relevant er det lagt mye arbeid i å utarbeide metoder som baserer seg 

på dette kriteriet, og det arbeidet fortsatt med å forbedre dem. Disse metodene fører i praksis ofte til at det i 

forbindelse med volumberegninger innføres korreksjonsfaktorer for mengder. De kalles da «metoder med 

eksplisitt kvalitetsjustering». 

Det største problemet med gjennomføringen av slike metoder knytter seg til definisjonen og målingen av 

resultat. Måling av resultat forutsetter nemlig definerte formål, noe som ikke er enkelt når gjelder ikke-

markedsrettede tjenester. Hva er for eksempel formålene med offentlige helsetjenester? Å forbedre folkehelsen 
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eller å forlenge levetiden? Uten tvil begge deler, men hvordan vektes da ulike formål som ikke er likeverdige? 

Hva er for eksempel den beste behandlingen? Den som gir mulighet for å leve et år lenger med god helse, eller 

den som gjør det mulig å leve to år lenger med dårlig helse? I tillegg er resultatanslag ofte kontroversielle, et 

eksempel er den tilbakevendende debatten i mange land om elevenes skoleprestasjoner har blitt bedre eller 

dårligere. 

På grunn av de begrepsmessige problemene og mangelen på konsensus om resultatmetoder justert for kvalitet 

(på grunnlag av resultat), er slike metoder i Den europeiske union utelatt fra det sentrale systemet for å 

opprettholde muligheten til å sammenligne resultater. Disse metodene er forbeholdt bruk på ikke-obligatoriske 

tilleggstabeller, mens forskningen fortsetter. På området ikke-markedsrettede helse- og utdanningstjenester 

skal beregningene av produksjon og konsum i volum beregnes på grunnlag av direkte resultatmål — ikke 

justert for kvalitet — ved å vekte de produserte mengdene med det foregående års enhetskostnader for disse 

tjenestene, uten at det anvendes noen form for justering for kvalitet. Metodene skal anvendes på et tilstrekkelig 

detaljert nivå og laveste detaljnivå er fastsatt i Eurostats Handbook on price and volume measures in national 

accounts. 

Selv om bruk av innsatsbaserte metoder generelt skal unngås, er det på helseområdet mulig å anvende 

innsatsmetoden dersom tjenestene er så forskjelligartede at det i praksis er umulig å fastsette homogene 

produkter. Nasjonalregnskapene skal dessuten ledsages av opplysninger som gjør brukerne oppmerksom på 

målemetodene som er brukt. 

Prinsipper for bruttoprodukt og BNP 

10.31  Bruttoproduktet, som er saldoposten på produksjonskontoen, er den eneste saldoposten som utgjør en del av 

det integrerte systemet av pris- og volumindekser. Denne postens svært særegne karakter bør imidlertid 

understrekes, i likhet med betydningen av de volum- og prisindekser som er knyttet til den. 

I motsetning til de forskjellige strømmene av varer og tjenester, tilhører ikke bruttoproduktet en bestemt 

kategori av transaksjoner. Det kan derfor ikke deles direkte opp i en priskomponent og en volumkomponent. 

10.32 Definisjon: Bruttoproduktet i volum defineres som differansen mellom produksjon i volum og produktinnsats i 

volum. 

VA = Σ P(0) Q(1) – Σp(0) q(1) 

der P og Q er priser og mengder for produksjon, og p og q er priser og mengder for produktinnsats. Den 

teoretisk korrekte metoden for å beregne bruttoproduktet i volum er dobbeltdeflatering, dvs. å deflatere de to 

strømmene på produksjonskontoen (produksjon og produktinnsats) hver for seg og beregne differansen 

mellom disse to omregnede strømmene. 

10.33 I noen tilfeller der de statistiske dataene er ufullstendige eller ikke tilstrekkelig pålitelige, kan det være 

nødvendig å bruke en enkelt indikator. Dersom det finnes gode data om bruttoproduktet i løpende priser, er ett 

av alternativene til dobbeltdeflatering å deflatere det løpende bruttoproduktet direkte med en prisindeks for 

produksjonen. Dette innebærer en forutsetning om at prisene for produktinnsats endrer seg i samme takt som 

for produksjonen. En annen mulig framgangsmåte er å ekstrapolere bruttoproduktet i basisåret med en 

volumindeks for produksjonen. Denne volumindeksen kan beregnes enten direkte fra mengdedata eller ved å 

deflatere den løpende verdien av produksjonen med en egnet prisindeks. Med denne metoden går man faktisk 

ut fra at volumendringene er de samme for produksjonen og for produktinnsatsen. 

For visse markedsrettede og ikke-markedsrettede tjenesteytende næringer, f.eks. finansiering, 

forretningsmessig tjenesteyting eller forsvar, kan det være umulig å oppnå tilfredsstillende anslag over pris- 

eller volumendringer for produksjonen. I slike tilfeller kan bevegelsene i bruttoproduktet i volum anslås ved 

hjelp av endringene i lønnskostnadene i faste lønnssatser for foregående år og kapitalslit i volum. Ved 

sammenstilling av dataene kan det være nødvendig å bruke slike midler, selv om det ikke er noen god grunn til 

å anta at arbeidsproduktiviteten forblir uendret på kort eller lang sikt. 

10.34  Volum- og prisindeksene for bruttoproduktet er vesensforskjellige fra de tilsvarende indeksene for strømmer 

av varer og tjenester. 

Det samme gjelder for pris- og volumindekser for aggregerte saldoposter som bruttonasjonalproduktet. 

Verdien av sistnevnte er lik summen av alle bruttoproduktene for alle næringer (dvs. summen av saldopostene) 

pluss produktskatter minus produktsubsidier, og kan fra en annen synsvinkel anses å utgjøre saldoposten 

mellom sluttanvendelser i alt og import.  
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SÆRSKILTE PROBLEMER VED ANVENDELSEN AV PRINSIPPENE 

10.35  Selv om det integrerte systemet av pris- og volumindekser i hovedsak er begrenset til vare- og 

tjenestetransaksjoner, utelukker det likevel ikke muligheten for å beregne mål for pris- og volumendringer for 

visse andre transaksjoner. 

Skatter og subsidier på produkter og import 

10.36  Den muligheten som nevnes over foreligger særlig med hensyn til skatter og subsidier som er direkte knyttet 

til mengden eller verdien av de varene og tjenestene som er gjenstand for bestemte transaksjoner. Verdien av 

disse skattene og subsidiene går klart fram av tilgangs- og anvendelsestabellene. Ved å anvende reglene 

beskrevet nedenfor, er det mulig å komme fram til pris- og volummål for de kategoriene av skatter og 

subsidier som er registrert på kontoene for varer og tjenester, dvs.: 

a)  produktskatter utenom merverdiavgift (D.212 og D.214), 

b)  produktsubsidier (D.31), 

c)  merverdiavgift (D.211). 

10.37  Det enkleste tilfellet er skatter som utgjør et fast beløp per mengdeenhet av det produktet som er gjenstand for 

transaksjonen. Verdien av inntekten fra en slik skatt avhenger av: 

a)  mengden av de produktene som har vært gjenstand for transaksjonen, 

b)  det beløpet som innkreves per enhet, dvs. skattebeløpet. 

Inndelingen av verdiendringen i dens to komponenter medfører praktisk talt ingen vanskeligheter. 

Volumendringen bestemmes av endringen i mengdene av de beskattede produktene. Prisendringen tilsvarer 

endringen i det beløpet som innkreves per enhet, dvs. endringen i skattebeløpet. 

10.38  Et vanligere tilfelle er det tilfellet der skatten utgjør en viss prosentdel av transaksjonens verdi. Verdien av 

inntekten fra en slik skatt avhenger av: 

a)  mengden av de produktene som har vært gjenstand for transaksjonen, 

b)  prisen på de produktene som har vært gjenstand for transaksjonen, 

c)  skattesatsen (i prosent). 

Skattebeløpet utledes da ved å multiplisere skattesatsen med produktets pris. Endringen i verdien av inntekten 

fra en slik skatt kan også deles inn i en volumendring, bestemt av endringen i mengdene av de beskattede 

produktene, og en prisendring som tilsvarer endringen i skattebeløpet (b x c). 

10.39  Verdien av produktskatter utenom merverdiavgift (D.212 og D.214) måles i volum ved å anvende basisårets 

skattebeløp på mengdene av produserte eller importerte produkter, eller ved å anvende basisårets skattesatser 

på verdien av produksjonen eller importen omregnet til basisårets priser. Man må være oppmerksom på at 

skattebeløpene kan variere mellom de forskjellige anvendelsene. Det er tatt hensyn til dette i tilgangs- og 

anvendelsestabellene. 

10.40  På samme måte måles verdien av produktsubsidier (D.31) i volum ved å anvende basisårets subsidiebeløp på 

mengdene av produserte eller importerte produkter, eller ved å anvende basisårets subsidiesatser på verdien av 

produksjonen eller importen, omregnet i basisårets priser, idet det tas hensyn til at det er forskjellige 

subsidiebeløp for de forskjellige anvendelsene. 

10.41  Merverdiavgift på produkter (D.211) beregnes på nettobasis, både for den samlede økonomien og for de 

enkelte næringene og andre brukere, og gjelder bare ikke-fradragsberettiget merverdiavgift. Denne defineres 

som differansen mellom den merverdiavgiften som faktureres på produktene og den merverdiavgiften som 

brukerne av disse produktene kan trekke fra. Alternativt er det også mulig å definere merverdiavgift på 

produkter som summen av alle ikke-fradragsberettigede beløp som brukerne må betale. 

Ikke-fradragsberettiget merverdiavgift i volum kan beregnes ved å anvende de merverdiavgiftssatsene som 

gjelder foregående år, på de strømmene som er uttrykt i foregående års priser. Eventuelle endringer i 

merverdiavgiftssatsen for det løpende året vil derfor gjenspeiles i prisindeksen og ikke i volumindeksen for 

ikke-fradragsberettiget merverdiavgift.  
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Den andelen som den fradragsberettigede merverdiavgiften utgjør av den fakturerte merverdiavgiften, og 

dermed av den ikke-fradragsberettigede merverdiavgiften, kan variere: 

a)  enten på grunn av en endring i retten til å trekke fra merverdiavgift som følge av en endring i 

skattebestemmelsene som har eller ikke har umiddelbar virkning, 

b)  eller på grunn av endringer i anvendelsesmønsteret for produktet (f.eks. en økning i andelen av 

anvendelser der merverdiavgiften kan trekkes fra). 

En endring i verdien av den fradragsberettigede merverdiavgiften som skyldes en endring i retten til å trekke 

fra merverdiavgift, vil etter den metoden som er beskrevet, bli behandlet som en endring i skattebeløpet, og det 

vil også en endring av merverdiavgiftssatsen for den fakturerte merverdiavgiften. 

På den annen side utgjør en endring i verdien av den fradragsberettigede merverdiavgiften som følge av en 

endring i anvendelsesmønsteret for produktet, en endring i volumet av fradragsberettiget merverdiavgift som 

skal gjenspeiles i volumindeksen for merverdiavgiften på produktene. 

Næringsskatter og næringssubsidier 

10.42  Behandlingen av næringsskatter (D.29) og næringssubsidier (D.39) gir opphav til et særskilt problem ettersom 

det per definisjon ikke er mulig å fordele dem direkte på produserte enheter. For ikke-markedsrettede tjenester 

forverres dette problemet ved at de bare brukes når det ikke er mulig å definere mengdeenheter. Det er 

imidlertid som regel mulig å unngå dette problemet ved å fastsette næringsskatter og næringssubsidier i volum 

til den verdi de ville steget til dersom skattereglene og prisene generelt ikke hadde endret seg i forhold til 

foregående år. Skatter på eiendom eller bruk av en eiendel kan vurderes i volum ved å anvende foregående års 

regler og priser på eiendeler på inneværende periode. 

Kapitalslit 

10.43  Beregningen av volummål for kapitalslit byr ikke på mange problemer når det finnes korrekte opplysninger 

om sammensetningen av beholdningen av kapitalvarer. Når det gjelder beregningen av kapitalslit i løpende 

priser, bruker de fleste land PIM-årgangsmetoden, som allerede innebærer at man først må foreta en beregning 

av beholdningen av kapitalvarer i volum. For å kunne gå fra en verdsetting i historisk kostpris til en 

verdsetting i gjenanskaffelsespris, må man først verdsette kapitalvarer anskaffet i løpet av flere ulike perioder 

på en ensartet måte, dvs. i basisårets priser. Pris- og volumindeksene som anvendes for dette formål, kan 

derfor anvendes til å beregne verdien av kapitalslit i volum og den tilsvarende prisindeksen. 

Når PIM-årgangsmetoden ikke brukes, kan endringen i kapitalslit i volum beregnes ved å deflatere verdien i 

løpende priser ved hjelp av prisindekser utledet av bruttoinvestering i fast realkapital etter produkt. Det må da 

tas hensyn til alderssammensetningen for de anskaffede kapitalvarene. 

Lønnskostnader 

10.44  For å kunne måle volumet av innsatsen fra lønnet arbeid kan mengdeenheten for lønnskostnader anses å være 

en times arbeid av en gitt type og på et gitt kvalifikasjonsnivå. Som for varer og tjenester må det skilles 

mellom arbeid av forskjellige kvaliteter, og det må derfor beregnes mengdeforhold for hver type arbeid. Prisen 

for hver type arbeid er den lønn som betales per time, som selvsagt kan variere alt etter typen arbeid. Et 

volummål for utført arbeid kan beregnes som et veid gjennomsnitt av mengdeforholdene for ulike typer arbeid 

veid med verdiene av lønnskostnadene i det foregående år eller et fastsatt basisår. Alternativt kan det beregnes 

en lønnssatsindeks for arbeid ved å beregne et veid gjennomsnitt av de forholdsmessige endringene i 

timelønnssatsene for ulike typer arbeid, igjen ved å benytte lønnskostnader som vekter. Dersom en 

mengdeindeks av Laspeyres-typen beregnes indirekte ved at endringer i lønnskostnadene i løpende verdier 

deflateres med en indeks for gjennomsnittlig endring i timelønnen, skal sistnevnte være en indeks av Paasche-

typen. 

Beholdninger av produsert fast realkapital og lagerbeholdninger 

10.45  Det er nødvendig å ha opplysninger om volumer i foregående års priser både for beholdninger av produsert 

fast realkapital og for lagerbeholdninger. Når det gjelder beholdninger av produsert faste realkapital, er de data 

som er nødvendige for å kunne beregne kapitalkoeffisientene, tilgjengelige dersom PIM-årgangsmetoden 

benyttes. I andre tilfeller kan opplysninger om verdien av beholdningene av eiendeler innhentes fra 

produsentene, og det kan foretas en deflatering med de prisindeksene som brukes til investeringer i fast 

realkapital, idet det tas hensyn til beholdningenes alderssammensetning.  
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Lagerendringer måles ved verdien av lagertilgang minus summen av verdien av lageravgang og verdien av 

eventuelle løpende tap av varer som oppbevares på lager i en gitt periode. Volumer i foregående års priser kan 

utledes ved at disse komponentene deflateres. I praksis er det imidlertid sjelden at faktisk lagertilgang og 

lageravgang er kjent, og ofte gjelder eneste tilgjengelige informasjon lagerverdien på begynnelsen og slutten 

av perioden. I slike tilfeller vil det ofte være nødvendig å anta at det har vært regelmessige lagertilganger og 

lageravganger i inneværende periode slik at gjennomsnittsprisen for perioden blir relevant for både 

lagertilgang og lageravgang. Beregningen av lagerendringer som differansen mellom verdien av lagertilgang 

og -avgang svarer ut fra denne forutsetning til beregningen av differansen mellom verdien av inngående og 

utgående lager. Deretter kan lagerendringene beregnes i volum ved å deflatere verdiene av inngående og 

utgående lager slik at de stemmer overens med gjennomsnittsprisen for basisperioden. Når de kvantitative 

lagerendringene er kjent, er det mulig – under forutsetning av regelmessige lagertilganger og -avganger – å 

beregne lagerendringene i volum ved å anvende gjennomsnittsprisen i basisperioden på de kvantitative 

lagerendringene. 

Måling av realinntekt for totaløkonomien 

10.46  Det er generelt ikke mulig å dele inntektsstrømmer inn i en pris- og en mengdekomponent, og derfor kan pris- 

og volummål ikke defineres på samme måte som for strømmer og beholdninger av produkter. 

Inntektsstrømmer kan måles i reelle verdier bare dersom man velger et bestemt utvalg av varer og tjenester 

som inntekten vanligvis brukes til, og bruker prisindeksen for dette utvalget som deflator for løpende 

inntekter. Dette valget er alltid vilkårlig i den forstand at inntekten sjelden brukes spesifikt på innkjøp i den 

aktuelle perioden. En del av inntekten kan spares til innkjøp i senere perioder, eller innkjøp i den aktuelle 

perioden kan være delvis finansiert av tidligere sparing. 

10.47  Bruttonasjonalproduktet i foregående års priser måler den samlede produksjonen (minus produktinnsatsen) i 

volum for totaløkonomien. Innenlandske enheters samlede realinntekter påvirkes ikke bare av dette 

produksjonsvolumet, men også av bytteforholdet mellom eksport og import fra utlandet. Dersom 

bytteforholdet forbedres, skal det mindre eksport til for å betale for et gitt importvolum, slik at varer og 

tjenester på et gitt nivå av innenlandsk produksjon kan omfordeles fra eksport til konsum eller investeringer. 

Det bytteforholdskorrigerte bruttonasjonalproduktet kan utledes ved å legge den såkalte 

bytteforholdsgevinsten til volumtallene for bruttonasjonalproduktet. Bytteforholdsgevinsten, eller eventuelt 

bytteforholdstapet, defineres som: 

T =  

X – M 

 –  

 

X 

 –  

M 

 P Px Pm 

dvs. eksportoverskuddet i løpende priser, deflatert med en prisindeks P, minus differansen mellom den 

deflaterte verdien av eksporten og den deflaterte verdien av importen. Valget av en passende deflator P til det 

løpende eksportoverskuddet bør overlates til de statistiske myndighetene i det enkelte land, idet det tas hensyn 

til de særlige forholdene i det berørte landet. Dersom det er usikkerhet med hensyn til valget av deflator, vil et 

gjennomsnitt av import- og eksportprisindeksene sannsynligvis utgjøre en passende deflator. 

Forskjellige realinntektsaggregater identifiseres og defineres som følger: 

bruttonasjonalprodukt i volum 

pluss bytteforholdsgevinst eller -tap som følge av endringer i bytteforholdet 

er lik det bytteforholdskorrigerte bruttonasjonalproduktet 

pluss primære inntekter fra utlandet til realverdi 

minus primære inntekter til utlandet til realverdi 

er lik bruttonasjonalinntekt til realverdi 

pluss løpende overføringer fra utlandet til realverdi 

minus løpende overføringer til utlandet til realverdi 

er lik realdisponibel bruttonasjonalinntekt 

minus kapitalslit (i volum) 

er lik realdisponibel nettonasjonalinntekt. 

For å kunne uttrykke de forskjellige nasjonalinntektsaggregatene i reelle verdier anbefales det å deflatere 

primære inntekter og overføringer til og fra utlandet med en indeks for brutto innenlandske sluttanvendelser. 

Realdisponibel nasjonalinntekt skal uttrykkes netto ved at kapitalslitet i volum trekkes fra dens bruttoverdi.  
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GEOGRAFISKE PRIS- OG VOLUMINDEKSER 

10.48  Det forhold at landene har forskjellige prisnivåer og valutaer utgjør en utfordring ved geografiske 

sammenligninger av pris og volum. Ved slike sammenligninger er nominelle valutakurser ikke en egnet 

omregningsfaktor fordi de ikke godt nok gjenspeiler forskjellene i prisnivå, og fordi de ikke er tilstrekkelig 

stabile over tid. 

10.49  I stedet anvendes kjøpekraftspariteter (KKP). KKP defineres som det antall enheter av land Bs valuta som er 

nødvendig i land B for å kjøpe den samme mengde av varer og tjenester som man vil kunne kjøpe i land A for 

en enhet av land As valuta. KKP kan derfor tolkes som kursen på en fiktiv valuta som vanligvis kalles 

kjøpekraftsstandard (KKS). Dersom land As og Bs utgifter uttrykt i nasjonale valutaer regnes om i 

kjøpekraftsstandarder, uttrykkes de beløp som framkommer, i samme prisnivå og samme valuta, noe som 

muliggjør sammenligning av volumer. 

10.50  Kjøpekraftspariteter for markedsrettede varer og tjenester er utarbeidet på grunnlag av internasjonale 

prisundersøkelser. Slike prisundersøkelser utføres samtidig i alle deltakende land, på grunnlag av et felles 

produktutvalg. De produkter som inngår i utvalget er klart definert med hensyn til tekniske egenskaper i tillegg 

til andre variabler som antas å ha innvirkning på prisen, f.eks. monteringskostnader og salgsvilkår. Selv om 

sammenlignbarheten av utvalgsenhetene prioriteres, må det også tas hensyn til om de er representative i de 

nasjonale markedene. Produktutvalget bør ideelt sett være like representative i alle de deltakende landene. 

10.51  Når det gjelder geografiske sammenligninger av ikke-markedsrettede tjenester oppstår det samme problemet 

som ved sammenligninger over tid, siden det ikke finnes en markedspris i noen av tilfellene. Tradisjonelt har 

en en innsatsmetode (eller innsatskostnadsmetode) blitt anvendt, ut fra forutsetningen om at produksjonen er 

lik summen av innsatsfaktorene. Med denne metoden, som innebærer direkte eller indirekte sammenligninger 

av volumene av innsatsfaktorer, tas det ikke hensyn til produktivitetsforskjeller. Av den grunn, som for 

sammenligninger over tid, foretrekkes metoder som fokuserer enten på direkte måling av produksjon eller på 

produksjonspriser som deretter benyttes til å deflatere utgiftene, i det minste for individuelle tjenester som 

utdanning og helsetjenester. 

10.52  Ved beregning av kjøpekraftspariteter får samme indeksformel anvendelse som ved beregning av tidsindekser. 

I en bilateral sammenheng, kan hvilket som helst av de to landene A og B brukes til å gi vektene. Sett fra land 

As synsvinkel, kan en Laspeyres-indeks med vekter fra land A beregnes like godt som en Paasche-indeks der 

det brukes vekter fra land B. Dersom de to landenes økonomier er strukturelt forskjellige, kan imidlertid 

spredningen mellom disse to indeksene være forholdsvis stor, og resultatene vil da bli svært påvirket av 

hvilken indeks som velges. Til binære sammenligninger foretrekkes det derfor å bruke et gjennomsnitt av de 

to, dvs. en Fisher-indeks. 

10.53  Eksplisitt numeriske vekter er vanligvis ikke tilgjengelige for de enkelte utvalgsenheter. Det anvendes derfor 

en form for implisitt vekting som tar utgangspunkt i om landene anser et bestemt produkt som representativt 

for det forbruksmønsteret i landet eller ikke. Det laveste aggregeringsnivået som det finnes numeriske vekter 

for, kalles elementærnivået. 

10.54  Transitivitet innebærer at den direkte kjøpekraftspariteten mellom land A og C er lik den indirekte 

kjøpekraftspariteten som oppnås ved å multiplisere den direkte kjøpekraftspariteten mellom land A og B (eller 

et annet tredjeland) med den direkte kjøpekraftspariteten mellom land B og C. Fisher-kjøpekraftsparitetene på 

elementærnivå er ikke transitive, men fra disse er det mulig å utlede et sett av transitive kjøpekraftspariteter 

som ligner de opprinnelige Fisher-indeksene, ved å anvende «minste kvadrat»-metoden som kriterium. Ved å 

anvende den såkalte Éltetö-Köves-Szulc-formelen (EKS-formelen) kan avvikene mellom de opprinnelige 

Fisher-indeksene begrenses til et minimum og det oppnås et fullstendig sett av transitive kjøpekraftspariteter 

på elementærnivå. 

10.55  De transitive kjøpekraftsparitetene for alle land og alle elementærnivåer som framkommer, aggregeres opp på 

samlet BNP-nivå ved at utgiftene i nasjonalregnskapet brukes som vekter. De aggregerte kjøpekraftsparitetene 

på BNP-nivå eller enhver annen kategori kan anvendes ved f.eks. beregning av realkostnader og geografiske 

volumindekser. Ved å dividere en kjøpekraftsparitet på den nominelle valutakursen mellom to land 

framkommer en prisnivåindeks som kan brukes til sammenligning av landenes prisnivåer. 

10.56  Europakommisjonen (Eurostat) har ansvaret for beregningen av kjøpekraftspariteter for medlemsstatene i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1445/2007(1). I praksis inngår beregningen av disse kjøpekraftsparitetene i et 

mer omfattende program for kjøpekraftspariteter som samordnes av Eurostat og OECD i fellesskap. Nærmere 

opplysninger om metodene som brukes i dette programmet beskrives i Eurostat-OECD Methodological 

manual on purchasing power parities(2). 

 ______  

  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1445/2007 av 11. desember 2007 om fastsettelse av felles regler for framlegging av 

grunnleggende opplysninger om kjøpekraftspariteter og for beregning og spredning av dem (EUT L 336, 20.12.2007, s. 1). 

(2) Eurostat-OECD, Eurostat-OECD Methodological manual on purchasing power parities, 2006 (tilgjengelig på: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu). 
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KAPITTEL 11 

FOLKEMENGDE OG ARBEIDSKRAFTSINNSATS 

11.01  Sammenligninger mellom land, eller mellom næringer eller sektorer innen samme økonomi, er for visse 

formål nyttigere når aggregatene i nasjonalregnskapet (f.eks. bruttonasjonalprodukt, husholdningenes konsum, 

bruttoproduktet for en næring, lønnskostnader) blir vurdert i forhold til antall innbyggere og variabler for 

arbeidskraftsinnsats. I disse tilfellene må definisjonene av folkemengde og arbeidskraftinnsats være i samsvar 

med begrepene som benyttes i nasjonalregnskapet, og de må gjenspeile produksjonsavgrensningen i 

nasjonalregnskapet. 

11.02  Formålet med dette kapittel er å beskrive rammene for og måleenhetene i befolknings- og 

sysselsettingsstatistikken, og, i den grad disse rammene svarer til nasjonalregnskapssystemet, å yte veiledning. 

11.03  Arbeidskraftsinnsats klassifiseres på grunnlag av de samme statistiske enheter som brukes til analyse av 

produksjonen, nemlig lokale bransjeenheter (bedrifter) og institusjonelle enheter. 

11.04  Aggregatene som tallene for folkemengde og arbeidskraftsinnsats settes i sammenheng med, er ofte årlige 

totaler. I slike tilfeller må det brukes årlige gjennomsnittsverdier for folkemengde og arbeidskraftsinnsats. 

Dersom det gjennomføres undersøkelser flere ganger i løpet av året, velges gjennomsnittet av resultatene fra 

de ulike tidspunktene. Dersom undersøkelsen gjennomføres for en bestemt periode i løpet av året, er det viktig 

å sikre at denne perioden er representativ; de siste tilgjengelige opplysninger om variasjoner i løpet av året, 

skal brukes til å estimere data for året som helhet. Dersom for eksempel den gjennomsnittlige sysselsetting 

skal anslås, bør det korrigeres for at enkelte personer ikke arbeider hele året, f.eks. løsarbeidere og/eller 

sesongarbeidere. 

SAMLET FOLKEMENGDE 

11.05 Definisjon: På en gitt dato omfatter den samlede folkemengden i et land alle personer uansett statsborgerskap 

som har fast bosted innenfor landets økonomiske territorium, selv om de er midlertidig fraværende. Et årlig 

gjennomsnitt av befolkningstallet vil utgjøre et hensiktsmessig grunnlag for beregning av 

nasjonalregnskapsvariabler eller til bruk som nevner i sammenligninger. 

11.06  Den samlede folkemengde defineres i nasjonalregnskapet i henhold til hjemmehørighetsbegrepet som 

beskrevet i kapittel 2. En person som oppholder seg eller har til hensikt å oppholde seg innenfor landets 

økonomiske territorium i ett år eller mer, regnes som fast bosatt i landet. En person regnes som midlertidig 

fraværende dersom han eller hun har fast bosted i landet, men oppholder seg eller har til hensikt å oppholde 

seg i utlandet i mindre enn ett år. Alle personer som tilhører samme husholdning, er hjemmehørende der 

husholdningen har sitt økonomiske interessesentrum, dvs. der husholdningen har en eller flere boliger som 

medlemmene av husholdningen anser og bruker som hovedbosted. Et medlem av en innenlandsk husholdning 

regnes fortsatt som innlending selv om denne personen foretar hyppige reiser utenfor det økonomiske 

territorium, fordi det økonomiske interessesentrum fortsatt befinner seg innenfor det økonomiske territorium 

der husholdningen er hjemmehørende. 

11.07  Den samlede folkemengde i et land omfatter: 

a)  egne borgere bosatt i landet, 

b)  sivile borgere som oppholder seg i utlandet i et tidsrom på mindre enn ett år, f.eks. grense- og 

sesongarbeidere og turister, 

c)  sivile utenlandske borgere bosatt i landet i et tidsrom på ett år eller mer (herunder personell ved EUs 

institusjoner og internasjonale sivile organisasjoner innenfor landets geografiske territorium samt 

ledsagende medlemmer av personellets husholdninger), 

d)  utenlandsk militært personell som arbeider for internasjonale militære organisasjoner innenfor landets 

geografiske territorium, 

e)  utenlandsk teknisk personell på som er utstasjonert i et lengre tidsrom og arbeider i landet i over et år, og 

som anses å være sysselsatt av myndighetene i vertslandet på vegne av den myndighet eller den 

internasjonale organisasjon som finansierer deres arbeid. 

Den samlede folkemengde omfatter også følgende personer, uavhengig av hvor lenge de oppholder seg i 

utlandet: 

a)  borgere som studerer i utlandet, uavhengig av studienes varighet,  
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b)  medlemmer av landets væpnede styrker utstasjonert i utlandet, 

c)  borgere som er ansatt ved nasjonale vitenskapelige baser som ligger utenfor landets geografiske 

territorium, 

d)  borgere som er utstasjonert ved diplomatiske stasjoner i utlandet, 

e)  borgere som er besetningsmedlemmer på fiskefartøyer, andre skip, luftfartøyer og flytende plattformer 

som opererer utenfor det økonomiske territorium, 

f)  pasienter som får medisinsk behandling i utlandet. 

11.08  Den samlede folkemengde i et land omfatter derimot ikke: 

a)  sivile utenlandske borgere som oppholder seg innenfor territoriet i et tidsrom på mindre enn ett år, f.eks. 

grense- og sesongarbeidere, turister og pasienter, 

b)  sivile borgere som oppholder seg i utlandet i et tidsrom på ett år eller mer, 

c)  militært personell som arbeider for internasjonale organisasjoner i utlandet, 

d)  borgere som arbeider som teknisk personell og er utstasjonert i et lengre tidsrom i utlandet, og som anses 

å være sysselsatt av myndighetene i vertslandet på vegne av den myndighet eller den internasjonale 

organisasjon som finansierer deres arbeid, 

e)  utenlandske borgere som studerer i landet, uavhengig av studienes varighet, 

f)  medlemmer av et fremmed lands væpnede styrker utstasjonert i landet, 

g)  utenlandske borgere som er ansatt ved utenlandske vitenskapelige baser som ligger innenfor landets 

geografiske territorium, 

h)  utenlandske borgere som er utstasjonert ved utenlandske diplomatiske stasjoner i landet. 

11.09  Folkemengde definert ovenfor avviker fra den tilstedeværende folkemengde (eller de facto-folkemengde), som 

omfatter de personene som faktisk befinner seg innenfor et lands geografiske territorium på en gitt dato. Den 

avviker også fra registrert folkemengde. 

YRKESAKTIV BEFOLKNING 

11.10 Definisjon: Den yrkesaktive befolkning består av alle personer som leverer, eller kan levere, arbeidskraft til 

produktiv virksomhet som faller innenfor nasjonalregnskapets produksjonsavgrensning. Den omfatter alle 

personer som oppfyller kriteriene for å klassifiseres som sysselsatte eller arbeidsløse som definert i det 

følgende. 

Relevante standarder for arbeidskraftstatistikk utarbeides av Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO). 

ILO-standardene inngår i resolusjoner som vedtas på den internasjonale konferanse for 

arbeidsmarkedsstatistikere (International Conference of Labour Statisticians – ICLS). Den mest relevante 

resolusjonen for innsamling av og sammenstilling av arbeidskraftdata er resolusjonen om statistikk over 

yrkesaktiv befolkning, sysselsetting, arbeidsløshet og undersysselsetting (Resolution concerning statistics of 

the economically active population, employment, unemployment and underemployment)(1). Denne 

resolusjonen ble vedtatt på den 13. ICLS-konferansen i oktober 1982 og endret ved resolusjon av den 18. 

ICLS-konferansen i desember 2008. I denne resolusjonen defineres arbeidsstyrken som personer som utøver 

en virksomhet som faller inn under nasjonalregnskapets produksjonsavgrensning. 

SYSSELSETTING 

11.11 Definisjon: Sysselsatte omfatter alle personer som utøver produktiv virksomhet som faller inn under 

nasjonalregnskapets produksjonsavgrensning. 

Sysselsatte personer er lønnstakere eller selvstendig næringsdrivende. Personer med mer enn én jobb 

klassifiseres som lønnstakere eller selvstendig næringsdrivende ut fra hvilken av jobbene som er deres 

hovedbeskjeftigelse.  

  

(1) http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-

labour-statisticians/WCMS_087481/lang–en/index.htm 
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Lønnstakere 

11.12 Definisjon: Lønnstakere defineres som personer som ifølge en avtale arbeider for en innenlandsk institusjonell 

enhet og mottar vederlag som registreres som lønnskostnader. 

«Lønnstakere» tilsvarer ILOs definisjon av «lønnet arbeid». Det foreligger et arbeidsforhold når det finnes en 

avtale, som kan være formell eller uformell, mellom et foretak og en person, inngått frivillig av begge parter, 

og som fastsetter at personen arbeider for foretaket mot vederlag i kontanter eller naturalier. 

Personer som både er lønnsmottakere og jobber som selvstendig næringsdrivende klassifiseres som lønnstaker 

dersom denne jobben er deres hovedbeskjeftigelse målt etter inntekt. Dersom det ikke finnes opplysninger om 

inntekt, skal antall utførte timeverk benyttes istedenfor. 

11.13  Lønnstakere omfatter: 

a)  personer som er ansatt av en arbeidsgiver i henhold til en arbeidsavtale. For eksempel arbeidere og 

funksjonærer, ledelsespersonell, ansatte i husholdninger og personer som utfører lønnet produktiv 

virksomhet i sysselsettingsprogrammer, 

b)  statsansatte og andre offentlig ansatte med offentligrettslige arbeidsavtaler, 

c)  de væpnede styrker, både soldater på frivillig kontrakt og vernepliktige, herunder vernepliktige i sivil 

virksomhet, 

d)  prester, dersom de lønnes direkte av offentlig forvaltning eller en allmennyttig organisasjon, 

e)  eiere av foretak og selskapslignende foretak dersom de arbeider i disse foretakene, 

f)  studenter som er formelt forpliktet til å bidra med sin arbeidskraft i produksjonsprosessen i et foretak mot 

godtgjørelse i kontanter eller i naturalier i form av utdanning, 

g)  hjemmearbeidere, dersom det foreligger en eksplisitt avtale om at hjemmearbeideren mottar avlønning for 

det arbeid som utføres, dvs. den mengden arbeid som hjemmearbeideren bidrar med i en 

produksjonsprosess. En hjemmearbeider regnes som lønnstaker dersom kontrakten med arbeidsgiver i 

hovedsak gjelder levering av arbeidskraft, 

h)  personer ansatt av vikarbyråer, som skal medregnes i den næring som byrået de er ansatt av hører inn 

under, og ikke i den næring som foretaket de faktisk arbeider for, hører inn under. 

11.14  Personer som midlertidig ikke er i arbeid, anses også som lønnstakere forutsatt at de har en formell tilknytning 

til en arbeidsplass. Denne formelle tilknytning skal være fastsatt i henhold til ett eller flere av følgende 

kriterier: 

a)  fortsatt utbetaling av lønn, 

b)  forsikring om å vende tilbake til arbeidet eller avtale om tidspunkt for tilbakevending. 

Dette omfatter personer som midlertidig ikke er i arbeid på grunn av sykdom eller skade, helligdag eller ferie, 

streik eller lockout, utdanningspermisjon, fødsels- eller foreldrepermisjon, reduksjon i økonomisk virksomhet, 

midlertidig forstyrrelse i eller innstilling av arbeidet på grunn av f.eks. dårlig vær, mekanisk eller elektrisk 

driftsstans, mangel på råstoff eller brensel. Det omfatter også annet midlertidig fravær med eller uten 

permisjon. 

Selvstendig næringsdrivende 

11.15 Definisjon: Selvstendig næringsdrivende er personer som er eiere, alene eller sammen med andre, i de 

personlige foretakene der de arbeider, unntatt de personlige foretakene som er klassifisert som 

selskapslignende foretak. Personer som både er lønnsmottakere og jobber som selvstendig næringsdrivende 

klassifiseres her dersom arbeidet de utfører som selvstendig næringsdrivende er deres hovedbeskjeftigelse målt 

etter inntekt. 

Dersom det ikke finnes opplysninger om inntekt, kan antall utførte timeverk benyttes istedenfor.  
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Selvstendig næringsdrivende kan være midlertidig fraværende fra arbeidsplassen i løpet av referanseperioden. 

Avlønning til selvstendig næringsdrivende registreres som blandet inntekt. 

11.16  Selvstendig næringsdrivende omfatter også følgende kategorier: 

a)  ulønnede arbeidende familiemedlemmer, herunder dem som arbeider i personlige foretak som driver 

markedsrettet produksjon, 

b)  hjemmearbeidere med inntekt som er en funksjon av verdien av produksjonen fra en produksjonsprosess 

som de er ansvarlige for. Hjemmearbeidere skal i henhold til kontrakten levere varer og tjenester til 

oppdragsgiver, 

c)  arbeidere som driver med produksjon utelukkende til eget konsum eller egen investering, enten individuelt 

eller kollektivt. Produksjonen må utgjøre en vesentlig del av deres konsum for at den skal registreres. 

Ulønnede frivillige arbeidere inngår i kategorien selvstendig næringsdrivende dersom deres frivillige 

virksomhet resulterer i produksjon av varer, f.eks. oppføring av en bolig, kirke eller annen bygning. Dersom 

deres frivillige virksomhet resulterer i tjenester, f.eks. omsorg og rengjøring uten betaling, inngår de ikke i 

sysselsetting fordi disse frivillige tjenestene ikke inngår i produksjon. 

Selv om de tjenester som husholdningene leverer til seg selv som eiere egen bolig, faller inn under 

nasjonalregnskapets produksjonsavgrensning, inngår det ingen arbeidskraftinnsats i slike tjenester og eiere av 

egen bolig regnes derfor ikke som selvstendig næringsdrivende. 

Sysselsetting og hjemsted 

11.17  Resultatene av virksomheten i produksjonsenheter er dekningsmessig i overensstemmelse med sysselsetting 

bare dersom sistnevnte omfatter både innenlandske og utenlandske arbeidstakere som arbeider for 

innenlandske produksjonsenheter. 

Sysselsetting omfatter derfor også følgende kategorier: 

a)  utenlandske grensearbeidere, dvs. personer som krysser grensen hver dag for å arbeide innenfor det 

økonomiske territoriet, 

b)  utenlandske sesongarbeidere, dvs. personer som flytter inn i det økonomiske territoriet og oppholder seg 

der i mindre enn ett år for å arbeide i næringer som i perioder har behov for ekstra arbeidskraft, 

c)  medlemmer av landets væpnede styrker utstasjonert i utlandet, 

d)  borgere som er ansatt ved nasjonale vitenskapelige baser som ligger utenfor landets geografiske 

territorium, 

e)  borgere som er utstasjonert ved diplomatiske stasjoner i utlandet, 

f)  besetningsmedlemmer på fiskefartøyer, andre skip, luftfartøyer og flytende plattformer som drives av 

innenlandske enheter, 

g)  lokalt ansatte i offentlige forvaltningsorganer med sete utenfor det økonomiske territorium. 

11.18  Følgende kategorier inngår ikke i sysselsettingen: 

a)  innenlandske grense- og sesongarbeidere, dvs. personer som arbeider innenfor et annet økonomisk 

territorium, 

b)  borgere som er besetningsmedlemmer på fiskefartøyer, andre skip, luftfartøyer og flytende plattformer 

som drives av utenlandske enheter, 

c)  lokalt ansatte i utenlandske offentlige organer innenfor landets geografiske territorium, 

d)  personell ved EUs institusjoner og internasjonale sivile organisasjoner innenfor landets geografiske 

territorium (herunder lokalt ansatte som er rekruttert direkte), 

e)  medlemmer av de væpnede styrker som arbeider for internasjonale militære organisasjoner innenfor 

landets geografiske territorium, 

f)  borgere som arbeider ved utenlandske vitenskapelige baser innenfor det økonomiske territoriet.  
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11.19  For å gjøre det mulig å gå over til de begrepene som vanligvis brukes i arbeidskraftsstatistikken (innenlandsk 

sysselsetting), vises følgende poster separat i ENS: 

a)  vernepliktige (inngår ikke i arbeidskraftsstatistikken, men inngår i ENS under offentlige 

forvaltningstjenester), 

b)  innlendinger som arbeider for utenlandske produksjonsenheter (inngår i arbeidskraftsstatistikken, men 

inngår ikke i sysselsetting slik det er definert i ENS), 

c)  utlendinger som arbeider for innenlandske produksjonsenheter (inngår ikke i arbeidskraftsstatistikken, 

men inngår i sysselsetting slik det er definert i ENS), 

d)  innenlandske arbeidstakere som oppholder seg permanent på institusjon, 

e)  innenlandske arbeidstakere under den aldersgrensen som brukes i arbeidskraftsstatistikken. 

ARBEIDSLØSHET 

11.20 Definisjon: I samsvar med retningslinjene utarbeidet av Den internasjonale arbeidsorganisasjon (13. 

internasjonale konferanse for arbeidsmarkedsstatistikere) og som i EU-sammenheng er nærmere beskrevet i 

kommisjonsforordning (EF) 1897/2000(1), omfatter begrepet arbeidsløse alle personer over an angitt alder som 

i løpet av referanseperioden var: 

a) «uten arbeid», dvs. ikke sysselsatt som lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende, 

b) «fortløpende tilgjengelige for arbeid», dvs. tilgjengelige for lønnet sysselsetting som lønnstaker eller 

selvstendig næringsdrivende i referansetidsrommet, og 

c) «arbeidssøkende», dvs. hadde nylig i et bestemt tidsrom truffet særlige tiltak for å søke lønnet 

sysselsetting som lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende. 

11.21  De særlige tiltakene kan omfatte registrering på et offentlig eller privat arbeidsformidlingskontor, søknader til 

arbeidsgivere, forespørsler på arbeidsplasser, driftsenheter i landbruket, fabrikker, markedsplasser eller andre 

forsamlingsplasser, innrykk av og svar på avisannonser, henvendelser til slekt og venner, forsøk på å finne 

grunn, bygninger, maskiner eller utstyr med henblikk på å etablere egen virksomhet, søknader om tillatelser og 

lisenser eller økonomiske midler osv. 

JOBB 

11.22 Definisjon: En jobb defineres som en eksplisitt eller implisitt avtale mellom en person og en innenlandsk 

institusjonell enhet om å utføre arbeid mot godtgjøring i et bestemt tidsrom eller på ubestemt tid. 

Denne definisjonen dekker følgende forhold: 

a)  den eksplisitte eller implisitte kontrakten gjelder levering av arbeidskraftinnsats, ikke levering av en vare 

eller tjeneste, 

b)  med arbeid menes enhver aktivitet som bidrar i produksjonen av varer eller tjenester som faller innenfor 

produksjonsavgrensningen. Om arbeidet er lovlig eller ikke og arbeiderens alder er ikke relevant, 

c)  avlønning skal her tolkes i vid forstand, herunder selvstendig næringsdrivendes blandede inntekt. 

Denne definisjonen av jobb omfatter både jobber for lønnstakere og for selvstendig næringsdrivende, dvs. en 

jobb for en lønnstaker dersom personen tilhører en annen institusjonell enhet enn arbeidsgiveren og en jobb for 

en selvstendig næringsdrivende dersom personen tilhører den samme institusjonelle enhet som arbeidsgiveren. 

11.23  Begrepet jobb avviker fra begrepet sysselsetting som definert ovenfor: 

a)  det omfatter andre, tredje osv. jobb som én og samme person har. Disse andre, tredje osv. jobbene som en 

person har, kan enten forekomme like etter hverandre i referansetidsrommet (vanligvis en uke), eller løpe 

parallelt, f.eks. når en person har kveldsarbeid i tillegg til dagarbeidet,  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1897/2000 av 7. september 2000 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om 

tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet med hensyn til den operasjonelle definisjonen av arbeidsløshet  

(EFT L 228, 8.9.2000, s. 18). 
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b)  på den annen side omfatter det ikke personer som midlertidig ikke er i arbeid, men som har en «formell 

tilknytning til sin jobb» f.eks. i form av «sikkerhet for å kunne vende tilbake til arbeidsplassen når 

ledighetsperioden er avsluttet, eller en avtale om datoen for å vende tilbake». En slik avtale mellom en 

arbeidsgiver og en person som er permittert eller under utdanning, regnes ikke som en jobb i ENS. 

Jobb og hjemsted 

11.24  En jobb innenfor landets økonomiske territorium er en eksplisitt eller implisitt avtale mellom en person (som 

kan være hjemmehørende innenfor et annet økonomisk territorium) og en institusjonell enhet hjemmehørende 

i landet. 

Ved måling av arbeidskraftsinnsats i innenlandsk økonomisk virksomhet er det bare relevant hvor den 

institusjonelle produksjonsenhet er hjemmehørende, fordi det bare er innenlandske produsenter som bidrar til 

bruttonasjonalproduktet. 

11.25  Dessuten gjelder følgende: 

a)  jobber inngår i telling av jobber innenfor det økonomiske territoriet når arbeidstakerne hos en innenlandsk 

produsent arbeider midlertidig innenfor et annet økonomisk territorium, og når virksomhetens art og 

varighet ikke berettiger til at den behandles som en fiktiv innenlandsk enhet i dette andre territoriet, 

b)  jobber inngår ikke i telling av jobber i det økonomiske territoriet når de utføres for utenlandske 

institusjonelle enheter, dvs. for enheter med interessesentrum i et annet land, som ikke har til hensikt å 

drive virksomhet på det innenlandske territoriet i ett år eller mer, 

c)  jobbene til ansatte i internasjonale organisasjoner og til lokalt ansatte ved utenlandske ambassader inngår 

ikke i tellingen, siden arbeidsgiverenhetene ikke er innenlandske. 

DEN IKKE-OBSERVERTE ØKONOMIEN 

11.26  Verdien av produksjonsvirksomhet som ikke observeres direkte, ligger i prinsippet innenfor 

nasjonalregnskapets produksjonsavgrensning. Følgende tre typer virksomhet inngår derfor: 

a)  ulovlig virksomhet der partene deltar frivillig i en økonomisk transaksjon, 

b)  svart arbeid og undergrunnsaktiviteter der transaksjonene i seg selv ikke er lovstridige, men innberettes 

ikke for å unngå offentlig granskning, 

c)  virksomhet som betegnes som «uformell», der det vanligvis ikke føres regnskap. 

I prinsippet skal avlønning av arbeidere som utfører slikt arbeid, registreres som lønnskostnader eller blandet 

inntekt. Ved beregning av forholdstall og andre statistikker skal det justeres for dette i dataene om 

sysselsetting og selvstendig virksomhet. 

Ulovlig virksomhet der en av partene ikke deltar frivillig (f.eks. tyveri) regnes ikke som økonomiske 

transaksjoner og faller derfor utenfor produksjonsavgrensningen. 

UTFØRTE TIMEVERK 

11.27 Definisjon: Utførte timeverk angir det samlede antall timer som faktisk er utført av en lønnstaker eller en 

selvstendig næringsdrivende i regnskapsperioden når produksjonen ligger innenfor produksjonsavgrensningen. 

På grunn av den vide definisjonen av lønnstakere som omfatter personer som midlertidig ikke er i arbeid, men 

som har en formell tilknytning til arbeidsmarkedet, samt deltidsarbeidere, benyttes utførte timeverk og ikke 

antall ansatte som mål ved beregning av produktiviteten. 

I nasjonalregnskapet er utførte timeverk det mest hensiktsmessige målet på arbeidskraftsinnsats. 

Angivelse av antall faktisk utførte timeverk 

11.28  Samlet antall faktisk utførte timeverk representerer de arbeidstimene som har bidratt til produksjon og som 

kan defineres med henvisning til nasjonalregnskapets produksjonsavgrensning. I ILO-standarden i 
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resolusjonen om måling av arbeidstid vedtatt på den 18. ICLS-konferansen i desember 2008(1), defineres 

faktisk utførte timeverk som den tiden personer bruker på å utføre virksomhet som bidrar i produksjonen av 

varer og tjenester i løpet av en viss referanseperiode. I resolusjonen defineres utførte timeverk som følger: 

1)  faktisk utførte timeverk forekommer i alle typer jobber med ulike arbeids- og godtgjøringsavtaler (både 

lønnet og ulønnet) som kan utføres på alle typer steder, 

2)  faktisk utførte timeverk er ikke knyttet til administrative eller juridiske begreper og gjelder derfor alle 

arbeidstakere og kan være utført innenfor normal eller kontraktfestet arbeidstid eller som overtid, 

3)  statistikk over faktisk utførte timeverk skal omfatte: 

a)  faktisk utførte timeverk i løpet av normale arbeidsperioder som direkte bidrar til produksjonen, 

b)  betalt arbeidstid medgått til opplæring, 

c)  arbeidstid ut over normal arbeidstid, dvs. overtid. Merk at utførte overtid skal inngå selv om den er 

ubetalt, 

d)  tid medgått til arbeid med oppgaver som forberedelse av arbeidsplassen, reparasjoner og vedlikehold, 

forberedelse og rengjøring av verktøy og utarbeidelse av kvitteringer, timelister og rapporter, 

e)  den tid som tilbringes på arbeidsplassen i dødperioder ved f.eks. midlertidig avbrudd i arbeidet, 

driftsstans for maskiner eller ulykker, eller den tid som tilbringes på arbeidsplassen uten at det blir 

utført arbeid, men som det utbetales lønn for i henhold til en arbeidsavtale med garanti, 

f)  korte hvilepauser i løpet av arbeidsdagen, herunder te- og kaffepauser, 

g)  bakvakter. Når det er tale om bakvakter utenfor arbeidsplassen, f.eks. hjemme, inngår timene i faktisk 

utførte timeverk i den grad personens fritid og bevegelsesfrihet er begrenset, 

h)  timeverk utført av forsvarspersonell, herunder vernepliktige, skal inngå selv om de ikke er omfattet 

av landets arbeidskraftundersøkelse, 

4)  statistikk over faktisk utførte timeverk skal ikke omfatte: 

a)  betalte, men ikke utførte timeverk, f.eks. betalt årlig ferie, betalte offentlige fri- og helligdager, betalt 

sykefravær, foreldrepermisjon, streik, «kortidsfravær» i forbindelse med legebesøk osv., innstilling 

av arbeidet på grunn av dårlig vær, 

b)  matpauser, 

c)  tid tilbrakt på reise mellom hjemmet og arbeidsplassen, men eventuelt arbeid som utføres på reisen 

skal inngå, 

d)  annen utdanning enn yrkesrelatert opplæring. 

Mer utfyllende definisjoner av disse kriteriene finnes i ICLS-resolusjonen om måling av arbeidstid av 

desember 2008(2). 

11.29  Utførte timeverk er det samlede antall timer da det faktisk utføres arbeid i regnskapsperioden av lønnstakere 

og selvstendig næringsdrivende innenfor det økonomiske territoriet: 

a)  medregnet arbeid som utføres utenfor det økonomiske territoriet for innenlandske institusjonelle 

arbeidsgiverenheter som ikke har noe økonomisk interessesentrum der, 

b)  unntatt arbeid som utføres for utenlandske institusjonelle arbeidsgiverenheter som ikke har noe 

økonomisk interessesentrum innenfor det økonomiske territoriet.  

  

(1) http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-

labour-statisticians/WCMS_112455/lang–en/index.htm 

(2) http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-

labour-statisticians/WCMS_112455/lang–en/index.htm 
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11.30  I mange undersøkelser av foretak registreres betalte timer og ikke utførte timeverk. I slike tilfeller må utførte 

timeverk anslås for hver jobbgruppe ved hjelp av alle tilgjengelige opplysninger om betalt permisjon osv. 

11.31  I konjunkturanalyser kan det være nyttig å justere utførte timeverk ved å operere med et fast antall 

arbeidsdager per år. 

HELTIDSEKVIVALENTER 

11.32 Definisjon: Sysselsetting i heltidsekvivalenter, som tilsvarer antall heltidsjobber, defineres som utførte 

timeverk delt på det gjennomsnittlige årlige antall arbeidstimer i heltidsjobber innenfor det økonomiske 

territoriet. 

11.33  Denne definisjonen beskriver ikke nødvendigvis hvordan begrepet beregnes: Siden arbeidstiden i en 

heltidsstilling har endret seg over tid og varierer fra næring til næring, brukes metoder som fastlegger 

gjennomsnittlig andel og gjennomsnittlig timeverk i lavere stillingsbrøker enn heltidsstillinger i hver 

jobbgruppe. Først må det for hver jobbgruppe anslås hvor lang en normal arbeidsuke er. En jobbgruppe kan 

defineres innenfor en næring i henhold til kjønn og/eller arbeidets art. For lønnstakerjobber utgjør arbeidstid 

fastsatt i arbeidsavtaler riktig grunnlag for utregning av disse tallene. Heltidsekvivalenter beregnes separat i 

hver jobbgruppe og summeres deretter. 

11.34  Utførte timeverk er det beste målet på arbeidskraftsinnsats, men der opplysninger om dette mangler kan 

heltidsekvivalenter være det beste alternativet ettersom denne variabelen er lettere å beregne og muliggjør 

internasjonale sammenligninger mellom land som bare kan beregne sysselsetting i heltidsekvivalenter. 

LØNNSTAKERES ARBEIDSKRAFTSINNSATS I FASTE LØNNSSATSER 

11.35 Definisjon: For arbeidskraftinnsats av lignende type og med lignende kvalifikasjoner i basisperioden, er 

lønnstakernes arbeidskraftinnsats i faste lønnssatser et mål på den aktuelle arbeidskraftinnsatsen vurdert ut fra 

det rådende lønnsnivået for lønnstakerjobber i løpet av en valgt basisperiode. 

11.36  Lønnskostnader i løpende priser delt på lønnstakernes arbeidskraftsinnsats i faste lønnssatser gir en implisitt 

lønnsindeks som kan sammenlignes med den implisitte prisindeksen for sluttanvendelser. 

11.37  Formålet med begrepet lønnstakernes arbeidskraftsinnsats i faste lønnssatser er å beskrive endringene i 

sammensetningen av arbeidsstyrken, for eksempel fra lavtlønnede til høytlønnede arbeidstakere. For at 

analysen skal være effektiv bør den gjennomføres for hver enkelt næring. 

PRODUKTIVITETSMÅL 

11.38 Definisjon: Produktivitet er et mål på resultatet av en produksjonsprosess per innsatsenhet. For eksempel 

måles arbeidsproduktivitet vanligvis som produksjon per utført timeverk (innsatsfaktor). I undersøkelser der 

produksjonen fastsettes på grunnlag av tall fra nasjonalregnskapet er det derfor svært viktig at 

arbeidskraftsinnsatsmålene som brukes, er begreps- og dekningsmessig konsistente med nasjonalregnskapet. 

 ______  
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KAPITTEL 12 

KVARTALSVISE NASJONALREGNSKAPER 

INNLEDNING 

12.01  I dette kapittelet beskrives de viktigste prinsippene og kjennetegnene for kvartalsvise nasjonalregnskaper. 

12.02  Kvartalsvise nasjonalregnskaper er nasjonalregnskaper der referanseperioden er et kvartal. De utgjør et system 

av integrerte kvartalsindikatorer. De kvartalsvise nasjonalregnskapene er et omfattende regnskapssystem som 

gjør det mulig å sammenstille og presentere økonomiske data i et format som egner seg for økonomiske 

analyser, beslutningstaking og politikkutforming på kvartalsbasis. 

12.03  I de kvartalsvise nasjonalregnskapene anvendes de samme prinsippene, definisjonene og oppbygningen som i 

det årlige nasjonalregnskapet. Med mindre annet er angitt i dette kapittel benyttes de samme begrepene i de 

kvartalsvise nasjonalregnskapene som i det årlige nasjonalregnskapet. 

12.04  Kvartalsvise nasjonalregnskaper omfatter alle kontoer og balanser. I praksis betyr begrensninger i datatilgang, 

tid og ressurser at de kvartalsvise nasjonalregnskapene ikke er like fullstendige som de årlige 

nasjonalregnskapene. 

Sammenlignet med de årlige nasjonalregnskapene er de kvartalsvise nasjonalregnskapene mindre omfattende. 

De fokuserer på måling av BNP, måling av tilgang og anvendelse av varer og tjenester og inntektsopptjening. 

De inneholder færre opplysninger om aktiviteter i næringene og bestemte transaksjoner. Dette gjenspeiler et 

kompromiss mellom aktualitet og omfang, detaljrikdom og pålitelighet. 

12.05  De kvartalsvise nasjonalregnskapene utarbeides og offentliggjøres hyppigere enn de årlige 

nasjonalregnskapene. De gir en tidlig oversikt over utviklingen i økonomien og kan danne grunnlaget for 

foreløpige estimater over det årlige nasjonalregnskapet. 

12.06  Ettersom de utarbeides kvartalsvis påvirkes tidsseriene for kvartalsvise nasjonalregnskaper av 

sesongsvingninger og kalenderhendelser. Sesongsvingningene utjevnes ved bruk av sesong- og 

kalenderjusteringer. 

12.07  Kvartalsvise nasjonalregnskaper bygger på mer begrensede datakilder enn de årlige nasjonalregnskapene, og 

utarbeidelsen av dem krever i større grad at det benyttes statistiske og økonometriske metoder. De kvartalsvise 

nasjonalregnskapene kan utarbeides ved bruk av to metoder: den direkte eller den indirekte. 

12.08  Den direkte metoden forutsetter at det finnes kilder til kvartalsvise data som svarer til dem som benyttes i det 

årlige nasjonalregnskapet, og de samme sammenstillingsmetodene benyttes. Den indirekte metoden gjør bruk 

av statistiske og økonometriske beregningsteknikker som bruker opplysninger fra årsregnskapene og 

kortsiktige indikatorer til å interpolere og ekstrapolere fra de årlige estimatene. Hvilken av de to metodene 

som velges avhenger av om de opplysninger som benyttes i utarbeidelsen av årsregnskaper er lett tilgjengelig i 

samme form på kvartalsbasis. 

12.09  De kvartalsvis nasjonalregnskapene tjener et annet formål enn de årlige nasjonalregnskapene. De kvartalsvise 

nasjonalregnskapene tar for seg de kortsiktige bevegelsene i økonomien og gir et enhetlig mål på disse 

bevegelsene innenfor rammen av nasjonalregnskapene. Det legges vekt på vekstrater og hva som kjennetegner 

dem over tid, f.eks. akselerasjon, nedbremsing og endring av fortegn. I de årlige nasjonalregnskapene legges 

vekten på økonomiens nivåer og struktur i tillegg til vekstrater. 

De årlige nasjonalregnskapene egner seg mindre til konjunkturanalyser enn de kvartalsvise 

nasjonalregnskapene ettersom årsdataene skjuler den kortsiktige utviklingen i økonomien. 

12.10  De kvartalsvise nasjonalregnskapene kan brukes i utarbeidelsen av de årlige nasjonalregnskapene. De bidrar til 

at de årlige nasjonalregnskapene blir mer pålitelige og aktuelle og i noen land utledes de årlige 

nasjonalregnskapene direkte ved aggregering av det aktuelle årets kvartalsvise nasjonalregnskaper. Disse ulike 

rollene gjenspeiler forskjellene i datatilgjengelighet og sammenstillingsprosesser. 

12.11  I sammenstillingen av de kvartalsvise nasjonalregnskapene brukes en rekke datakilder, f.eks. kortsiktig 

statistikk over produksjon, priser, sysselsetting og utenrikshandel, tillitsindikatorer for virksomheter og 

forbrukere samt administrative data som mva.-inntekter. I forhold til disse indikatorene gir de kvartalsvise 

nasjonalregnskapene: 

a)  bredere dekning,  
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b)  fullstendighet, 

c)  et enhetlig nasjonalregnskapssystem, 

d)  konsistens med begrepene og dataene i nasjonalregnskapet, 

e)  internasjonal sammenlignbarhet på grunnlag av et internasjonal metodesystem, SNA 2008. 

12.12  De kvartalsvise nasjonalregnskapenes dekning tilsvarer de årlige nasjonalregnskapenes, omfatter hele 

kontosystemet og dets hovedstørrelser samt tilgangs- og anvendelsestabellene. Men ettersom tilgangen på 

opplysninger er mer begrenset og regnskapene sammenstilles for hvert kvartal, vil de kvartalsvise regnskapene 

likevel har redusert dekning og rekkevidde. 

De kvartalsvise regnskapene omfatter følgende: 

a)  hovedstørrelser, herunder sysselsetting og folketall, 

b)  finansielle og ikke-finansielle regnskaper etter institusjonell sektor, 

c)  oppdelinger med begrenset detaljgrad av sentrale hovedstørrelser som bruttoprodukt, konsum, 

bruttoinvestering fast realkapital, import og eksport av varer og tjenester, sysselsetting, og 

d)  et forenklet kontosystem. 

Til bruk ved sammenstillingen kan det være nyttig å utfylle disse elementene med en forenklet tilgangs- og 

anvendelsestabell. 

SÆRTREKK VED DE KVARTALSVISE NASJONALREGNSKAPENE 

12.13  Spørsmål som er særlig viktige i forbindelse med de kvartalsvise nasjonalregnskapene er: 

a)  registreringstidspunkt, 

b)  hurtigberegninger, 

c)  avstemming og referansemåling, 

d)  kjedeindekserte volummål, og 

e)  sesong- og kalenderjusteringer. 

Registreringstidspunkt 

12.14  Reglene for registreringstidspunkt som gjelder for kvartalsvise nasjonalregnskaper er de samme som for årlige 

nasjonalregnskaper. På grunn av den korte perioden det registreres for medfører imidlertid visse 

måleproblemer med hensyn til registreringstidspunkt. Dette gjelder særlig måling av: 

a)  produkter under arbeid, 

b)  virksomhet som foregår i bestemte perioder i løpet av et år, og 

c)  betalinger med lav hyppighet. 

12.15  Ved utarbeiding av de kvartalsvise nasjonalregnskapene er registrering av virksomhet og strømmer som er 

konsentrert i bestemte perioder av året, viktig. Hvor omfattende slik virksomhet, f.eks. produksjonen i 

jordbruket, bygge- og anleggsnæringen og turistnæringen, er i et kvartal, avhenger av ytre faktorer som vær og 

offentlige helligdager. Betaling av lønn, skatt, stønader og utbytte kan påvirkes av midlertidige kvartalsvise 

variasjoner, f.eks. at årsbonuser utbetales en bestemt måned. Feil i målingen av tidspunktet for og omfanget av 

slike hendelser fører til feil i målingen av den kvartalsvise veksten. 

Produkter under arbeid 

12.16  Produkter under arbeid er uferdige produkter som ennå ikke er klar for levering. Dette forekommer når 

produksjonen strekker seg over mer enn en periode. Lange produksjonsforløp forekommer i virksomhet som 

jordbruk, bygge- og anleggsvirksomhet, produksjon av maskiner, biler og skip og ved produksjon av tjenester 

som programvareutvikling, arkitekttjenester, filmproduksjon og store idrettsarrangementer. Ved slike lange 

produksjonsprosesser gjøres det ofte delbetalinger, særlig i forbindelse med bygging av skip og luftfartøyer, 

produksjon av vin og reklamekontrakter.  



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/357 

 

For å måle slik produksjon må en og samme produksjonsprosess deles inn i forskjellige perioder. Dette er 

vanskeligere i forbindelse med kvartalsvise nasjonalregnskaper enn ved årlige nasjonalregnskaper. Måling av 

produkter under arbeid gjøres imidlertid etter de samme prinsipper på kvartalsbasis og årsbasis. 

Virksomhet som foregår i bestemte perioder i løpet av et år 

12.17  Endelig produksjon fordeles vanligvis på bestemte perioder etter påløptprinsippet på grunnlag av påløpte 

kostnader, men dette lar seg ikke alltid gjøre fullt ut. Det bør ikke føres produksjon på perioder der det ikke 

foregår produksjon, selv om det finnes løpende kostnader. Dette gjelder kostnader ved bruk av kapital, for 

eksempel leie for bruk av maskiner. En situasjon der det i visse perioder ikke foregår noen produksjon, kan 

forkomme i landbruket. Det kan også forekomme perioder uten produksjon i næringer som foredler 

næringsmidler og er avhengig av produkter fra avlinger. 

Betalinger med lav hyppighet 

12.18  For en virksomhet som foregår hele året, regnes betalinger med lav hyppighet som betalinger som skjer én 

gang i året eller uregelmessige avdrag fordelt over året. Eksempler på slike betalinger er utbytte, rente, skatt, 

subsidier og bonuser til ansatte, f.eks. årsbonuser og feriepenger. Alle slike fordelingstransaksjoner registreres 

etter påløptprinsippet, dvs. når kravet oppstod og ikke når det ble betalt. Spørsmålet om når betalinger skal 

registreres er også relevant for de årlige nasjonalregnskapene, der betalinger delvis kan gjelde et annet 

regnskapsår. 

12.19  For å håndtere slike problemer med registreringstidspunkt, skilles det mellom to kategorier av betalinger. 

a)  Rent ekstraordinære betalinger skal registreres i den perioden de faktisk foretas. Utbytte blir for eksempel 

fastsatt først etter at regnskapsåret er avsluttet og er ikke nødvendigvis knyttet til selskapets resultat det 

aktuelle året. 

b)  Betalinger som er knyttet til en bestemt periode (som f.eks. påløper i en tidligere periode eller i løpet av 

flere regnskapsperioder) skal allokeres til de periodene de påløper i. Eksempler er skatt på inntekt og 

produkter, som kan samles inn i en etterfølgende periode. 

12.20  Ettersom det kan være svært vanskelig å anvende påløptprinsippet på kvartalsvise data i slike tilfeller, er det 

nødvendig å bruke alternative metoder, f.eks. kontantjustert metode, eller å allokere påløpte betalinger til 

perioder på en måte som minst mulig påvirker tidsserienes egenskaper. 

Hurtigberegninger 

12.21  De kvartalsvise nasjonalregnskapene gir en oversikt over tilstanden i økonomien kort tid etter utløpet av 

referansekvartalet. At slike opplysninger er tilgjengelig etter kort tid gjør det mulig å fastslå og tolke 

økonomiske trender. Statistikkmyndighetene sammenstiller derfor oftere hurtigberegninger av sentrale 

makroøkonomiske hovedstørrelser, herunder BNP-vekst og indikatorer for kvartalsvise nasjonalregnskaper. 

12.22  En hurtigberegning er en tidlig beregning av en økonomisk variabel for den seneste referanseperioden. 

Hurtigberegningen beregnes som regel på grunnlag av ufullstendige data, men ved bruk av den samme 

statistiske eller økonomiske modell som for vanlige beregninger. I utarbeidelsen av hurtigberegninger inntas så 

mange data som mulig. Forskjellen mellom hurtigberegninger og vanlige beregninger er som følger: 

a)  aktualitet: hurtigberegninger foreligger tidligere enn vanlige beregninger, 

b)  nøyaktighet: det inngås et kompromiss mellom aktualitet og nøyaktighet, Generelt blir hurtigberegninger 

oftere revidert enn vanlige beregninger, 

c)  dekning: hurtigberegninger dekker færre variabler enn vanlige beregninger, 

d)  opplysninger: hurtigberegninger bygger på færre opplysninger. Ofte er de opplysningene som brukes ved 

utarbeiding av vanlige beregninger, ikke tilgjengelige i sin helhet, 

e)  beregningsmetode: på grunn av mangelen på data bygger hurtigberegningene mer på økonometriske 

metoder og forutsetninger. 

Avstemming og referansemåling av kvartalsvise nasjonalregnskaper 

12.23  De kvartalsvise nasjonalregnskapene er et sammenhengende kontosystem som sammenstilles kvartalsvis. De 

er en integrert del av nasjonalregnskapssystemet og er konsistente med det årlige nasjonalregnskapet.  
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12.24  Sammenhengen internt i de kvartalsvise nasjonalregnskapene oppnås ved at beregningene av tilgang og 

anvendelse avstemmes på kvartalsbasis. Sammenhengen med de årlige nasjonalregnskapene sikres enten ved 

at de kvartalsvise regnskapene referansemåles i forhold til de årlige regnskapene eller ved at de årlige 

regnskapene utledes fra de kvartalsvise regnskapene. 

Avstemming 

12.25  Avstemmingsprosessen er en integrert del av sammenstillingen av nasjonalregnskapene. De ulike kildene til 

opplysninger som ligger til grunn for de ulike målene i regnskapene, utnyttes optimalt. Formålet med 

avstemmingen er i grove trekk å tilpasse de statistiske basisdataene som ligger til grunn for de ulike metodene 

for sammenstilling av BNP og de andre delene av regnskapene, i tilgangs- og anvendelsestabeller, og dermed 

utnytte alle tilgjengelige opplysninger på en effektiv måte. 

12.26  De prinsipper og framgangsmåter som får anvendelse ved avstemming av de årlige nasjonalregnskapene, får 

også anvendelse på de kvartalsvise nasjonalregnskapene, og suppleres av framgangsmåter som gjenspeiler at 

sammenstillingen skjer på kvartalsbasis. Dette innebærer at 

a)  det må opprettholdes konsistens mellom sesongjusterte og ikke-sesongjusterte data, 

b)  det må sikres konsistens mellom mål uttrykt i løpende priser og volummål, 

c)  resultatene fra de ulike metodene for sammenstilling av BNP må avstemmes. 

Forenklede kvartalsvise tilgangs- og anvendelsestabeller vil være til hjelp i avstemmingen av de kvartalsvise 

nasjonalregnskapene. Når det regelmessig utarbeides årlige tilgangs- og anvendelsestabeller, kan 

opplysningene i de kvartalsvise tilgangs- og anvendelsestabellene eksplisitt knyttes til de årlige tabellene som 

et ledd i avstemmings- og referansemålingsprosessen. 

Konsistens mellom kvartalsvise og årlige nasjonalregnskaper – referansemåling 

12.27  Tilpasningen av de kvartalsvise nasjonalregnskapene til de årlige nasjonalregnskapene kan skje på to måter: 

a)  ved å avpasse de kvartalsvise nasjonalregnskapene etter de årlige nasjonalregnskapene, også kalt 

referansemåling: 

b)  ved å utlede de årlige regnskaper av de kvartalsvise regnskapene. 

12.28  Avvik mellom kvartalsvise og årlige regnskaper skyldes hovedsakelig forskjeller i kilder og i tilgjengeligheten 

av opplysninger fra felles kilder. 

12.29  Det kan brukes mange ulike metoder for å avstemme de kvartalsvise nasjonalregnskapene mot de motsvarende 

årlige regnskapene. 

Den beste metoden består i å finne årsaken til forskjellene og utlede nye, avstemte kvartals- og årsaggregater 

ved bruk av tilgjengelige opplysninger. 

Referansemålingsmetodene sikrer konsistens mellom de to settene av aggregater ved at den ene settes som 

standard og den andre avpasses slik at det blir konsistens mellom de to. Dette gjøres ved bruk av en rekke 

ulike metoder som spenner fra enkle matematiske justeringer til komplekse statistiske og økonometriske 

framgangsmåter. Referansemålingsmetodene har som mål å sikre regnskapsmessig sammenheng mellom de to 

settene av aggregater ved at bevegelser og andre nærmere definerte kriterier bevares. 

Referansemåling er en integrert del av sammenstillingsprosessen og bør i prinsippet gjøres på et mest mulig 

detaljert nivå. I praksis kan dette innebære at referansmåling av ulike serier gjøres i etapper, der data for noen 

serier som allerede er referansemålt, brukes til å beregne andre serier, etterfulgt av en annen eller tredje runde 

med referansemåling. 

12.30  Når de kvartalsvise aggregatene brukes som referansemål utledes årsaggregatene ved å legge sammen de 

relevante kvartalstallene. På denne måten sikres konsistens. 

12.31  Avstemmingen mellom kvartals- og årsaggregater skjer svært ofte ved bruk av en blanding av 

referansemålingsmetoder. Det kan f.eks. utledes foreløpige årlige anslag ved å aggregere kvartalstallene og når 

de årlige opplysningene foreligger og årsaggregatet revideres, kan referanseverdien for årsopplysningene 

anvendes til å revidere de tilsvarende kvartalstallene. 

Kjedeindekserte mål på pris- og volumendringer 

12.32  I forbindelse med de årlige nasjonalregnskapene måles endringer i pris og volum i prinsippet ved bruk av en 

årlig kjedeindeks. For å sikre ensartet anvendelse er de kvartalsvise målene på pris- og volumendringer bundet 

til de kjedeindekserte årlige målene.  
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12.33  For å oppnå konsistens mellom pris- og volummålene i de kvartalsvise og årlige nasjonalregnskapene kreves 

det enten at de årlige målene utledes av de kvartalsvise målene, eller at kvartalsopplysningene knyttes til 

årsopplysningene ved bruk av referansemålinger. Dette gjelder selv om det grunnleggende kravet om at de 

kvartalsvise og årlige målingene skal være basert på de samme metodene for sammenstilling og presentasjon, 

f.eks. ved å anvende samme indeksformel, basisår og referanseperiode, er oppfylt. Det er ikke mulig å oppnå 

fullstendig konsistens fordi kvartalsindeksene som regel ikke vil gjenspeile nøyaktig den samme veksten som 

de tilsvarende årsindeksene på grunn av indeksenes matematiske form. 

12.34  Selv om kvartalsvise kjedeindekserte volummål kan være basert på kvartalsvis kjedeindeksering, skal 

kjedeindeksering i prinsippet utføres på årsbasis. Kvartalsvise volummål kjedeindekseres på årsbasis. 

12.35  Kjedeindekserte volumserier i de kvartalsvise nasjonalregnskapene er kvartalsvise volumendringer utarbeidet 

på grunnlag av årsgjennomsnittet uttrykt i foregående års priser. Det kan benyttes tre metoder for årlig 

kjedeindeksering av kvartalsvise volumindekser: 

a)  «annual overlap»-metoden, 

b)  «one-quarter overlap»-metoden, 

c)  «over-the-year»-metoden. 

Når det utarbeides en tidsserie ved hjelp av en av disse tre kjedeindekseringsmetodene, vil det føre til 

strukturelle brudd i den kjedeindekserte serien som framkommer, og hvilke virkninger dette får, avhenger av 

den valgte indekseringsmetoden og av endringene i prisstrukturen over tid. 

12.36  «Annual overlap»-metoden bygger på årsgjennomsnittsverdier for de respektive foregående år i det aktuelle 

årets priser. Dette gir årsaggregater av kvartalsvise volummål som er identiske med de uavhengig utledede 

kjedeindekserte årlige nasjonalregnskapsseriene. Dessuten vil kvartalsendringene mellom første og fjerde 

kvartal i samme kalenderår ikke påvirkes av brudd. Volumseriene vil imidlertid påvirkes av brudd som oppstår 

mellom fjerde kvartal i ett år og første kvartal i det påfølgende året, og vil likeledes opptre i de respektive 

kvartalsendringene. 

12.37  «One-quarter overlap»-metoden fører derimot generelt til uforvrengte kvartalsendringer for alle årets kvartaler, 

ettersom kjedeindeksene er knyttet til mengdene for fjerde kvartal i det relevante foregående år verdsatt til 

gjennomsnittsprisene for dette året. Til forskjell fra «annual overlap»-metoden fører «one-quarter overlap»-

metoden til kvartalsvise kjedeindekserte serier som ikke er konsistente med de uavhengig utledede 

kjedeindekserte årlige nasjonalregnskapsserier. 

12.38  «Over-the-year»-metoden for kjedeindeksering fører til uforvrengte vekstrater fra et år til et annet for alle årets 

kvartaler, ettersom kjedeindeksene er knyttet til volumene for samme kvartal i det relevante foregående år 

verdsatt til gjennomsnittsprisene for dette året. Denne metoden gir imidlertid resultater som påvirkes av 

strukturelle brudd i hvert kvartal, slik at kvartalsendringene for alle kvartaler påvirkes av et brudd. «Over-the-

year»-metoden har derfor størst innvirkning på hvordan en serie utvikler seg i løpet av et år. 

12.39  Forutsatt at substitusjonseffektene (endringer i volum som følge av forskyvninger i prisstrukturen) i løpet av et 

år er små, fører de tre metodene for kvartalsvis kjedeindeksering av volumer til svært like resultater.  

Av praktiske hensyn som konsistens mellom kvartalsvis vekst og årlig kjedeindeksert vekst og for at 

beregningene skal kunne gjøres på en enkel og åpen måte, anbefales «annual overlap»-metoden. 

Sesong- og kalenderjusteringer 

12.40  Med sesongsvingninger menes ethvert mønster som oppstår regelmessig i samme periode hvert år. 

For eksempel iskremsalg hver sommer. Hendelser som inntreffer regelmessig fordeles over hele året gjennom 

sesongjusteringer, mens virkningene av uregelmessige hendelser forblir upåvirket. Sesongjusteringen gjør det 

også mulig å ta hensyn til at måneder og kvartaler har ulik lengde. De sesongjusterte resultatene gjenspeiler 

«normale» og gjentatte hendelser i løpet av hele det året de inntreffer. Sesongjusterte serier viser f.eks. 

følgende klarere enn ikke-sesongjusterte serier:  

a)  endringer i trender, og 

b)  vendepunkter i konjunkturen. 

12.41  Kalendereffekten er innvirkningen følgende har på en tidsserie: 

a)  antallet og sammensetningen av virke- og handelsdager, 

b)  faste og bevegelige fri- og helligdager, 

c)  skuddår og andre kalenderrelaterte fenomen, f.eks. inneklemte dager.  
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12.42  Forekomsten av sesong- og kalendereffekter i tidsseriene i kvartalsvise nasjonalregnskaper maskerer trenden i 

veksten i de kvartalsvise nasjonalregnskapsaggregatene. Justeringer for sesong- og kalendereffekter gjør det 

derfor enklere å trekke konklusjoner om trender på grunnlag av nasjonalregnskapene, og dessuten tydeliggjør 

sesongjusteringer virkningene av store uregelmessigheter eller hendelser, noe som gjør det enklere å forstå den 

økonomiske utviklingen ut fra den kvartalsvise nasjonalregnskapsstatistikken. 

12.43  Sesongvariasjoner skyldes ofte variasjoner i energibruk, turisme, værforhold som påvirker virksomhet som 

foregår utendørs som bygge- og anleggsvirksomhet, lønnsbonuser, virkninger av faste fri- og helligdager samt 

alle former for institusjonell eller administrativ praksis. Sesongvariasjoner i de kvartalsvise 

nasjonalregnskapene avhenger også av de datakilder og sammenstillingsmetoder som brukes. 

12.44  For å få fram pålitelige anslag over sesongmessige faktorer kan det være nødvendig å forbehandle tidsseriene. 

Det forhindrer at ekstremverdier, f.eks. tilfeldige ekstremverdier, midlertidige endringer og nivåskifter, 

kalendereffekter og nasjonale helligdager, påvirker kvaliteten på sesongestimatene. Ekstremverdiene bør 

likevel forbli synlige i de sesongjusterte dataene med mindre de skyldes feil, da de kan gjenspeile bestemte 

hendelser som streik, naturkatastrofer osv. Ekstremverdiene bør derfor gjeninnsettes i tidsseriene etter at det er 

gjort beregninger av de sesongbetingede komponentene. 

Rekkefølge ved sammenstilling av sesongjusterte kjedeindekserte volummål 

12.45  Sammenstillingen av sesong- og kalenderjusterte volummål til bruk i de kvartalsvise nasjonalregnskapene 

følger av en lang rekke operasjoner som gjennomføres på tilgjengelige basisopplysninger eller aggregerte 

opplysninger, herunder sesong- og kalenderjustering, kjedeindeksering, referansemåling og avstemming. 

12.46  Rekkefølgen av de ulike trinnene i sammenstillingen av sesongjusterte kjedeindekserte volummål for 

kvartalsvise nasjonalregnskaper avhenger av produksjonsprosessens særtrekk og av hvilke aggregeringsnivå 

de anvendes på. 

Sesongjusterte kjedeindekserte volumserier oppnås ideelt sett ved å sesongjustere de kjedeindekserte seriene 

og deretter referansemåle de justerte kjedeindekserte seriene. 

12.47  Det finnes systemer for oppstilling av kvartalsvise nasjonalregnskaper der det utarbeides sesongjusterte data 

på et svært detaljert nivå, også på et nivå der det ikke anvendes kjedeindeksering, f.eks. når det utarbeides 

kvartalsvise nasjonalregnskaper på grunnlag av kvartalsvise tilgangs- og anvendelsestabeller. I slike tilfeller er 

rekkefølgen sesongjustering etterfulgt av avstemming, kjedeindeksering og referansemåling. På et disaggregert 

nivå er estimatene over den sesongbetingede komponenten ikke nødvendigvis så pålitelige som på høyere 

nivåer i de kvartalsvise nasjonalregnskapene. Det bør da utvises forsiktighet ved revisjon av de 

sesongbetingede komponenten. Dessuten skal avstemming og kjedeindeksering av sesongjusterte data ikke 

føre til at et sesongmønster innføres i seriene. 

12.48  Volummål i foregående års gjennomsnittspriser til bruk i de kvartalsvise nasjonalregnskapene, kan 

kjedeindekseres ved bruk av «one-quarter overlap»-metoden, «annual overlap»-metoden eller «over-the-year»-

metoden. Når det gjelder sesongjustering av volummål til bruk i de kvartalsvise nasjonalregnskapene, 

foretrekkes «one-quarter-overlap»- og «annual overlap»-metodene. «Over-the-year»-metoden anbefales ikke 

brukt ettersom den kan føre til brudd i hver eneste kvartalsendring i seriene. 

12.49  Sesongjusterte kjedeindekserte kvartalsvise volummål avpasses til de respektive ikke-sesongjusterte 

kjedeindekserte årsdataene ved bruk av referansemålinger eller tilpasningsmetoder som reduserer 

innvirkningen på kvartalsendringene i seriene. Referansemåling er nødvendig av rent praktiske årsaker, f.eks. 

av hensyn til konsistensen i de årlige gjennomsnittlige vekstratene. Referansemålingen skal ikke føre til at det 

oppstår et sesongmønster i seriene. Referansen for kvartalsvise nasjonalregnskaper som bare er sesongjusterte, 

bør være uavhengig utledede kjedeindekserte årsserier i ikke-justert form. Unntak fra den ønskede tidsmessige 

konsistensen kan aksepteres dersom sesongmønsteret endrer seg hurtig. 

12.50  Kalendereffekten kan deles inn i en sesongbetinget og en ikke-sesongbetinget komponent. Førstnevnte viser til 

den gjennomsnittlige kalendersituasjonen som gjentar seg hvert år på samme tid. Sistnevnte viser til avvik fra 

kalendervariablene, f.eks. antall handle-/virkedager, bevegelige helligdager og skuddårsdager, i forhold til det 

måneds- og årsspesifikke gjennomsnittet. 

12.51  Ved kalenderjustering fjernes disse ikke-sesongbetingede komponentene som er statistisk dokumentert og som 

har en økonomisk forklaring, fra seriene. De kalendereffekter som en serie justeres for, bør være 

identifiserbare og tilstrekkelig stabile over tid, eller alternativt bør det være mulig å utarbeide en egnet modell 

over hvordan deres virkning skifter over tid. 

 ______  
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KAPITTEL 13 

REGIONALREGNSKAPER 

INNLEDNING 

13.01  I dette kapittel gis en generell beskrivelse av regionalregnskapene og formålet med dem og viktige 

begrepsmessige prinsipper samt typiske problemstillinger i forbindelse med utarbeidelsen av 

regionalregnskapene, klargjøres. 

13.02 Definisjon: Regionalregnskapene er en regional utgave av tilsvarende regnskaper for nasjonaløkonomien. 

Regionalregnskapene er en inndeling etter region av viktige aggregater som bruttoprodukt etter næring og 

husholdningenes inntekt. 

13.03  Begreper fra nasjonalregnskapet skal benyttes i regionalregnskapet med mindre annet er angitt i dette kapittel. 

Forskjeller i regionale økonomiske forhold og resultater framgår ikke av de nasjonale totaltallene. Befolkning 

og økonomisk virksomhet fordeler seg dessuten ujevnt på ulike regioner. Byområder spesialiserer seg generelt 

på tjenester, mens jordbruk, bergverksdrift og industri som regel foregår utenfor byområdene. Viktige 

spørsmål som globalisering, innovasjon, aldring, beskatning, fattigdom, arbeidsløshet og miljø har ofte et 

regionaløkonomisk aspekt. Regionalregnskapene er derfor et viktig supplement til nasjonalregnskapene. 

13.04  Regionalregnskapene inneholder det samme settet av kontoer som nasjonalregnskapene og synliggjør 

regionenes økonomiske struktur og utvikling og forskjeller mellom dem. På grunn av problemer med 

begrepsbruk og måling, er de regionale kontoene mer begrenset i omfang og inneholder færre 

detaljopplysninger enn nasjonalregnskapene. 

Tabellene over regional produksjonsvirksomhet etter næring viser: 

a)  omfanget av og dynamikken i produksjon og sysselsetting etter region, 

b)  regionenes bidrag til nasjonale aggregater, 

c)  den enkelte regions spesialisering, 

d)  de ulike regionenes betydning for hver enkelt næring. 

Regionale kontoer over husholdningenes inntekter viser primærinntekt og disponibel inntekt i husholdningene 

etter region samt kildene til og fordelingen av inntekt mellom regionene. 

13.05  I flere medlemsstater har regioner på ulike nivåer en betydelig grad av beslutningsmyndighet. 

Regionalregnskaper for slike regioner er derfor viktige for nasjonal og regional politikk. 

13.06  Regionalregnskapene tjener også viktige særskilte administrative formål, for eksempel: 

a)  fordeling av visse nasjonale skatteinntekter på regionale forvaltninger, 

b)  fordeling av midler som et ledd i EUs utjevningspolitikk. 

13.07  Regionalregnskapene kan brukes fleksibelt på forskjellige aggregeringsnivåer. Dette tilsvarer ikke bare 

geografiske regioner. Geografiske regioner kan også grupperes etter økonomisk struktur, beliggenhet og 

økonomiske forhold til andre (tilliggende) regioner. Dette er særlig nyttig ved analyse av nasjonale og 

felleseuropeiske økonomiske strukturer og utvikling. 

13.08  Regionalregnskapene skal utarbeides på grunnlag av direkte innsamlede regionale data og nasjonale data 

inndelt etter region på grunnlag av forutsetninger. Jo mer fullstendige de direkte innsamlede dataene er, desto 

mindre betydning vil forutsetningene få. Mangel på tilstrekkelig fullstendige, rettidige og pålitelige regionale 

data gjør det nødvendig å benytte forutsetninger ved utarbeiding av regionalregnskapene. Dette innebærer at 

enkelte forskjeller regionene imellom ikke nødvendigvis gjenspeiles i regionalregnskapene.  
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REGIONALT TERRITORIUM 

13.09  En regional økonomi i en stat er del av totaløkonomien i staten. Totaløkonomien defineres ut fra institusjonelle 

enheter og sektorer. Den består av alle institusjonelle enheter som har sitt økonomiske interessesenter på en 

stats økonomiske territorium (se nr. 2.04). En stats økonomiske territorium sammenfaller ikke nøyaktig med 

dens geografiske territorium (se nr. 2.05). En stats økonomiske territorium er inndelt i regionale territorier og 

et ekstraregionalt territorium. 

13.10  Et regionalt territorium omfatter den delen av en stats økonomiske territorium som kan knyttes direkte til en 

region, herunder tollfrie soner, frilagre og fabrikker. 

13.11  Det ekstraregionale territoriet består av de deler av en stats økonomiske territorium som ikke kan knyttes 

direkte til en enkelt region. Det består av: 

a)  det nasjonale luftrom, sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som ligger i internasjonalt farvann, 

der den berørte stat har enerett, 

b)  territoriale enklaver, (dvs. geografiske territorier som ligger i utlandet, og som i henhold til internasjonale 

traktater eller avtaler mellom stater brukes av statens offentlige organer, for eksempel ambassader, 

konsulater, militærbaser, forskningsbaser osv.), 

c)  forekomster av olje, naturgass osv. i internasjonalt farvann utenfor statens kontinentalsokkel som utnyttes 

av enheter hjemmehørende i staten. 

13.12  NUTS-nomenklaturen gir en ensartet oppdeling av Den europeiske unions økonomiske territorium. For 

nasjonale formål kan det også utarbeides regionalregnskaper på et mer detaljert regionalt nivå.  

ENHETER OG REGIONALREGNSKAPER 

13.13  Det skilles mellom to typer enheter i den nasjonale økonomien. For det første den institusjonelle enheten som 

brukes til å analysere strømmer som påvirker inntekts-, kapital- og finanstransaksjoner, andre strømmer og 

balanser. For det andre den lokale bransjeenheten som brukes til å analysere strømmer som forekommer i 

produksjonsprosessen og i anvendelsen av varer og tjenester. 

Institusjonelle enheter 

13.14  I regionalregnskapene kan det skilles mellom to typer institusjonelle enheter, avhengig av regionalt nivå: 

a)  Enkeltregionenheter der enhetens økonomiske interessesenter befinner seg i én region. Eksempler på 

enkeltregionenheter er husholdninger, selskaper som har alle sine lokale bransjeenheter i samme region, 

det meste av lokal og regional forvaltning, deler av trygdeforvaltningen og ideelle organisasjoner. 

b)  Flerregionenheter der enhetens økonomiske interessesenter er fordelt på flere regioner. Eksempler er 

selskaper og ideelle organisasjoner. Andre eksempler er institusjonelle enheter med landsdekkende 

virksomhet, for eksempel statsforvaltningen og noen få selskaper som vanligvis er i en monopolstilling 

eller en monopollignende stilling. 

13.15  Alle transaksjoner foretatt av enkeltregionenheter allokeres til den regionen der de har sitt økonomiske 

interessesentrum. For husholdninger ligger det økonomiske interessesentrum i den region der de bor, og ikke 

den regionen der de arbeider. Andre enkeltregionenheter har sitt økonomiske interessesentrum i den region de 

befinner seg i. 

13.16  Enkelte av flerregionenhetenes transaksjoner kan ikke fordeles på regioner. Dette gjelder de fleste 

fordelingstransaksjoner og finanstransaksjoner. Følgelig er det ikke mulig å gi en entydig definisjon av 

saldoposter som sparing og nettofinansinvestering, for flerregionenheter på regionalt plan.  
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Lokale bransjeenheter og regional produksjonsvirksomhet etter næring 

13.17  Foretak kan drive produksjonsvirksomhet på mer enn ett sted, og i regionalregnskapene er det nødvendig å 

allokere virksomheten til sted. Dersom et foretak deles opp etter beliggenhet, kalles de enkelte delene lokale 

enheter. 

13.18  For å beskrive økonomiens produksjonsvirksomhet etter næring, kan institusjonelle enheter grupperes på 

grunnlag av økonomisk virksomhet. Dette gir uensartede næringer ettersom mange foretak driver sekundær 

aktivitet av betydelig omfang som er annerledes enn hovedvirksomheten. Det fører også til at hovedproduktet i 

enkelte næringer framstår som en liten del av den samlede produksjonen. For å kunne gruppere produsenter 

som driver virksomhet som er mer ensartet med hensyn til produksjon, kostnadsstruktur og 

produksjonsteknologi, deles foretakene inn i mindre, mer ensartede enheter som kalles bransjeenheter. 

13.19  En lokal bransjeenhet er den delen av en bransjeenhet som tilsvarer en lokal enhet. Når en bransjeenhet driver 

produksjonsvirksomhet i flere regioner, deles opplysningene om bransjeenheten opp for å utarbeide 

regionalregnskaper. For en slik oppdeling kreves det opplysninger om lønnskostnader, eller om sysselsetting 

dersom dette er tilgjengelig, samt om bruttoinvestering i fast realkapital. For foretak som driver virksomhet 

bare på ett sted og hvis hovedvirksomhet utgjør mesteparten av bruttoproduktet, er den lokale bransjeenhet det 

samme som foretaket. 

13.20  På regionalt plan består en næring av lokale bransjeenheter som driver samme eller liknende virksomhet. 

13.21  Ved definisjon av en lokal bransjeenhet skilles det mellom tre tilfeller: 

a)  En produksjonsvirksomhet som finner sted på et bestemt sted og som benytter betydelig 

arbeidskraftinnsats. Betydelig arbeidskraftinnsats tilsvarer i denne sammenheng minst et halvt årsverk per 

person. 

b)  Produksjonsvirksomhet som ikke finner sted på et bestemt sted og som ikke benytter betydelig 

arbeidskraftinnsats, regnes som regel ikke som en egen lokal bransjeenhet, og produksjonen tilskrives den 

lokale enhet som har ansvar for denne produksjonen. Det finnes imidlertid unntak fra denne regelen, for 

eksempel for vindmøller, utvinning av olje eller gass, internettknutepunkter og helautomatiserte 

bensinstasjoner. Slik produksjonsvirksomhet kan være lokalisert i én region og styrt fra en annen. 

Produksjonen fra slik virksomhet registreres ikke i den region virksomheten styres fra, ettersom 

produksjonen finner sted i en annen region. Bruttoinvestering i fast realkapital skal registreres i samme 

region som tilhørende produksjon og verdiskaping. 

c)  For produksjonsvirksomhet som ikke finner sted på et fast sted får begrepet hjemsted som benyttes på 

nasjonalt plan (se nr. 2.04), anvendelse. Eksempelvis skal store bygge- og anleggsprosjekter som utføres 

av entreprenører fra andre regioner, registreres som en egen lokal bransjeenhet. Eksempler på store bygge- 

og anleggsprosjekter er bygging av broer, demninger og kraftstasjoner som tar mer enn et år å fullføre og 

som ledes fra et lokalt kontor på stedet. For bygge- og anleggsprosjekter av mindre enn et års varighet 

allokeres produksjonen til den region der entreprenørens morselskap er hjemmehørende. 

13.22  Produksjonstransaksjoner mellom lokale bransjeenheter som tilhører samme institusjonelle enhet og som 

befinner seg i ulike regioner, skal registreres. Hjelpeproduksjon som leveres mellom lokale bransjeenheter 

registreres imidlertid ikke, med mindre den er observerbar (se nr. 1.31). Dette innebærer at bare leveranser av 

primær eller sekundær produksjon mellom lokale bransjeenheter registreres, i den grad dette praktiseres i 

nasjonalregnskapet. 

13.23  Dersom en virksomhet som bare driver hjelpeaktiviteter, er statistisk observerbar i den forstand at det finnes 

egne regnskaper for dens produksjon, eller dersom den befinner seg på et annet geografisk sted enn den 

virksomhet den betjener, skal den både i nasjonalregnskapet og i regionalregnskapet registreres som en egen 

enhet og klassifiseres i samme næringsgren som hovedvirksomheten. I mangel av egnede basisdata gjøres det 

et anslag over produksjonen fra hjelpeaktiviteten ved å summere kostnadene. 

METODER FOR REGIONAL OPPDELING 

13.24  Regionalregnskapene bygger på transaksjoner i enheter som er hjemmehørende i et regionalt territorium. 

Generelt kan den regionale oppdelingen gjennomføres ved hjelp av 

a)  bottom-up-metoden,  
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b)  top-down-metoden, eller  

c)  en blanding av disse. 

13.25  Bottom-up-metoden for estimering av et regionalt aggregat består av direkte innsamling av opplysninger om 

enheter som er hjemmehørende i regionen, og utarbeiding av regionale estimater ved aggregering. 

Dersom det ikke foreligger opplysninger om lokale bransjeenheter, kan en fiktiv bottom-up-metode benyttes. 

Opplysninger om lokale bransjeenheter kan estimeres ved bruk av fordelingsmodeller på grunnlag av 

opplysninger om foretak, bransjeenhet eller lokal enhet. Estimatene aggregeres for å oppnå regionale totaltall 

på samme måte som ved bruk av bottom-up-metoden. 

I annet trinn av utarbeidelsen avstemmes bottom-up-estimatene med totaltallene fra nasjonalregnskapet. 

13.26  Når det bare foreligger opplysninger om enheter som omfatter flere lokale bransjeenheter som driver ulik 

virksomhet i forskjellige regioner, benyttes indikatorer som lønnskostnader og sysselsetting etter region til å 

utarbeide regionale inndelinger etter næring. 

13.27  Ved top-down-metoden fordeles en nasjonal verdi på regionene, uten at det gjøres forsøk på å skille ut enheter 

som er hjemmehørende i regionen. Den nasjonale verdien fordeles ved bruk av en indikator som fordeles på 

regionene på samme måte som den variabel som skal estimeres. 

Begrepet hjemmehørende enhet etter region er nødvendig for å oppnå regional dekning av den indikator som 

benyttes for å utarbeide den regionale fordelingen av den aktuelle variabelen. 

13.28  Bottom-up-metoder benyttes sjelden i rendyrket form, og blandede metoder kan også godtas. For eksempel 

kan regionale estimater av en variabel eller et aggregat av variabler bare oppnås ved at bottom-up-metoden 

benyttes på makroregionalt plan. For å utarbeide estimater på et mer detaljert regionalt plan, benyttes deretter 

en top-down-metode.  

13.29  Direkte måling av regionale verdier foretrekkes framfor indirekte måling. Dersom fullstendige og pålitelige 

mikrodata for lokale bransjeenheter er tilgjengelig, benyttes bottom-up-metoden til å estimere regionale 

verdier som begrepsmessig tilsvarer nasjonale verdier. For å oppnå samsvar med totaltallene fra 

nasjonalregnskapet blir deretter estimatene fra regionalregnskapet avstemt med aggregater fra 

nasjonalregnskapet. 

13.30  Indirekte måling på grunnlag av nasjonale aggregater og en indikator som samvarierer med de variabler som 

skal måles, innebærer en risiko for målefeil. For eksempel kan nasjonale tall for bruttoprodukt etter næring 

fordeles på regioner ved bruk av regional sysselsettingsstatistikk, forutsatt at bruttoprodukt per lønnstaker i 

hver næring er det samme i alle regioner. Slike top-down-beregninger blir bedre jo mer detaljert næringene 

deles opp. 

13.31  Aggregater over produksjon fordeles på den region der den enhet som utfører den aktuelle transaksjonen er 

hjemmehørende. Den lokale bransjeenhetens hjemsted er et avgjørende kriterium for fordelingen av slike 

aggregater på en bestemt region. Hjemstedsprinsippet foretrekkes framfor en metode basert på territorium, der 

produksjonsvirksomhet fordeles på grunnlag av hvor produksjonen finner sted. 

13.32  For visse næringer, for eksempel bygge- og anleggsvirksomhet, produksjon og distribusjon av energi, 

kommunikasjonsnett, transport og finansformidling, og for noen transaksjoner i husholdningenes kontoer, som 

for eksempel formuesinntekt, er det særlige problemer med fordelingen på region. For at regionalregnskapene 

skal kunne sammenlignes internasjonalt, benyttes de samme metoder eller metoder som gir samme resultat, 

ved utarbeidelse. 

13.33  Bruttoinvestering i fast realkapital allokeres til regioner på grunnlag av eierskap. Fast realkapital som eies av 

en flerregionenhet fordeles på de lokale bransjeenhetene der den benyttes. Fast realkapital som benyttes i 

henhold til en operasjonell leasingkontrakt registreres i den region der eieren er hjemmehørende, og fast 

realkapital som benyttes i henhold til en finansiell leasingkontrakt registreres i den region der brukeren er 

hjemmehørende.  



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/365 

 

AGGREGATER FOR PRODUKSJONSVIRKSOMHET 

Bruttoprodukt og bruttonasjonalprodukt etter region 

13.34  Tre metoder kan brukes for å beregne bruttonasjonalprodukt per region: produksjonsmetoden, inntektsmetoden 

og utgiftsmetoden. 

13.35  Produksjonsmetoden måler bruttonasjonalprodukt per region til markedspriser som summen av bruttoprodukt 

til basispriser pluss produktskatter minus produktsubsidier. Bruttoprodukt til basispriser måles som differansen 

mellom produksjon til basispriser og produktinnsats til kjøperpriser. 

13.36  Med inntektsmetoden måles bruttonasjonalprodukt per region til markedspriser ved å måle og legge sammen 

de ulike anvendelsene i den regionale delen av totaløkonomiens konto for inntektsopptjening: lønnskostnader, 

brutto driftsresultat og produksjonsskatter minus produksjonssubsidier. Opplysninger om lønnskostnader og 

sysselsetting etter næring er ofte tilgjengelig på regionalt plan. Disse opplysningene brukes til å beregne 

bruttoprodukt etter næring direkte eller via produksjonsmetoden. Inntektsmetoden for fastsettelse av 

bruttonasjonalprodukt per region overlapper med produksjonsmetoden. 

13.37  Opplysninger om brutto driftsresultat per næring og region er vanligvis ikke tilgjengelig. Opplysninger om 

markedsprodusentenes brutto driftsresultat kan utledes fra foretakenes regnskaper. I mange tilfeller foreligger 

det ingen oppdeling etter institusjonell sektor og region. Dette er til hinder for å bruke inntektsmetoden til 

beregning av bruttonasjonalprodukt per region. 

13.38  Produksjonsskatter (minus produksjonssubsidier) består av produktskatter (minus produktsubsidier) og 

næringsskatter (minus næringssubsidier). Fordelingen av produktskatter (minus produktsubsidier) drøftes i nr. 

13.43. For næringsskatter (minus næringssubsidier), kan det finnes opplysninger per næring, for eksempel i 

foretaksundersøkelser eller ved å utlede fra de typer skatter eller subsidier som er særskilte for den aktuelle 

næringen. Disse opplysningene kan deretter brukes som indikator ved fordeling av bruttoprodukt på regionene. 

13.39  Utgiftsmetoden benyttes ikke ved måling av bruttonasjonalprodukt per region på grunn av mangel på 

opplysninger. Eksempler på tilfeller der det mangler opplysninger, er direkte opplysninger om interregionale 

salg og innkjøp og fordeling av eksport og import mellom regionene. 

Fordeling av FISIM på brukernæring 

13.40  Finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM) behandles i regionalregnskapet på samme måte som i 

nasjonalregnskapet. Fordeling på regionene av brukernæringenes produktinnsats i FISIM utgjør et problem 

ettersom estimater av beholdninger av lån og innskudd vanligvis ikke er tilgjengelig per region. I slike tilfeller 

foretas fordelingen av FISIM på brukernæring ved bruk av nest beste metode, dvs. at regional 

bruttoproduksjon eller bruttoprodukt etter næring benyttes som fordelingsindikatorer. 

Sysselsetting 

13.41  Regionale produksjonsmål er i samsvar med sysselsettingsestimatene for en region når sysselsettingen 

omfatter både personer som er hjemmehørende i regionen og personer som ikke er ikke hjemmehørende i 

regionen, som arbeider for regionale produksjonsenheter. Regional sysselsetting defineres i samsvar med de 

prinsipper som gjelder for sysselsetting og hjemsted i nasjonalregnskapet (se nr. 11.17). 

Lønnskostnader 

13.42  For produsenter fordeles lønnskostnader på de lokale bransjeenheter der arbeidstakerne er ansatt. Dersom slike 

opplysninger ikke er tilgjengelig, er nest beste metode for fordeling av lønnskostnader, fordeling etter utførte 

timeverk. Dersom verken opplysninger om lønnskostnader eller opplysninger om utførte timeverk er 

tilgjengelig, benyttes antall lønnstaker per lokal bransjeenhet. I husholdningenes kontoer fordeles 

lønnskostnader på region i henhold til hjemsted. 

Overgang fra regionalt bruttoprodukt til regionalt bruttonasjonalprodukt  

13.43  For å beregne bruttonasjonalprodukt etter markedspriser for regioner fordeles produktskatter og 

produktsubsidier på regionene. I henhold til praksis fordeles disse overregionale skattene og subsidiene på 

grunnlag av den relative størrelsen på bruttoproduktet for alle næringer i regionen verdsatt til basispriser. For 

områder med særskilte skatte- og avgiftssystemer som innebærer vesentlig forskjellige satser for 

produktskatter og produktsubsidier innenfor en stat, kan alternative fordelingsmetoder benyttes.  
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13.44  Tall per innbygger kan beregnes for bruttonasjonalprodukt for alle regioner. Disse størrelsene beregnes ikke 

for ekstraregionale måltall. 

13.45  Regionalt bruttonasjonalprodukt per innbygger kan i stor grad påvirkes av pendlingen mellom regionene. 

Nettoinnpendling til en region øker produksjonen ut over det den bofaste yrkesaktive befolkningen vil kunne 

produsere. Bruttonasjonalproduktet per innbygger framstår som relativt høyt i regioner med nettoinnpendling 

og relativt lav i regioner med nettoutpendling. 

Volumvekstrater i regionalt bruttoprodukt 

13.46  Ved måling av endringer i pris og volum skal de prinsipper som gjelder for nasjonaløkonomien også få 

anvendelse på regioner. Det hefter imidlertid problemer ved regionale opplysninger som gjør det vanskelig å 

anvende disse prinsippene på regioner. Dette gjelder blant annet: 

a)  i mange tilfeller foreligger det ikke opplysninger om regionale prisendringer, 

b)  dersom regionalt bruttoprodukt i løpende priser beregnes direkte og ikke ved å trekke produktinnsats fra 

produksjon, er dobbeltdeflatering av regionalt bruttoprodukt ikke mulig, 

c)  i mangel på regionale tilgangs- og anvendelsestabeller kan pris- og volumendringer ikke måles og 

vurderes innenfor slike rammer. 

13.47  En mye brukt metode er derfor å deflatere regionalt bruttoprodukt etter næring på grunnlag av nasjonale 

prisendringer etter næring. Dette gjøres på det mest detaljerte nivået som bruttoprodukt etter næring til løpende 

priser er tilgjengelig for. Det tas hensyn til forskjeller mellom nasjonale og regionale prisendringer som 

skyldes forskjeller i økonomisk struktur etter næring. Denne løsningen er likevel sårbar for forskjeller mellom 

nasjonale og regionale prisendringer. Eksempler på slike forskjeller er: 

a)  forskjeller i kostnadsstrukturen og produksjonssammensetningen innenfor en næring mellom produsenter i 

ulike regioner. Innenfor en og samme næring kan det være store variasjoner i prisendringene regionene 

imellom, 

b)  regionale forskjeller i prisendringer for viktige innsatser, for eksempel endringer i prisen på arbeidskraft, 

grunn og leie av kontorlokaler. Dersom det finnes nasjonale lønnsavtaler uten regional differensiering, er 

det små regionale forskjeller i endringene i lønnssatser. 

13.48  Regionalt bruttoprodukt deflateres ved å benytte: 

a)  regionale deflatorer når slike er tilgjengelige og er av tilstrekkelig god kvalitet, basert på prisendringer for 

produksjon snarere enn innsatser. I noen tilfeller kan regionale deflatorer framskaffes indirekte ved å 

kombinere opplysninger om verdiendringer og volumendringer. Når regionale priser benyttes (eventuelt i 

kombinasjon med nasjonale deflatorer etter næring), beregnes de regionale vekstratene slik at de 

samsvarer med nasjonale vekstrater, 

b)  dobbeltdeflatering når det er mulig. Dette er særlig hensiktsmessig dersom prisendringen for 

produktinnsatsen avviker fra prisendringen for produksjonen og dersom produktinnsatsen er stor. 

REGIONALE INNTEKTSREGNSKAPER FOR HUSHOLDNINGENE 

13.49  Fordeling og omfordeling av inntekt resulterer i saldoposter, det vil si primær inntekt og disponibel inntekt. I 

regionalregnskapene anvendes disse inntektsmålene bare for husholdninger. 

13.50  Regionale regnskaper for husholdningene er en regional utgave av tilsvarende regnskaper på nasjonalt plan. 

For måleformål er regnskapene begrenset til følgende: 

a)  konto for allokering av primære inntekter 

b)  konto for sekundær inntektsfordeling 

På disse kontoene registreres primære inntekter og disponibel inntekt i husholdninger som er hjemmehørende i 

en region (se tabell 13.1). 
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Tabell 13.1 — Regionale inntektsregnskaper for husholdningene 

  Region 

Korreksjon for regionale strømmer uten 

nasjonalt motstykke 
Nasjonal total 

  a b  

Ekstra-

regionalt 

område 

Allokering av primære inntekter       

Tilgang B.2/B.3 Netto driftsresultat/blandet inntekt        

 D.1 Lønnskostnader       

 D.4 Formuesinntekt, mottatt     Minus formuesinntekt innen regionen 

knyttet til B2/B3 

 

Anvendelse D.4 Formuesinntekt, betalt     Minus formuesinntekt innen regionen 

knyttet til B2/B3 

 

 B.5 Primære inntekter (saldopost)       

Husholdningenes konto for sekundær inntektsfordeling       

Tilgang B.5 Primære inntekter       

 D.62 Stønader utenom sosiale naturalytelser       

 D.7 Andre løpende overføringer, mottatte       

Anvendelse D.5 Skatter på inntekt, formue osv.       

 D.61 Trygde- og pensjonspremier       

 D.7 Andre løpende overføringer, betalte       

 B.6 Disponibel inntekt (saldopost)       

 Tilleggsopplysninger       

 Befolkning (antall innbyggere)       

 Primære inntekter per innbygger       

 Disponibel inntekt per innbygger       
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13.51  De regionale regnskapene for husholdningssektoren er basert på de husholdninger som er hjemmehørende på 

et regionalt territorium. Antallet personer som tilhører husholdninger som er hjemmehørende i regionen, utgjør 

til sammen regionens samlede befolkning. 

13.52  Reglene for hvordan husholdningers hjemsted skal fastsettes på nasjonalt plan skal også få anvendelse på de 

regionale kontoene for husholdningssektoren. Likevel betraktes studenter og langtidspasienter som 

hjemmehørende i vertsregionen dersom de oppholder seg der i mer enn ett år og vertsregionen ligger i samme 

stat som den region de normalt er bosatt i. 

13.53  Regnskapene for husholdningssektoren kan utvides til også å omfatte kontoer for anvendelse av inntekt. Dette 

krever at nasjonalregnskapsstatistikk over husholdningenes konsum fordeles på regionene, og at det justeres 

for endringer i husholdningenes nettoformue i avsetninger i pensjonskasser. Saldoposten er husholdningenes 

sparing per region. 

13.54  For å fordele husholdningenes konsum på region kreves det pålitelige regionale opplysninger fra for eksempel 

en utvidet forbruksundersøkelse. En slik regional inndeling mangler imidlertid ofte, og i nasjonalregnskapet er 

husholdningenes konsum ofte beregnet på grunnlag av andre opplysninger. Dette gjør det vanskelig å 

utarbeide en regional inndeling. 

13.55  Offentlig forvaltning kan spille en viktig rolle når det gjelder å levere utdanning, helsestell og sosiale tjenester 

til husholdningene gjennom sosiale naturaloverføringer. Betydningen av slike sosiale naturaloverføringer er 

svært forskjellig fra stat til stat og kan variere mye over tid. Ved å fordele slike sosiale naturaloverføringer på 

regioner framkommer regionalt sluttkonsum og justert disponibel inntekt i husholdningene. Ettersom sosiale 

naturaloverføringer spiller en viktig rolle i enkelte medlemsstater kan en sammenligning av husholdningenes 

sluttkonsum og faktiske disponible inntekt i de ulike medlemsstatene gi et annet resultat enn en 

sammenligning av husholdningenes konsum og disponible inntekt. 

 ______  
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KAPITTEL 14 

FINANSFORMIDLINGSTJENESTER INDIREKTE MÅLT (FISIM) 

FISIM-BEGREPET OG VIRKNINGEN PÅ HOVEDAGGREGATENE AV AT FISIM ALLOKERES PÅ 

BRUKERE 

14.01  En av de måter det tradisjonelt ytes finansielle tjenester på, er ved finansformidling. Med finansformidling 

menes den prosess der en finansinstitusjon, for eksempel en bank, mottar innskudd fra enheter som ønsker å få 

renter på midler, og låner ut midlene til enheter som ikke har tilstrekkelige midler til å dekke sine behov. 

Banken tilbyr dermed en ordning som tillater at den første enheten kan låne ut midler til den andre enheten. 

Den enheten som låner ut midler godtar en rente som er lavere enn den som betales av låntakeren. 

«Referanserenten» er den renten som både långiver og låntaker finner fullt tilfredsstillende. Forskjellen 

mellom referanserenten og den rente som faktisk betales til innskytere og avkreves låntakere utgjør en 

tjenesteandel for finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM). Samlet FISIM er summen av de to 

implisitte gebyrer som låntaker og långiver betaler. 

14.02  Det er imidlertid sjelden tilfelle at de midler en finansinstitusjon låner ut tilsvarer nøyaktig de midler den 

mottar som innskudd. Noen midler kan være mottatt som innskudd, men ennå ikke utlånt og noen lån kan være 

finansiert med bankens egne midler og ikke med lånte midler. En innskyter mottar imidlertid samme rente og 

formidlingstjeneste uansett om hans midler lånes ut, og en låntaker betaler samme rente og mottar samme 

formidlingstjeneste uansett om hans midler finansieres med lånte midler eller bankens egne midler. FISIM 

beregnes derfor for alle lån og innskudd en finansinstitusjon tilbyr, uansett hvor midlene kommer fra. De 

rentebeløp som registreres, beregnes som referanserenten multiplisert med det aktuelle utlånte eller innskutte 

beløp. Forskjellen mellom disse beløpene og de beløp som faktisk mottas eller utbetales av finansinstitusjonen 

registreres som en indirekte tjenesteandel som låntakeren eller innskyteren betaler til finansinstitusjonen. De 

beløp som i systemet registreres som rente, beskrives som «ENS-rente», mens de totalbeløpene som faktisk 

innbetales til eller utbetales av finansinstitusjonen, beskrives som «bankrente». Samlet implisitt tjenesteandel 

er summen av bankrenten på lån minus ENS-rente på de samme lånene, pluss ENS-rente på innskudd minus 

bankrente på de samme innskuddene. 

14.03  FISIM gjelder bare for lån og innskudd som ytes eller mottas av finansinstitusjoner. Verken de berørte 

finansinstitusjonene eller deres kunder behøver å være innenlandske. Import og eksport av FISIM 

forekommer. Finansinstitusjonene behøver ikke både motta innskudd og yte lån. Et eksempel på 

finansinstitusjoner som bare yter lån uten å motta innskudd, er detaljisters finansielle datterselskaper. En 

långiver som har tilstrekkelig detaljerte regnskaper til å kunne behandles som et selskap eller et 

selskapslignende foretak, kan motta FISIM. 

14.04  For å vurdere virkningen av at FISIM allokeres på BNP og nasjonalinntekten i forhold til situasjonen dersom 

FISIM ikke allokeres, må det tas hensyn til fem tilfeller: 

a)  innenlandske finansformidlere yter lån og mottar innskudd ment for bruk som produktinnsats av 

markedsprodusenter (herunder husholdninger som eiere av personlige foretak): 

 Finansformidlernes produksjon av FISIM oppveies av markedsprodusentenes produktinnsats. Det oppstår 

derfor ingen virkning på BNP eller nasjonalinntekten, 

b)  innenlandske finansformidlere yter lån og mottar innskudd som benyttes som produktinnsats av ikke-

markedsprodusenter og til konsum i husholdningene: 

 Når FISIM brukes av ikke-markedsprodusenter som produktinnsats, økes produksjonen hos slike 

produsenter med samme verdi ettersom produktinnsats inngår i totalkostnadene, og den motsvarende 

strøm er en økning i konsum. BNP og nasjonalinntekten øker dermed med verdien av fordelt FISIM. 

 Likeledes økes BNP og nasjonalinntekten med verdien av FISIM når husholdningene i egenskap av 

sluttforbrukere bruker FISIM, 

c)  innenlandske finansformidlere yter lån og mottar innskudd til utenlandske ikke-finansformidlere (eksport 

av FISIM): 

 Eksport av FISIM registreres og dermed øker BNP. Ved overgangen fra BNP til nasjonalinntekt oppveies 

denne økningen imidlertid av en reduksjon i renteinntektene minus renteutgiftene til utlandet (ettersom 

FISIM trekkes fra renteinntektene på lån og legges til renteutgiftene på innskudd). Eksport av FISIM får 

derfor ingen virkning på nasjonalinntekten, 

d)  utenlandske finansformidlere yter lån og mottar innskudd ment for bruk som produktinnsats av 

markedsprodusenter, herunder husholdninger som eiere av personlige foretak og boliger (import av 

FISIM):   
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 BNP reduseres med verdien av denne typen import av FISIM ettersom motstykket er produktinnsats. Ved 

overgangen fra BNP til nasjonalinntekt oppveies denne reduksjonen imidlertid av en økning i 

renteinntektene fra minus renteutgiftene til utlandet (ettersom FISIM legges til renteinntektene på 

innskudd og trekkes fra renteutgiftene på lån). Denne typen import får derfor ingen virkning på 

nasjonalinntekten, 

e)  utenlandske finansformidlere yter lån og mottar innskudd som benyttes som produktinnsats av ikke-

markedsprodusenter og til konsum i husholdningene (import av FISIM): 

 Import av FISIM av ikke-markedsprodusenter tilsvarer produktinnsats. Produksjonen hos slike 

produsenter økes med samme verdi ettersom produktinnsats inngår i totalkostnadene, og den motsvarende 

strøm er en økning i konsum. Når BNP måles med produksjonsmetoden tilsvarer økningen i 

produktinnsatsen økningen i produksjonen og bruttoproduktet forblir uendret. Når BNP måles med 

utgiftsmetoden oppveies økningen i konsum av økningen i importen av tjenester. Ved overgangen fra 

BNP til nasjonalinntekt økes imidlertid renteinntektene fra minus renteutgiftene til utlandet (ettersom 

FISIM legges til renteinntektene på innskudd og trekkes fra renteutgiftene på lån). Nasjonalinntekten øker 

dermed med verdien av denne typen import av FISIM. 

 Når husholdningene i egenskap av sluttforbrukere importerer FISIM får det heller ingen virkning på BNP, 

og nasjonalinntekten øker ettersom det foreligger en økning i renteinntektene fra minus renteutgiftene til 

utlandet. 

 I henhold til praksis beregnes FISIM ikke for interbanklån og -innskudd mellom innenlandske 

finansformidlere eller mellom innenlandske og utenlandske finansformidlere. Men interbanklån og -

innskudd brukes for å beregne referanserenter. 

14.05  Ut fra de fem tilfellene beskrevet i nr. 14.04 kan virkningen av fordeling av FISIM på BNP og 

nasjonalinntekten sammenfattes som følger: 

a)  BNP øker med verdien av FISIM produsert av innenlandske finansformidlere, og fordeles på sektorene 

S.13 (offentlig forvaltning), S.14 (for husholdninger i egenskap av forbrukere), S.15 (ideelle 

organisasjoner) og S.2 (utlandet), 

b)  BNP reduseres med verdien av importerte FISIM fordelt på S.11 (ikke-finansielle foretak), S.12 

(finansielle foretak) unntatt S.121 (sentralbanken), S.122 (innskuddsinstitusjoner, unntatt sentralbanken), 

S.125 (andre finansformidlere, unntatt forsikringsselskaper og pensjonskasser) og S.14 (for husholdninger 

i egenskap av eiere av boliger og personlige foretak), 

c)  nasjonalinntekten øker med verdien av FISIM (produsert av innenlandske finansformidlere eller 

importert) og fordeles på sektorene S.13 (offentlig forvaltning), S.14 (for husholdninger i egenskap av 

forbrukere) og S.15 (ideelle organisasjoner). 

BEREGNING AV PRODUKSJONEN AV FISIM I SEKTORENE S.122 OG S.125 

14.06  FISIM produseres av finansformidlere: sentralbanken (S.121), innskuddsinstitusjoner, unntatt sentralbanken 

(S.122) og andre finansformidlere, unntatt forsikringsselskaper og pensjonskasser (S.125). 

FISIM-beregningene gjelder hovedsakelig undersektorene S.122 og S.125 og praksis tilsier at FISIM ikke 

beregnes for sentralbanken (se del VI). 

Nødvendige statistiske opplysninger 

14.07  For hver av undersektorene S.122 og S.125 trengs det opplysninger i form av tabeller over beholdninger av lån 

og innskudd gruppert etter brukersektor og gjennomsnittlig fordelt over en periode på fire kvartal samt 

tilsvarende påløpt rente. Renten beregnes etter omfordeling av rentesubsidier til mottakerne. 

Referanserenter 

14.08  I balansen for finansformidlere som inngår i undersektor S.122 og S.125 skal lån til og innskudd fra 

innenlandske enheter deles opp for å skille mellom  

– interbanklån og -innskudd (dvs. mellom institusjonelle enheter i undersektor S.122 og S.125 som yter 

FISIM), 

– lån til og innskudd fra institusjonelle brukersektorer (S.11 — andre undersektorer under S.12 — S.13 — 

S.14 — S.15) (unntatt sentralbanker).  
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I tillegg deles lån til og innskudd fra utlandet (S.2) opp i lån til og innskudd fra utenlandske finansformidlere 

og lån til og innskudd fra andre utenlandske enheter. 

Intern referanserente 

14.09  For å få fram innenlandske finansformidleres produksjon av FISIM etter innenlandsk institusjonell 

brukersektor beregnes den interne referanserenten som forholdet mellom renteinntekter på lån innenfor og 

mellom undersektorene S.122 og S.125, og beholdninger av lån innenfor og mellom undersektorene S.122 og 

S.125 på følgende måte: 

renteinntekter på lån innenfor og mellom undersektor S.122 og S.125 

beholdninger av lån innenfor og mellom undersektor S.122 og S.125 

I teorien er den interne referanserenten den samme uansett om den beregnes på grunnlag av opplysninger om 

innskudd eller opplysninger om lån. På grunn av inkonsistente opplysninger vil beregninger gjort på grunnlag 

av opplysninger om innskudd skille seg fra beregninger gjort på grunnlag av opplysninger om lån. 

Når opplysningene om innskudd er mer pålitelige bør den interne referanserenten beregnes på grunnlag av 

interbankinnskudd som forholdet mellom: 

renteinntekter på innskudd innenfor og mellom undersektor S.122 og S.125 

beholdninger av innskudd innenfor og mellom undersektor S.122 og S.125 

Dersom opplysningene om lån og innskudd er like pålitelige bør den interne referanserenten beregnes på 

grunnlag av interbanklån og interbankinnskudd som forholdet mellom renteinntekter av lån pluss renteutgifter 

på innskudd mellom finansformidlere, og beholdningene av lån pluss beholdningene av innskudd som 

finansformidlere oppbevarer på vegne av andre finansformidlere. 

I de tilfeller der innenlandske finansformidlere yter lån til og mottar innskudd fra sine innenlandske kunder i 

utenlandsk valuta skal flere «interne» referanserenter beregnes etter valuta eller grupper av valutaer dersom 

dette gir vesentlig bedre estimater. Dette vil kreve at både beregningen av de «interne» referanserentene og 

innenlandske finansformidleres lån til og innskudd fra hver innenlandsk brukersektor, deles inn etter valuta 

eller valutagrupper. 

Eksterne referanserenter 

14.10  Ved fastsettelse av import og eksport av FISIM anvendes som referanserente gjennomsnittlig interbankrente 

vektet med størrelsen på beholdningene under postene «lån mellom innenlandske finansformidlere på den ene 

side og utenlandske finansformidlere på den annen side» og «innskudd mellom innenlandske finansformidlere 

på den ene side og utenlandske finansformidlere på den annen side» i finansformidlernes balanser. Den 

eksterne referanserenten beregnes dermed som forholdet mellom renter på lån pluss renter på innskudd 

mellom innenlandske og utenlandske finansformidlere og beholdningene av lån pluss beholdningene av 

innskudd mellom innenlandske og utenlandske finansformidlere. 

Det skal beregnes flere eksterne referanserenter for ulike valutaer eller grupper av valutaer dersom det 

foreligger opplysninger om den enkelte valuta eller valutagruppe for følgende kategorier, og dersom dette gir 

vesentlig bedre estimater: 

a)  lån og innskudd fra utenlandske finansformidlere til den enkelte brukersektor, 

b)  lån og innskudd fra innenlandske finansformidlere til utenlandske brukere. 

Detaljert oppdeling av FISIM etter institusjonell sektor 

14.11  Per konvensjon er det ikke nødvendig å beregne FISIM for interbanktransaksjoner mellom innenlandske 

finansformidlere eller mellom innenlandske og utenlandske finansformidlere. FISIM beregnes bare for 

institusjonelle brukersektorer som ikke er banker. 

For hver institusjonell sektor som ikke er finansformidlere skal det utarbeides følgende tabell over lån fra og 

innskudd til innenlandske finansformidlere: 

 Behold-

ninger 

Renteinntekter for 

innenlandske 

finansformidlere 

  Behold-

ninger 

Renteutgifter for 

innenlandske 

finansformidlere 

Lån gitt av 

innenlandske 

finansformidlere 

(S.122 og S.125) 

   Innskudd hos 

innenlandske 

finansformidlere 

(S.122 og S.125) 
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Samlet FISIM per institusjonell sektor framkommer som summen av FISIM på lån gitt til institusjonell sektor 

og FISIM på innskudd fra institusjonell sektor. 

FISIM på lån gitt til institusjonell sektor beregnes som renteinntekt på lån minus (beholdninger av lån 

multiplisert med den interne referanserenten). 

FISIM på innskudd fra institusjonell sektor beregnes som (beholdninger av innskudd multiplisert med den 

interne referanserenten) minus renteutgifter på innskudd. 

En del av produksjonen eksporteres. Av finansformidlernes balanser framgår: 

 Behold-

ninger 

Renteinntekter for 

innenlandske 

finansformidlere 

  Behold-

ninger 

Renteutgifter for 

innenlandske 

finansformidlere 

Lån til utenlandske 

ikke-banker 

   Innskudd hos 

utenlandske ikke-

banker 

  

Eksport av FISIM for lån gitt til utlendinger (unntatt finansformidlere) beregnes ved hjelp av den eksterne 

referanserenten for interbanktransaksjoner som renteinntekt minus (beholdninger av lån multiplisert med den 

eksterne referanserenten). 

Eksport av FISIM for innskudd fra utlendinger (unntatt finansformidlere) beregnes som beholdninger av 

innskudd multiplisert med den eksterne referanserenten) minus renteutgifter. 

Dersom flere rentesatser benyttes for ulike valutaer eller valutagrupper deles lån og innskudd opp både etter 

institusjonell brukersektor og etter den valuta (eller valutagruppe) de er utstedt i. 

Oppdeling av FISIM fordelt på husholdninger i produktinnsats og konsum 

14.12  FISIM som tilskrives husholdninger deles opp i følgende kategorier: 

a)  produktinnsats i husholdningene i egenskap av eiere av bolig, 

b)  produktinnsats i husholdningene i egenskap av eiere av personlige foretak, og 

c)  husholdningenes konsum. 

Beregningsmetoden krever at lån til husholdningene (beholdninger og rente) deles opp i følgende tilsvarende 

kategorier: 

i) boliglån, 

ii) lån til husholdninger i egenskap av eiere av personlige foretak, og 

iii) andre lån til husholdninger. 

Lån til husholdninger i egenskap av eiere av personlige foretak og boliglån føres vanligvis særskilt i de ulike 

oppdelinger av lån i finans- og valutastatistikker. Andre lån til husholdninger framkommer som en restpost 

ved å trekke de to tidligere nevnte lånekategoriene fra totalsummen. FISIM for lån til husholdninger bør 

fordeles mellom de tre kategoriene på grunnlag av opplysninger om beholdninger og renter for hver av de tre 

gruppene. Boliglån er ikke det samme som pantelån ettersom pantelån kan opptas til andre formål. 

Husholdningenes innskudd inndeles i: 

1)  innskudd fra husholdninger som eiere av personlige foretak, og 

2)  innskudd fra husholdninger som konsumenter.  
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Dersom det ikke foreligger statistikk over husholdningenes innskudd som eiere av personlige foretak, beregnes 

beholdninger av innskudd ved hjelp av en av følgende metoder: 

Metode 1 

Beholdninger av innskudd beregnes ved å anta at forholdet mellom beholdninger av innskudd og 

bruttoprodukt observert i de minste foretakene også gjelder for personlige foretak. 

Metode 2 

Beholdninger av innskudd beregnes ved å anta at forholdet mellom beholdninger av innskudd og omsetning i 

de minste foretakene også gjelder for personlige foretak. 

FISIM på innskudd fra husholdninger skal fordeles mellom FISIM på innskudd fra husholdninger som eiere av 

personlige foretak og FISIM på innskudd fra husholdninger som konsumenter, på grunnlag av gjennomsnittlig 

beholdning av de to kategoriene, som det ved mangel på ytterligere opplysninger kan benyttes samme 

rentesats på. 

Når nærmere opplysninger om husholdningenes lån og innskudd mangler, kan FISIM for husholdninger 

alternativt fordeles på produktinnsats og konsum, under forutsetning av at alle lån føres på husholdninger i 

egenskap av produsent eller eier av bolig, og at alle innskudd føres på husholdninger som konsumenter. 

BEREGNING AV IMPORT AV FISIM 

14.13  Utenlandske finansformidlere gir lån til innlendinger og mottar innskudd fra innlendinger. For hver 

institusjonell sektor kreves følgende opplysninger: 

 Behold-

ninger 

Renter mottatt av 

utenlandske 

finansformidlere 

og renter betalt av 

innenlandske 

brukere 

  Behold-

ninger 

Renter betalt av 

utenlandske 

finansformidlere 

og renter mottatt 

av innenlandske 

brukere 

Lån gitt av 

utenlandske 

finansformidlere 

   Innskudd hos 

utenlandske 

finansformidlere 

  

Import av FISIM for hver institusjonell sektor beregnes som følger: 

Import av FISIM for lån beregnes som renteinntekt for utenlandske finansformidlere minus (beholdninger av 

lån multiplisert med den eksterne referanserenten). 

Import av FISIM for innskudd beregnes som (beholdninger av innskudd multiplisert med den eksterne 

referanserenten) minus renteutgifter for utenlandske finansformidlere. 

Det anbefales at flere eksterne referanserenter benyttes for ulike valutaer eller valutagrupper (se nr. 14.10). 

FISIM UTTRYKT I VOLUM 

14.14  Volumestimater for FISIM beregnes ut fra beholdninger av lån og innskudd deflatert til pris i basisperioden 

ved hjelp av en generell prisindeks som for eksempel implisitt prisdeflator for innenlandsk konsum. 

Prisen på FISIM består av to komponenter. Den første er differansen mellom bankenes rente og 

referanserenten (eller motsatt for innskudd) som representerer de marginer finansformidlerne tjener, og den 

andre er prisindeksen som benyttes til å deflatere beholdningene av lån og innskudd til pris i basisperioden.  
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Volumene av FISIM beregnes som følger: 

FISIM i volum på lån gitt 

til institusjonell sektor  =  

FISIM på lån gitt til 

institusjonell sektor 
 × 

margin i 

basisperioden 

prisindeks effektiv margin 

 

FISIM i volum på 

innskudd fra institusjonell 

sektor 
 =  

FISIM på innskudd fra 

institusjonell sektor 
 × 

margin i 

basisperioden 

prisindeks effektiv margin 

Margin i basisperioden på lån er lik effektiv rente på lån minus referanserente. 

Margin i basisperioden på innskudd er lik referanserente minus effektiv rente på innskudd. 

Nominelt tilsvarer effektiv margin forholdet mellom FISIM og beholdning. Ved å erstatte effektiv margin med 

dette uttrykk i de to formlene over, framkommer følgende: 

FISIM i volum på lån gitt til 

institusjonell sektor  =  

beholdninger av lån gitt til 

institusjonell sektor 
 × margin i basisperioden 

prisindeks 

 

FISIM i volum på innskudd fra 

institusjonell sektor  =  

beholdninger av innskudd fra 

institusjonell sektor 
 × margin i basisperioden 

prisindeks 

BEREGNING AV FISIM ETTER NÆRING 

14.15  Fordelingen av FISIM på brukernæringer skjer på grunnlag av de enkelte næringenes beholdninger av lån og 

innskudd og dersom slike opplysninger ikke foreligger, på grunnlag av produksjonen i næringen. 

SENTRALBANKENS PRODUKSJON 

14.16  Sentralbankens produksjon måles per konvensjon som summen av kostnader, dvs. produktinnsats, 

lønnskostnader, kapitalslit og næringsskatter minus næringssubsidier. Det er ikke nødvendig å beregne FISIM 

for sentralbanken. 

Provisjoner og gebyrer for direkte målte tjenester som sentralbanken fakturerer både innenlandske og 

utenlandske enheter for, skal fordeles på disse enhetene. 

Bare den del av sentralbankens samlede produksjon (summen av kostnader minus provisjoner og gebyrer) som 

ikke selges, skal i henhold til praksis fordeles på finansformidleres produktinnsats — undersektor S.122 

(innskuddsinstitusjoner, unntatt sentralbanken) og undersektor S.125 (andre finansformidlere, unntatt 

forsikringsselskaper og pensjonskasser) — i forhold til hver av disse undersektorenes respektive 

bruttoprodukt. 

 For å balansere kontoene for undersektor S.122 og S.125 skal verdien av deres respektive produktinnsats av 

tjenester levert av sentralbanken oppveies av en løpende overføring av samme beløp (klassifisert under D.759 

«andre diverse løpende overføringer») mottatt fra sentralbanken. 

 ______  
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KAPITTEL 15 

KONTRAKTER, LEASINGKONTRAKTER OG LISENSER 

INNLEDNING 

15.01  Kontrakter er avtaler om vilkårene for levering av varer, tjenester og eiendeler til kundene. Kontrakter om 

enkelt salg av varer, tjenester og eiendeler fastsetter verdien og tidspunktet for registrering av transaksjonen, 

som for varer er ved overdragelse av eiendomsretten. Forskjellen mellom betalingstidspunkt og tidspunktet for 

registrering gjenspeiles i poster som registreres som andre fordringer/gjeld i konto for finanstransaksjoner. 

15.02  Leasingkontrakter, lisenser og tillatelser er kontrakter som fastsetter klassifiseringen av betalinger og det 

økonomiske eierskapet til eiendeler. Enkelte av kontraktene er en særskilt type ikke-finansiell kapital. 

15.03  I dette kapittel drøftes registrering av ulike typer komplekse kontrakter og deres underliggende strømmer og 

beholdninger i sju avsnitt: 

a)  skillet mellom operasjonell leasing, ressursleasing og finansiell leasing, 

b)  tillatelser til å utnytte naturressurser, 

c)  tillatelser til å utøve visse virksomheter, 

d)  offentlig-private partnerskap, 

e)  kontrakter om tjenestekonsesjon, 

f)  omsettelige operasjonelle leasingkontrakter, 

g)  enerett til framtidige varer og tjenester. 

SKILLET MELLOM OPERASJONELL LEASING, RESSURSLEASING OG FINANSIELL LEASING 

15.04  Det skilles mellom tre typer leasing av ikke-finansiell kapital (se tabell 15.1): 

a)  operasjonell leasing, 

b)  ressursleasing, 

c)  finansiell leasing. 

Hver av disse leasingtypene gjelder anvendelse av ikke-finansiell kapital: 

– ved operasjonell leasing og ressursleasing skjer det ingen endring i den økonomiske eiendomsretten og den 

juridiske eieren fortsetter å være den økonomisk eieren. Avtaler om ressursleasing benyttes for 

naturressurser, for eksempel grunn og radiospektrum. Avtaler om operasjonell leasing benyttes for alle 

andre typer ikke-finansiell kapital, 

– ved finansiell leasing skjer det en endring i den økonomiske eiendomsretten til eiendelen en og den 

juridiske eieren av eiendelen anses ikke for å være den økonomiske eieren. Avtaler om finansiell leasing 

kan gjelde alle typer ikke-finansiell kapital, og i noen tilfeller også naturressurser. 

15.05  Alle størrelser, som varer, tjenester, naturressurser, finansielle eiendeler eller gjeld har både en juridisk og en 

økonomisk eier. I mange tilfeller er økonomisk og juridisk eier den samme. I de tilfeller økonomisk og juridisk 

eier ikke er den samme, har den juridiske eieren overført ansvaret for den risiko som følger av anvendelse av 

størrelsen i økonomisk virksomhet, til den økonomiske eieren sammen med tilknyttede fordeler. Til gjengjeld 

mottar den juridiske eieren betaling fra den økonomiske eieren for andre risikoer og fordeler.   
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Tabell 15.1 — Registrering av tre ulike typer leasing 

Type leasing Registreringsmetode for brukeren 

Operasjonell leasing (ikke for naturressurser) Brukeren er ikke den økonomiske eieren av den ikke-

finansielle kapitalen. 

Leien registreres som betaling for en tjeneste, 

produktinnsats eller konsum i offentlig forvaltning, 

husholdninger eller ideelle organisasjoner.  

Ressursleasing (bare for naturressurser) Brukeren er ikke den økonomiske eieren av 

naturressursen. Betalingen er leie (formuesinntekt). 

Finansiell leasing Brukeren er økonomisk eier av ikke-finansiell kapital 

som er finansiert med et lån fra utleieren. Betalingene 

utgjør for det meste avdrag og renter på lånet. 

Deler av rentebetalingene kan registreres som FISIM 

når långiveren er en finansformidler. Denne 

betalingen klassifiseres som produktinnsats eller 

konsum i offentlig forvaltning, husholdninger eller 

ideelle organisasjoner. 

Tabell 15.2 — Registrering av tre ulike typer leasing etter transaksjonstype 

Transaksjonstype Type anvendelse og berørt eiendel 

Produktinnsats Operasjonell leasing av produsert kapital, for 

eksempel maskiner og immaterialrettigheter. 

FISIM ved finansiell leasing. 

Kapitalslit Bare for produsert kapital, og bare for den 

økonomiske eieren. 

Konsum Operasjonell leasing av varige konsumvarer. 

Kjøp av varige konsumvarer (herunder når de 

finansieres ved finansiell leasing eller kjøp på 

avbetaling). 

FISIM ved finansiell leasing til sluttforbrukere. 

Kjøp av ikke-finansiell kapital  

Investering i fast realkapital Kjøp av produsert kapital (herunder når den 

finansieres ved finansiell leasing). 

Erverv av naturressurser Kjøp av naturressurser, herunder retten til å utnytte 

dem til de er uttømt. 

Erverv av annen ikke-produsert kapital Kjøp av retten til å utnytte en naturressurs i en lengre 

periode, for eksempel en fiskekvote. 

Betaling av formuesinntekt  

Leie Ressursleasing, dvs. betaling for bruk av en 

naturressurs. 

Renter Finansiell leasing, dvs. kjøp av ikke-finansiell kapital 

som samtidig finansieres med et lån. 

Finansiell transaksjon: lån Finansiell leasing, dvs. kjøp av ikke-finansiell kapital 

som samtidig finansieres med et lån. 

15.06 Definisjon: Den økonomiske eier av størrelser som varer og tjenester, naturressurser, finansielle eiendeler eller 

gjeld, er den institusjonelle enhet som har rett til å gjøre krav på de fordeler som knytter seg til anvendelsen av 

størrelsen i økonomisk virksomhet, i kraft av at den påtar seg den risiko som følger av anvendelsen. 

15.07 Definisjon: Den juridiske eier av størrelser som varer eller tjenester, naturressurser, finansielle eiendeler eller 

gjeld, er den institusjonelle enhet som etter loven har rett til å gjøre krav på fordelene knyttet til størrelsene.  
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Operasjonell leasing 

15.08 Definisjon: Operasjonell leasing innebærer at den juridiske eier av en eiendel også er dens økonomiske eier, og 

påtar seg den driftsrisiko og mottar de økonomiske fordeler som følger av eiendelen ved å ta betalt for 

anvendelsen av den i produksjonsvirksomhet. 

15.09  En indikator på operasjonell leasing er at den juridiske eier har ansvar for reparasjoner og vedlikehold av 

eiendelen. 

15.10  Ved operasjonell leasing blir eiendelen stående på utleiers balanse. 

15.11  Betalinger for produsert kapital etter en operasjonell leasingkontrakt omtales som leie og registreres som 

betaling for en tjeneste (se tabell 15.2). Hvordan operasjonell leasing fungerer kan best beskrives når det 

gjelder utstyr ettersom operasjonell leasing ofte gjelder kjøretøyer, kraner, boreutstyr osv. Men operasjonell 

leasing kan benyttes for alle typer ikke-finansiell kapital. Den tjeneste som ytes av utleier består av mer enn 

bare å stille eiendelen til rådighet. Den omfatter andre elementer som bekvemmelighet og sikkerhet. Når det 

gjelder utstyr har utleieren, eller eieren av utstyret, vanligvis en beholdning av utstyr som er i god stand og 

som kan leies etter behov eller på kort varsel. Utleieren skal normalt være spesialist på driften av utstyret. 

Dette er viktig når det er tale om svært komplisert utstyr, for eksempel datamaskiner, der leieren kanskje ikke 

har den nødvendige ekspertise eller de nødvendige hjelpemidler til å vedlikeholde utstyret ordentlig. Utleieren 

kan også velge å erstatte utstyret i tilfelle alvorlig eller langvarig driftsavbrudd. Når det gjelder bygninger har 

utleier ansvar for at bygningsmassen er i god stand og for utbedring av skader som følge av for eksempel 

naturkatastrofe, og utleier har vanligvis ansvar for å sikre at heiser og varme- og ventilasjonssystemer fungerer 

tilfredsstillende. 

15.12  Operasjonell leasing ble opprinnelig utviklet for å oppfylle behovene til brukere som trenger visse typer utstyr 

bare med visse mellomrom. Mange avtaler om operasjonell leasing gjelder for kortere perioder, men leieren 

kan fornye avtalen når leieperioden utløper og samme bruker kan bruke utstyret ved flere anledninger. Med 

utviklingen av stadig mer kompliserte maskintyper, særlig på elektronikkområdet, er imidlertid de 

vedlikeholds- og reserveutstyrsløsningene som utleieren tilbyr, viktige faktorer som påvirker en bruker til å 

leie snarere enn å kjøpe. Andre faktorer som kan overbevise brukere om å leie i lengre perioder snarere enn å 

kjøpe, er konsekvensene for foretakets balanse, kontantstrømmer og skattekrav. 

Finansiell leasing 

15.13 Definisjon: Finansiell leasing innebærer at utleier er juridisk eier av eiendelen, men leieren er den økonomiske 

eier ettersom sistnevnte bærer driftsrisikoen og mottar de økonomiske fordelene ved anvendelsen av eiendelen 

i produksjonsvirksomhet. Til gjengjeld påtar leier seg et annet sett av risikoer og mottar godtgjørelser fra 

leieren i form av tilbakebetalinger knyttet til et lån. Det er ofte tilfelle at utleier, selv om han er juridisk eier av 

eiendelen, ikke kommer i fysisk besittelse av eiendelen, men samtykker til at den leveres direkte til leieren. En 

indikator på finansiell leasing er at den økonomiske eier har ansvar for å sørge for nødvendige reparasjoner og 

vedlikehold av eiendelen. 

15.14  Finansiell leasing registreres som et lån fra den juridiske eieren til leieren, som leieren så benytter til å erverve 

eiendelen. Eiendelen framkommer deretter på leierens balanse og ikke på utleierens balanse, og det tilknyttede 

lånet registreres som en eiendel hos utleieren og som gjeld hos leieren. Betalinger i forbindelse med finansiell 

leasing behandles ikke som leie, men som betaling av renter og avdrag på lån. Dersom utleier er en 

finansformidler behandles deler av betalingen også som en tjenesteandel (FISIM). 

15.15  Ved finansiell leasing er leasingobjektet ofte av en helt annen karakter enn de eiendeler utleieren anvender i 

sin produksjon, for eksempel når en bank som juridisk eier av et luftfartøy, leier det ut til et luftfartsselskap. 

Det er ikke økonomisk hensiktsmessig verken å registrere luftfartøyet eller tilknyttet kapitalslit i bankens 

regnskaper eller å utelate dem fra luftfartsselskapets regnskaper. Ved finansiell leasing unngås denne 

uhensiktsmessige formen for registrering av eierskapet til luftfartøyet og reduksjonen i dets verdi, samtidig 

som begge parters nettoformue forblir korrekt i hele leasingperioden. 

15.16  I forbindelse med finansiell leasing er det vanlig at leasingperioden varer i eiendelens fulle økonomiske 

levetid. I så fall tilsvarer verdien av lånet nåverdien av de betalinger som skal gjøres i henhold til 

leasingkontrakten. Denne verdien dekker eiendelens kostpris og omfatter vanligvis også et gebyr som utleier 

krever inn og som periodiseres over hele leasingperioden. Faste betalinger til utleier kan registreres som 

bestående av fire komponenter: rente, avdrag, gebyr til utleier og FISIM (dersom utleier er en 

finansformidler). Dersom avtalevilkårene ikke fastsetter særskilt hvordan de første tre elementene skal 

identifiseres, skal avdragene tilsvare reduksjonen i verdien av eiendelen (kapitalslit), rentene skal tilsvare 

kapitalavkastningen på eiendelen og tjenesteandelen skal tilsvare differansen mellom totalbeløpet som skal 

betales og disse to elementene. 
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15.17  Det kan også forekomme finansielle leasingkontrakter der leasingperioden er kortere enn eiendelens 

økonomiske levetid. I så fall dekker verdien av det beregnede lånet igjen kostpris på eiendelen og gebyret som 

utleier krever, pluss verdien av de tjenesteandeler som skal betales i henhold til avtalevilkårene. Faste 

betalinger til utleier skal registreres som renter og avdrag på lånet, gebyr til utleier og FISIM (dersom utleier 

er en finansformidler). Det kan også omfatte forskuddsbetaling for å finansiere gjenkjøp av eiendelen ved 

leasingperiodens utløp. Avhengig av kontraktsvilkårene kan eiendelen ved leasingperiodens utløp overføres til 

leierens balanse. Verdien av utestående restbeløp på lånet vil være lik forventet markedsverdi av eiendelen ved 

leasingperiodens utløp som fastsatt ved inngåelse av leasingkontrakten. På dette tidspunkt kan eiendelen 

returneres til utleier, leieren kan benytte seg av muligheten til å rettmessig erverve eiendelen eller en ny 

leasingkontrakt kan inngås. 

Ved finansiell leasing bærer leieren risikoene og nyter godt av fordelene knyttet til anvendelsen av eiendelen. 

Eventuelle kapitalgevinster og -tap på forventet verdi av eiendelen ved leasingperiodens utløp, skal derfor 

tilfalle leieren. Dersom eiendelen rettmessig erverves av leieren ved leasingperiodens utløp, skal 

kontantbetalingene registreres som tilbakebetaling på lånet ettersom eiendelen allerede er oppført i leierens 

balanse. 

Dersom eiendelen tilbakeføres til utleieren registreres en transaksjon for kjøpet av eiendelen til gjeldende 

markedsverdi. Provenyet benyttes til å tilbakebetale utestående beløp på lånet, og en eventuell differanse 

mellom disse to beløpene registreres som en kapitaloverføring. Betalingene i løpet av leasingperioden vil ofte 

innbefatte forskuddsbetaling på ervervet av eiendelen slik at transaksjonen skjer uten kontantvederlag, 

ettersom lånet på dette tidspunkt er tilbakebetalt i sin helhet. 

Dersom det inngås avtale om en ny leasingperiode vil den nye kontrakten måtte analyseres for å fastslå om den 

er en videreføring av en finansiell leasingkontrakt eller en operasjonell leasingkontrakt. 

15.18  Selv om en finansiell leasingkontrakt typisk vil løpe over flere år, er det ikke avtalens varighet som avgjør om 

den anses som en finansiell eller en operasjonell leasingkontrakt. I noen tilfeller kan eiendelen leases for en 

kort periode, kanskje bare ett år om gangen, men kontrakten inneholder et vilkår om at leieren påtar seg fullt 

ansvar for eiendelen, herunder alt vedlikehold og dekning for ekstraordinære skader. Selv om leasingperioden 

er kort, og selv om utleier ikke nødvendigvis er en finansformidler, skal leasingkontrakten registreres som en 

finansiell leasingkontrakt og ikke en operasjonell leasingkontrakt dersom leieren påtar seg hoveddelen av 

risikoen og mottar alle fordelene knyttet til anvendelse av eiendelen i produksjonsvirksomhet. I praksis er det 

imidlertid vanskelig å avvike fra registreringen i foretakets regnskap, som følger internasjonale 

regnskapsstandarder, der finansiell leasing er begrenset til å gjelde leasingkontrakter som dekker storparten av 

en eiendels økonomiske levetid. 

15.19  Alle selskaper som spesialiserer seg på finansiell leasing, selv om det kalles et eiendomsselskap eller 

luftfartøyleasingselskaper, skal klassifiseres som finansformidlere som tilbyr lån til de enheter som leaser 

eiendeler fra dem. Dersom utleier ikke er en finansformidler deles betalingene knyttet til det beregnede lånet 

bare inn i avdrag og renter. Dersom utleieren er en finansformidler inntas enda en komponent som utgjør 

tjenesteandelen (FISIM). 

15.20  Kjøp på avbetaling er en form for finansiell leasing. 

Definisjon: En ordning med kjøp på avbetaling foreligger når en varig vare selges til en kjøper mot avtalte 

betalinger på et senere tidspunkt. Kjøperen tar varen i besittelse umiddelbart selv om den juridisk sett fortsatt 

er utleierens eiendom som sikkerhet inntil leier har foretatt alle avtalte betalinger. 

15.21  Kjøp på avbetaling begrenses vanligvis til varige konsumvarer og de fleste kjøp skjer i husholdningssektoren. 

Enheter som finansierer kontrakter om kjøp på avbetaling er typisk særskilte institusjonelle enheter som 

opptrer i nært samarbeid med selgere av varige varer. 

15.22  Ved kjøp på avbetaling registreres den varige varen som om den var ervervet av kjøperen på den dag kjøperen 

tar eiendelen i besittelse og til den markedspris som ville blitt realisert i en tilsvarende transaksjon. Kjøperen 

mottar et imputert lån til tilsvarende verdi. Betalinger fra kjøper til finansierer registreres som avdrag og rente 

ved bruk av samme metode som den som benyttes ved finansiell leasing. Den produksjonsvirksomhet som 

utføres av enheter som finansierer kontrakter om kjøp på avbetaling, er finansformidling. Ettersom de 

vanligvis ikke krever særskilte gebyrer for sine tjenester, regnes hele produksjonen som FISIM og beregnes 

som mottatt formuesinntekt minus betalt rente. Som ved konvensjonell finansiell leasing kan det være 

vanskelig å fastsette renteutgiftene og de må derfor beregnes. 

Ressursleasing 

15.23 Definisjon: Ressursleasing innebærer at eieren av en naturressurs gjør denne tilgjengelig for en leier mot 

betaling som registreres som leie. 
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15.24  Ved ressursleasing balanseføres ressursen hos utleieren selv om den anvendes av leieren. En eventuell 

reduksjon i verdien på naturressursen registreres som økonomisk forsvinning av ikke-produsert kapital (under 

K.21 «uttømming av naturressurser»). Den registreres ikke som en transaksjon på linje med kapitalslit 

ettersom det ikke finnes noen fast realkapital som kan forbrukes. Betalinger som skal gjøres i henhold til en 

avtale om ressursleasing, og bare disse, registreres som leie. 

15.25  Det klassiske eksempelet på en ressurs som kan være gjenstand for en ressursleasingkontrakt, er grunn. 

Utnyttelse av andre naturressurser registreres også på samme måte, for eksempel tømmer, fisk, vann, 

mineralressurser og radiospektrum. 

Tillatelser til å utnytte naturressurser 

15.26  Tillatelser til å utnytte naturressurser kan gis av den offentlige forvaltningen, men kan også gis av private 

eiere, for eksempel gårdbrukere og foretak. 

15.27  Tillatelse til å utnytte en naturressurs kan registreres på tre ulike måter (se tabell 15.3): 

a)  eieren kan utvide eller inndra tillatelse til fortsatt utnyttelse av eiendelen fra en leasingperiode til en 

annen, 

b)  eieren kan tillate at ressursen utnyttes i en lengre periode på en slik måte at brukeren faktisk kontrollerer 

utnyttelsen av ressursen i denne perioden med liten eller ingen innblanding fra eieren, 

c)  eieren tillater at ressursen utnyttes til den er uttømt. 

Det første alternativet behandles som ressursleasing og registreres som leie. 

Alternativ to kan føre til at det i tillegg til at det registreres leie, også oppstår en eiendel for brukeren som er 

skilt fra selve ressursen, men der verdien av ressursen og den eiendel som gir bruksrett til ressursen er 

forbundet. 

Eiendelen (kategori AN.222) registreres bare dersom verdien av den, dvs. de fordeler som tilfaller innehaveren 

ut over verdien av tildelingen av tillatelsen, kan realiseres ved overføring av eiendelen. Slike tillatelser 

observeres først gjennom økonomisk oppståelse av eiendeler (kategori K.1, se bokstav nr. 6.06 bokstav g)). 

Dersom verdien av eiendelen ikke realiseres vil den falle ned mot null ved utløpet av leasingperioden. 

Alternativ tre medfører salg (eller muligens ekspropriasjon) av selve naturressursen. 

Tabell 15.3 — Registrering av tre ulike typer tillatelse til utnyttelse av naturressurser 

Type utnyttelse Registreringsmetode 

Tillatelse til midlertidig utnyttelse, eventuelt for en 

lengre periode. 

Ressursleasing: leie (formuesinntekt). 

Under brukerens kontroll i en lengre periode, risikoer 

og fordeler bæres av brukeren, tillatelsen kan 

overføres til en realiserbar verdi. 

Leie og tilblivelse av en ny eiendel for retten til å 

utnytte naturressursen. 

Utnyttelse til naturressursen er uttømt: permanent 

bruk (alle risikoer og fordeler bæres av brukeren). 

Salg av naturressurser. 

15.28  Når det skal skilles mellom leie, tilblivelse av en ny eiendel og salg av naturressursen er hovedkriteriet 

overføring av risikoer og fordeler. Naturressursen anses som solgt dersom alle risikoer og fordeler er blitt 

overført. En ny eiendel oppstår dersom overføringen av risikoer og fordeler fører til en særskilt og overførbar 

tillatelse med en realiserbar verdi. Bruk av andre kriterier som forhåndsavtaler om betaling, forskuddsbetaling 

og tillatelsens varighet i selskapsregnskapene kan være villedende ettersom de ikke nødvendigvis gjenspeiler 

overføringen av risikoer og fordeler. 

15.29  Naturressurser som grunn og mineralressurser, kan erverves av utlendinger. Salg av naturressurser skal 

imidlertid ikke registreres som salg til en utenlandsk enhet. I slike tilfeller opprettes det en fiktiv innenlandsk 

enhet som har eiendomsretten til naturressursen. Den utenlandske enheten eier den fiktive innenlandske 

enhetens egenkapital. Samme registreringsprinsipp anvendes dersom innenlandske enheter erverver 

naturressurser i utlandet.  
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15.30  Det offentliges inntekter fra en viss type naturressurser (for eksempel fra olje og naturgass) kan bestå av en 

lang rekke transaksjoner. Eksempler er: 

a)  leie ved ressursleasing, 

b)  disposisjon av ikke-produsert kapital, for eksempel salg av naturressurser eller salg av lisenser for 

utnyttelse over et lengre tidsrom, 

c)  utbytte fra et offentlig selskap som utnytter naturressurser, 

d)  selskapsskatt betalt av selskaper som utnytter naturressurser. 

Tillatelser til å utøve visse virksomheter 

15.31  I tillegg til lisenser og leasingkontrakter på utnyttelse av en eiendel, kan det gis tillatelse til å utøve en bestemt 

virksomhet, helt uavhengig av hvilke eiendeler som inngår i virksomheten. Tillatelsene avhenger ikke av 

kvalifiseringskriterier (for eksempel krav om bestått førerprøve for å kunne kjøre bil) men har som formål å 

begrense antallet enheter med rett til å utøve virksomheten. Slike tillatelser kan gis av offentlig forvaltning 

eller private institusjonelle enheter, og de to tilfellene behandles forskjellig. 

Tabell 15.4 —Registrering av anvendelse og kjøp av ikke-finansiell kapital etter type transaksjon og 

strøm 

Transaksjonstype Type anvendelse/kjøp, type eiendel og betalingstype 

Produktinnsats Operasjonell leasing av produsert kapital, f.eks. maskiner og 

immaterialrettigheter. 

Regelmessige betalinger fra selskaper for levering av vann. 

FISIM tilknyttet finansiell leasing. 

Kapitalslit Bare for produsert kapital, og bare for den økonomiske eieren. 

Konsum Operasjonell leasing av varige konsumvarer. 

Kjøp av varige konsumvarer, herunder når de finansieres ved finansiell leasing 

eller avtale om kjøp på avbetaling. 

Kjøp av ikke-finansiell 

kapital 

 

Investering i fast realkapital Kjøp av produsert kapital (herunder når det finansieres ved finansiell leasing). 

Erverv av naturressurser Kjøp av en naturressurs, herunder retten til å utnytte den til den er uttømt. 

Kjøp av retten til å utnytte en naturressurs i en lengre periode, f.eks. en 

fiskekvote. 

Erverv av annen ikke-

produsert kapital 

Omsettelige avtaler om deltidsbruksrett. 

Kjøp av en kontrakt som kan overføres til tredjemann. 

Kontrakter om framtidig produksjon, f.eks. kontrakter med fotballspillere og 

forfattere. 

Betaling som formuesinntekt Ressursleasing, dvs. betaling for kortsiktig bruk av en naturressurs. 

Leie Regelmessige betalinger for retten til å utvinne vann. 

Finansiell leasing, dvs. kjøp av ikke-finansiell kapital som samtidig finansieres 

med et lån. 

Inntektsoverføring Tillatelser gitt av offentlig forvaltning til å utøve en bestemt virksomhet som 

ikke avhenger av kvalifiseringskriterier, eller med et uforholdsmessig gebyr i 

forhold til kostnadene ved administrasjon av tillatelsesordningen. 

Utslippstillatelser gitt av offentlig forvaltning for å begrense de samlede 

utslippene. 

Næringsskatter  

Finansiell transaksjon: lån Finansiell leasing, dvs. kjøp av ikke-finansiell kapital som samtidig finansieres 

med et lån. 

Andre volumendringer i 

eiendeler 

Uttømming av naturressurser utført av eier. 

Ulovlig skogdrift, fiske eller jakt (ikke-kompensert beslagleggelse av 

dyrkede/oppdrettede ressurser eller naturressurser). 

Endring i prisen på 

eiendeler/ressurser 

Utløp av kontrakter, lisenser og tillatelser registrert som eiendeler. 
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15.32  Når offentlig forvaltning for eksempel begrenser antallet biler som har tillatelse til å drive drosjevirksomhet, 

eller begrenser antallet kasinoer ved å utstede tillatelser, skaper de i realiteten monopolgevinst for de 

godkjente aktørene og får en del av gevinsten tilbake i form av gebyrer. Slike gebyrer registreres som andre 

avgifter. Dette prinsippet får anvendelse på alle tilfeller der offentlig forvaltning utsteder tillatelser for å 

begrense antallet enheter som driver virksomhet innenfor et bestemt område, og der grensen fastsettes tilfeldig 

og ikke bare på grunnlag av kvalifiseringskriterier. 

15.33  Dersom tillatelsen gjelder for flere år skal betalingen registreres i henhold til påløptprinsippet med en post for 

fordringer/gjeld for den delen av gebyret som gjelder for påfølgende år. 

15.34  Insentivet til å skaffe en slik tillatelse er at innehaveren av tillatelsen mener at han har rett til å motta 

monopolgevinsten fordi de framtidige inntektene forventes å overstige det han betaler for å få rett til dem. 

Fordelen for innehaveren ut over den verdi som tilfaller utstederen, behandles som en eiendel dersom 

innehaveren av tillatelsen kan realisere den ved å overføre eiendelen. Eiendeler av denne typen betegnes som 

en tillatelse til å utøve bestemte typer virksomhet (AN.223). 

15.35  Tillatelse til å utøve bestemte typer virksomhet opptrer først som en eiendel på kontoen for andre 

volumendringer i eiendeler. Verdiendringer, både økning og reduksjon, registreres i kontoen for omvurdering. 

15.36  Tillatelsens verdi som eiendel fastsettes ut fra hvilken verdi den kan selges for, eller beregnes dersom denne 

verdien ikke er tilgjengelig, som nåverdien av den framtidige strømmen av monopolgevinster. Dersom 

tillatelsen selges videre overtar den nye eieren retten til å motta refusjon fra offentlig forvaltning dersom 

tillatelsen tilbakekalles samt en rett til monopolgevinsten. 

15.37  En tillatelse til å utøve en bestemt type virksomhet som er utstedt av offentlig forvaltning, behandles som en 

eiendel bare når alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  den berørte virksomheten utnytter ikke en eiendel/ressurs som tilhører det offentlige. Om den gjør det, 

behandles tillatelsen til å anvende eiendelen/ressursen som operasjonell leasing, finansiell leasing, 

ressursleasing eller eventuelt som erverv av en eiendel som innebærer at lisensinnehaveren har tillatelse til 

å anvende eiendelen etter eget skjønn over lengre tid, 

b)  tillatelsen utstedes ikke på grunnlag av kvalifiseringskriterier. Slike tillatelser behandles enten som skatter 

eller som betaling for tjenester, 

c)  antallet tillatelser er begrenset og tillater dermed at innehaveren kan motta monopolgevinster ved 

utøvelsen av den aktuelle virksomheten, 

d)  innehaveren av tillatelsen skal kunne selge tillatelsen til tredjemann. 

Dersom noen av disse vilkårene ikke er oppfylt, behandles betalingene som skatter eller som betaling for 

tjenester. 

15.38  For andre enheter enn offentlig forvaltning er det langt mindre vanlig å kunne begrense deltakelsen i en 

bestemt type virksomhet. Et tilfelle er når det enten er obligatorisk eller ønskelig å være medlem i en 

yrkessammenslutning og det finnes en streng grense for hvor mange som kan være medlemmer. Et eksempel 

kan være dersom eieren av en eiendom begrenser antallet enheter som driver virksomhet på eiendommen, for 

eksempel et hotell som bare tillater ett drosjeselskap å hente gjester. I denne typen tilfeller behandles 

tillatelsene som betaling for tjenester. I prinsippet skal betalingen registreres etter påløptprinsippet for hele den 

perioden tillatelsen gjelder. Det er prinsipielt ingen grunn til at slike tillatelser ikke skulle kunne behandles 

som eiendeler dersom de kunne omsettes, men dette forekommer ikke ofte. 

15.39  En tillatelse til å utøve en bestemt type virksomhet som er utstedt av en annen enhet enn offentlig forvaltning, 

behandles som en eiendel bare når alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  den aktuelle virksomheten utnytter ikke en eiendel som tilhører utstederen av tillatelsen. Dersom den gjør 

det, skal tillatelsen til å anvende eiendelen behandles som operasjonell leasing, finansiell leasing eller 

ressursleasing, 

b)  antallet tillatelser er begrenset og tillater dermed at innehaveren kan motta monopolgevinster ved 

utøvelsen av den berørte virksomheten, 

c)  innehaveren av tillatelsen skal lovlig og i praksis kunne selge tillatelsen til tredjemann. 

Dersom noen av disse vilkårene ikke er oppfylt behandles betalingene som betaling for en tjeneste.  
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15.40  Offentlig forvaltning utsteder utslippstillatelser for å begrense de samlede utslippene. Slike tillatelser omfatter 

ikke anvendelse av en naturressurs ettersom det ikke er satt en verdi på atmosfæren slik at den dermed ikke er 

en økonomisk eiendel, og gebyret som betales for tillatelsen klassifiseres derfor som skatt. Tillatelsene er 

omsettelige og det vil finnes et aktivt marked for dem. Tillatelsene utgjør dermed eiendeler og skal verdsettes 

til den markedspris de kan selges for. 

Offentlig-private partnerskap (OPP) 

15.41  Offentlig-private partnerskap (OPP) er langsiktige kontrakter mellom to enheter der den ene erverver eller 

bygger en eiendel eller et sett av eiendeler, driver den i en periode og deretter overleverer eiendelen til den 

andre enheten. Slike ordninger finnes vanligvis mellom et privat foretak og offentlig forvaltning, men andre 

kombinasjoner er mulig, med et offentlig selskap som den ene part og en privat allmennyttig organisasjon som 

den annen part. 

Det er mange grunner til at offentlig forvaltning inngår et offentlig-privat partnerskap, for eksempel i håp om 

at privat ledelse vil føre til mer effektiv produksjon, at det gir tilgang til et bredere spekter av finansielle kilder 

eller ut fra et ønske om å redusere den offentlige gjelden. 

I avtaleperioden er det den private avtaleparten som har juridisk eierskap. Når kontraktsperioden utløper har 

offentlig forvaltning både økonomisk og juridisk eierskap. 

Ytterligere opplysninger om behandlingen av OPP-er gis i kapittel 20 (offentlige regnskaper). 

Kontrakter om tjenestekonsesjon 

15.42  Kontrakter om tjenestekonsesjon gir et selskap enerett til å yte visse tjenester. For eksempel når det gjelder 

konsesjon på offentlige tjenester, kan et privat selskap inngå en avtale med offentlig forvaltning som gir det 

private selskapet enerett til å drive, vedlikeholde og utføre investeringer i et offentlig anlegg (som 

vannforsyning eller motorvei med bompengeordning). Kontrakter om tjenestekonsesjon skal ikke registreres 

som eiendeler ettersom de ikke kan omsettes og det ikke kan realiseres noen verdi ved å overdra dem. 

Omsettelige operasjonelle leasingkontrakter (AN.221) 

15.43  Omsettelige operasjonelle leasingkontrakter er tredjemanns eiendomsrettigheter som gjelder for ikke-finansiell 

kapital unntatt naturressurser. Leasingkontrakten bør innebære økonomiske fordeler for innehaveren ut over de 

gebyrer som betales, og innehaveren bør kunne realisere disse fordelene ved å omsette dem. Verdien av 

leasingkontrakten er de fordeler som tilfaller innehaveren ut over den verdi som tilfaller utstederen. 

Omsettelige operasjonelle leasingkontrakter kan omfatte alle typer leieforhold og operasjonelle 

leasingkontrakter. En leietaker kan for eksempel framleie en leilighet til en tredjemann. 

Enerett til framtidige varer og tjenester (AN.224) 

15.44  Kontrakter om framtidig produksjon kan også gi opphav til eiendomsrettigheter for tredjemenn. Verdien av 

slike kontrakter er de fordeler som tilfaller innehaveren ut over den verdi som tilfaller utstederen.  

Eksempler er: 

a)  enerett til en persons (f.eks. en fotballspiller) arbeidsinnsats eller til å utgi litterære verker eller 

musikkframføringer. Verdien av slike rettigheter er det overskudd som kan skapes ved å overføre 

rettigheten til en pris som er høyere enn kostnaden ved å si opp den eksisterende kontrakten, 

b)  avtaler om deltidsbruksrett. Bare noen avtaler om deltidsbruksrett skal anses som erverv av en eiendel: 

1)  dersom eieren er tildelt et bestemt sted som er tilgjengelig for all framtid, har rett til å inngå i styret av 

ordningen eller kan selge eller testamentere rettigheten etter eget ønske, er avtalen høyst sannsynlig 

en eiendel av samme type som et hus, 

2)  dersom eieren har en fast avtale om å ha en form for bolig tilgjengelig i en bestemt periode i et 

bestemt tidsrom, er det sannsynlig at dette utgjør en forskuddsbetalt leasingkontrakt, dvs. 

forhåndsbetalt konsum i husholdninger, 

3)  denne forhåndsbetalte leasingkontrakten kan framleies i perioder eller gjenstående del av 

leasingperioden kan selges som en omsettelig operasjonell leasingkontrakt, 

4)  i en poengbasert ordning kan deltakerens eneste eiendel være i form av en fordring. 

 ______  
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KAPITTEL 16 

FORSIKRING 

INNLEDNING 

16.01  Forsikring er en virksomhet der institusjonelle enheter eller grupper av enheter beskytter seg selv mot negative 

økonomiske konsekvenser av bestemte usikre hendelser. Det skilles mellom to typer forsikring: trygde- og 

pensjonsordninger og annen forsikring. 

16.02  Trygde- og pensjonsordninger er ordninger som dekker sosiale risikoer og behov. Den organiseres ofte 

kollektivt for en gruppe, og deltakelse er som regel obligatorisk eller skjer på oppfordring fra tredjemann. 

Trygde- og pensjonsordninger omfatter: trygde- og pensjonsordninger som pålegges, kontrolleres og 

finansieres av offentlig forvaltning, og ordninger knyttet til ansettelsesforhold som tilbys og drives av 

arbeidsgivere på vegne av deres ansatte. Trygde- og pensjonsordninger beskrives i kapittel 17. 

16.03  Annen forsikring enn trygde- og pensjonsordninger dekker hendelser som død, forsikring med utbetaling ved 

en fastsatt oppnådd alder, brann, naturkatastrofer, oversvømmelse, bilulykker osv. Forsikring som gjelder ved 

dødsfall eller som utbetales ved en fastsatt oppnådd alder, kalles livsforsikring og forsikring som gjelder alle 

andre hendelser kalles skadeforsikring. 

16.04  Dette kapittel omhandler livsforsikring og skadeforsikring. Det beskriver hvordan forsikringsvirksomhet 

registreres i regnskapene. 

16.05  Rettigheter og plikter knyttet til en forsikring er fastsatt i en forsikringspolise. Forsikringspolisen er en avtale 

mellom en forsikringsgiver og en annen institusjonell enhet, kalt forsikringstakeren. I henhold til avtalen 

betaler forsikringstakeren et beløp kalt forsikringspremie til forsikringsgiveren, og når en bestemt hendelse 

inntreffer betaler forsikringsgiveren erstatning til forsikringstakeren eller en utpekt person. På denne måten 

beskyttes forsikringstakeren mot visse typer risiko og ved å samle risikoene forsøker forsikringsgiveren å tjene 

mer på innbetalte forsikringspremier enn det som må betales ut i erstatning. 

16.06  Forsikringspolisen definerer de berørte partenes roller, som er  

a)  forsikringsgiveren som besørger dekning, 

b)  forsikringstakeren som har ansvar for å betale forsikringspremier, 

c)  den begunstigede som mottar erstatning, 

d)  den forsikrede personen eller gjenstanden som er utsatt for risikoen. 

I praksis kan forsikringstakeren, den forsikrede personen og den begunstigede være samme person. 

Forsikringspolisen angir disse rollene og fastsetter hvilken person som innehar den enkelte rolle. 

16.07  Den vanligste formen for forsikring kalles direkte forsikring der institusjonelle enheter tegner forsikring hos en 

forsikringsgiver mot finansielle konsekvenser av bestemte risikoer. Men foretak som yter direkte forsikring 

kan i sin tur forsikre seg selv ved å forsikre deler av den risiko som er direkte forsikret, hos en annen 

forsikringsgiver. Dette kalles gjenforsikring og foretakene som yter denne tjenesten, kalles gjenforsikrere. 

Direkte forsikring 

16.08  Det finnes to typer direkte forsikring: livsforsikring og skadeforsikring. 

16.09 Definisjon: Livsforsikring innebærer at en forsikringstaker foretar regelmessige innbetalinger til et 

forsikringsgiver mot at forsikringsgiveren garanterer å utbetale en avtalt sum, eller en livrente, til den 

begunstigede på en fastsatt dato eller tidligere dersom den forsikrede personen dør før denne datoen. En 

livsforsikringspolise kan gi rett til ytelser som følge av en rekke risikoer. For eksempel kan en livsforsikring 

som gir rett til ytelser ved høy alder gi forsikringstakeren rett til ytelser ved fylte 65 år, og når 

forsikringstakeren dør kan den overlevende ektefellen ha rett på ytelser livet ut. 

16.10  Livsforsikring dekker også tilleggsforsikringer mot personskade, herunder arbeidsuførhet, forsikring mot 

dødsfall som følge av ulykke og forsikring mot uførhet som følge av ulykke eller sykdom. 

16.11  Noen livsforsikringsklasser gir rett til ytelser dersom den hendelsen det forsikres mot inntreffer, for eksempel 

forsikring som er knyttet til et pantelån der det bare utbetales en ytelse til innløsing av pantelånet dersom 

inntektsmottakeren dør før det gjeldende lånet er nedbetalt. De fleste slike forsikringsklasser inneholder et 

betydelig innslag av sparing kombinert med et innslag av risikodekning. På grunn av det store innslaget av 

sparing anses livsforsikring som en form for sparing, og tilhørende transaksjoner registreres i 

finansregnskapet. 
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16.12 Definisjon: Skadeforsikring innebærer at en forsikringstaker foretar regelmessige innbetalinger til et 

forsikringsgiver mot at forsikringsgiveren garanterer å utbetale en avtalt sum til den begunstigede dersom en 

bestemt hendelse unntatt dødsfall inntreffer. Eksempler på slike hendelser er: ulykker, sykdom, brann osv. 

Ulykkesforsikring som dekker livrelaterte risikoer klassifiseres i de fleste europeiske stater som 

skadeforsikring. 

16.13  En livsforsikringspolise som gir rett til ytelse i tilfelle dødsfall innen et bestemt tidsrom, men ikke i andre 

tilfeller, kalles vanligvis en tidsbestemt forsikring og anses i nasjonalregnskapet som en skadeforsikring fordi 

et det bare utbetales erstatning dersom en bestemt hendelse inntreffer og ikke ellers. På grunn av måten 

forsikringsenhetene fører sine regnskaper, er det i praksis ikke alltid mulig å skille mellom tidsbestemte 

forsikringer og livsforsikringer. I slike tilfeller kan tidsbestemte forsikringer behandles på samme måte som 

livsforsikringer. 

16.14  Både livsforsikring og skadeforsikring innebærer risikospredning. Forsikringsgivere mottar vanligvis små 

regelmessige innbetalinger av forsikringspremier fra forsikringstakere og utbetaler større summer til 

skadelidende når det inntreffer hendelser som er dekket av forsikringspolisen. Når det gjelder skadeforsikring 

spres risikoene på alle forsikringstakere. En forsikringsgiver fastsetter forsikringspremiene som årlig skal 

betales for forsikringstjenestene i henhold til antallet erstatningskrav de forventer å utbetale i løpet av samme 

år. Antallet erstatningsberettigede er vanligvis langt lavere enn antallet forsikringstakere. For den enkelte 

skadeforsikringstaker er det, selv på lang sikt, ikke noe forhold mellom de premier som innbetales og den 

erstatning som mottas, men forsikringsgiveren fastsetter årlig et slikt forhold for hver skadeforsikringsklasse. 

Når det gjelder livsforsikringer, er det viktig for både forsikringstakeren og forsikringsgiveren at det over tid 

er et forhold mellom innbetalte premier og utbetalte erstatninger. En person som tegner en livsforsikring 

forventer at ytelsene som utbetales, minst tilsvarer premiene som er innbetalt fram til ytelsen skal utbetales, og 

forsikringen utgjør dermed en form for sparing. Når forholdet mellom størrelsen på forsikringspremiene og 

ytelsene fastsettes, må forsikringsgiveren sammenholde dette aspektet ved en forsikringspolise med 

forsikringstekniske beregninger av forventet levetid i den forsikrede befolkningen, herunder risiko for 

dødsulykker. I tillegg har forsikringsgiveren i perioden mellom mottak av premiene og utbetaling av ytelser, 

inntekt av å investere en del av de premiebeløp den mottar. Denne inntekten påvirker også premie- og 

ytelsesnivåene som forsikringsgiveren fastsetter. 

16.15  Det er vesentlige forskjeller mellom livsforsikring og skadeforsikring og dette fører til ulike typer poster i 

regnskapene. Skadeforsikring innebærer omfordeling i inneværende periode mellom alle forsikringstakere og 

noen få erstatningsberettigede. Livsforsikring innebærer hovedsakelig at premier innbetalt i løpet av et tidsrom 

omfordeles som ytelser som senere utbetales til samme forsikringstaker. 

Gjenforsikring 

16.16 Definisjon: En forsikringsgiver kan beskytte seg mot et uventet høyt antall erstatningskrav, eller uvanlig store 

krav, ved å tegne en gjenforsikringspolise hos en gjenforsikrer. Gjenforsikringsselskaper er konsentrert i et 

begrenset antall finanssentre og derfor er mange av gjenforsikringsstrømmene transaksjoner med utlandet. Det 

er vanlig at gjenforsikrere tegner gjenforsikringspoliser hos andre gjenforsikrere for å spre risikoene sine 

ytterligere. Denne utvidede formen for gjenforsikring kalles retrocesjon. 

16.17  Begrensning av risiko kan også oppnås når en gruppe forsikringsgivere i fellesskap påtar seg risikoene knyttet 

til en enkeltpolise. Den enkelte forsikringsgiver er bare ansvarlig for sin egen del av polisen, mottar 

tilsvarende andel av premiene og betaler samme andel av et eventuelt erstatningskrav eller en eventuell ytelse. 

Forvaltning av polisen foretas av enten en ledende forvalter eller en forsikringsmegler. Lloyd's of London er et 

eksempel på et forsikringsmarked der direkte og indirekte risikoer spres på en lang rekke forsikringsgivere. 

16.18  En forsikringsgiver som tilbyr direkte forsikring har ulike muligheter for å organisere indirekte dekning mot 

de risikoene forsikringsgiveren har påtatt seg. Det skilles mellom følgende klasser av gjenforsikring: 

a)  proporsjonal gjenforsikring der forsikringstakeren overfører en avtalt prosentandel av all risiko, eller av 

all risiko i en bestemt portefølje av direkteforsikringspoliser, til en gjenforsikrer. Dette innebærer at 

foretaket som yter direkte forsikring overfører en tilsvarende prosentandel av premiene til gjenforsikreren, 

som så imøtekommer den samme andelen av erstatningskravene når de oppstår. I slike tilfeller behandles 

eventuelle provisjoner på gjenforsikring som betales av gjenforsikreren til forsikringstakeren, som en 

reduksjon i tegnede gjenforsikringspremier, 

b)  ikke-proporsjonal gjenforsikring («excess of loss reinsurance»), der gjenforsikreren bare utsettes for risiko 

dersom størrelsen på den direkte erstatningen overstiger en avtalt grenseverdi. Dersom det er ingen eller få 

direkte erstatninger som overstiger grenseverdien, kan gjenforsikreren overdra en andel av sitt overskudd 

til direkteforsikringsgiveren. Overskuddsdeling behandles i regnskapet som en løpende overføring fra 

gjenforsikreren til direkteforsikringsgiveren.  
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Deltakende enheter 

16.19  De institusjonelle enheter som deltar i direkte forsikring og gjenforsikring er hovedsakelig forsikringsgivere. 

Det er mulig for andre typer foretak å yte forsikring som bivirksomhet, men regelverket for utøvelse av 

forsikringsvirksomhet tilsier som oftest at det skal føres særskilte regnskaper for alle aspekter av 

forsikringsvirksomheten, og det innebærer at de kan klassifiseres som særskilte institusjonelle enheter i 

undersektorene forsikringsselskaper (S.128) og pensjonskasser (S.129). Offentlig forvaltning kan utøve annen 

forsikringsvirksomhet, men det er igjen sannsynlig at virksomheten kan identifiseres som en særskilt enhet. 

Etter å ha konstatert at andre sektorer kan delta, forutsettes det i det følgende at all forsikringsvirksomhet 

utøves av enten innenlandske eller utenlandske forsikringsgivere. 

16.20  Enheter som hovedsakelig driver virksomhet som er nært knyttet til forsikringsvirksomhet, men som ikke selv 

påtar seg risiko, er hjelpeforetak for forsikring. Slike enheter klassifiseres i undersektoren finansielle 

hjelpeforetak (S.126) og omfatter blant annet følgende: 

a)  forsikringsmeglere, 

b)  private ideelle organisasjoner som betjener forsikringsforetak og pensjonskasser, 

c)  enheter hvis hovedvirksomhet er å være tilsynsmyndighet for forsikringsforetak, pensjonskasser og 

forsikringsmarkeder. 

PRODUKSJON INNEN DIREKTE FORSIKRING 

16.21  Forsikringsselskapet mottar en premie fra en kunde og beholder den til det framsettes et krav om erstatning 

eller forsikringsperioden utløper. I mellomtiden investerer forsikringsselskapet premien og inntekten fra 

investeringen utgjør en ekstra kapitalkilde som kan benyttes til å finansiere eventuelle erstatninger. 

Forsikringsselskapet fastsetter premiebeløpene slik at summen av premier pluss inntekten fra investeringen av 

dem minus forventede erstatningskrav, resulterer i en margin som forsikringsselskapet kan beholde. Denne 

marginen utgjør forsikringsselskapets produksjon. Produksjonen i forsikringsnæringen måles på en måte som 

gjenspeiler forsikringsgivernes politikk for premiefastsetting. I denne forbindelse må fire ulike poster 

defineres, nemlig: 

a)  opptjente premier, 

b)  tilleggspremier, 

c)  påløpte erstatninger eller forfalte ytelser, 

d)  forsikringstekniske avsetninger. 

Hver av disse postene drøftes hver for seg før det gis en beskrivelse av hvordan produksjonen i direkte 

skadeforsikring, direkte livsforsikring og gjenforsikring måles. 

Opptjente premier 

16.22 Definisjon: Opptjente premier utgjør den andel av tegnede premier som er opptjent i løpet av 

regnskapsperioden. Tegnede premier dekker det tidsrommet som er avtalt i forsikringspolisen. Differansen 

mellom tegnede premier og opptjente premier er premieavsetninger og inntas i avsetningene for ikke-opptjent 

premie. Slike beløp behandles som forsikringstakerens eiendel. Begrepet opptjente premier i 

forsikringsregnskap svarer til påløptprinsippet i nasjonalregnskapet. 

16.23  Forsikringspremien er enten en regelmessig premie som betales månedlig eller årlig, eller en engangspremie 

som vanligvis betales i begynnelsen av forsikringsperioden. Engangspremier forekommer vanligvis ved 

forsikring mot risikoer knyttet til større begivenheter, for eksempel ved oppføring av større bygninger eller 

utstyr eller ved vei-, jernbane-, sjø- eller lufttransport av varer. 

16.24  Opptjente premier i det aktuelle året består av følgende: 

tegnede premier 

pluss avsetning for ikke-opptjente premier ved inngangen av regnskapsåret 

minus avsetning for ikke-opptjente premier ved utgangen av regnskapsåret 

Eller beskrevet på en annen måte: 

tegnede premier 

minus endringen (minus økning eller pluss reduksjon) i avsetning for ikke-opptjente premier 
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16.25  Avsetning for ikke-opptjente premier og andre avsetninger inngår i forsikringstekniske avsetninger for 

skadeforsikring (AF.61) og forsikringstekniske avsetninger for livsforsikring (AF.62). En beskrivelse av 

forsikringstekniske avsetninger gis i nr. 16.43–16.45. 

16.26  Forsikringstakere må ofte betale en særskilt skatt på betaling av forsikringspremien. I mange stater er 

livsforsikringspremier unntatt fra denne forsikringsskatten. Ettersom forsikringsgiverne skal overføre denne 

skatten til den offentlige forvaltningen, inngår de berørte beløpene ikke i forsikringsgiverens årsregnskaper. 

Bare et relativt lite beløp – restbeløpet for året som ennå ikke er overført til det offentlige – kan eventuelt 

inngå i forsikringsgiverens balanse under handelskreditter. Skattebetalingene registreres ikke som sådan i 

forsikringsgiverens regnskaper. Denne skatten behandles som produktskatt i nasjonalregnskapet. Det 

forutsettes at forsikringstakerne betaler disse beløpene direkte til skattemyndighetene. 

Tilleggspremier 

16.27 Definisjon: Tilleggspremier er inntekt av investering av forsikringsgiverens forsikringstekniske avsetninger, 

som utgjør forpliktelser overfor forsikringstakerne. 

16.28  Særlig for livsforsikring, men også i mindre grad for skadeerstatning, overstiger summen av forfalte ytelser og 

påløpte erstatninger i en gitt periode ofte opptjente premier. Premier betales vanligvis regelmessig, ofte i 

begynnelsen av en forsikringsperiode, mens erstatningskravene oppstår senere, og når det gjelder 

livsforsikring utbetales ytelsene ofte mange år senere. I tidsrommet mellom innbetaling av premie og 

utbetaling av erstatning står det gjeldende beløpet til forsikringsgiverens rådighet og kan investeres og gi 

avkastning. Slike beløp kalles forsikringstekniske avsetninger. Formuesinntekten på avsetningene gjør det 

mulig for forsikringsgiveren å kreve lavere premier enn det som ellers vill vært nødvendig. Ved måling av den 

tjeneste som ytes tas det høyde for størrelsen på avkastningen samt den relative størrelsen på premier og 

erstatningskrav. 

16.29  For skadeforsikring opptjenes premiene kontinuerlig i løpet av forsikringsperioden, selv om en premie kanskje 

betales på begynnelsen av en dekningsperiode. På ethvert tidspunkt før utløpet av dekningsperioden 

oppbevarer forsikringsgiveren et beløp reservert for forsikringstakeren til dekning av eventuelle framtidige 

tjenester og erstatningskrav. Dette er en form for kreditt som forsikringstakeren yter til forsikringsgiveren og 

betegnes som ikke-opptjente premier. Selv om forsikringsgiverne skal utbetale erstatning når 

forsikringshendelsen inntreffer, kan erstatningen først bli utbetalt senere fordi det forhandles om størrelsen på 

beløpet som skal utbetales. Dette er en lignende form for kreditt som betegnes som reserver mot utestående 

krav. 

16.30  Lignende avsetninger gjøres for livsforsikringer, men i tillegg finnes det to andre elementer av 

forsikringsavsetninger: aktuarreserver for livsforsikringer og avsetninger for forsikringer med 

avkastningsandel. De representerer beløp som avsettes til framtidig utbetaling av ytelser. Avsetningene 

investeres som regel i finansielle eiendeler og avkastningen har form av inntekt fra investering. De kan 

benyttes til å finansiere økonomisk virksomhet som eiendomsdrift, til å skape netto driftsresultat enten i en 

særskilt virksomhet eller i sekundær aktivitet. 

16.31  All inntekt fra investering som tilskrives forsikringstakeren registreres i kontoen for primær inntektsfordeling 

som betalt til forsikringstakerne. For skadeserstatning tilbakebetales deretter samme beløp til 

forsikringsgiveren som tilleggspremier i kontoen for sekundær inntektsfordeling. For livsforsikring vises 

premiene og tilleggspremiene i finansregnskapet. 

Justerte påløpte erstatninger og forfalte ytelser 

16.32 Definisjon: Påløpte erstatninger og forfalte ytelser er forsikringsgiverens finansielle forpliktelser overfor 

berettigede med hensyn til risikoen for at forsikringshendelsen inntreffer i den aktuelle forsikringsperioden 

som fastsatt i forsikringspolisen. 

16.33  Begrepet «påløpte erstatninger» innen skadeforsikring og «forfalte ytelser» innen livsforsikring er i samsvar 

med påløptprinsippet i nasjonalregnskapet. 

Justerte påløpte erstatninger innen skadeforsikring 

16.34  Erstatningskravene kan deles inn i utbetalte erstatninger og påløpte erstatninger. Påløpte erstatninger viser til 

de beløp som skal utbetales for dekte risikoer som har materialisert seg i løpet av året. Om forsikringstakeren 

har meldt inn en tilsvarende hendelse er irrelevant. Deler av erstatningene vil bli utbetalt året etter eller senere, 

mens erstatninger som skyldes hendelser i tidligere år, utbetales i inneværende år. Den ubetalte delen av 

påløpte erstatninger legges til reserven mot utestående krav. 

16.35  Skadeforsikringskrav som påløper i løpet av kalenderåret har følgende form: 

utbetalte erstatninger 

minus avsetning for utestående krav ved inngangen av regnskapsåret 

pluss avsetning for utestående krav ved utgangen av regnskapsåret 
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Eller beskrevet på en annen måte: 

utbetalte erstatninger 

pluss endringen (pluss økning eller minus reduksjon) i avsetning for utestående krav. 

16.36  Eventuelle eksterne eller interne kostnader som forsikringsgiveren påtar seg i forbindelse med erstatningskrav, 

inngår ikke i påløpte erstatninger. Slike kostnader kan bestå av kostnader ved erverv, forvaltning av poliser, 

forvaltning av investeringer og behandling av erstatningskrav. Visse kostnader går ikke klart fram av 

datakildene for regnskapene. Eksterne kostnader omfatter utgifter til arbeid som forsikringsgiveren har bestilt 

fra en annen enhet og som føres i regnskapet som produktinnsats. Interne kostnader omfatter utgifter til arbeid 

utført av forsikringsgiverens egne ansatte, og som registreres i regnskapet som arbeidskraftkostnader. 

16.37  I tilfelle katastrofe skal de tap som oppstår ikke virke inn på størrelsen på erstatningene. Tap ved katastrofe 

skal registreres som en kapitaloverføring fra forsikringsgiveren til forsikringstakeren. Fordelen ved denne 

registreringsmåten er at forsikringstakerens disponible inntekt ikke øker kontraintuitivt, noe som ville vært 

tilfelle om erstatningene ble registrert på en annen måte (se nr. 16.92 og 16.93). 

16.38  Produksjon av forsikringstjenester er en kontinuerlig prosess og forekommer ikke bare når 

forsikringshendelsen inntreffer. Omfanget av påløpte erstatninger til skadeforsikringstakere varierer imidlertid 

fra år til år og det kan inntreffe hendelser som forårsaker særlig høye erstatningskrav. Verken volum eller pris 

på forsikringstjenester blir direkte påvirket av volatiliteten i skadeerstatningene. Forsikringsgivere fastsetter 

størrelsen på premiene på grunnlag av sine egne beregninger av sannsynligheten for at erstatninger påløper. 

Av den grunn bygger formelen for beregning av produksjon på justerte påløpte erstatninger, som er et overslag 

korrigert for volatilitet i erstatningskravene. 

16.39  Overslaget over justerte påløpte erstatninger kan utledes statistisk ved hjelp av en forventningsmodell som 

bygger på tidligere erfaringer med omfanget av erstatninger. Ved vurdering av historikken for utbetalte 

erstatninger må det imidlertid tas hensyn til den andel av slike erstatningskrav som utbetales i henhold til 

direkteforsikringsgiverens gjenforsikringspoliser. Dersom direkteforsikringsgiveren for eksempel har en ikke-

proporsjonal gjenforsikring («excess of loss reinsuranse»), fastsettes størrelsen på premiene slik at de dekker 

tap opp til det maksimalbeløp som gjenforsikringen dekker, pluss den gjenforsikringspremie 

direkteforsikringsgiveren betaler. Ved en proporsjonal gjenforsikringsavtale fastsettes premiene slik at de 

dekker den delen av erstatningskravene direkteforsikringsgiveren skal betale, pluss gjenforsikringspremien. 

16.40  En alternativ metode for å justere påløpte erstatninger for volatilitet, er å benytte regnskapsdata om endringer i 

ansvarlig kapital og utjevningsavsetninger. Utjevningsavsetninger er beløp som forsikringsgiveren i samsvar 

med lovpålagte eller administrative krav setter av til dekning av uvanlige eller uforutsett store erstatningskrav i 

framtiden. Slike beløp inntas i skadeforsikringstekniske avsetninger (AF.61) 

Forfalte livsforsikringsytelser  

16.41  Forfalte livsforsikringsytelser er de beløp som i henhold til en forsikringspolise skal betales i den aktuelle 

regnskapsperioden. For livsforsikringer er det ikke nødvendig å foreta justeringer for uventet volatilitet. 

16.42  Eventuelle kostnader knyttet til ytelser skal ikke inntas i forfalte livsforsikringsytelser, men skal registreres 

som produktinnsats og arbeidskraftkostnader. 

Forsikringstekniske avsetninger 

16.43 Definisjon: Forsikringstekniske avsetninger er de beløp som forsikringsgivere setter av. Avsetningene anses 

som eiendeler for forsikringstakere og gjeld for forsikringsgivere. Forsikringstekniske avsetninger kan deles 

inn i avsetninger til skadeerstatninger og avsetninger til livsforsikring og livrente. 

16.44  I henhold til rådsdirektiv 91/674/EØF(1) skilles det mellom sju typer av forsikringstekniske avsetninger. I 

hvert tilfelle viser balansen bruttobeløp for gjenforsikring, beløp overført til gjenforsikrer og nettobeløp. De 

sju typene avsetninger er: 

a)  avsetning for ikke-opptjente premier — differansen mellom tegnede premier og opptjente premier. Denne 

avsetningen kan, avhengig av nasjonal lovgivning, omfatte særskilte elementer knyttet til ikke-avløpne 

risikoer, 

  

(1) Rådsdirektiv 91/674/EØF av 19. desember 1991 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper (EFT L 374 av 

31.12.1991, s. 7). 
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b)  avsetninger for livsforsikring — slike avsetninger gjenspeiler nåverdien av forventede framtidige ytelser 

(herunder, men ikke begrenset til tildelte bonuser) minus nåverdien av framtidige premier. 

Tilsynsmyndighetene kan fastsette et tak for diskonteringssatsen som benyttes i beregningen av nåverdi, 

c)  avsetning for utestående erstatningskrav — differansen mellom påløpte og utbetalte erstatninger. Den 

tilsvarer en forsikringsgivers estimerte samlede kostnad ved å gjøre opp alle erstatningskrav knyttet til 

hendelser som har inntruffet innen utgangen av regnskapsåret, enten de er meldt eller ikke, minus de beløp 

som allerede er utbetalt i forbindelse med slike krav, 

d)  avsetninger til bonuser og premierabatter (med mindre de er nevnt i bokstav b) over) omfatter de beløp 

som er avsatt til forsikringstakere eller begunstigede i form av bonuser og premierabatter dersom disse 

beløpene ikke allerede er blitt kreditert forsikringstakeren eller den begunstigede, 

e)  utjevningsavsetningen består av beløp som i samsvar med lovpålagte eller administrative krav, avsettes til 

utjevning av variasjoner i skadefrekvensen for kommende år eller for å dekke særlige risikoer. Nasjonale 

myndigheter kan forby slike avsetninger, 

f)  andre forsikringstekniske avsetninger består blant annet av avsetninger for ikke-avløpne risikoer dersom 

disse ikke inngår i kategorien nevnt i bokstav a) over. Denne posten kan også innbefatte avsetninger for 

aldring idet det tas hensyn til at antallet erstatningskrav øker med stigende alder, for eksempel innen 

sykeforsikring, 

g)  forsikringstekniske avsetninger for livsforsikring når risikoen ved investeringen bæres av 

forsikringstakeren. Denne posten omfatter forsikringstekniske avsetninger opprettet for å dekke 

forpliktelser overfor forsikringstakerne innenfor rammen av livsforsikringspoliser, der verdien av 

avkastningen fastsettes i forhold til investeringer som forsikringstakeren bærer risikoen for, eller i forhold 

til en indeks, som er tilfellet med indeksregulerte livsforsikringer. Denne posten skal også omfatte 

forsikringstekniske avsetninger for tontiner. 

16.45  Ved utledning av endringer i forsikringstekniske avsetninger (F.61 og F.62) som benyttes i beregningen av 

produksjon, inngår ikke realiserte og urealiserte kapitalgevinster og -tap. 

Fastsettelse av produksjon innen forsikring 

16.46  Forsikringsgivere yter forsikringstjenester til sine kunder, men tar seg ikke uttrykkelig betalt for tjenestene. 

16.47  Forsikringsgiveren innkrever premier og utbetaler erstatninger eller ytelser dersom forsikringshendelsen 

inntreffer. Erstatningene eller ytelsene er den begunstigedes godtgjørelse for de økonomiske konsekvensene av 

forsikringshendelsen. 

16.48  De forsikringstekniske avsetningene er midler som forsikringsgiveren benytter til å investere og oppnå 

avkastning. Disse midlene og den tilhørende inntekten fra investeringen (tilleggspremier) er en forpliktelse 

overfor den begunstigede. 

16.49  Denne delen beskriver de opplysninger som er nødvendige for å beregne produksjon innen direkte forsikring 

og gjenforsikring. 

Skadeforsikring 

16.50  Forsikringsgiverens produksjon er de tjenester han yter til forsikringstakerne. 

16.51  Ved bruk av en forventningsmodell blir formelen for beregning av produksjon slik: 

opptjente premier 

pluss tilleggspremier 

minus justerte påløpte erstatninger 

der justerte påløpte erstatninger er korrigert for volatilitet i erstatningskravene ved bruk av historiske data eller 

opplysninger fra regnskapene om endringer i utjevningsavsetninger og ansvarlig kapital. Det er mindre 

variasjon i tilleggspremier enn i erstatninger, så det er derfor ikke behov for å justere for volatilitet. Når 

justerte erstatningskrav skal beregnes deles opplysningene inn etter produkt, for eksempel 

motorvognforsikring, forsikring på bygninger, osv. 

Dersom de nødvendige regnskapsopplysningene ikke er tilgjengelige og historiske statistikkdata ikke er 

tilstrekkelig til å utarbeide rimelige gjennomsnittsberegninger av produksjonen, kan produksjonen for 

skadeerstatning beregnes som summen av kostnader (herunder produktinnsats, arbeidskraftkostnader og 

kapitalkostnader) pluss et tillegg for «normalt overskudd».  
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Livsforsikring 

16.52  Produksjonen innen direkte livsforsikring beregnes separat som: 

opptjente premier 

pluss tilleggspremier 

minus forfalte ytelser 

minus økning (pluss reduksjon) i forsikringstekniske avsetninger for forsikringer med avkastningsandel. 

16.53  Dersom det ikke foreligger tilstrekkelige opplysninger til beregning av livsforsikring etter denne formelen, 

skal det benyttes en metode basert på summen av kostnader, tilsvarende den som er beskrevet for 

skadeforsikring. Som for skadeforsikring inngår et tillegg for normalt overskudd. 

16.54  Ved beregning av produksjon skal kapitalgevinster og -tap ikke inngå. 

Gjenforsikring 

16.55  Formelen for beregning av produksjon av gjenforsikringstjenester er den samme som for direkte forsikring. 

Men ettersom gjenforsikring primært har som formål å begrense direkteforsikringsgiverens eksponering for 

risiko, håndterer en gjenforsikrer uvanlig store erstatninger som et ledd i sin normale virksomhet. Av denne 

grunn og fordi markedet for gjenforsikring er konsentrert om et relativt lite antall store foretak på 

verdensbasis, er det mindre sannsynlig at gjenforsikreren vil oppleve et uventet stort tap enn at en 

direkteforsikringsgiver gjør det, særlig når det gjelder ikke-proporsjonal gjenforsikring. 

16.56  Produksjonen i gjenforsikring måles på samme måte som produksjon i direkte skadeforsikring. Det finnes 

imidlertid noen betalinger som er særskilte for gjenforsikring. Slike betalinger er provisjoner som betales til 

direkteforsikringsgiveren i forbindelse med proporsjonal gjenforsikring og overskuddsdeling ved ikke-

proporsjonal gjenforsikring. Når det tas hensyn til disse, blir formelen for beregning av produksjon i 

gjenforsikring som følger: 

opptjente premier minus utbetalte provisjoner 

pluss tilleggspremier 

minus både justerte påløpte erstatninger og overskuddsdeling 

TRANSAKSJONER I FORBINDELSE MED SKADEFORSIKRING 

16.57  Denne delen beskriver postene for registrering av konsekvensene av en skadeforsikringspolise. Poliser kan 

tegnes av foretak, privathusholdninger eller av utenlandske enheter. De poster som kreves når en polise er 

tegnet av et husholdningsmedlem og kan betraktes som en sosialforsikring, er beskrevet i kapittel 17.  

Fordeling av forsikringsproduksjon på brukere 

16.58  Produksjon hos skadeforsikringsgivere beskrives i nr. 16.51. Verdien av forsikringsgiveres produksjon 

registreres som anvendelse på følgende måte: 

a)  foretakenes produktinnsats, herunder følgende sektorer: ikke finansielle foretak (S.11), finansielle foretak 

(S.12), offentlig forvaltning (S.13), husholdninger som arbeidsgivere (S.141) og selvstendig 

næringsdrivende (S.142) eller ideelle organisasjoner (S.15), 

b)  konsum i privathusholdninger (S.143 og S.144), eller 

c)  eksport til utenlandske forsikringstakere (S.2). 

16.59  Produksjonsverdien fordeles på brukere etter type forsikring. 

16.60  Produksjonsverdien kan eventuelt fordeles på forsikringstakere som anvendelser, i forhold til premiene de 

faktisk betaler. 

16.61  Fordelingen av produksjon til produktinnsats er oppdelt etter næring. 

Forsikringstjenester til og fra utlandet 

16.62  Innenlandske forsikringsgivere kan yte forsikringstjenester til husholdninger og foretak i utlandet og 

innenlandske husholdninger og foretak kan kjøpe forsikringstjenester fra forsikringsgivere i utlandet. I den 

inntekt fra investering som innenlandske forsikringsgivere tilskriver forsikringstakere, inngår fordeling til 

forsikringstakere i utlandet. Slike utenlandske forsikringstakere betaler deretter også tilleggspremier til den 

innenlandske forsikringsgiveren.  
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16.63  Lignende hensyn får også anvendelse på behandlingen av innenlandske foretak og husholdninger som tegner 

poliser hos utenlandske forsikringsgivere. Innenlandske forsikringstakere mottar beregnet inntekt fra 

investering fra utlandet og betaler premier og tilleggspremier til utlandet. Det er vanskelig å beregne størrelsen 

på disse strømmene, særlig når det ikke finnes en innenlandsk forsikringsgiver å sammenligne med. 

Motpartsdata kan eventuelt brukes for å foreta beregninger for nasjonaløkonomien. Nivået på innenlandske 

transaksjoner må være kjent, og forholdet mellom tilleggspremier og faktiske premier i den økonomien som 

yter tjenestene, kan benyttes til å beregne den inntekt fra investering som skal mottas og tilleggspremiene som 

skal betales. 

Regnskapspostene 

16.64  Til sammen seks transaksjonspar registreres for skadeforsikring som ikke er ledd i en sosialforsikring: to par 

som gjelder måling av produksjon og konsum av forsikringstjenester, tre par som gjelder fordeling og ett par i 

finansregnskapet. I eksepsjonelle tilfeller kan en sjuende transaksjon som gjelder fordeling, registreres i 

kapitalkontoen. Verdien av produksjonen i virksomheten, inntekt fra investering som skal tilskrives 

forsikringstakerne og verdien av tjenesteandelen beregnes særskilt for skadeforsikring som beskrevet under.  

16.65  Produksjons- og konsumtransaksjonene er: 

a)  ettersom all slik virksomhet utført av innenlandske institusjonelle enheter ivaretas av forsikringsgivere, 

registreres produksjonen (P.1) i forsikringsgiverens produksjonskonto,  

b)  tjenesten kan forbrukes av hvilken som helst av sektorene i økonomien eller av utlandet. Verdien av 

tjenesten betales til forsikringsgivere. Betalinger fra foretakene regnes som produktinnsats (P.2) og 

registreres på forsikringsgivernes produksjonskonto. Forsikringsbetalinger foretatt av privathusholdninger 

regnes som konsum (P.3) og registreres på konto for inntektsanvendelse. Betalinger fra utlandet registreres 

som eksport av tjenester (P.62) i konto for varer og tjenester for utlandet 

16.66  Fordelingstransaksjonene dekker inntekt fra investering tilskrevet forsikringstakere i forbindelse med 

skadeforsikring, netto skadeforsikringspremier og forsikringserstatninger: 

a)  inntekt fra investering av skadeforsikringstekniske avsetninger tilskrives forsikringstakere (D.441). Den 

registreres derfor som en utgift for forsikringsgiverne og som en inntekt for alle sektorer og utlandet. 

Inntekt fra investering skal fordeles på forsikringstakere i forhold til deres skadeforsikringstekniske 

avsetninger eller eventuelt i forhold til faktisk tegnede premier (betalte). Både utgifter og inntekter 

registreres på konto for fordeling av primære inntekter, 

b)  netto direkte skadeforsikringspremier (D.711) er de premiebeløp og den inntekt fra investering som 

benyttes til å finansiere forsikringsgivernes utgifter. Disse premiene beregnes som opptjente premier pluss 

tilleggspremier minus forsikringsgivernes produksjonsverdi. Disse nettopremiene registreres som utgifter 

for alle sektorer i økonomien og for utlandet, og som inntekter for forsikringsgiverne. Fordelingen av 

nettopremier på sektorene gjøres på samme måte som fordeling av produksjon, 

c)  direkte skadeforsikringserstatninger (D.721) er beløp som forsikringsgiverne plikter å utbetale til 

forsikringstakerne når en forsikringshendelse inntreffer. Forsikringserstatninger registreres som inntekter 

for alle sektorer i økonomien og for utlandet, og som utgifter for forsikringsgiverne. Både nettopremier og 

erstatninger registreres på kontoen for sekundær inntektsfordeling. Noen erstatninger oppstår som følge av 

ting- eller personskade som forsikringstakeren forårsaker på tredjemann eller dennes eiendom. I slike 

tilfeller registreres gyldige erstatninger som betalt direkte fra forsikringsgiveren til den skadelidte og ikke 

indirekte via forsikringstakeren, 

d)  erstatninger som oppstår som følge av katastrofe regnes som andre kapitaloverføringer (D.99) snarere enn 

som løpende overføringer, og de registreres på kapitalkontoen som beløp betalt av forsikringsgiveren til 

forsikringstakeren, 

e)  i den finansielle balansen registreres skadeforsikringstekniske avsetninger (AF.61). Slike avsetninger 

registreres derfor som en gjeld for forsikringsgiverne og som en eiendel/fordring for alle sektorer og 

utlandet. Avsetningene består av forskuddsbetalte premier og utbetalte erstatninger. Det kreves ingen 

oppdeling av denne kategorien, men begge elementene skal inngå ved beregning av opptjente premier og 

påløpte erstatninger. 

16.67  Tabell 16.1 viser et eksempel på bokføring av slike strømmer.  
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Tabell 16.1 — Skadeforsikring 
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           Konto for utlandet          

0  0        P.62 Eksport av tjenester        0 0 

0 0         P.72 Import av tjenester       0  0 

           Produksjonskonto          

6 6         P.1 Produksjon  6    6   6 

4  0  4 0 3 0 0 1 P.2 Produktinnsats        4 4 

           Konto for primær inntektsfordeling          

6    6    6  D.441 Formuesinntekt som tilskrives 5 0 0 1 0 6 0  6 

           forsikringstakere          

           Konto for sekundær 

inntektsfordeling 

         

44  1  43 0 31 4 0 8 D.711 Netto skadeforsikringspremier  44    44   44 

45  0  45    45  D.721 Skadeforsikringserstatninger 6 0 1 35 0 42 3  45 

           Konto for anvendelse av 

disponibel inntekt 

         

2    2  2    P.3 Konsum        2 2 

           Finansiell balanse 

(åpningsbalanse) 

         

74  0  74 0 40 0 9 25 AF.61 Forsikringstekniske avsetninger,   74    74   74 

           skadeforsikring          

           Finansiell balanse 

(avslutningsbalanse) 

         

81  0  81 0 44 0 11 25 AF.61 Forsikringstekniske avsetninger,  81    81   81 

           skadeforsikring          

           Finansielle transaksjoner          

7  0  7 0 4 0 2 1 F.61 Forsikringstekniske avsetninger,  7    7   7 

           skadeforsikring          

           Konto for omvurdering          

0  0  0 0 0 0 0 0 AF.61 Forsikringstekniske avsetninger,   0    0   0 

           skadeforsikring          
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TRANSAKSJONER INNEN LIVSFORSIKRING 

16.68  Denne delen beskriver hvordan registreringen av livsforsikring skiller seg fra registreringen av 

skadeforsikring. Ytelser fra en livsforsikringspolise regnes som endring i formue, og registreres i 

finansregnskapet. For en forsikringspolise som regnes som sosialforsikring, registreres ytelsene i form av 

pensjoner som inntekt på kontoen for sekundær inntektsfordeling. Grunnen til forskjellsbehandlingen er at en 

forsikringspolise som ikke betraktes som en sosialforsikring, inngås fullstendig på forsikringstakerens eget 

initiativ. Forsikringspoliser som betraktes som sosialforsikring omfatter inngrep fra en tredjemann, vanligvis 

offentlig forvaltning eller arbeidsgiver, som oppfordrer eller pålegger forsikringstakeren å sette av midler til 

inntekt etter oppnådd pensjonsalder. Trygde- og pensjonsordninger beskrives i kapittel 17. 

16.69  Innehaveren av en livsforsikring er en enkeltperson som klassifiseres i husholdningssektoren (S.143 eller 

S.144). Dersom en arbeidsgiver tegner en livsforsikring for en ansatt, regnes dette som en tidsbestemt 

forsikring og ikke som en livsforsikring. Livsforsikringstransaksjoner skjer derfor bare mellom 

forsikringsgivere (klassifisert i undersektoren forsikringsselskaper, S.128) og innenlandske 

privathusholdninger (S.143 og S.144), med mindre tjenesten eksporteres til utenlandske husholdninger 

(klassifisert i sektoren utlandet, S.2). Produksjonsverdien for livsforsikring tilsvarer verdien av 

husholdningenes konsum og eksport av tjenester, og beregnes på samme måte som for skadeforsikring. Inntekt 

fra investering som tilskrives en forsikringstaker, behandles som tilleggspremier. Premier og erstatninger vises 

imidlertid ikke særskilt når det gjelder livsforsikring, og behandles ikke som løpende transaksjoner. De utgjør 

snarere elementer av en nettotransaksjon som registreres i finansregnskapet, der den finansielle eiendelen er 

livsforsikrings- og livrenterettigheter. 

16.70  Fire transaksjonspar registreres på kontoene: to par knyttet til produksjon og konsum av forsikringstjenesten, 

ett par viser hvordan inntekt fra investering tilskrives forsikringstakeren og ett par viser endringen i 

livsforsikrings- og livrenterettighetene: 

a)  produksjonen (P.1) innen livsforsikring registreres på forsikringsgiverens produksjonskonto, 

b)  verdien av de tjenester som forbrukes registreres som konsum (P.3) i husholdningene på konto for 

anvendelse av disponibel inntekt eller som betalt fra utlandet, som behandles som eksport av tjenester 

(P.62) til utenlandske husholdninger. Husholdningenes betalinger til utenlandske forsikringsgivere regnes 

som import av tjenester (P.72), 

c)  inntekt fra investering av forsikringstekniske avsetninger for livsforsikring som tilskrives 

forsikringstakernes (D.441), registreres på konto for fordeling av primær inntekt. Bonuser tildelt i 

forbindelse med livsforsikringspoliser behandles som om de var fordelt på forsikringstakerne, også når de 

overskrider den inntekt fra investering som er opptjent av den institusjon som tildeler bonusen. Inntekt fra 

investering registreres som utgift for forsikringsgiveren og inntekt for innenlandske eller utenlandske 

husholdninger. Inntekt fra investering skal fordeles på forsikringstakerne i forhold til deres andel av 

forsikringstekniske avsetninger for livsforsikring, eller dersom slike opplysninger ikke er tilgjengelige, i 

forhold til tegnede premier, 

d)  den finansielle balansen inneholder poster for forsikringstekniske avsetninger for livsforsikring og 

livrenterettigheter (AF.62). Slike avsetninger registreres derfor som en gjeld for forsikringsgiverne og som 

en eiendel/fordring for husholdningene og utlandet. Beløpene gjenspeiler at en livsforsikring omfatter et 

element av sparing. Avsetningene omfatter forskuddsbetaling av premier og betaling av ytelser. Det kreves 

ingen oppdeling av denne kategorien, men begge elementene skal inngå ved beregning av opptjente 

premier og forfalte ytelser. 

16.71  Forsikringstekniske avsetninger for livsforsikring og livrenterettigheter gjelder for forsikringspoliser som gir 

rett til en engangsutbetaling på en fastsatt dato. Engangsutbetalingen kan benyttes til å kjøpe en livrente som 

konverterer engangsbeløpet til en betalingsstrøm. Den enkelte forsikringstakers betingede rettigheter – det 

beløp som mottas som et engangsbeløp eller en livrente ved eller etter løpetidens utløp – legges ikke til 

verdien av forsikringsgiverens forpliktelser. Forskjellen utledes fra betingelsene og beregning av nåverdien. 

Beløpet som skal posteres under livsforsikrings- og livrenterettigheter fastsettes i henhold til 

forsikringsgiverens regnskapsprinsipper. 

16.72  Tabell 16.2 viser et eksempel på slike strømmer.  
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Tabell 16.2 — Livsforsikring 
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          Konto for utlandet          

0  0       P.62 Eksport av tjenester        0 0 

0 0        P.72 Import av tjenester       0  0 

          Produksjonskonto          

4 4        P.1 Produksjon  4    4   4 

          Konto for primær 

inntektsfordeling 

         

7   7    7  D.441 Formuesinntekt som tilskrives    7  7 0  7 

          forsikringstakeren          

          Konto for anvendelse av 

disponibel inntekt 

         

4  0 4  4    P.3 Konsum        4 4 

          Finansiell balanse 

(åpningsbalanse) 

         

221  0 221  221    AF.62 Forsikringstekniske avsetninger,  221    221   221 

          livsforsikring          

          Finansiell balanse 

(avslutningsbalanse) 

         

243  0 243  243    AF.62 Forsikringstekniske avsetninger,  243    243   243 

          livsforsikring          

          Finansielle transaksjoner          

22  0 22  22    F.62 Forsikringstekniske avsetninger,  22    22   22 

          livsforsikring          

          Konto for omvurdering          

0  0 0  0    AF.62 Forsikringstekniske avsetninger,  0    0   0 

          livsforsikring          
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TRANSAKSJONER I FORBINDELSE MED GJENFORSIKRING 

16.73  Kontoene for gjenforsikrere er stort sett de samme som for direkteforsikringsgivere. Den eneste forskjellen er 

at direkteforsikringstransaksjoner med forsikringstakere som ikke selv er forsikringsgivere erstattes av 

forsikringstransaksjoner mellom gjenforsikrere og direkteforsikringsgivere. 

16.74  Forsikringstransaksjoner registreres brutto uten fradrag for gjenforsikring. Premier betales først til en 

direkteforsikringsgiver som deretter kan betale en del av premien til en gjenforsikrer (cesjon), som i sin tur 

kan betale et lavere beløp til en annen gjenforsikrer, og så videre (retrocesjon). Tilsvarende får anvendelse på 

erstatninger eller ytelser. Behandlingen på grunnlag av bruttobeløp er i samsvar med den opprinnelige 

forsikringstakerens perspektiv. Forsikringstakeren vil ikke vanligvis kjenne til eventuelle beløp som overføres 

av direkteforsikringsgiveren, og skulle gjenforsikreren gå konkurs er direkteforsikringsgiveren fortsatt 

forpliktet til å betale hele erstatningsbeløpet for overførte risikoer. 

16.75  Produksjon innen direkte forsikring beregnes brutto uten fradrag for gjenforsikring. Alternativ beregning, dvs. 

netto med fradrag for gjenforsikring, vil innebære at premier betalt av direkteforsikringstakeren føres som 

betalt delvis til direkteforsikringsgiveren og delvis til gjenforsikreren, men denne måten å registrere på, kalt 

«nettoregistrering», er ikke tillatt. 

Diagram nr. 1 under viser denne prosessen. 

Diagram nr. 1 – Strømmer mellom forsikringstakere, direkte og indirekte forsikringsgivere 

 

16.76  Diagram nr. 1 oppsummerer følgende strømmer: 

1  forsikringstakeren betaler premien inklusive gjenforsikring til direkteforsikringsgiveren (1a) hvorav 

gjenforsikringsdelen av bruttopremien overføres til gjenforsikreren (1b), 

2  betaling av erstatningen registreres på samme måte, men i motsatt retning. Erstatningen betales av 

gjenforsikreren til direkteforsikringsgiveren (2b). Til dette beløpet legger direkteforsikringsgiveren sin egen 

erstatning som betales videre til forsikringstakeren (2a), 

3  både direkteforsikringsgiveren og gjenforsikreren har oppnådd formuesinntekt ved å investere sine 

forsikringstekniske avsetninger. Formuesinntekten overføres av gjenforsikreren til direkteforsikrings-

giveren (3b) som så legger dette beløpet til sin egen opptjente formuesinntekt og fordeler denne videre på 

forsikringstakerne (3a). 

16.77  Alle bruttostrømmer mellom forsikringstakeren og direkteforsikringsgiveren omfatter tilsvarende beløp i 

strømmene mellom direkteforsikringsgiveren og gjenforsikreren. Det er grunnen til at disse pilene i 

diagrammet er kraftigere. 

16.78  Som for direkte forsikring registreres en del av gjenforsikringserstatningene, for eksempel etter en katastrofe, 

som kapitaloverføringer og ikke som løpende overføringer. 

16.79  En gjenforsikrers produksjon regnes i sin helhet som produktinnsats hos direkteforsikringsgiver som har 

tegnet gjenforsikringspolisen. Som anført over, inngås mange gjenforsikringsavtaler mellom forsikringsgivere 

som er hjemmehørende i ulike økonomier. I slike tilfeller representerer derfor verdien av produksjonen import 

hos den forsikringsgiver som har tegnet gjenforsikringspolisen og eksport hos gjenforsikreren. 

16.80  Registrering av strømmer i forbindelse med gjenforsikring ligner registreringen av skadeforsikring, bortsett fra 

at forsikringstakeren i en gjenforsikringsavtale alltid er en annen forsikringsgiver. 

16.81  Produksjons- og konsumtransaksjonene er: 

a)  produksjon (P.1) registreres på gjenforsikrernes produksjonskonto. Gjenforsikringstjenester tilbys ofte av 

utenlandske gjenforsikrere og registreres i slike tilfeller som import av tjenester (P.72),  

1b. Gjenforsikr. premie 

2b. Gjenforsikrings-

erstatninger 

3b. Formuesinntekt 

Gjenforsikrer 
Direkte-

forsikringsgiver Forsikringstaker 

1a. Bruttopremie 

2a. Brutto erstatning 

3a. Brutto 

formuesinntekt 

Formuesinntekt 
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b)  de tjenester som tilbys av en gjenforsikrer kan bare forbrukes av en direkteforsikringsgiver eller en annen 

gjenforsikrer. Dersom forsikringstakeren er innenlandsk registreres forbruk av gjenforsikringstjenester som 

produktinnsats (P.2) hos forsikringstakeren. Dersom forsikringstakeren er utenlandsk registreres forbruket 

som eksport av tjenester (P.62). 

16.82  Fordelingstransaksjonene dekker inntekt fra investering tilskrevet forsikringstakeren i forbindelse med 

gjenforsikring, netto gjenforsikringspremier og gjenforsikringserstatninger: 

a)  inntekt fra investering (D.441) som gjenforsikreren har tjent på å investere gjenforsikringstekniske 

avsetninger betales til forsikringstakere, som kan være direkteforsikringsgivere og gjenforsikrere. Både 

gjenforsikrere og direkteforsikringsgivere kan være innenlandske eller utenlandske. 

b)  netto skadeforsikringspremier, gjenforsikring (D.712) er utgifter for forsikringstakere og inntekter for 

gjenforsikrere. Både de enheter som skal foreta og de enheter som skal motta betalingen kan være 

utenlandske. 

c)  skadeforsikringserstatninger, gjenforsikring (D.722) er utgifter for gjenforsikrere og inntekt for 

forsikringstakere, som kan være enten innenlandske eller utenlandske. Både nettopremier og krav 

registreres på kontoen for sekundær inntektsfordeling. 

d)  den finansielle balansen inneholder poster som viser forsikringstekniske avsetninger for gjenforsikring 

(under AF.61, «forsikringstekniske avsetninger, skadeforsikring») Avsetningene registreres som gjeld for 

gjenforsikrere og eiendeler for forsikringstakere. Forsikringstakerne kan være direkteforsikringsgivere 

eller gjenforsikrere. 

16.83  Provisjoner som gjenforsikrere skal betale til den forsikringsgiveren som har tegnet gjenforsikringspolisen, 

behandles som en reduksjon i premiene som skal betales til gjenforsikreren. Ved overskuddsdeling skal den 

del av overskuddet som gjenforsikreren skal betale til direkteforsikringsgiveren registreres som en løpende 

overføring. Selv om de registreres på forskjellig måte, bidrar både provisjoner som skal betales, og 

overskuddsdeling til at gjenforsikrerens produksjon reduseres. 

16.84  Dersom direkteforsikringserstatninger behandles som kapitaloverføringer og ikke som løpende overføringer, 

behandles også gjenforsikringserstatninger knyttet til samme hendelse som andre kapitaloverføringer (D.99). 

TRANSAKSJONER I FORBINDELSE MED HJELPEFORETAK FOR FORSIKRING 

16.85  Produksjonen i hjelpeforetak for forsikring verdsettes på grunnlag av de gebyrer og provisjoner som kreves. 

Når det gjelder ideelle organisasjoner som drives som en sammenslutning av forsikringsforetak og 

pensjonskasser, verdsettes produksjonen på grunnlag av de bidrag som medlemmene av sammenslutningen 

betaler inn. Denne produksjonen benyttes som produktinnsats av sammenslutningens medlemmer. 

LIVRENTE 

16.86  Det enkleste eksempelet på en livsforsikringsavtale er der en forsikringstaker over tid foretar en serie av 

betalinger til forsikringsgiveren i bytte mot en engangsutbetaling i form av en erstatning en gang i framtiden. I 

den enkleste formen for livrente betaler en forsikringstaker, som kalles livrentemottaker, et engangsbeløp til 

forsikringsgiveren og mottar i gjengjeld regelmessige utbetalinger enten i et fastsatt tidsrom eller i resten av 

livrentemottakerens levetid, eller i resten av både livrentemottakerens og en annen utpekt persons levetid. 

16.87  Livrenter organiseres av forsikringsgivere og er et virkemiddel til risikohåndtering. Livrentemottakeren 

unngår risiko ved å akseptere en bestemt betalingsstrøm som er fastsatt enten i absolutte tall eller som 

beregnes etter en formel, betalingene kan for eksempel indeksreguleres, i gjengjeld for en engangsinnbetaling. 

Forsikringsgiveren påtar seg risikoen som består i å få større inntekt av å investere engangsinnbetalingen enn 

det han må betale ut til livrentemottakeren i regelmessige betalinger. Ved fastsettelse av de regelmessige 

utbetalingene tas det hensyn til forventet levealder. 

16.88  Når en livrenteavtale inngås skjer det en overføring av midler fra husholdningen til forsikringsgiveren. I 

mange tilfeller kan det imidlertid ganske enkelt dreie seg om et engangsbeløp som skal betales av 

forsikringsgiveren eller en annen forsikringsgiver, som følge av at en vanlig livsforsikringsavtale utløper og 

umiddelbart konverteres til en livrente. I slike tilfeller er det ikke nødvendig å registrere betalingen av 

engangsbeløpet og ervervet av livrenten. Det skjer bare en endring fra livsforsikringsavsetning til 

livrenteavsetning i undersektoren forsikringsselskaper og pensjonskasser. Dersom en livrente kjøpes 

uavhengig av utløpet av en livsforsikring registreres dette som et finansielt transaksjonspar mellom 

husholdningen og forsikringsgiveren. Husholdningen foretar en betaling til forsikringsgiveren og mottar i 

gjengjeld en eiendel som framgår av vilkårene i livrenteavtalen. Forsikringsgiveren mottar en finansiell 

eiendel fra husholdningen og påtar seg en forpliktelse overfor husholdningen.  
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16.89  Livrenter opphører ved livrentetakerens død og eventuelle gjenstående avsetninger knyttet til den aktuelle 

livrenten overføres til forsikringsgiveren. Forutsatt at forsikringsgiveren har foretatt en korrekt beregning av 

forventet levetid for hele gruppen av livrentetakere, vil imidlertid de midler som gjenstår ved livrentetakernes 

død i gjennomsnitt være null. Dersom forventet levetid endres må avsetningene vurderes på nytt. For livrenter 

som løper, vil forlenget forventet levetid medføre en reduksjon av beløpene som står til rådighet for 

forsikringsgiveren som en tjenesteandel, og kan eventuelt gå i minus. I slike tilfeller vil forsikringsgiveren 

måtte bruke egne midler i håp om å gjenoppbygge dem i framtiden ved å kreve høyere tjenesteandeler for nye 

livrenter. 

REGISTRERING AV SKADEFORSIKRINGSKRAV 

Behandling av justerte erstatninger 

16.90  Påløpte erstatninger registreres vanligvis når den aktuelle forsikringshendelsen inntreffer. Dette prinsippet får 

også anvendelse når erstatningskrav er omtvistet og gjøres opp flere år etter at den aktuelle 

forsikringshendelsen inntraff. Det gjøres unntak for tilfeller der muligheten til å framsette krav anerkjennes 

først lenge etter at forsikringshendelsen har inntruffet. Et eksempel er det betydelige antall erstatningskrav 

som ble anerkjent først etter at det ble fastslått at asbest forårsaket alvorlig sykdom og det ble besluttet at det 

kunne gi opphav til erstatningskrav i henhold til en forsikringsavtale som var gyldig på 

eksponeringstidspunktet. I slike tilfeller registreres erstatningen på det tidspunkt forsikringsselskapet påtar seg 

forpliktelsen. Dette er ikke nødvendigvis samtidig med at det oppnås enighet om erstatningsbeløpets størrelse 

eller erstatningen utbetales. 

16.91  Ettersom det i formelen for beregning av produksjon benyttes justerte erstatninger og ikke faktiske 

erstatninger, vil verdiene av nettopremier og erstatninger bare være like i en gitt periode, når de faktiske 

erstatningene har samme verdi som forventede erstatninger. De bør imidlertid være noenlunde like over en 

periode på flere år, med unntak av eventuelle år der det inntreffer en katastrofe. 

Behandling av tap ved katastrofe 

16.92  Erstatninger registreres som løpende overføringer som betales av forsikringsgiveren til forsikringstakeren. I ett 

tilfelle registreres erstatninger som andre kapitaloverføringer (D.99) i stedet for løpende overføringer, og det 

er etter en stor katastrofe. Kriteriene for når følgene av en katastrofe behandles på denne måten skal fastsettes 

på grunnlag av nasjonale forhold, men kriteriene kan omfatte antallet berørte forsikringstakere og skadens 

omfang. Begrunnelsen for å registrere erstatningene som kapitaloverføringer i dette tilfellet, er at mange av 

erstatningskravene vil gjelde ødeleggelse av eller alvorlig skade på eiendeler som boliger, bygninger og 

anlegg. 

16.93  Etter en katastrofe registreres den samlede verdien av erstatninger som overskrider premiene, som en 

kapitaloverføring fra forsikringsgiveren til forsikringstakeren. Opplysninger om størrelsen på erstatningene 

som skal utbetales i henhold til forsikringsavtalene, innhentes fra forsikringsnæringen. Dersom 

forsikringsnæringen ikke kan framlegge disse opplysningene, kan størrelsen på erstatninger som følge av 

katastrofe, beregnes på grunnlag av differansen mellom justerte erstatninger og faktiske erstatninger i 

katastrofeperioden. 

 ______  
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KAPITTEL 17 

TRYGDE- OG PENSJONSORDNINGER 

INNLEDNING 

17.01 Definisjon: Trygde- og pensjonsordninger er ordninger der deltakerne er pålagt, eller blir oppfordret, av en 

tredjemann, til å tegne forsikring mot visse sosiale risikoer eller omstendigheter som kan ha negativ 

innvirkning på velferden til deltakeren eller personer deltakeren forsørger. Slike ordninger bygger på at 

arbeidstakere, andre deltakere eller arbeidsgivere på vegne av sine ansatte, innbetaler premier til ordningen 

for å sikre arbeidstakerne, andre deltakere, personer de forsørger eller deres etterlatte rett til trygde- og 

pensjonsytelser i inneværende eller påfølgende perioder. Premier til trygde- og pensjonsordninger kan også 

betales av, eller på vegne av, selvstendig næringsdrivende eller ikke-sysselsatte personer. 

17.02  Det finnes to typer trygde- og pensjonsordninger: 

a)  Den første består av trygdeordninger som dekker hele eller store deler av befolkningen, som er innført, 

kontrollert og finansiert av offentlige instanser. Pensjoner som utbetales i henhold til slike ordninger kan, 

men behøver ikke, være knyttet til ytelsesmottakerens lønnsnivå eller sysselsettingshistorikk. Andre 

ytelser enn pensjon er sjeldnere knyttet til lønnsnivå. 

b)  Den andre typen består av andre ordninger knyttet til ansettelsesforhold. Slike ordninger bygger på et 

arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold der pensjonsrettigheter og eventuelle andre rettigheter er en del av 

ansettelsesvilkårene og der ansvaret for ytelsene ikke påhviler offentlig forvaltning i henhold til 

bestemmelsene om trygd. 

17.03  Hva trygde- og pensjonsordningene omfatter, varierer fra stat til stat og fra ordning til ordning i samme stat. 

Eksempler på slike ordninger er: 

a)  Offentlig forvaltning pålegger alle arbeidstakere å delta i en trygdeordning. 

b)  Arbeidsgivere stiller som vilkår for ansettelse at arbeidstakeren deltar i en forsikringsordning som 

arbeidsgiveren velger. 

c)  Arbeidsgiveren oppmuntrer arbeidstakere til å delta i en ordning ved å betale premier på vegne av 

arbeidstakeren. 

d)  En fagforening oppnår gunstige forsikringsvilkår som bare fagforeningens medlemmer får del i. 

e)  Andre ordninger enn trygdeordninger kan opprettes hos et forsikringsselskap i form av en 

gruppeforsikring eller en rekke forsikringer, eller forsikringene kan forvaltes av et forsikringsselskap mot 

et gebyr. Ordningene kan alternativt administreres av en arbeidsgiver direkte på egne vegne, av 

arbeidsgivere på vegne av deres ansatte og de personer de ansatte forsørger, eller av andre på vegne av en 

bestemt gruppe. 

Tabell 17.1 – Trygde- og pensjonsordninger 

Forsikringstype Kjennetegn Organiseringsform Sektor/undersektor 

Trygd Deltakerne er pålagt av 

offentlig forvaltning å 

forsikre seg mot visse 

sosiale risikoer. 

Organisert av offentlig 

forvaltning gjennom 

trygdeforvaltning. 

Trygdeforvaltning 

(S.1314). 

Andre trygde- og 

pensjonsordninger knyttet 

til ansettelsesforhold 

utenom trygd 

Arbeidsgivere kan sette 

som ansettelsesvilkår at 

arbeidstakere tegner 

forsikring mot visse 

sosiale risikoer. 

Organisert av 

arbeidsgiver på vegne av 

de ansatte og personer de 

ansatte forsørger, eller av 

andre på vegne av en 

bestemt gruppe. 

Sektor eller undersektor 

av arbeidsgivere, 

forsikringsselskaper og 

pensjonskasser eller 

ideelle organisasjoner. 

Trygde- og pensjonsordninger, sosialhjelp og individuelle forsikringsavtaler 

17.04  Sosialhjelp er ikke en del av trygde- og pensjonsordninger. Sosialhjelp utbetales uavhengig av deltakelse i en 

trygde- og pensjonsordning, dvs. uten at det er innbetalt premier som gir rett til deltakelse i trygde- og 

pensjonsordningen.  
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17.05  Sosialhjelp skiller seg fra trygd ved at retten til å motta sosialhjelp fra offentlig forvaltning ikke avhenger av 

at mottakeren har valgt å delta i ordningen ved å innbetale premier. Vanligvis har alle medlemmer av 

innenlandske husholdninger rett til å søke om sosialhjelp, men vilkårene for å motta sosialhjelp er ofte 

restriktive. Disponibel inntekt inklusive trygde- og pensjonsytelser vurderes ofte i forhold til de behov 

husholdningen anses å ha. Bare de husholdninger som kommer under en viss grenseverdi, kan ha rett til denne 

typen sosialhjelp. 

17.06  Individuelle forsikringsavtaler betraktes som trygde- og pensjonsordninger dersom de dekker sosial risikoer 

og behov, for eksempel sykdom og alderdom. For at en individuell forsikringspolise skal kunne behandles 

som del av en trygde- og pensjonsordning, må de hendelser eller forhold som deltakeren er forsikret mot, 

samsvare med de risikoer og behov som er oppført i nr. 4.84, og i tillegg må minst ett av følgende vilkår være 

oppfylt: 

a)  Deltakelse i ordningen er obligatorisk enten i henhold til lov eller i henhold til ansettelsesvilkårene for en 

arbeidstaker eller gruppe av arbeidstakere. 

b)  Ordningen er kollektiv og gjelder for en nærmere angitt gruppe av arbeidstakere, enten det dreier seg om 

lønnstakere, personlig næringsdrivende eller ikke-sysselsatte, og deltaking i ordningen er begrenset til 

medlemmer av denne gruppen. 

c)  En arbeidsgiver betaler (faktiske eller beregnede) premier til ordningen på vegne av en ansatt, uavhengig 

av om den ansatte også betaler premier. 

17.07  Erstatningskrav i forbindelse med poliser som er tegnet utelukkende for å oppnå en rabatt, selv om nevnte 

poliser er tegnet som ledd i en kollektiv avtale, inngår ikke i trygde- og pensjonsordninger. Slike individuelle 

forsikringer registreres som livs- og skadeforsikringer. Erstatningskrav i forbindelse med poliser som er 

tegnet utelukkende på forsikringstakernes initiativ, uavhengig av deres arbeidsgivere eller offentlig 

forvaltning, inngår heller ikke i trygde- og pensjonsordninger. 

Stønader 

17.08  Det utbetales stønader når visse hendelser inntreffer eller visse forhold foreligger som kan få negative 

konsekvenser for den berørte husholdningens velferd, enten ved at dens utgifter øker eller ved at inntekten 

reduseres. Stønader gis i kontanter eller i naturalytelser. Stønader kan utbetales i en rekke situasjoner: 

a)  Stønadsmottakerne eller de personer de forsørger trenger medisinsk behandling, tannlegebehandling eller 

annen behandling, eller sykehusopphold, rekonvalesens eller langvarig pleie som følge av sykdom, 

skade, svangerskap og fødsel, kronisk uførhet, alderdom osv. Stønadene kan være naturalytelser i form 

av behandling eller pleie som ytes kostnadsfritt eller til lave priser, eller ved at husholdningene får 

refundert sine utgifter. Stønader i kontanter kan også utbetales til stønadsmottakere som trenger 

helsestell. 

b)  Stønadsmottakerne har ansvar for å forsørge andre personer, for eksempel ektefelle, barn, eldre eller 

uføre slektninger osv. Stønadene betales vanligvis ut i kontanter i form av regelmessige forsørger- eller 

familietillegg. 

c)  Stønadsmottakernes inntekt reduseres fordi de ikke kan arbeide full tid eller ikke kan arbeide i det hele 

tatt. Stønadene utbetales vanligvis regelmessig, kontant og så lenge situasjonen vedvarer. I noen tilfeller 

kan det utbetales et engangsbeløp i tillegg til eller i stedet for regelmessige utbetalinger. Følgende årsaker 

kan hindre personer fra å arbeide: 

1)  Frivillig eller obligatorisk pensjonering. 

2)  Ufrivillig arbeidsløshet, herunder midlertidig permittering og korttidsarbeid. 

3)  Sykdom, skade etter ulykke, fødsel osv., som hindrer en person fra å arbeide heltid eller deltid. 

d)  Stønadsmottakeren mottar ytelser som kompensasjon for inntektsreduksjon som følge av at 

hovedinntektstakeren dør. 

e)  Stønadsmottakerne tilbys bolig enten kostnadsfritt eller til lave priser, eller ved at husholdningene får 

refundert sine utgifter. Slike ytelser er stønader i naturalier.  
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f)  Stønadsmottakerne mottar ytelser som skal dekke utgifter til utdanning for dem selv eller personer de 

forsørger. Undervisningstjenester kan ytes som stønader i naturalia. 

Stønader som ytes av offentlig forvaltning 

17.09  Offentlig forvaltning yter stønader som betaling i form av trygd, sosialhjelp eller sosiale naturaloverføringer. 

17.10  Trygd viser til trygde- og pensjonsordninger som administreres av offentlig forvaltning. 

17.11  Definisjonen på stønader omfatter tilbud om helse- og undervisningstjenester. Offentlig forvaltning stiller 

slike tjenester til rådighet for hele befolkningen uten at det kreves deltakelse i en ordning eller at andre 

kvalifiseringskrav er oppfylt. Disse tjenestene behandles som sosiale naturaloverføringer og ikke som en del 

av trygd eller sosialhjelp. I tillegg til de helse- og utdanningstjenester som ytes av offentlig forvaltning, kan 

slike tjenester også ytes til privatpersoner av ideelle organisasjoner. Disse tjenestene behandles også som 

sosiale naturaloverføringer og ikke som en del av trygde- og pensjonsordninger. 

Stønader som ytes av andre institusjonelle enheter 

17.12  Stønader kan ytes av arbeidsgivere til deres ansatte og personer de ansatte forsørger, eller av andre enheter 

som fagforeninger. All stønad som ytes av andre enheter enn offentlig forvaltning, ytes gjennom en trygde- 

og pensjonsordning. 

Pensjoner og andre former for ytelser 

17.13  Trygde- og pensjonsytelser og tilhørende premier deles inn i de ytelsene og premier som gjelder pensjon og 

de som gjelder andre former for ytelser. De viktigste pensjonsytelsene som trygde- og pensjonsordningene 

dekker, er inntekt ved arbeidsopphør, men det finnes også andre typer. For eksempel kan det utbetales 

pensjon til etterlatte eller til personer som utsettes for yrkesskade og ikke lenger kan arbeide. Når 

hovedinntektstaker, på grunn av dødsfall eller uførhet, ikke lenger har inntekt, utbetales det ytelser som 

registreres som pensjon. 

17.14  Alle andre ytelser grupperes sammen som andre ytelser enn pensjon. Skillet mellom pensjon og andre ytelser 

enn pensjon er viktig fordi det registreres gjeld for pensjoner uansett om det faktisk er avsatt midler til å 

dekke rettighetene eller ikke, men avsetninger for andre ytelser enn pensjon registreres bare dersom de faktisk 

foreligger. 

ANDRE TRYGDE- OG PENSJONSYTELSER ENN PENSJON 

17.15 Definisjon: Andre trygde- og pensjonsytelser enn pensjon er ytelser som ytelsesmottakere mottar, direkte eller 

indirekte, avhengig av bestemte hendelser og vanligvis i henhold til vilkår som er forhåndsfastsatt ved lov 

eller avtale. 

Med unntak av inntekt ved arbeidsopphør, kan en rekke andre uforutsette hendelser være dekket, blant annet 

ytelser fra sykeforsikring og forsikring ved arbeidsløshet og behov for langvarig pleie. 

17.16  Andre trygde- og pensjonsytelser ytes til ytelsesmottakere gjennom trygdeordninger og andre ordninger 

knyttet til ansettelsesforhold utenom trygd. 

Andre trygdeordninger enn pensjonsordninger 

17.17 Definisjon: Andre trygdeordninger enn pensjonsordninger er avtalebaserte forsikringsordninger der 

ytelsesmottaker som deltaker i en trygde- og pensjonsordning, pålegges av offentlig forvaltning å forsikre seg 

mot andre risikoer enn alderdom og andre aldersrelaterte risikoer. Andre trygdeytelser enn pensjonsytelser 

ytes til ytelsesmottakeren av offentlig forvaltning. 

17.18  Ytelsesmottakerne betaler som regel obligatoriske premier til en annen trygdeordning enn 

trygdepensjonsordningen som ofte finansieres ved løpende innbetalinger. De løpende innbetalingene til 

ordningen i en periode benyttes til å finansiere ytelsene i samme periode. Ordningen omfatter ikke noe 

spareelement, verken for offentlig forvaltning, arbeidsgiveren som administrerer ordningen eller for 

ytelsesmottakerne som deltar i den. Som regel er det derfor ikke tale om noe overskudd, og dersom det 

oppstår mangel på midler kan offentlig forvaltning ha myndighet til å endre forpliktelsene ikke bare hva angår 

framtidige ansettelsesperioder, men også for tidligere ansettelsesperioder. I noen stater kan imidlertid andre 

trygdeordninger enn pensjonsordninger bygge opp avsetninger, kalt bufferfond.  
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17.19  Andre trygderettigheter enn pensjonsrettigheter, som utestående beløp i en trygdeordning, registreres ikke i 

ENS-systemets hovedkontoer. Beregnede størrelser over andre utestående rettigheter enn pensjon i 

trygdeordninger, samt eventuelle andre ordninger knyttet til ansettelsesforhold som ikke omfatter pensjon og 

som tilbys av offentlig forvaltning, inngår ikke i hovedkontoene og registreres ikke i tabell 17.5 

Andre trygde- og pensjonsordninger knyttet til ansettelsesforhold 

17.20 Definisjon: Andre trygde- og pensjonsordninger knyttet til ansettelsesforhold er avtalefestede 

forsikringsordninger som enten er lovpålagte eller som en tredjemann har oppfordret til å delta i. I andre 

trygde- og pensjonsordninger knyttet til ansettelsesforhold kan arbeidsgivere sette som vilkår for ansettelse at 

arbeidstakere, dvs. ytelsesmottakerne, deltar i en trygde- og pensjonsordning som arbeidsgiveren velger, for å 

forsikre seg mot andre risikoer enn alderdom og aldersrelaterte risikoer. Slike ordninger knyttet til 

ansettelsesforhold tilbys ytelsesmottakerne enten av arbeidsgiver eller andre enheter på vegne av arbeidsgiver. 

17.21  Andre trygde- og pensjonsordninger knyttet til ansettelsesforhold blir på samme måte som beslektede 

pensjonsordninger betraktet som del av lønnskostnadene, og forhandlinger mellom arbeidstakere og 

arbeidsgivere kan omhandle gjeldende ansettelsesvilkår og lønnsskalaer. Andre trygde- og pensjonsytelser 

enn pensjon utbetales ofte av arbeidsgivere i privat sektor fra ordninger som arbeidsgiveren kontrollerer eller 

har satt ut til en tredjemann, for eksempel et forsikringsselskap som eksempelvis utbetaler stønader til 

dekning av behandling hos privatpraktiserende leger. 

Registrering av beholdninger og strømmer etter type av andre trygde- og pensjonsordninger enn 

pensjonsordninger 

Trygdeordninger 

17.22  Ettersom trygd normalt finansieres ved løpende premieinnbetalinger, framgår rettigheter som påløper i 

trygdeordningen, for eksempel stønader inklusive pensjoner, ikke av hovedkontoene i nasjonalregnskapet. 

17.23  Pensjonsrettigheter i trygdeordninger inngår i tilleggstabellen for opptjente pensjonsrettigheter i trygde- og 

pensjonsordninger, men dette er ikke tilfellet for rettigheter i andre trygdeordninger enn pensjonsordninger. 

17.24  Registreringen av strømmene i forbindelse med andre trygdeordninger enn pensjonsordninger, gjelder 

premier som innbetales av arbeidsgiver og arbeidstakerne samt trygdeytelser. 

17.25  Alle premier som innbetales av arbeidsgiver behandles som en del av lønnskostnadene. De registreres som en 

fordelingstransaksjon betalt av arbeidsgiver og mottatt av arbeidstakeren. Arbeidstakeren betaler deretter et 

beløp som tilsvarer det vedkommende mottar fra arbeidsgiveren sammen med eventuelle egne premier til 

trygdeordningen. Dette beløpet registreres som en anvendelse for husholdningen og en tilgang for offentlig 

forvaltning. 

17.26  Eventuelle premier som betales av selvstendig næringsdrivende eller ikke-sysselsatte inngår også i premiene 

fra husholdningene til offentlig forvaltning. 

17.27  Trygdeytelser registreres som fordelingstransaksjoner, fra offentlig forvaltning til husholdningene. 

17.28  Tabell 17.2 viser transaksjonene i forbindelse med en trygdepensjonsordning. De tilsvarer transaksjonene i 

forbindelse med trygdeordninger som ikke omfatter pensjon. 

Andre trygde- og pensjonsordninger knyttet til ansettelsesforhold utenom pensjonsordninger  

17.29  For andre trygde- og pensjonsordninger enn pensjonsordninger knyttet til ansettelsesforhold registreres 

deltakernes rettigheter vanligvis i takt med at de opptjenes. Inntekt fra investering av eksisterende rettigheter 

registreres som fordelt på ytelsesmottakerne og reinvestert av dem i ordningen. 

17.30  Premier innbetalt av en arbeidsgiver til en forsikringsordning på vegne av en ansatt, behandles som en del av 

lønnskostnadene. 

17.31  Inntekt fra investering av opptjente rettigheter registreres som fordelt fra ordningen til husholdningene. 

Inntekt fra investering omfatter renter og utbytte, samt fordelt inntekt fra kollektive investeringsordninger 

dersom den institusjonelle enheten eier andeler i slike. Ordningen kan eie eiendom og dermed generere netto 

driftsresultat, og dette inngår i inntekten fra investering som fordeles på ytelsesmottakerne. I slike tilfeller 

skal begrepet inntekt fra investering anses for å omfatte denne inntektskilden. Kapitalgevinster og -tap på 

investering av opptjente rettigheter inngår ikke i inntekt fra investering, men registreres som andre endringer 

som følge av omvurderinger.  
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17.32  En del av inntekten som fordeles på husholdningene, benyttes til å dekke ordningens driftskostnader. 

Kostnadene vises som produksjon i ordningen og konsum i husholdningene. Den gjenstående delen av den 

fordelte inntekten behandles som premietillegg som husholdningene betaler tilbake til ordningen. 

17.33  Trygde- og pensjonspremier vises som betalt av husholdningene til ordningen. Samlet beløp av trygde- og 

pensjonspremier består av faktiske premier innbetalt av arbeidsgivere som en del av lønnskostnadene, 

faktiske premier innbetalt av arbeidstakere og personer som tidligere har deltatt i ordningen, selvstendig 

næringsdrivende, ikke-sysselsatte og pensjonerte, og premietilleggene angitt i nr. 17.32. 

17.34  Andre enn arbeidstakere som betaler bidrag til en trygde- og pensjonsordning, kan være selvstendig 

næringsdrivende eller ikke-sysselsatte personer som deltar på grunn av sitt yrke eller sin tidligere yrkesstatus. 

17.35  De stønader som utbetales av ordningens administrator til husholdningene, vises som fordelingstransaksjoner 

under andre trygde- og pensjonsytelser. 

17.36  Betaling for de tjenester som ytes av ordningens administrator, som tilsvarer verdien av produksjonen i 

ordningen, registreres som konsum i husholdningene. 

17.37  En økning i rettigheter på grunn av at innbetalte premier overstiger utbetalte ytelser, vises som utbetaling fra 

trygde- og pensjonsordningen til husholdningene. Begrunnelsen for dette er at ettersom en slik økning i 

rettigheter får direkte innvirkning på husholdningenes nettoformue, bør den også inngå i 

husholdningssektorens sparing. 

17.38  Justeringen for endring i rettigheter utbetalt fra ordningen til husholdningene registreres som et krav fra 

husholdningene til ordningen. 

17.39  Tabell 17.3 viser transaksjonene i en pensjonsordning knyttet til ansettelsesforhold. De tilsvarer transaksjonen 

i forbindelse med andre trygde- og pensjonsordninger enn pensjonsordninger. 

PENSJONER 

17.40 Definisjon: Pensjoner fra trygde- og pensjonsordninger er ytelser som ytelsesmottakerne mottar ved 

arbeidsopphør, vanligvis i henhold til vilkår som er forhåndsfastsatt ved lov eller avtale, og som regel i form 

av en garantert livrente. 

Den viktigste pensjonsytelsen fra trygde- og pensjonsordninger er inntekt ved arbeidsopphør, men det finnes 

også andre typer. For eksempel kan det utbetales pensjon til etterlatte eller til personer som utsettes for 

yrkesskade og ikke lenger kan arbeide. Alle hendelser som medfører utbetalinger fra ordningen fordi 

inntektsmottakeren, på grunn av dødsfall eller uførhet, ikke lenger kan forsørge seg selv og de personer han 

eller hun forsørger, registreres som pensjoner. 

Type pensjonsordninger 

17.41  Pensjoner kan ytes i følgende former: 

a)  trygde- og pensjonsordninger, 

b)  sosialhjelp og 

c)  individuelle pensjonsforsikringer. 

Pensjoner utbetales vanligvis gjennom trygdefond, andre enheter innen offentlig forvaltning, 

forsikringsselskaper og pensjonskasser eller institusjonelle enheter som arbeidsgivere. Avhengig av nasjonale 

forhold, kan imidlertid andre institusjoner også være aktuelle. Anvendelsen av begrepet «trygdefond» 

innebærer ikke nødvendigvis at det innenfor ordningen er opprettet et faktisk fond. Termene trygdefond og 

trygdeordninger er synonyme. 

17.42  Pensjoner fra trygde- og pensjonsordninger utbetales til personer som deltar i en slik ordning. Den delen som 

ytes av offentlig forvaltning kalles trygdepensjoner, herunder trygdefond, og den del som ytes av andre 

enheter kalles andre pensjoner knyttet til ansettelsesforhold. Skillet mellom hvilke pensjoner som betales av 

trygdeordningen og hvilke som betales av andre ordninger knyttet til ansettelsesforhold, varierer betraktelig 

fra stat til stat, noe som medfører at dekningen, og dermed forståelsen av begrepet «trygd» også varierer.  
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Trygdepensjonsordninger 

17.43 Definisjon: Trygdepensjonsordninger er avtalefestede forsikringsordninger der ytelsesmottakere som deltar i 

trygde- og pensjonsordningen er pålagt av offentlig forvaltning å forsikre seg mot alderdom og andre 

aldersrelaterte risikoer som uførhet, sykdom osv. Trygdepensjoner ytes av offentlig forvaltning. 

17.44  Når offentlig forvaltning overtar ansvaret for å yte pensjoner til store deler av befolkningen fungerer 

trygdeordningen i realiteten som en flerforetaksordning. 

17.45  Ytelsesmottakerne betaler som regel obligatoriske premier til en trygdepensjonsordning som ofte finansieres 

med løpende innbetalinger. Premiene som innbetales i løpet av en periode benyttes til å finansiere ytelsene i 

samme periode. Ordningen omfatter ikke noe spareelement, verken for offentlig forvaltning, arbeidsgiveren 

som administrerer ordningen eller for ytelsesmottakerne som deltar i den. Ordningen vil derfor ikke ha noe 

overskudd og dersom det oppstår mangel på midler, kan offentlig forvaltning ha myndighet til å endre 

forpliktelsene ikke bare hva angår framtidige ansettelsesperioder, men også for tidligere ansettelsesperioder. I 

noen stater kan imidlertid trygdepensjonsordninger bygge opp reserver, kalt bufferfond. 

17.46  Den mest begrensede formen for trygdepensjon er svært basal. Nivået kan fastsettes uavhengig av størrelsen 

på premiene, men ikke uavhengig av om premier er betalt for en viss periode eller andre særlige vilkår. En 

arbeidstakers rett til trygdepensjon kan ofte overføres fra en arbeidsgiver til en annen. 

17.47  I noen stater kan derimot de fleste eller alle pensjonsytelser utbetales som trygd. I slike tilfeller opptrer 

offentlig forvaltning som mellommann for arbeidsgivere ved at den påtar seg ansvaret for å foreta utbetaling 

av ytelser etter at den har mottatt premiene som arbeidsgivere og husholdninger har innbetalt til ordningen. 

Offentlig forvaltning overtar arbeidsgiverens risiko for at pensjonskostnadene blir for store til at foretaket kan 

bære dem, og garanterer overfor befolkningen at pensjonene blir utbetalt, men med et forbehold om at 

pensjonsbeløpene kan bli endret, også med tilbakevirkende kraft. 

17.48  Pensjonsrettigheter i form av utestående beløp i en trygdepensjonsordning, registreres ikke i ENS-systemets 

hovedkontoer. Estimater over utestående rettigheter i en trygdepensjonsordning og i eventuelle andre 

ytelsesbaserte pensjonsordninger knyttet til ansettelsesforhold som tilbys av offentlig forvaltning, inngår ikke 

i nasjonalregnskapets hovedkontoer, men registreres i tilleggstabellen over opptjente pensjonsrettigheter som 

vist i tabell 17.5. 

Andre pensjonsordninger knyttet til ansettelsesforhold 

17.49 Definisjon: Andre pensjonsordninger knyttet til ansettelsesforhold er avtalefestede forsikringsordninger som 

enten er lovpålagte eller som det oppfordres til deltakelse i av offentlig forvaltning, eller der arbeidsgivere 

setter som vilkår for ansettelse at arbeidstakere (ytelsesmottakerne) forsikrer seg mot alderdom og andre 

aldersrelaterte risikoer ved å delta i en trygde- og pensjonsordning som arbeidsgiveren velger. Slike pensjoner 

knyttet til ansettelsesforhold tilbys ytelsesmottakerne enten av arbeidsgiver eller andre enheter på vegne av 

arbeidsgiver. 

17.50  Med mindre arbeidsgivere og ytelsesmottakere blir enige om å endre beløpene som skal utbetales, får 

endringer i pensjonsordninger som drives av arbeidsgivere i privat sektor, ikke tilbakevirkende kraft. Det er 

imidlertid en risiko for at arbeidsgiveren blir ute av stand til å utbetale ytelser fordi han har avsluttet sin 

virksomhet. Det blir stadig vanligere å beskytte enkeltpersoners pensjonsrettigheter. Den pensjon som er 

opptjent hos en arbeidsgiver kan ikke alltid overføres til en ny arbeidsgiver. Det blir også stadig vanligere at 

det avsettes reserver til pensjonsordninger som drives av arbeidsgivere. Selv om det ikke er avsatt reserver 

kan regnskapsregler kreve at arbeidsgivere regnskapsfører pensjonsrettigheter for nåværende og tidligere 

ansatte. 

17.51  Andre pensjoner knyttet til ansettelsesforhold blir betraktet som del av avlønningen av ansatte, og 

forhandlinger mellom arbeidstakere og arbeidsgivere kan omhandle gjeldende ansettelsesvilkår, lønnsskalaer 

og pensjonsrettigheter. Andre pensjoner utbetales ofte av arbeidsgivere i privat sektor fra ordninger som 

arbeidsgiveren kontrollerer eller har satt ut til en tredjemann, for eksempel et forsikringsselskap. Noen ganger 

er det mulig at en spesialenhet påtar seg ansvaret for å yte pensjoner for en rekke arbeidsgivere mot at de 

påtar seg ansvaret for å sikre at det er tilgjengelig tilstrekkelig midler til at de avtalte pensjonene kan 

utbetales. Slike pensjonsordninger kalles flerforetaksordninger. 

17.52  Både nåværende og tidligere ansatte (ytelsesmottakerne) kan betale premier til ordningen og anses for å motta 

formuesinntekt fra den. Denne formuesinntekten behandles deretter som premietillegg betalt av de ansatte.  
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17.53  Pensjonsordninger deles inn i innskuddsbaserte ordninger og ytelsesbaserte ordninger på grunnlag av  

deres art. 

Innskuddsbaserte ordninger 

17.54 Definisjon: En innskuddsbasert ordning er en pensjonsordning der ytelsene utelukkende bestemmes av 

størrelsen på de midler som er opparbeidet fra premiene som arbeidstakeren har innbetalt i løpet av sitt 

yrkesaktive liv, og verdiøkningen som følge av at forvalteren av pensjonsordningen har investert disse 

midlene. 

17.55  I en innskuddsbasert ordning bærer arbeidstakeren hele risikoen for at ordningen gir tilstrekkelig 

pensjonsinntekt. 

17.56  Det er relativt ukomplisert å skaffe opplysninger om innskuddsbaserte ordninger ettersom det skal foreligge 

fullstendige regnskaper og ingen forsikringstekniske beregninger foretas. De fleste slike ordninger finnes i 

foretakssektoren (kolonne A i tabell 17.5), men i noen tilfeller kan offentlig forvaltning opptre som forvalter 

av ordningen. Pensjonsrettighetene i alle innskuddsbaserte ordninger inngår i hovedkontoene i 

nasjonalregnskapet. 

Ytelsesbaserte ordninger 

17.57 Definisjon: En ytelsesbasert ordning er en pensjonsordning der de ytelser som utbetales til den ansatte ved 

arbeidsopphør, fastsettes ved bruk av en formel, enten alene eller i kombinasjon med et garantert minstebeløp. 

17.58  I en ytelsesbasert ordning bærer arbeidsgiveren eller en enhet som opptrer på dennes vegne, hele risikoen for 

at ordningen gir tilstrekkelig pensjonsinntekt. 

Fiktive ytelsesbaserte ordninger og hybridordninger 

17.59  Fiktive ytelsesbaserte ordninger og hybridordninger grupperes som ytelsesbaserte ordninger. 

17.60 Definisjon: En fiktiv ytelsesbasert ordning likner på en ytelsesbasert ordning, men det utbetales et garantert 

minstebeløp. 

17.61  I en fiktiv ytelsesbasert ordning krediteres og samles premiene (både fra arbeidstaker og arbeidsgiver) på 

individuelle kontoer. Disse individuelle kontoene er fiktive i den forstand at premiene til ordningene benyttes 

til å utbetale pensjonsytelser til nåværende pensjonsmottakere. Ved arbeidsopphør omdannes den oppsamlede 

beløp til en livrente ved hjelp av en formel, som blant annet bygger på et måltall for forventet levetid. 

Livrenten revideres årlig for å gjenspeile levestandarden. 

17.62  Hybridordninger er ordninger som består av både ytelsesbaserte og innskuddsbaserte elementer. En ordning 

klassifiseres som «hybrid» enten fordi den inneholder både ytelsesbaserte og innskuddsbaserte elementer eller 

fordi den omfatter en fiktiv innskuddsbasert ordning og samtidig inneholder enten ytelsesbaserte eller 

innskuddsbaserte elementer. Elementene kan kombineres for en enkelt deltaker eller differensieres for 

grupper av deltakere avhengig av type avtale eller pensjon som utbetales osv. 

17.63  I fiktive innskuddsbaserte ordninger og hybridordninger deles risikoen for at ordningen gir tilstrekkelig 

pensjonsinntekt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 

17.64  I visse tilfeller kan arbeidsgivers risiko bæres av den flerforetaksordningen som administrerer den 

ytelsesbaserte ordningen på vegne av arbeidsgiveren. 

Ytelsesbaserte ordninger sammenlignet med innskuddsbaserte ordninger 

17.65  Den grunnleggende regnskapsmessige forskjellen mellom en ytelsesbasert og en innskuddsbasert 

pensjonsordning er at ytelsene som utbetales til en arbeidstaker i inneværende periode fra en ytelsesbasert 

pensjonsordning, fastsettes ut fra hvilket pensjonsnivå arbeidsgiveren har forpliktet seg til, mens ytelsene som 

utbetales til en arbeidstaker i inneværende periode, i en innskuddsbasert pensjonsordning fastsettes på 

grunnlag av de premier som er innbetalt til ordningen samt inntekt fra investeringer og kapitalgevinster  

og -tap av disse og tidligere premier. Mens det i prinsippet foreligger fullstendige opplysninger om ytelser 

som betales til deltakere i en innskuddsbasert pensjonsordning, blir det for deltakere i en ytelsesbasert 

pensjonsordning foretatt en forsikringsteknisk beregning.  
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17.66  Det er fire årsaker til endring i pensjonsrettigheter i en ytelsesbasert pensjonsordning. Den første årsaken, 

økning i pensjonsrettigheter opptjent i inneværende periode, er økningen i rettigheter knyttet til 

lønnsinntekten i den aktuelle perioden. Årsak nummer to, økning i rettigheter opptjent i tidligere perioder, er 

økningen i verdien av rettighetene som følge av at pensjonstidspunktet (og dødstidspunktet) har kommet ett år 

nærmere for alle deltakere i ordningen. Den tredje årsaken til endring størrelsen på rettighetene, er en 

reduksjon som følge av at det utbetales ytelser til deltakere i ordningen. Den fjerde årsaken til endring skyldes 

andre faktorer som gjenspeiles i konto for andre endringer i balansene. 

17.67  Som i en innskuddsbasert pensjonsordning kan arbeidsgiver og/eller arbeidstaker betale inn faktiske premier 

til ordningen i inneværende periode. Det kan imidlertid forekomme at premiene ikke er tilstrekkelige til å 

dekke en økning i ytelser som påløper i inneværende år. Det beregnes derfor en tilleggspremie fra 

arbeidsgiver for å skape likevekt mellom premiene (faktiske og beregnede) og økningen i pensjonsrettigheter 

opptjent i inneværende periode. Slike beregnede premier er som regel positive, men de kan også være 

negative dersom summen av innbetalte premier overstiger økningen i rettigheter opptjent i inneværende 

periode. 

17.68  Ved regnskapsperiodens slutt kan størrelsen på de pensjonsrettigheter som nåværende og tidligere ansatte har 

utestående, beregnes ved at nåverdien av de beløp som skal utbetales som pensjon estimeres ved hjelp av 

forsikringstekniske beregninger. En av årsakene til den årlige økningen i dette beløpet er at nåverdien av de 

rettighetene som eksisterer på begynnelsen av året og som fortsatt er utestående på slutten av året, har økt 

fordi enda et år har gått og det dermed skal benyttes en lavere diskonteringsfaktor ved beregning av 

nåverdien. Det er denne gradvise nedjusteringen av diskonteringsfaktoren som fører til økningen i rettigheter 

opptjent i tidligere perioder. 

17.69  En annen grunnleggende forskjell mellom en ytelsesbasert pensjonsordning og en innskuddsbasert 

pensjonsordning gjelder betaling av kostnadene ved å administrere ordningen. I en innskuddsbasert 

pensjonsordning bæres all risiko av ytelsesmottakerne. Pensjonsordningen administreres på deres vegne og de 

betaler kostnadene. Ettersom en annen enhet enn arbeidsgiveren administrerer ordningen er det 

hensiktsmessig å behandle administrasjonskostnadene som en del av inntekten fra investering som beholdes i 

ordningen til dekning av kostnader og for å skape overskudd. I tråd med regnskapsføringsprinsippene for 

forsikring, behandles inntekt fra investering som om den i sin helhet er tilskrevet ytelsesmottakerne, der en 

del blir benyttet til å dekke kostnader og resten blir reinvestert i ordningen. 

17.70  For en ytelsesbasert pensjonsordning er situasjonen en annen. Her er det arbeidsgiveren, eller en enhet som 

opptrer på dennes vegne, og ikke ytelsesmottakerne alene som helt eller delvis bærer risikoen for at ordningen 

ikke har nok midler til å innfri pensjonsrettigheter. Ordningen kan være direkte administrert av arbeidsgiveren 

og være del av samme institusjonelle enhet, eller den kan være rent fiktiv. Selv i slike tilfeller er det kostnader 

forbundet med administrasjonen av ordningen. Selv om disse kostnadene i utgangspunktet bæres av 

arbeidsgiveren, er det hensiktsmessig å betrakte dem som en form for inntekt i naturalier for arbeidstakerne, 

og av praktiske hensyn kan den inngå i arbeidsgiverens premier. Dette forutsetter at alle kostnader bæres av 

nåværende ansatte og ingen kostnader av pensjonerte. Det forutsetter også at den fordelingen som skal gjøres 

for fiktive ordninger kan få anvendelse i andre situasjoner. 

17.71  I en ytelsesbasert ordning er det lite sannsynlig av selvstendig næringsdrivende og ikke-sysselsatte betaler 

bidrag, med mindre de tidligere var i et ansettelsesforhold som var omfattet av en ytelsesbasert 

pensjonsordning, og de har rett til å fortsette å delta. Disse tidligere ansatte, uansett om de for tiden mottar 

pensjon eller ikke, får formuesinntekt og betaler premietillegg. 

Pensjonsadministrator, pensjonsforvalter, pensjonskasse og flerforetaksordning 

17.72  Trygde og pensjonsordningene kan være organisert av arbeidsgiver eller av offentlig forvaltning, de kan være 

organisert av forsikringsselskaper på vegne av arbeidstakere eller det kan være opprettet egne institusjonelle 

enheter som innehar og forvalter midler som skal benyttes til å innfri og utbetale pensjoner. Undersektoren 

pensjonskasser består bare av de trygde- og pensjonskasser som er institusjonelle enheter atskilt fra de enheter 

som oppretter dem. 

17.73  En arbeidsgiver kan inngå avtale med en annen enhet om å forvalte pensjonsordningen og organisere 

utbetalingene til ytelsesmottakerne. Dette kan foregå på forskjellige måter. 

17.74  Én måte er at den som har ansvar for administrasjonen av pensjonsordningen, pensjonsadministratoren, bare 

fungerer som arbeidsgiverens representant og ivaretar den daglige administrasjonen av pensjonsordningen, 

mens arbeidsgiver fortsatt har ansvaret for eventuelle underskudd i ordningen og nyter godt av eventuelle 

overskudd. 

17.75  En annen måte er at pensjonsforvalteren også har ansvar for å fastsette vilkårene for en annen 

pensjonsordning knyttet til ansettelsesforhold og bærer det overordnede ansvaret for pensjonsrettighetene. 

Pensjonsforvalteren har også et betydelig ansvar for den langsiktige strategien for investering av midler, 



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/405 

 

herunder valg av investeringsalternativer og administrasjonsstruktur. Selv om samme enhet ofte kan opptre 

både som pensjonsforvalter og pensjonsadministrator, ligger ansvaret for disse funksjonene i noen tilfeller hos 

forskjellige enheter. 

17.76  En tredje måte som ikke er uvanlig, er at en enkelt enhet inngår avtale med flere arbeidsgivere om å forvalte 

deres pensjonsordninger som en flerforetaksordning. Avtalen innebærer at flerforetaksordningen ved et 

eventuelt underskudd i ordningen tar ansvar for å dekke pensjonsrettighetene mot at den får rett til å beholde 

et eventuelt overskudd. Ved å spre risikoen på flere arbeidsgivere forventer flerforetaksordningen å kunne 

utjevne over- og underfinansieringen slik at den sitter igjen med et overskudd for alle pensjonsordningene 

samlet, på samme måte som et forsikringsselskap sprer risikoen på flere forsikringskunder. I slike tilfeller 

regnes flerforetaksordningen som pensjonsforvalter. 

17.77  Når offentlig forvaltning overtar ansvaret for å utbetale ytelser til store deler av befolkningen fungerer 

trygdeordningen i realiteten som en flerforetaksordning. På samme måte som forsikringsselskapet, tar 

offentlig forvaltning ansvaret for utbetaling av pensjonsforpliktelser ved et eventuelt underskudd og den kan 

ha rett til å beholde et eventuelt overskudd. Trygdeordninger finansieres ofte med løpende innbetalinger slik 

at det ikke oppstår noe overskudd, og dersom det oppstår et underskudd kan offentlig forvaltning ha 

myndighet til å endre vilkårene for opptjening av rettigheter, ikke bare for framtidige ansettelsesforhold, men 

også med tilbakevirkende kraft. 

17.78  Pensjonsforvalterens ansvar for en eventuell underfinansiering eller fordelen av en eventuell overfinansiering 

i en pensjonsordning, registreres som et forhold mellom gjeld og fordring overfor pensjonsadministratoren. 

Endringer i gjelden mellom pensjonsforvalteren og pensjonsadministratoren registreres for hver periode. Det 

er ikke pensjonsrettighetene som registreres som pensjonsforvalterens gjeld, men snarere differansen mellom 

pensjonsrettighetene og midlene i ordningen. Dersom verdien av ordningens midler overstiger verdien av 

pensjonsrettighetene, en situasjon som beskrives som overfinansiering, registreres det et gjelds-/ 

fordringsforhold hos pensjonsforvalteren dersom det er sikkert at en eventuell overfinansiering vil tilfalle 

pensjonsforvalteren dersom ordningen avvikles. 

17.79  Eventuell kapitalgevinst eller -tap på midler som forvaltes av pensjonsadministratoren tilskrives 

pensjonsforvalteren slik at pensjonskassens nettoformue til enhver tid er lik null. 

Registrering av beholdninger og strømmer etter type pensjonsordning innen trygde- og pensjonsordninger 

Transaksjoner for trygdepensjonsordninger 

17.80  Ettersom trygd normalt finansieres med løpende innbetalinger, framgår pensjonsrettigheter som påløper i 

trygdeordningen ikke av hovedkontoene i nasjonalregnskapet. Dersom alle stater hadde gitt samme slags 

ytelser innen sine trygde- og pensjonsordninger, ville det vært enkelt å foreta internasjonale sammenligninger. 

Dette er imidlertid ikke tilfelle og det er store nasjonale forskjeller i oppfatningen av hva som dekkes av 

trygdeordningene. 

17.81  Pensjonsrettigheter fra trygdeordningene inngår ikke i hovedkontoene i nasjonalregnskapet. Disse ordningene 

og arbeidsgiverordningene varierer medlemsstatene imellom. Pensjonsrettigheter fra trygdeordninger inngår i 

tilleggstabellen for opptjente pensjonsrettigheter i trygde- og pensjonsordninger (tabell 17.5) for å gjøre det 

mulig å sammenligne opplysninger fra ulike land. 

17.82  Registreringen av strømmene i forbindelse med trygdepensjonsordningene gjelder premier som innbetales av 

arbeidsgiver og arbeidstakerne samt trygdeytelser. 

17.83  Alle premier som innbetales av arbeidsgiver behandles som en del av lønnskostnadene. De registreres som en 

fordelingstransaksjon fra arbeidsgiveren til arbeidstakeren. Arbeidstakeren betaler deretter det samme beløpet 

som han mottar fra arbeidsgiveren sammen med eventuelle premier han betaler på egne vegne til 

trygdeordningen. Dette beløpet registreres som betalt av husholdningene til offentlig forvaltning. 

17.84  Eventuelle premier som betales av selvstendig næringsdrivende eller ikke-sysselsatte inngår også i premiene 

fra husholdningene til offentlig forvaltning. 

17.85  Trygdeytelser registreres som fordelingstransaksjoner, fra offentlig forvaltning til husholdningene. 

17.86  Tabell 17.2 viser transaksjonene i forbindelse med en trygdepensjonsordning.  
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Tabell 17.2 — Kontoer for trygde- og pensjonsytelser som utbetales gjennom trygdeordningen 

Anvendelse 

Type konto og 

transaksjoner 

Tilgang 

Arbeids-

giver 

Trygde-

forvaltning 

Hushold-

ninger 

Andre 

sek-

torer 

Total-

økonomien 

Arbeids-

giver 

Trygde-

forvalt-

ning 

Hus-

hold-

ninger 

Andre 

sek-

torer 

Total-

økonomien 

Konto for inntektsopptjening 

139,0    139,0 Arbeidsgivers faktiske 

trygde- og 

pensjonspremier 

(D.1211) 

     

Konto for allokering av primære inntekter 

     Arbeidsgivers faktiske 

trygde- og 

pensjonspremier 

(D.1211) 

  139,0  139,0 

Konto for sekundær inntektsfordeling 

  226,0  226,0 Trygdepremier 

(pensjoner) 

 226,0   226,0 

  139,0  139,0 Arbeidsgivers faktiske 

trygde- og 

pensjonspremier 

(D.6111) 

 139,0   139,0 

  87,0  87,0 Husholdningers faktiske 

trygde- og 

pensjonspremier 

(D.6131) 

 87,0   87,0 

 210,0   210,0 Trygdepensjonsytelser i 

kontanter (D.6211) 

  210,0  210,0 

Transaksjoner for andre pensjonsordninger knyttet til ansettelsesforhold 

17.87  For andre ordninger knyttet til ansettelsesforhold registreres deltakernes pensjonsrettigheter vanligvis i takt 

med at de opptjenes. Inntekt fra investering av eksisterende pensjonsrettigheter registreres som fordelt på 

ytelsesmottakerne og reinvestert av dem i pensjonsordningen. 

17.88  Registrering av transaksjoner i en innskuddsbasert ordning er mindre komplisert enn registrering av 

transaksjoner i en ytelsesbasert ordning. 

17.89  For begge typer ordninger forutsettes det at det finnes en pensjonskasse. For en innskuddsbasert 

pensjonsordning skal det finnes en reell pensjonskasse. For en ytelsesbasert pensjonsordning kan 

pensjonskassen være reell eller fiktiv. Dersom den er reell kan den være del av den samme institusjonelle 

enheten som arbeidsgiveren, den kan være en egen institusjonell enhet med en selvstendig pensjonsordning 

eller den kan være del av en annen finansinstitusjon, enten et forsikringsselskap eller en flerforetaksordning. 

Transaksjoner for innskuddsbaserte pensjonsordninger 

17.90  Premier innbetalt av en arbeidsgiver til en innskuddsbasert pensjonsordning på vegne av en ansatt behandles 

som lønnskostnader. 

17.91  Inntekt fra investering av opptjente pensjonsrettigheter registreres også som fordelt fra ordningen til 

husholdningene. Inntekt fra investering omfatter rente og utbytte pluss fordelt inntekt fra ordninger for 

kollektiv investering dersom pensjonskassen eier andeler i slike. Pensjonskassen kan eie eiendom og generere 

netto driftsresultat som inngår i inntekten fra investering og registreres som fordelt på ytelsesmottakerne. I 

dette tilfellet omfatter begrepet inntekt fra investering denne typen inntekt, dersom den finnes. 

Kapitalgevinster og -tap på investering av opptjente rettigheter inngår ikke i inntekt fra investering, men 

registreres som andre endringer som følge av omvurderinger. 

17.92  En del av inntekten som fordeles på husholdningene benyttes til å dekke pensjonskassens driftskostnader. 

Disse kostnadene registreres som produksjon i pensjonskassen og konsum i husholdningene. Den gjenstående 

delen av den fordelte inntekten behandles som pensjonspremietillegg som husholdningene betaler tilbake til 

pensjonskassen.  
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17.93  Trygde- og pensjonspremier registreres som betalt av husholdningene til pensjonskassen. Samlet beløp av 

trygde- og pensjonspremier består av faktiske premier innbetalt av arbeidsgivere som en del av 

lønnskostnadene, faktiske premier innbetalt av arbeidstakere og eventuelt andre, f.eks. personer som tidligere 

har deltatt i ordningen, selvstendig næringsdrivende, ikke-sysselsatte og pensjonerte, og premietilleggene 

angitt i nr. 17.32. Av klarhetshensyn og for bedre å kunne sammenligne med ytelsesbaserte ordninger, 

registreres premietilleggene til full verdi. Husholdningene samlede premier til pensjonskassen føres netto på 

samme måte som forsikringspremier føres netto, det vil si som summen av alle innbetalte premier minus 

tjenesteandeler. 

17.94  Andre personer enn arbeidstakere som betaler premier til en innskuddsbasert pensjonsordning, kan være 

selvstendig næringsdrivende eller ikke-sysselsatte som deltar i en innskuddsbasert pensjonsordning i kraft av 

sitt yrke eller status som tidligere ansatt. 

17.95  Pensjonsytelser til husholdningene fra pensjonskassen registreres som fordelingstransaksjoner under andre 

trygde- og pensjonsytelser, pensjon (D.6221). 

17.96  Det finnes også en transaksjon for de tjenester som ytes av pensjonskassen (lik verdien av produksjonen i 

pensjonskassen), som registreres som konsum i husholdningene. 

17.97  En økning i pensjonsrettigheter på grunn av at innbetalte premier overstiger utbetalte ytelser, registreres som 

utbetalt fra pensjonskassen til husholdningene. På samme måte skal en reduksjon i pensjonsrettighetene på 

grunn av underskudd av innbetalte premier i forhold til ytelser, registreres som betaling fra husholdningene til 

pensjonskassen. Endringen i pensjonsrettigheter får direkte innvirkning på husholdningens nettoformue, og 

dermed sparingen i husholdningssektoren. Ettersom mye av økningen i pensjonsrettighetene for deltakere i en 

innskuddsbasert pensjonsordning, og dermed finansieringen av ytelsene, stammer fra kapitalgevinster som 

ikke inngår i premietilleggene som deltakerne i innskuddsbaserte pensjonsordninger betaler, vil justeringen 

for endring i disse personenes pensjonsrettigheter ofte være negativ. 

17.98  Justeringen for endring i pensjonsrettigheter som pensjonskassen betaler til husholdningene registreres som et 

krav som husholdningene har på pensjonskassen. 

17.99  I tabell 17.3 vises de poster som er nødvendige ved registrering av transaksjoner i forbindelse med en 

innskuddsbasert ordning. Den er enklere enn tilsvarende tabell for en ytelsesbasert ordning ettersom den ikke 

inneholder noen beregnede transaksjoner. 

Tabell 17.3 — Kontoer for pensjonsytelser utbetalt i henhold til en innskuddsbasert ordning 

Anvendelse 

Type konto og 

transaksjoner 

Tilgang 

Arbeids-

giver 

Pensjons-

kasser 

Hus-

holdnin-

ger 

Andre 

sek-

torer 

Total-

økonomien 

Arbeids-

giver 

Pen-

sjons-

kasser 

Hus-

hold-

ninger 

Andre 

sek-

torer 

Total-

økonomien 

Produksjonskonto 

     Produksjon (P.1)  1,4   1,4 

Konto for inntektsopptjening 

11,0    11,0 Arbeidsgivers faktiske 

trygde- og 

pensjonspremier 

(D.1211) 

     

Fordeling av primær inntekt 

     Arbeidsgivers faktiske 

trygde- og 

pensjonspremier 

(D.1211) 

  11,0  11,0 

   3,0 3,0 Formuesinntekt (D.4)  3,0   3,0 

 16,2   16,2 Inntekt fra investering 

fra pensjonsrettigheter 

(D.442) 

  16,2  16,2 
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Anvendelse 

Type konto og 

transaksjoner 

Tilgang 

Arbeids-

giver 

Pensjons-

kasser 

Hus-

holdnin-

ger 

Andre 

sek-

torer 

Total-

økonomien 

Arbeids-

giver 

Pen-

sjons-

kasser 

Hus-

hold-

ninger 

Andre 

sek-

torer 

Total-

økonomien 

Konto for sekundær inntektsfordeling 

  37,3  37,3 Husholdningers 

samlede 

pensjonspremier 

 37,3   37,3 

  11,0  11,0 Arbeidsgivers faktiske 

trygde- og 

pensjonspremier 

(D.6111) 

 11,0   11,0 

  11,5  11,5 Husholdningers 

faktiske trygde- og 

pensjonspremier 

(D.6131) 

 11,5   11,5 

  16,2  16,2 Husholdningers 

pensjonspremietillegg 

(D.6141) 

 16,2   16,2 

  –1,4  –1,4 Tjenesteandeler i 

trygde- og 

pensjonsordning 

(D.61SC) 

 –1,4   –1,4 

 26,0   26,0 Andre pensjonsytelser 

fra trygde- og 

pensjonsordning 

(D.6221) 

  26,0  26,0 

Konto for inntektsanvendelse  

  1,4  1,4 Konsum (P.3)      

 11,3   11,3 Justering for endringer 

i pensjonsrettigheter 

(D.8) 

  11,3  11,3 

–11,0 –11,8 25,8 –3,0 0 Sparing      

Endringer i eiendeler 
Konto for 

finanstransaksjoner 
Endringer i gjeld 

     Nettofinansinvestering 

(B.9) 

–11,0 –11,8 25,8 –3,0 0,0 

  11,3  11,3 Pensjonsrettigheter 

(F.63) 

 11,3   11,3 

–11,0 –0,5 14,5 –3,0 0,0 Annen finanskapital      

Andre strømmer i forbindelse med innskuddsbaserte pensjonsordninger 

17.100  De andre faktorene som påvirker endringer i balansepostene som gjelder endring i pensjonsrettigheter, vises i 

kontoene for andre endringer i eiendeler. Rettighetene til ordningens ytelsesmottakere viser kapitalgevinster 

og -tap i konto for omvurdering som nøyaktig tilsvarer kapitalgevinstene og -tapene på de midler som 

pensjonskassen besitter til dekning av slike forpliktelser. 

17.101  Investering av rettigheter i innskuddsbaserte pensjonsordninger gir kapitalgevinster eller -tap. Slike 

kapitalgevinster eller -tap oppstår ved endring i verdien på midler som pensjonskassen besitter, og et beløp 

som nøyaktig tilsvarer kapitalgevinstene og -tapene føres som en økning i ytelsesmottakernes 

pensjonsrettigheter. Dette registreres i kontoen for omvurdering.  
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Transaksjoner for ytelsesbaserte pensjonsordninger 

17.102  Ved ytelsesbaserte pensjonsordninger har arbeidsgiver ansvaret for å dekke pensjonsutbetalingene. 

Alternativene er å benytte en flerforetaksordning eller at offentlig forvaltning påtar seg ansvaret på vegne av 

arbeidsgiver i henhold til definisjonene i nr. 17.76 og 17.77. 

17.103  En arbeidsgivers samlede premier til en ytelsesbasert pensjonsordning på vegne av sine ansatte må være 

tilstrekkelige til at de sammen med eventuelle faktiske premier betalt av arbeidstakeren og med fratrekk for 

driftskostnadene til ordningen, dekker økningen i den ansattes pensjonsrettigheter opptjent i inneværende 

periode. Arbeidsgiverens premier deles inn i en faktisk og en beregnet del, sistnevnte beregnes slik at det er 

fullstendig overensstemmelse mellom alle premier til pensjonskassen som øker arbeidstakernes rettigheter og 

de løpende kostnadene for tjenester knyttet til disse rettighetene. 

17.104  Arbeidsgiverens premier beregnes i forhold til de opptjente pensjonsrettighetene i den aktuelle perioden uten 

hensyn til en eventuell inntekt fra investering som ordningen måtte ha i samme periode, eller en eventuell 

overfinansiering i ordningen. Rettighetene i den aktuelle perioden er en del av lønnskostnadene, og dersom 

hele verdien av arbeidsgivers premier medregnes, vil det føre til at lønnskostnadene vurderes for lavt og at 

arbeidsgivers driftsresultat vurderes for høyt. Det er viktig at premiene registreres også i tilfelle av en pause i 

premieinnbetalingen der arbeidsgiveren ikke betaler en faktisk premie, ettersom fordelene for arbeidsgiveren 

anses som en endring i gjelden mellom pensjonskassen og arbeidsgiveren. Dermed forblir begges nettoformue 

den samme som om premiene ikke registreres i løpet av en pause i premieinnbetalingen, uten at 

lønnskostnadene reduseres kunstig. 

17.105  I ytelsesbaserte ordninger kan det fastsettes en karenstid som arbeidstakeren må utstå for å få rett til pensjon 

ved arbeidsopphør. Til tross for denne karenstiden skal både premier og rettigheter registreres fra 

ansettelsesforholdets begynnelse, men justeres med en faktor som gjenspeiler sannsynligheten for at 

arbeidstakeren faktisk vil utstå karenstiden. 

17.106  Summen av arbeidsgiverens faktiske og beregnede pensjonspremier behandles som lønnskostnader. Den 

registreres som en anvendelse for arbeidsgiver på konto for inntektsopptjening, og som en tilgang for 

arbeidstaker på konto for allokering av primære inntekter. 

17.107  Økningen i nåverdien av rettighetene til nåværende ansatte og personer som ikke lenger betaler premier, men 

fortsatt har rett til pensjonsytelser i framtiden, utgjør den inntekt fra investering som fordeles på 

arbeidstakerne. Det gjøres ikke fratrekk for eventuelle beløp som kan være finansiert med kapitalgevinster 

eller som ikke faktisk har sin motpost i eksisterende midler. Inntekt fra investering fordelt på arbeidstakere 

tilsvarer det beløp som arbeidstakeren ubetinget har krav på i henhold til gjeldende avtale. Hvordan 

arbeidsgiveren i siste instans velger å oppfylle denne forpliktelsen har ingen betydning for om dette 

registreres som inntekt fra investering, og hvordan renter eller utbytte faktisk finansieres har heller ingen 

betydning for om de registreres som inntekt fra investering. Inntekt fra investering registreres som en 

anvendelse for pensjonskassen og som en tilgang for husholdningene. Den reinvesteres umiddelbart i 

pensjonskassen av husholdningene og inngår i pensjonspremietillegget.  

17.108  På konto for sekundær inntektsfordeling vises trygde- og pensjonspremier som en anvendelse for 

husholdningene og som en tilgang for pensjonskassen. De samlede trygde- og pensjonspremier som skal 

betales, består av arbeidsgiverens faktiske og beregnede premier som utgjør en del av lønnskostnadene, minus 

kostnader til drift av pensjonsordningen, pluss arbeidstakernes faktiske premier samt premietilleggene angitt i 

nr. 17.107. Som forklart i nr. 17.54 – 17.56 viser kontoene når det gjelder innskuddsbaserte ordninger, 

premienes og premietilleggenes fulle verdi med en motregningspost som representerer tjenesteandeler. Det 

beløp som faktisk betales er en nettopremie. 

17.109  Pensjonsytelser fra pensjonskassen til husholdningene registreres på konto for sekundær inntektsfordeling. 

Når ytelsen mottas i form av livrente, er det livrenteutbetalingene som vises her, ikke det engangsbeløp som 

utbetales ved arbeidsopphør. 

17.110  På konto for inntektsanvendelse finnes det en post for betaling for pensjonskassens tjenester. Posten tilsvarer 

verdien av pensjonskassens produksjon pluss produksjonen i de foretakene som administrerer livrenter kjøpt 

med pensjonsrettigheter. Dette vises som en anvendelse for husholdningene og en tilgang for pensjonskassen. 

17.111  På konto for inntektsanvendelse finnes det også en post som på den ene siden viser økningen i 

pensjonsrettigheter som følge av at arbeidsgiver bevilger ytterligere pensjonsrettigheter, og på den annen 

siden en reduksjon som skyldes utbetalte ytelser. Dette beløpet vises som en anvendelse for husholdningene 

og en tilgang for pensjonskassen. Begrunnelsen for dette er at ettersom en slik endring i rettigheter får direkte 

innvirkning på husholdningenes nettoformue, bør den også inngå i husholdningssektorens sparing.  
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17.112  Beløpet på konto for inntektsanvendelse, som pensjonskassen betaler til husholdningene, vises på konto for 

finanstransaksjoner som en endring i husholdningenes fordringer overfor pensjonskassen. 

17.113  Andre organisasjoner, som fagforeninger, kan administrere ytelsesbaserte pensjonsordninger for sine 

medlemmer som på alle måter kan sammenlignes med en ytelsesbasert pensjonsordning administrert av 

arbeidsgiver. Registreringen gjøres på samme måte, men henvisninger til arbeidsgiver skal tolkes som 

henvisninger til pensjonsforvalteren og henvisninger til arbeidstakeren skal tolkes som henvisninger til 

deltakeren i ordningen. 

17.114  I tabell 17.4 vises et talleksempel som illustrerer registreringen av transaksjoner i forbindelse med 

ytelsesbaserte pensjonsordninger. Beregnede tall vises i fet skrift og de tall som oppstår ved omkanalisering 

vises i kursiv.  

Tabell 17.4 — Kontoer for pensjonsytelser utbetalt i henhold til en ytelsesbasert ordning 

Anvendelse 

Type konto og 

transaksjoner 

Tilgang 

Arbeids-

giver 

Pen-

sjonskas-

ser 

Hus-

holdnin-

ger 

Andre 

sek-

torer 

Total-

økonomien 

Arbeids-

giver 

Pen-

sjons-

kasser 

Hus-

hold-

ninger 

Andre 

sek-

torer 

Total-

økonomien 

Produksjonskonto 

     Produksjon (P.1)  0,6   0,6 

Konto for inntektsopptjening 

10,0    10,0 Arbeidsgivers faktiske 

trygde- og 

pensjonspremier 

(D.1211) 

     

4,1    4,1 Arbeidsgivers beregne-

de trygde- og pensjons-

premier (D.1221) 

     

Konto for allokering av primære inntekter 

     Arbeidsgivers faktiske 

trygde- og pensjons-

premier (D.1211) 

  10,0  10,0 

     Arbeidsgivers beregne-

de trygde- og pensjons-

premier (D.1221) 

  4,1  4,1 

   2,2 2,2 Formuesinntekt (D.4)  2,2   2,2 

 4,0   4,0 Inntekt fra investering 

fra pensjonsrettigheter 

(D.442) 

  4,0  4,0 

Konto for sekundær inntektsfordeling 

  19,0  19,0 Husholdningers samle-

de pensjonspremier 

 19,0   19,0 

  10,0  10,0 Arbeidsgivers faktiske 

trygde- og pensjons-

premier (D.6111) 

 10,0   10,0 

  4,1  4,1 Arbeidsgivers beregne-

de trygde- og pensjons-

premier (D.6121) 

 4,1   4,1 

  1,5  1,5 Husholdningers 

faktiske trygde- og 

pensjonspremier 

(D.6131) 

 1,5   1,5 

  4,0  4,0 Husholdningers 

pensjonspremietillegg 

(D.6141) 

 4,0   4,0 
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Anvendelse 

Type konto og 

transaksjoner 

Tilgang 

Arbeids-

giver 

Pen-

sjonskas-

ser 

Hus-

holdnin-

ger 

Andre 

sek-

torer 

Total-

økonomien 

Arbeids-

giver 

Pen-

sjons-

kasser 

Hus-

hold-

ninger 

Andre 

sek-

torer 

Total-

økonomien 

  -0,6  -0,6 Tjenesteandeler i 

trygde- og pensjons-

ordning (D.61SC) 

 -0,6   -0,6 

 16,0   16,0 Andre pensjonsytelser 

fra trygde- og pen-

sjonsordning (D.6221) 

  16,0  16,0 

Konto for inntektsanvendelse 

  0,6  0,6 Konsum (P.3)      

 3   3 Justering for endringer 

i pensjonsrettigheter 

(D.8) 

  3  3 

–14,1 –1,2 17,5 –2,2 0 Sparing      

Endring i eiendeler 
Konto for 

finanstransaksjoner 
Endringer i gjeld 

     Nettofinansinvestering 

(B.9) 

–14,1 –1,2 17,5 –2,2 0 

  3  3 Pensjonsrettigheter 

(F.63) 

 3   3 

 4,1   4,1 Pensjonskassens krav 

mot pensjonsforvalter 

(F.64) 

4,1    4,1 

–10,0 –2,3 14,5 –2,2 0 Annen finanskapital      

17.115  Forsikringstekniske beregninger viser at økningen i pensjonsrettigheter som følge av løpende innbetalinger, 

dvs. nettobeløpet for ytterligere pensjonsrettigheter opptjent i det aktuelle året, er 15. Husholdningene 

(forsikringstakerne/arbeidstakerne) bidrar med 1,5. Arbeidsgiver er derfor forpliktet til å bidra med 13,5. I 

tillegg beregnes kostnaden ved å administrere ordningen til 0,6. Arbeidsgiver må derfor samlet bidra med 

14,1. Arbeidsgivers faktiske premier er 10, så de gjenstående 4,1 er beregnede premier. Produksjonen på 0,6 

vises på produksjonskontoen, mens forbruket av tjenesten registreres på konto for inntektsanvendelse. 

Arbeidsgivers premier registreres som en anvendelse for arbeidsgiver på konto for inntektsopptjening, og som 

en tilgang for husholdningene på konto for allokering av primære inntekter. 

17.116  Formuesinntekt vises på konto for allokering av primære inntekter. Økningen i pensjonsrettigheter opptjent 

ved tidligere ansettelsesforhold som følge av nedjustering av diskonteringsfaktoren fordi pensjonsalder er ett 

år nærmere, er 4. Dette vises som en beregnet strøm av formuesinntekt fra pensjonskassen til husholdningene. 

Samtidig har pensjonskassen en inntekt fra investeringer av midler de forvalter på 2,2. På dette stadium er det 

derfor et underskudd på 1,8 i pensjonskassens midler, men det framgår ikke av de løpende kontoene. 

17.117  På konto for sekundær inntektsfordeling vises husholdningenes innbetalinger til pensjonskassen. Disse kan 

leses på to måter. Enten som at summen av premier som husholdningene har innbetalt bør være lik økningen i 

rettigheter som følge av løpende innbetalinger (15) pluss rettigheter opptjent i tidligere ansettelsesforhold (4), 

dvs. i alt 19. Eller at de beløp som faktisk er betalt er arbeidsgivers faktiske premier (10), beregnede premier 

(4,1), husholdningenes egne premier (1,5), premietillegg (4) minus tjenesteandeler (0,6), altså igjen 19 i alt. 

17.118  På konto for inntektsanvendelse vises i tillegg til kjøp av tjenesteandelen som en del av husholdningenes 

konsum, også endring i pensjonsrettighetene som en anvendelse for pensjonskassen og en tilgang for 

husholdningen. I dette eksempelet skal husholdningenes premier på 19 motregnes mot pensjonsytelser på 16. 

Husholdningenes utestående pensjonsrettigheter økes dermed med 3.  
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17.119  Husholdningenes sparing er på 17,5 hvorav 3 er økningen i pensjonsrettighetene. Det vil si at de har ervervet 

andre finansielle eiendeler (eller redusert gjelden) med 14,5. Denne størrelsen er differansen mellom mottatte 

ytelser (16) og husholdningenes faktiske premier på 1,5. 

17.120  I pensjonskassens konto for finanstransaksjoner vises tallet 4,1, dvs. de beregnede premiene, som 

pensjonsadministratorens krav overfor arbeidsgiver. Husholdningene har et krav overfor pensjonskassen på 3 

for endringen i pensjonsrettigheter. I tillegg reduserer pensjonskassen sine eiendeler finansielle eiendeler, 

eller øker gjelden, med 2,3, som tilsvarer disponibel inntekt eksklusive den beregnede premien fra 

arbeidsgiver. 

TILLEGGSTABELL OVER OPPTJENTE PENSJONSRETTIGHETER I TRYGDE- OG 

PENSJONSORDNINGER 

Tilleggstabellens utforming 

17.121  Tilleggstabellen (tabell 17.5) over opptjente pensjonsrettigheter i trygde- og pensjonsordninger danner en 

ramme for å utarbeide og legge fram sammenlignbare opplysninger om balanser, transaksjoner og andre 

strømmer for alle typer pensjonsrettigheter fra debitors (pensjonsforvalteren) og kreditors (husholdningene) 

synspunkter. Tabellen dekker også opplysninger om beholdninger og strømmer som ikke er fullstendig 

registrert i nasjonalregnskapets hovedkontoer for bestemte pensjonsordninger som for eksempel ikke-

fondsbaserte ytelsesbaserte pensjonsordninger med offentlig forvaltning som pensjonsforvalter, og 

trygdepensjonsordninger. 

17.122  Tilleggstabellen dekker bare den delen av trygde- og pensjonsordningen som gjelder alderspensjon, herunder 

de pensjoner som utbetales før normal pensjonsalder. Sosialhjelp, syke- og langtidspleieforsikring, særskilte 

sykefraværs- og uføreforsikringer er ikke dekket i denne tabellen. Individuelle forsikringsavtaler inngår heller 

ikke. Det kan imidlertid i praksis være umulig eller ikke tilstrekkelig viktig å fullstendig skille ut de delene av 

trygde- og pensjonsordningen som ikke er pensjon. Visse deler av sosialhjelp innenfor pensjonsordninger som 

generelt er organisert som en trygde- og pensjonsordning, lar seg noen ganger ikke skille ut og inngår dermed 

i tilleggstabellen. 

17.123  Tilleggstabellen omfatter rettigheter til etterlatte (f.eks. forsørget ektefelle, barn eller foreldreløse barn) samt 

ytelser ved uførhet, når de inngår som en del av pensjonsordningen. 

17.124  Alle poster i tilleggstabellen registreres uten fratrekk for skatt, ytterligere trygde- og pensjonspremier eller 

tjenesteandeler knyttet til pensjonsordningen. 

Tabell 17.5 — Tilleggstabell over opptjente pensjonsrettigheter i trygde- og pensjonsordninger 

For-

hold 

Rad 

nr. 

Registrering Nasjonalregnskapets hovedkontoer 

Ikke i nasjonal-

regnskapets 

hovedkontoer 

Alle 

pen-

sjons-

ord-

ninger 

Mot-

poster: 

uten-

landske 

hushold-

ningers 

pensjons-

rettig-

heter (4) 

Pensjonsforvalter Annen enn offentlig forvaltning  Offentlig forvaltning 

 

Innskudds-

baserte 

ordninger 

Ytelses-

baserte ord-

ninger og 

andre (1) 

ikke-

innskudds-

baserte 

ordninger 

I alt 

Innskudds-

baserte 

ordninger 

Ytelsesbaserte ordninger 

for ansatte i offentlig 

forvaltning (2) Trygde

pen-

sjons-

ord-

ninger 

Klassi-

fisert i 

sektoren 

finan-

sielle 

foretak 

Klassi-

fisert i 

sektoren 

offentlig 

forvalt-

ning (3) 

Klassi-

fisert i 

sektoren 

offentlig 

forvalt-

ning 

Kolonne nr. A B C D E F G H I J 

  Åpningsbalanse 

 1 Pensjonsret-

tigheter 
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For-

hold 

Rad 

nr. 

Registrering Nasjonalregnskapets hovedkontoer 

Ikke i nasjonal-

regnskapets 

hovedkontoer 

Alle 

pen-

sjons-

ord-

ninger 

Mot-

poster: 

uten-

landske 

hushold-

ningers 

pensjons-

rettig-

heter (4) 

Pensjonsforvalter Annen enn offentlig forvaltning  Offentlig forvaltning 

 

Innskudds-

baserte 

ordninger 

Ytelses-

baserte ord-

ninger og 

andre (1) 

ikke-

innskudds-

baserte 

ordninger 

I alt 

Innskudds-

baserte 

ordninger 

Ytelsesbaserte ordninger 

for ansatte i offentlig 

forvaltning (2) Trygde

pen-

sjons-

ord-

ninger 

Klassi-

fisert i 

sektoren 

finan-

sielle 

foretak 

Klassi-

fisert i 

sektoren 

offentlig 

forvalt-

ning (3) 

Klassi-

fisert i 

sektoren 

offentlig 

forvalt-

ning 

Kolonne nr. A B C D E F G H I J 

  Endringer i pensjonsrettigheter som følge av transaksjoner 

Σ 2.1 

til 2.4 

– 2.5 

2 Økning i 

pensjonsrettig-

heter som følge 

av trygde- og 

pensjons-

premier 

          

 2.1 Arbeidsgivers 

faktiske trygde- 

og pensjons-

premier 

          

 2.2 Arbeidsgivers 

beregnede 

trygde- og 

pensjons-

premier 

          

 2.3 Husholdningers 

faktiske trygde- 

og pensjons-

premier 

          

 2.4 Husholdningers 

trygde- og 

pensjons-

premietillegg(5) 

          

 2.5 Minus: 

tjenesteandeler 

i pensjons-

ordningen 

          

 3 Andre 

(forsikrings-

tekniske) 

endringer i 

pensjons-

rettigheter i 

trygdepens-

jonsordninger 

          

 4 Reduksjon i 

pensjonsrettig-

heter som følge 

av utbetaling 

av pensjons-

ytelser 

          

2 + 

3 – 4 

5 Endringer i 

pensjonsrettig-

heter som følge 

av trygde- og 

pensjons-

premier og 

pensjonsytelser 

          

 6 Overføring av 

pensjonsrettig-

heter mellom 

ordninger 
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For-

hold 

Rad 

nr. 

Registrering Nasjonalregnskapets hovedkontoer 

Ikke i nasjonal-

regnskapets 

hovedkontoer 

Alle 

pen-

sjons-

ord-

ninger 

Mot-

poster: 

uten-

landske 

hushold-

ningers 

pensjons-

rettig-

heter (4) 

Pensjonsforvalter Annen enn offentlig forvaltning  Offentlig forvaltning 

 

Innskudds-

baserte 

ordninger 

Ytelses-

baserte ord-

ninger og 

andre (1) 

ikke-

innskudds-

baserte 

ordninger 

I alt 

Innskudds-

baserte 

ordninger 

Ytelsesbaserte ordninger 

for ansatte i offentlig 

forvaltning (2) Trygde

pen-

sjons-

ord-

ninger 

Klassi-

fisert i 

sektoren 

finan-

sielle 

foretak 

Klassi-

fisert i 

sektoren 

offentlig 

forvalt-

ning (3) 

Klassi-

fisert i 

sektoren 

offentlig 

forvalt-

ning 

Kolonne nr. A B C D E F G H I J 

 7 Endringer i 

rettigheter som 

følge av 

framforhandle-

de endringer i 

ordningens 

struktur 

          

  Endringer i pensjonsrettigheter som følge av andre strømmer 

 8 Endringer i 

pensjonsrettig-

heter som følge 

av omvurde-

ringer(6) 

          

 9 Endringer i 

pensjons-

rettigheter som 

følge av andre 

volumend-

ringer(7) 

          

  Avslutningsbalanse 

1 + Σ 

5 til 9 

10 Pensjons-

rettigheter 

          

  Beslektede indikatorer 

 11 Produksjon           

(1) Slike andre ikke-innskuddsbaserte ordninger, ofte kalt hybridordninger, har elementer fra både ytelsesbaserte og innskuddsbaserte 

ordninger. 

(2) Ordninger organisert av offentlig forvaltning for nåværende og tidligere ansatte. 

(3) Dette er ikke-selvstendige ytelsesbaserte ordninger hvis pensjonsrettigheter registreres i nasjonalregnskapets hovedkontoer. 

(4) Motpartsdata for utenlandske husholdninger vil bare vises særskilt dersom pensjonsforholdene med utlandet er betydelige. 

(5) Disse premietilleggene representerer avkastning på medlemmenes krav overfor pensjonsordninger, både gjennom inntekt fra 

investering av midler i innskuddsbaserte ordninger og for ytelsesbaserte ordninger gjennom nedjustering av den anvendte 

diskonteringsrenten. 

(6) I kolonne G og H skal det angis en mer detaljert inndeling av disse posisjonene på grunnlag av modellberegningene som er gjort 

for disse ordningene. Svarte celler (█) er ikke relevante og grå celler (▒) inneholder data som skiller seg fra dataene i 

nasjonalregnskapets hovedkontoer. 

Kolonnene i tabellen 

17.125  I kolonnene i tabellen vises de tre gruppene av pensjonsordninger som følger: 

1)  Etter type registrering, inndelt etter pensjonsordninger som fullt ut registreres i nasjonalregnskapets 

hovedkontoer (kolonne A – F) og pensjonsordninger der rettighetene bare registreres i tilleggstabellen 

(kolonne G og H). 

2)  Etter type pensjonsforvalter, inndelt i pensjonsordninger forvaltet av annen enn offentlig forvaltning 

(kolonne A – C) og offentlig forvaltning (kolonne D – H). Pensjonsordninger som omfatter trygd og 

klassifiseres under offentlig forvaltning, vises i kolonne D, F G og H.  



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/415 

 

3)  Etter type pensjonsordning, inndelt i innskuddsbaserte ordninger (kolonne A og D) og ytelsesbaserte 

ordninger (kolonne B og E til G). 

17.126  Mottakere av ytelser fra pensjonsordninger er for det meste innenlandske husholdninger. I noen stater kan 

antallet utenlandske husholdninger som mottar pensjonsytelser være betydelig. I slike tilfeller tilføyes 

kolonne J for å vise totalsummen for utenlandske husholdninger. 

17.127  Hvorvidt pensjonsrettigheter i en ikke-fondsbasert ytelsesbasert pensjonsordning knyttet til ansettelsesforhold 

der offentlig forvaltning er pensjonsforvalter, skal registreres i standardkontoene i nasjonalregnskapet eller 

bare i tilleggstabellen, avhenger av den ytelsesbaserte ordningens karakter. En rettesnor for om ordningen 

skal inngå i nasjonalregnskapet, er hvor nært den er knyttet til den nasjonale trygdepensjonsordningen. 

17.128  Det er stor variasjon i ordningene i EU, og det ville føre til inkonsekvent registrering om alle skulle tas med. 

Ikke-fondsbaserte ytelsesbaserte ordninger knyttet til ansettelsesforhold der offentlig forvaltning er 

pensjonsforvalter registreres derfor bare i tilleggstabellen. Dette virker inn på den metoden som benyttes i 

nasjonalregnskapets hovedkontoer for beregning av arbeidsgivers beregnede trygde- og pensjonspremier til 

disse ordningene. 

17.129  Pensjonsordninger klassifiseres videre etter pensjonsforvalter, idet det skilles mellom offentlig forvaltning og 

ikke-offentlige pensjonsforvaltere. Definisjonen på en pensjonsforvalter er gitt i nr. 17.75. 

17.130  Noen pensjonsordninger som drives av arbeidsgivere, har en blandet medlemsmasse som for eksempel 

omfatter både offentlig ansatte og ansatte i offentlige selskaper, og i mange pensjonsordninger fryses 

medlemskapet for deltakere som har skiftet arbeidsgiver. At en ordning har en liten andel medlemmer i annen 

virksomhet enn offentlig forvaltning, er ikke til hinder for at den kan beskrives som en ordning med en 

offentlig pensjonsforvalter. 

17.131  Ytelsesbaserte ordninger finansiert av offentlig forvaltning for egne ansatte vises i kolonne E og F. Kolonne E 

viser ordninger som administreres av en pensjonskasse eller et forsikringsselskap og kolonne F viser de 

ordningene som offentlig forvaltning selv administrerer. Offentlig forvaltnings ordninger for egne ansatte der 

pensjonsrettighetene ikke vises i nasjonalregnskapets hovedkontoer vises i kolonne G. Summen av kolonne E, 

F og G viser derfor offentlig forvaltnings samlede ansvar for pensjonsrettigheter til egne ansatte. 

17.132  Pensjonsordninger klassifiseres etter type ordning som innskuddsbaserte ordninger (kolonne A og D) og 

ytelsesbaserte ordninger (kolonne B, E, F og G). Kolonne H gjelder trygdepensjonsordninger. 

Radene i tabellen 

17.133  Rekkene i tabellen gjelder balanseposter, transaksjoner og andre strømmer knyttet til pensjonsrettigheter i 

ordningene som inngår i tilleggstabellen, og de vises særskilt i tabell 17.6 Det foretas en avstemming av 

åpningbeholdningen av pensjonsrettigheter i slike ordninger på begynnelsen av perioden og 

avslutningbeholdningen av pensjonsrettigheter på slutten av perioden, idet det tas høyde for alle transaksjoner 

og andre strømmer i løpet av perioden. For ordninger registrert i kolonne G og H blir beholdninger av 

pensjonsrettigheter ikke registrert i nasjonalregnskapets hovedkontoer, men mange av transaksjonene 

registreres der. 

Tabell 17.6 — Rader i tilleggstabellen over opptjente pensjonsrettigheter i trygde- og 

pensjonsordninger 

Rad nr.  

 Åpningsbalanse 

1 Pensjonsrettigheter 

 Endringer i pensjonsrettigheter som følge av transaksjoner 

2 Økning i pensjonsrettigheter som følge av trygde- og pensjonspremier 

2.1 Arbeidsgivers faktiske trygde- og pensjonspremier 

2.2 Arbeidsgivers beregnede trygde- og pensjonspremier 
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Rad nr.  

2.3 Husholdningers faktiske trygde- og pensjonspremier 

2.4 Husholdningers trygde- og pensjonspremietillegg(1) 

2.5 Minus: tjenesteandeler i pensjonsordningen 

3 Annen (forsikringsteknisk) økning i pensjonsrettigheter i trygdepensjonsordninger 

4 Reduksjon i pensjonsrettigheter som følge av utbetaling av pensjonsytelser 

5 Endringer i pensjonsrettigheter som følge av trygde- og pensjonspremier og pensjonsytelser 

6 Overføring av pensjonsrettigheter mellom ordninger 

7 Endringer i rettigheter som følge av framforhandlede endringer i ordningens struktur 

 Endringer i pensjonsrettigheter som følge av andre økonomiske strømmer 

8 Endringer i pensjonsrettigheter som følge av omvurderinger(2) 

9 Endringer i pensjonsrettigheter som følge av andre volumendringer(2) 

 Avslutningsbalanse 

10 Pensjonsrettigheter 

 Beslektede indikatorer 

11 Produksjon 

(1) Slike premietillegg representerer avkastning på medlemmenes krav overfor pensjonsordninger, både gjennom inntekt fra 

investering av midler i innskuddsbaserte ordninger og for ytelsesbaserte ordninger gjennom nedjustering av den 

anvendte diskonteringsfaktoren. 

(2) I kolonne G og H skal det angis en mer detaljert inndeling av disse posisjonene på grunnlag av modellberegningene som 

er gjort for disse ordningene (se nr. 17.158 – 17.160). 

Åpnings- og avslutningsbalanser 

17.134  Rad 1 viser åpningsbeholdningen av pensjonsrettigheter, som nøyaktig tilsvarer avslutningsbeholdningen fra 

forrige regnskapsperiode. Rad 10 viser tilsvarende avslutningsbeholdning av pensjonsrettigheter ved utgangen 

av regnskapsperioden. 

Endringer i pensjonsrettigheter som følge av transaksjoner 

17.135  Arbeidsgivers og arbeidstakers faktiske trygde- og pensjonspremier registreres i rad 2.1 og 2.3, som i 

hovedkontoene i nasjonalregnskapet. For visse pensjonsordninger, særlig trygdepensjonsordninger, er det 

nødvendig å skille mellom faktiske trygde- og pensjonspremier knyttet til pensjoner og trygde- og 

pensjonspremier knyttet til andre sosiale risikoer som arbeidsløshet. 

17.136  For ytelsesbaserte pensjonsordninger måles arbeidsgivers beregnede trygde- og pensjonspremier som 

balanseposten – eventuelle endringer i rettighetene i løpet av året som ikke inngår i andre rader i tabellen, 

registreres i rad 2.2. Denne raden dekker «erfaringsvirkninger» der det observerte resultatet av antakelser i 

pensjonsmodellen (lønnsvekst, inflasjon og diskonteringsrente) avviker fra antatte nivåer. For 

innskuddsbaserte ordninger føres null i denne raden. 

17.137  Rad 2.4 viser inntjent eller beregnet formuesinntekt i ordningene, som kanaliseres gjennom 

husholdningssektoren eller utenlandssektoren. Det bør bemerkes at denne formuesinntekten tilsvarer 

nedjusteringen av diskonteringsrenten for alle ytelsesbaserte ordninger, herunder trygd, uansett om de er 

fondsfinansierte eller ikke. Med andre ord er verdien lik diskonteringsrenten multiplisert med 

pensjonsrettighetene ved begynnelsen av regnskapsperioden. 

17.138  Visse av postene i radene i kolonne G og H, særlig arbeidsgivers og arbeidstakers faktiske trygde- og 

pensjonspremier, opptrer i nasjonalregnskapets hovedkontoer selv om rettighetene og endringer i rettighetene 

ikke gjør det. Andre poster i kolonne G og H som bare vises i tilleggstabellen, er skravert i tabellen og 

forklart under.  
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17.139  Arbeidsgivernes beregnede trygde- og pensjonspremier til de offentlige ordninger der rettighetene opptrer i 

kolonne G, men ikke i nasjonalregnskapets hovedkontoer, krever særskilt oppmerksomhet. I 

nasjonalregnskapets hovedkontoer skal de beregnede premiene beregnes på grunnlag av forsikringstekniske 

beregninger. Bare dersom de forsikringstekniske beregningene ikke gir et tilstrekkelig pålitelig resultat, kan 

arbeidsgivers beregnede trygde- og pensjonspremier til offentlige ordninger beregnes på en av følgende to 

måter: 

1)  på grunnlag av en rimelig prosentandel av lønnen som utbetales til nåværende ansatte, eller 

2)  som differansen mellom løpende ytelser som utbetales, og faktiske premier som innbetales (av både 

arbeidstakere og offentlig forvaltning som arbeidsgiver). 

Poster for husholdningenes premietillegg og andre endringer i rettigheter vises på samme grunnlag som for 

private ordninger. 

17.140  En post for trygd beregnet på samme forsikringstekniske grunnlag, vises i rekke 3 som «annen 

(forsikringsteknisk beregnet) økning i pensjonsrettigheter i trygdeforvaltningen». Den holdes dermed atskilt 

fra arbeidsgivers beregnede trygde- og pensjonspremier. 

17.141  Ettersom tilleggstabellen gir en fullstendig beskrivelse av endringene i pensjonsrettigheter i løpet av 

regnskapsperioden, må det settes inn en egen rad for å ta høyde for de tilfeller der de faktiske trygde- og 

pensjonspremiene til trygdepensjonsordningene ikke er forsikringsteknisk beregnet, og som derfor er 

beregnede premier som ingen arbeidsgiver har ansvar for. Slike beregnede transaksjoner for 

trygdepensjonsordninger vises i rad 3 som annen forsikringsteknisk beregnet økning i pensjonsrettigheter i 

trygdepensjonsordninger. Postene i denne raden kan være positive eller negative – negative poster gjelder for 

trygdepensjonsordninger der diskonteringsrenten er høyere enn ordningens interne avkastning. En 

pensjonsordnings interne avkastning er den diskonteringsrenten som likestiller nåverdien av de faktiske 

premier som er innbetalt og den diskonterte verdien av de pensjonsrettigheter som opptjenes gjennom disse 

premiene. Negative poster forekommer for eksempel når premiene er blitt hevet over det nivå som er 

forsikringsteknisk nødvendig for å finansiere kortsiktige underskudd. 

17.142  Rad 3 viser ikke kontantoverføringer fra skatteinntekter og vil bli registrert på standardkontoene som løpende 

overføringer mellom offentlige forvaltningsenheter dersom de ikke har innvirkning på pensjonsrettighetene. I 

noen medlemsstater foretar offentlig forvaltning overføringer til pensjonsordninger som gir økte 

pensjonsrettigheter (for eksempel dersom det foretas overføringer for bestemte samfunnsgrupper som ikke 

kan betale premier direkte), noe som tilsier at slike beløp bør inngå implisitt i verdien i denne raden, beregnet 

som differansen. 

17.143  Differanser i løpet av regnskapsperioden mellom antatt og faktisk lønnsvekst (dvs. lønnsvekstdelen av 

«erfaringsvirkninger» eller «forsikringsmessige virkninger» i modellen) må gjenspeiles i transaksjonene 

(arbeidsgivers beregnede trygde- og pensjonspremier) sammen med alle andre erfaringsvirkninger. 

17.144  Rad 3 omfatter alle «erfaringsvirkninger» som observeres for trygdepensjonsordninger der det observerte 

resultatet av antakelsene ved modellberegning av pensjonen (lønnsvekst, inflasjon og diskonteringsrente) for 

et vilkårlig år, skiller seg fra de antatte nivåene. 

17.145  Rad 4 viser pensjonsytelser utbetalt i løpet av regnskapsperioden. Utbetaling av pensjonsytelser bevirker at 

noen av pensjonsrettighetene i åpningsbeholdningen i rad 1 «gjøres opp». 

17.146  Rad 5 viser endringene i pensjonsrettigheter på grunn av premier og ytelser. Den beregnes som rad 2 pluss rad 

3 minus rad 4. Denne saldoposten som måles fra kontoene for ikke-finansielle transaksjoner, tilsvarer posten 

fra konto for finanstransaksjoner. 

17.147  Et kjennetegn ved endringene på pensjonsområdet er at det blir stadig større muligheter for å overføre 

pensjoner, dvs. at en person som skifter jobb kan overføre sine pensjonsrettigheter hos tidligere arbeidsgiver 

til sin nye arbeidsgiver. Når dette skjer, blir den aktuelle husholdningens pensjonsrettigheter ikke berørt, men 

det skjer en transaksjon mellom to pensjonsordninger ettersom den nye ordningen overtar forpliktelsene fra 

den tidligere ordningen. I tillegg vil det finnes en motsvarende transaksjon i midler som tilsvarer disse 

forpliktelsene. 

17.148  Dersom offentlig forvaltning overtar ansvaret for å utbetale pensjon til de ansatte i en enhet som ikke tilhører 

offentlig forvaltning, gjennom en eksplisitt transaksjon, må eventuelle innbetalinger gjort av den ikke-

offentlige enheten registreres som forhåndsbetalte trygde- og pensjonspremier (F.89). Denne typen avtaler 

drøftes nærmere i nr. 20.272 – 20.275.  
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17.149  Når en enhet overtar ansvaret for pensjonsrettigheter fra en annen enhet, registreres to transaksjoner i  

rad 6. Den første er en overføring av pensjonsrettigheter fra den opprinnelige pensjonsordningen til den nye 

pensjonsordningen. Den andre kan være en overføring av kontanter eller andre finansielle eiendeler som 

godtgjørelse til den nye pensjonsordningen. Verdien av de overførte finansielle eiendelene trenger ikke være 

helt lik verdien av pensjonsrettighetene. I slike tilfeller er det nødvendig med en tredje post for 

kapitaloverføringer som gjenspeiler endringene i de to berørte enhetenes nettoformuer på en korrekt måte. 

17.150  Arbeidsgivere gjennomfører i økende grad reformer av de pensjonsordninger de forvalter for å ta høyde for 

demografiske og andre faktorer. Reformene kan gjelde endring av ytelsenes sammensetning, pensjonsalderen 

eller andre bestemmelser for ordningen. 

17.151  Bare gjennomførte reformer fører til registrering i nasjonalregnskapet, i beregningen av pensjonsrettigheter i 

det året gjennomføringen finner sted og deretter i observerte strømmer. At en arbeidsgiver erklærer at han har 

til hensikt å gjennomføre en pensjonsreform, er ikke tilstrekkelig grunnlag for å innføre virkningene av 

reformen i nasjonalregnskapet. 

17.152  Ved reformer kan arbeidsgiver i noen tilfeller velge å ikke røre ved eksisterende medlemmers opptjente 

rettigheter og bare gjøre reformen gjeldende for framtidig opptjening av ytterligere rettigheter. Det vil ikke få 

umiddelbar innvirkning på løpende pensjonsytelser. Virkningen vil vise seg ved framtidige målinger av 

pensjonsytelser, noe som er i tråd med prinsippet om opptjening av rettigheter. 

17.153  I noen tilfeller bestemmer arbeidsgiver seg imidlertid for å gjennomføre reformer som virker inn på 

eksisterende medlemmers opptjente rettigheter, for eksempel en allmenn heving av pensjonsalderen for alle 

medlemmer. Slike reformer endrer beholdningen av pensjonsrettigheter i løpet av det året reformen 

gjennomføres. Denne virkningen må registreres som en strøm. Den kan være svært omfattende ettersom den 

virker inn på både nåværende og framtidige pensjonsrettigheter. 

17.154  Endringer i pensjonsrettigheter registreres som transaksjoner på følgende måter: 

a)  dersom rettighetene i en pensjonsordning inngår i nasjonalregnskapets hovedkontoer og arbeidsgiver og 

de berørte arbeidstakerne inngår avtale om å endre vilkårene for pensjonsrettigheter, vil denne endringen 

bli registrert som en transaksjon i nasjonalregnskapets hovedkontoer (under arbeidsgivers beregnede 

trygde- og pensjonspremier), 

b)  dersom rettighetene i en pensjonsordning ikke registreres i nasjonalregnskapets hovedkontoer og 

arbeidsgiver og de berørte arbeidstakerne inngår avtale om å endre vilkårene for pensjonsrettigheter, vil 

denne endringen bli registrert som en transaksjon i tilleggstabellen, 

c)  dersom det dreier seg om trygd og endringene i pensjonsrettighetene er vedtatt av parlamentariske 

myndigheter, registreres dette i tilleggstabellen på samme måte som om endringene var omforent 

gjennom avtale. 

17.155  Endringer i pensjonsrettighetene som innføres uten forhandlinger registreres som andre volumendringer i 

balansene. 

17.156  Endringer i opptjente rettigheter fra tidligere ansettelsesforhold registreres som kapitaloverføringer. 

17.157  Rad 7 viser hvilken virkning reformer i oppbygningen av pensjonsordninger får på rettigheter knyttet til 

tidligere ansettelsesforhold. 

Endringer i pensjonsrettigheter som følge av andre økonomiske strømmer 

17.158  Rad 8 og 9 viser andre strømmer som omvurderinger og andre volumendringer knyttet til pensjon innen 

trygde- og pensjonsordninger. Tabell 17.7 viser de andre strømmene, inndelt i omvurderinger og andre 

volumendringer. 

17.159  Omvurderinger skyldes endringer i viktige modellantakelser i de forsikringstekniske beregningene. Disse 

antakelsene er diskonteringsrente, lønnsvekst og inflasjon. Erfaringsvirkninger inngår ikke her, med mindre 

det ikke er mulig å fastslå dem særskilt. Andre endringer i forsikringstekniske estimater registreres som oftest 

som andre volumendringer i balansene. Virkningen av prisendringer på grunn av investering av rettigheter, 

registreres som omvurderinger på kontoen for omvurdering. 

17.160  Ved endring av de demografiske antakelser som benyttes i de forsikringstekniske beregningene, registreres de 

som andre volumendringer i balansene.  
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Tabell 17.7 — Andre strømmer som omvurderinger og andre volumendringer i balansene 

Omvurderinger 

Endringer i antatt diskonteringsrente 

Endringer i antatt lønnsutvikling 

Endringer i antatt prisutvikling 

Andre volumendringer i balansene 

Endringer i demografiske antagelser 

Andre endringer 

Beslektede indikatorer 

17.161  Finansielle tjenester som produseres av alle pensjonsordninger, registreres som betalt av medlemmer i 

ordningen, og pensjonsordningens kostnader registreres dermed ikke som produktinnsats hos den arbeidsgiver 

som administrerer ordningen. I diagram 17.1 vises derfor finansielle tjenester atskilt fra trygde- og 

pensjonspremier. Når de de finansielle tjenestene framstilles på denne måten betyr det at tallene som viser 

premier som arbeidstakere har mottatt fra arbeidsgiver, nøyaktig tilsvarer den del av premiene som 

arbeidstakerne har betalt til pensjonsordningen. Det er dessuten ikke nødvendig å vise hvilke deler av trygde- 

og pensjonspremiene som dekker tjenesteandelen. Det er husholdningenes premietillegg som dekker 

tjenesteandelen i en innskuddsbasert ordning, og i en ytelsesbasert ordning er det enten arbeidstakernes eller 

husholdningenes premier som dekker dette. 

Ettersom produksjon registreres for alle pensjonsordninger administrert av arbeidsgivere, som ordningens 

medlemmer konsumerer, viser rad 11 produksjon etter type ordning. 

Diagram 17.1 — Pensjonsrettigheter og deres endringer 

 Premier 

(faktiske, beregnede 

hvorav: 

formuesinntekt) 

(rad 2 og 3) 

Pensjonsytelser  

(rad 4) 

 

Finansielle tjenester 

Andre strømmer 

(omvurderinger, 

andre 

volumendringer) 

(rad 8 og 9) 

 

Endringer i 

pensjonsrettigheter 

(som følge av 

transaksjoner og 

andre økonomiske 

strømmer) 

 

Pensjonsrettigheter 

ved begynnelsen av 

perioden (rad 1) 

  Pensjonsrettigheter 

ved slutten av 

perioden (rad 10) 

Beholdning ved t0 Transaksjoner og andre strømmer mellom t0 og t1 Beholdning ved t1 

Dette diagrammet er bare ment som en illustrasjon og størrelsen på de ulike feltene skal ikke tillegges en 

bestemt betydning.  
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Forsikringstekniske antakelser 

Opptjente rettigheter 

17.162  I nasjonalregnskapet måles pensjonsrettigheter i bruttoverdi. Det tas ikke høyde for eiendeler eller 

akkumulerte trygde- og pensjonspremier med sikte på å utarbeide nettorettigheter. Bare pensjonsrettigheter på 

grunnlag av faktiske og framtidige pensjonsytelse dekkes. 

17.163  I nasjonalregnskapet er det hensiktsmessig å bruke begrepet påløpte forpliktelser. Det omfatter nåverdien av 

pensjonsrettigheter på grunnlag av allerede opptjente pensjonsrettigheter. For eksempel dekker det 

pensjonsrettigheter opptjent av nåværende ansatte, herunder oppsatte pensjonsrettigheter, og gjenstående 

pensjonsrettigheter til nåværende pensjonsmottakere. 

17.164  Som alle nasjonalregnskapsdata måles dataene i ettertid, ettersom de bare omfatter løpende verdi av 

pensjonsrettigheter på grunnlag av opptjente pensjonsrettigheter på balansedatoen. Metoden bygger på 

observerbare tidligere hendelser og transaksjoner, som medlemskap i pensjonsordningen og innbetalte 

premier. Slik måling i ettertid bygger imidlertid også på en rekke antakelser i modellberegningen. Det foretas 

vurderinger av sannsynligheten for at nåværende premiebetalere dør eller blir uføre før oppnådd 

pensjonsalder. Målene gjenspeiler også framtidige endringer i betalingsstrømmen som følge av lovgivning 

som trer i kraft før det året som pensjonsrettighetene beregnes for. Endelig krever metoden noen viktige 

antakelser om framtidig utvikling, særlig om diskonteringsrenten for framtidige pensjonsutbetalinger. 

Diskonteringsrente 

17.165  Diskonteringsrenten som benyttes for estimater av framtidige pensjonsytelser på grunnlag av opptjente 

rettigheter, er en av de aller viktigste antakelsene som må gjøres ved modellberegning av pensjonsordninger, 

ettersom dens samlede virkning over mange tiår kan være svært stor. Diskonteringsrenten som anvendes for 

en bestemt metode kan endre seg over tid, noe som vil føre til omvurdering i regnskapene. 

17.166  Diskonteringsrenten kan betraktes som tilsvarende forventet risikofri avkastning på pensjonsordningens 

midler. Når det gjelder pensjonsrettigheter som skal utbetales i framtiden, kan diskonteringsrenten også 

betraktes som kapitalkostnaden i den forstand at framtidige utbetalinger må finansieres av offentlig 

forvaltning fra de vanlige kildene: 

a)  netto anskaffelse av gjeld, f.eks. lån og omsettelige gjeldspapirer, 

b)  netto salg av eiendeler, og 

c)  offentlige inntekter. 

En diskonteringsrente kan utledes fra denne finansieringskostnaden. 

17.167  Diskonteringsrenten bør være en risikofri rente. Under gis visse kriterier for fastsettelse av egnede renter. 

Diskonteringsrenten for stats- og foretaksobligasjoner av høy kvalitet, f.eks. med en kredittvurdering på 

«AAA», er en hensiktsmessig referanseverdi. Avkastningen på foretaksobligasjoner av høy kvalitet benyttes 

bare dersom markedet er bredt. Obligasjonene skal ha samme restløpetid som pensjonsrettighetene. Det 

anbefales å bruke en diskonteringsrente basert på lang løpetid, dvs. minst ti år. Et gjennomsnitt av 

diskonteringsrenten over flere år, knyttet til konjunktursyklusens varighet, kan benyttes for å jevne ut 

tidsserien for diskonteringsrenten. Antakelsen for diskonteringsrenten og framtidig lønnsutvikling bør være 

konsekvent. Medlemsstatene skal på grunnlag av kriteriene nevnt over, godtgjøre at diskonteringsrenten kan 

anvendes på pensjonsrettigheter. 

17.168  Det skal anvendes samme diskonteringsrente på alle pensjonsordninger der offentlig forvaltning på alle 

forvaltningsnivåer er pensjonsforvalter (herunder trygdepensjonsordninger), ettersom ønsket resultat bør være 

tilnærmet risikofri avkastning. 

Lønnsvekst 

17.169  I ytelsesbaserte pensjonsordninger anvendes det ofte en formel på medlemmenes lønn — enten sluttlønnen, 

gjennomsnittslønnen over et antall år eller livstidsinntekten — for å fastsette pensjonsnivået. De endelige 

pensjonsytelsene som utbetales påvirkes av den gjennomsnittlige veksten i medlemmets lønn, særlig ved 

forfremmelse og karriereutvikling. 

17.170  Det er derfor hensiktsmessig å ta høyde for de antakelser som legges til grunn for framtidig lønnsutvikling. 

Den antatte langsiktige lønnsutviklingen bør tilsvare den observerte diskonteringsrenten. Begge variabler er 

på lang sikt innbyrdes avhengig av hverandre.  
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17.171  Regnskapsbransjen benytter to forsikringsmatematiske metoder til å måle virkningen av lønnsvekst. Med 

ABO-metoden (accrued benefit obligation) registreres bare de ytelser som faktisk er opptjent. Det utgjør det 

beløp en arbeidstaker skal kunne ta med seg dersom han avslutter ansettelsesforholdet i morgen, og kan for 

eksempel ligge til grunn for en vurdering av personens nettoformue ved et eventuelt skilsmisseoppgjør. 

17.172  PBO-metoden (projected benefit obligation) er et forsiktigere mål på hva de endelige rettighetene vil kunne 

utgjøre. Med PBO-metoden benyttes det antakelser om hvor mange ganger en person vil bli forfremmet i 

framtiden og personens sluttlønn beregnes på grunnlag av dette. Dersom denne personen bare arbeider  

20 av 40 forventede år, halveres sluttlønnen og pensjonsrettighetene beregnes som om dette var personens 

nåværende lønn. Mens en persons ABO øker trinnvis i takt med eventuelle forfremmelser, øker PBO jevnt 

over tid. For en enkeltperson er PBO alltid høyere enn ABO fram til pensjoneringstidspunktet, da ABO 

innhenter PBO. 

17.173  Virkningen av lønnsøkninger skal gjenspeiles i transaksjonene, ettersom det å gi lønnsøkning er et bevisst 

valg som arbeidsgiveren gjør. Dessuten vil ABO- og PBO-metodene på lang sikt føre til at de samme 

transaksjonene blir registrert, selv om tidspunktene for disse transaksjonene varierer avhengig av 

demografiske faktorer i ordningen. 

17.174  Endringer i antakelser om framtidig lønnsendringer, som vanligvis gjøres med noen års mellomrom i 

forbindelse med en allmenn gjennomgåelse av antakelsene for pensjonsmodellen eller som følge av større 

omlegginger i arbeidsstyrken, registreres som andre strømmer (omvurderinger). 

17.175  I praksis observeres det en rekke mulige varianter av anvendelsen av ABO- og PBO-metodene, avhengig av 

hvordan pris- og lønnsvirkningene behandles. 

17.176  En viktig faktor er behandlingen av indeksregulering av pensjoner, der pensjoner som skal utbetales vil stige i 

takt med den nominelle lønnsveksten etter pensjonering. 

17.177  Ettersom lønnsvirkningene er viktige, anbefales det at valget mellom ABO- eller PBO-metode gjøres på 

grunnlag av pensjonsordningens underliggende ytelsesformel. Dersom denne formelen implisitt eller 

eksplisitt omfatter en faktor for lønnsvekst (før eller etter pensjonsering), benyttes PBO-metoden. I motsatt 

fall benyttes ABO-metoden. 

Demografiske antakelser 

17.178  Framtidige pensjonsutbetalinger påvirkes av demografiske faktorer som medlemmenes alders- og 

kjønnsfordeling og levetid. Det er vanlig praksis å benytte demografiske tabeller ved modellberegning av 

pensjons- og livsforsikringsordninger. 

17.179  Medlemskap i pensjonsordninger knyttet til ansettelsesforhold er veldefinert og data bør derfor være 

tilgjengelig. I trygdeordningene benyttes generelle befolkningsdata dersom det ikke foreligger særskilte data 

om medlemskap i trygdeordningen. 

17.180  Ved bruk av levetidstabeller, også kalt dødelighetstabeller, foretrekkes tabeller som inneholder data inndelt 

etter kjønn og arbeidstakergrupper. For gruppen av medlemmer som mottar uførepensjon bør det om mulig 

benyttes andre antakelser om levetid i modellen. 

17.181  Levetidsantakelsene bør ta høyde for økt levetid over tid. 

17.182  Modellberegninger for pensjonsordninger kan omfatte bruk av andre demografiske antakelser enn levetid, for 

eksempel kan tall for framtidig fruktbarhet, deltaking i arbeidslivet eller migrasjon inngå i de tilfeller 

pensjonsytelsene eller indeksreguleringen beregnes på grunnlag av en «forsørgingsprosent» eller liknende 

metode. 

17.183  Når førtidspensjonering i en ordning er forsikringsteknisk nøytral, påvirkes ikke modellberegningen. 

Førtidspensjonering som ikke er forsikringsteknisk nøytral får innvirkning, og virkningene oppstår ofte på 

grunn av måten ulike rentesatser normalt anvendes ved førtidspensjonering. Det er derfor viktig å foreta en 

korrekt modellberegning av mønsteret for førtidspensjonering, særlig dersom en reform medfører at framtidig 

pensjonsalder heves. 

 ______  
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KAPITTEL 18 

KONTOER FOR UTLANDET 

INNLEDNING 

18.01  Regnskapene for innenlandske institusjonelle sektorer viser økonomisk virksomhet: produksjon, 

inntektsopptjening, fordeling og omfordeling av inntekt, konsum og akkumulering av eiendeler og gjeld. 

Regnskapene dekker transaksjoner mellom innenlandske enheter og innenlandske enheters transaksjoner med 

utenlandske enheter, som utgjør utlandet. 

18.02  ENS er et lukket system ettersom begge sider av en transaksjon registreres i regnskapet som en anvendelse og 

en tilgang. For innenlandske enheter innebærer dette at det kan opprettes et sett av konsistente og 

sammenhengende kontoer og at hver institusjonell enhets økonomiske virksomhet inngår i kontosystemet. 

Dette er ikke tilfellet for utenlandske enheter. Utenlandske enheter kan bare observeres ved å måle deres 

samhandling med enheter som er hjemmehørende i økonomien, og derfor kan bare deres transaksjoner med 

innenlandske enheter registreres. Dette gjøres ved at det opprettes en sektor kalt «utlandet» og at det 

utarbeides et eget sett av kontoer med et avgrenset antall poster som for utenlandske enheter bare viser deres 

transaksjoner med innenlandske enheter. 

18.03  Kontosystemet for utlandet er bygget opp som følger: 

a)  Konto for varer og tjenester for utlandet (V.I) som dekker import og eksport av varer og tjenester. 

b)  Konto for primære og sekundære inntekter for utlandet (V.II) som dekker lønnskostnader, formuesinntekt 

og inntekt fra investeringer samt løpende overføringer som personlige overføringer (herunder 

arbeidstakeres betalingssendinger) og internasjonal bistand. 

c)  Akkumuleringskonto for utlandet (V.III) som består av: 

1)  kapitalkonto (V.III.1) som viser kapitaloverføringer og anskaffelser minus avhending av ikke-

produsert ikke-finansiell kapital, 

2)  konto for finanstransaksjoner (V.III.2) som viser transaksjoner i finansielle eiendeler og gjeld, 

3)  konto for andre volumendringer i balansene (V.III.3.1) som viser ikke-kompenserte beslagleggelser 

osv., 

4)  konto for omvurdering (V.III.3.2) som viser nominelle kapitalgevinster og -tap, 

d)  Konto for eiendeler og gjeld for utlandet (V.IV) viser åpnings- og avslutningsbalansene og endringer i 

verdien av eiendeler og gjeld mellom åpnings- og avslutningsbalansene. 

Hele kontosystemet vises i kapittel 8 og numrene i parentes ovenfor, viser til nummeret på kontoene i det 

kapittelet. 

18.04  Ettersom regnskapene oppstilles fra utlandets synspunkt vises import til den innenlandske økonomien som en 

tilgang, og eksport fra den innenlandske økonomien som en anvendelse på konto for varer og tjenester for 

utlandet. En tilsvarende reversering gjelder for alle kontoer for utlandet. Dersom en saldopost er positiv, betyr 

det et overskudd for utlandet og et underskudd for den innenlandske totaløkonomien, og omvendt betyr en 

negativ balansepost et underskudd for utlandet og et overskudd for den innenlandske totaløkonomien. En 

finansiell eiendel som eies av utlandet er gjeld for den innenlandske økonomien, og en gjeld som eies av 

utlandet er en eiendel for den innenlandske økonomien. 

18.05  Standardrammene for statistikk over transaksjoner og posisjoner mellom en økonomi og utlandet er fastsatt i 

Balance of Payments and International Investment Position Manual 2008 (6. utgave) (BPM6)(1). Denne 

håndboken er harmonisert med det internasjonale nasjonalregnskapssystem (System of National Accounts – 

SNA 2008), men beskriver samspillet mellom den innenlandske økonomien og utlandet i et system av kontoer 

og balanser som viser opplysningene på en annen måte. I dette kapittelet beskrives kontoene for utlandet i 

ENS 2010 og hvordan de forholder seg til de internasjonale kontoene i BPM6.  

  

(1) Det internasjonale valutafond, Balance of Payments and International Investment Position Manual, 6. utgave (BPM6), 2009, ISBN 

978-1-58906-812-4 (tilgjengelig på http://www.imf.org) 
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ØKONOMISK TERRITORIUM 

18.06  Begrepet økonomisk territorium benyttes vanligvis om det området som en enkelt regjering har faktisk 

økonomisk kontroll over. Det kan imidlertid også benyttes om valutaunioner, økonomiske unioner, regioner 

eller verden som helhet, ettersom de kan være gjenstand for makroøkonomisk politikk og analyse. En 

fullstendig definisjon finnes i kapittel 2 (nr. 2.04–2.06). 

18.07  For å avgjøre om en enhet er hjemmehørende i et bestemt økonomisk territorium, må følgende fastslås: 

1)  om enheten er en institusjonell enhet, og i så fall 

2)  om enheten også oppfyller kriteriene i kapittel 2 om fastsettelse av hjemsted. 

Hjemsted 

18.08  Hver institusjonell enhet er hjemmehørende på det økonomiske territorium som den er sterkest tilknyttet, 

uttrykt som dens økonomiske interessesentrum. Begrepene er identiske i ENS, SNA 2008 og BPM6. 

Innføringen av begrepet «økonomisk interessesentrum» betyr ikke at enheter med vesentlig virksomhet på to 

eller flere territorier ikke lenger skal deles opp (se nr. 18.12) eller at det kan sees bort fra institusjonelle 

enheter uten en vesentlig fysisk tilstedeværelse (se nr. 18.10 og 18.15). I kapittel 2 finnes en uttømmende 

beskrivelse av hjemstedsbegrepet i alminnelighet, og for husholdninger, foretak og andre enheter i 

særdeleshet.  

INSTITUSJONELLE ENHETER 

18.09  Begrepet «institusjonell enhet» innebærer det samme i ENS, SNA 2008 og BPM6. I kapittel 2 nr. 2.12–2.16 

gis en generell definisjon. På grunn av fokuset på den nasjonale økonomien, behandles enheter som utfører 

transaksjoner på tvers av landegrensene, på en særskilt måte. I noen tilfeller slås rettssubjekter sammen til én 

enkelt institusjonell enhet dersom de er hjemmehørende i samme økonomi, mens de ikke slås sammen dersom 

de er hjemmehørende i ulike økonomier. På samme måte kan ett enkelt rettssubjekt deles opp dersom det 

driver vesentlig virksomhet i to eller flere økonomier. Denne behandlingen fører til at den berørte enhetens 

hjemsted blir klarere og begrepet økonomisk territorium styrkes. 

18.10  Foretak og offentlig forvaltning benytter seg vanligvis av spesialforetak til å reise kapital. Dersom 

spesialforetaket er hjemmehørende i samme økonomi som morforetaket, er behandlingen ukomplisert. 

Spesialforetaket vil normalt ikke ha noen av de egenskaper som gjør at det skal behandles som en egen enhet 

atskilt fra morforetaket, og spesialforetakets eiendeler og gjeld framgår av morforetakets regnskaper. Dersom 

spesialforetaket er utenlandsk, kreves det i henhold til hjemstedskriteriene for utlandet at det behandles som en 

separat enhet. I slike tilfeller føres spesialforetakets eiendeler og gjeld i sektoren utlandet og ikke i en sektor i 

den innenlandske økonomien. Behandlingen av utenlandske spesialforetak som tilhører offentlig forvaltning er 

definert i nr. 2.14. 

18.11  Medlemmer av en husholdning må alle være hjemmehørende i samme økonomi. Dersom en person er 

hjemmehørende i en annen økonomi enn de andre medlemmene av husholdningen, betraktes denne personen 

ikke som et medlem av husholdningen selv om de deler inntekt og utgifter, eller eier eiendeler sammen.  

FILIALER SOM ET BEGREP BENYTTET I DE INTERNASJONALE KONTOENE I 

UTENRIKSREGNSKAPET 

18.12  En filial er et foretak uten selvstendig rettsevne som tilhører en utenlandsk enhet, kalt morforetaket. Filialen 

behandles som et selskapslignende foretak som er hjemmehørende på det territorium filialen befinner seg på. 

For å kunne identifisere filialer som atskilte institusjonelle enheter, må det foreligge indikasjoner på at de 

driver vesentlig virksomhet som er atskilt fra resten av foretaket. Det er tale om filialer i følgende tilfeller: 

a)  det foreligger enten fullstendige regnskaper, herunder balanse, for filialen, eller 

b)  det er mulig og hensiktsmessig, ut fra både et økonomisk og et juridisk synspunkt, å utarbeide slike 

regnskaper om nødvendig. At det foreligger atskilte regnskaper viser at det finnes en reell enhet, og gjør 

det praktisk å utarbeide statistikk. 

Dessuten bruker én eller flere av følgende faktorer å forekomme: 

a)  Filialen driver eller har til hensikt å drive produksjon i vesentlig omfang, og denne produksjonen finner 

sted på et annet territorium enn hovedkontorets territorium og vedvarer i minst ett år: 

1)  Dersom produksjonsprosessen innebærer fysisk tilstedeværelse, skal virksomheten fysisk finne sted 

på det territoriet.  
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2)  Dersom produksjonen ikke innebærer fysisk tilstedeværelse, f.eks. visse former for bank- og 

forsikringsvirksomhet, andre finansielle tjenester, eiendomsrett til patenter, varemerker eller 

opphavsrett, internasjonal mellomhandel med varer og «virtuell produksjon», bør virksomheten anses 

for å finne sted på territoriet dersom den er registrert eller juridisk hjemmehørende på territoriet. 

b)  Filialen anses for å være underlagt et eventuelt inntektsskattesystem i den økonomien den befinner seg i, 

også dersom den har skattefritak. 

18.13  Identifiseringen av filialer får konsekvenser for både morforetakets og filialens statistikkrapportering. Filialens 

virksomhet inngår ikke i den institusjonelle enheten til hovedkontoret og avgrensingen mellom morforetaket 

og filialen skal gjøres konsekvent i begge de berørte økonomiene. En filial kan identifiseres for bygge- og 

anleggsprosjekter eller mobil virksomhet som transport, fiske eller rådgivningsvirksomhet. Dersom 

virksomheten ikke er omfattende nok til at en filial kan identifiseres, skal den imidlertid behandles som 

eksport av varer eller tjenester fra hovedkontoret. 

18.14  I noen tilfeller er innledende virksomhet knyttet til et framtidig direkteinvesteringsprosjekt i forkant av 

opprettelsen av et selskap tilstrekkelig bevis for å fastslå hjemsted, slik at det opprettes et selskapslignende 

foretak. For eksempel føres lisenser og utgifter til juridisk bistand for et prosjekt som påløpt et 

selskapslignende foretak, og inngår i enhetens direkteinvesteringsstrømmer i stedet for å føres som 

henholdsvis salg av lisenser til utlendinger eller eksport av tjenester til hovedkontoret. 

FIKTIVE INNENLANDSKE ENHETER 

18.15  Når grunn innenfor et territorium eies av en utenlandsk enhet, opprettes det for statistiske formål en fiktiv 

enhet som behandles som en innenlandsk enhet, og som anses som eier av grunnen. Denne fiktive 

innenlandske enheten er et selskapslignende foretak. Denne behandlingen av fiktive enheter benyttes også på 

bygninger, konstruksjoner og andre forbedringer på grunnen, langsiktige avtaler om leie av grunn og 

eiendomsrett til andre naturressurser enn grunn. Den utenlandske enheten behandles dermed som eier av den 

fiktive innenlandske enheten og ikke som direkte eier av grunnen, slik at det oppstår en gjeld til den 

utenlandske enheten, mens grunnen og andre naturressurser alltid anses som eiendeler i den økonomien de 

befinner seg i. Den fiktive innenlandske enheten yter som oftest tjenester til eieren, f.eks. innkvartering når det 

gjelder ferieboliger. 

18.16  Dersom en utenlandsk enhet har en langsiktig avtale om leie av fast eiendom, f.eks. en bygning, er dette 

generelt forbundet med at enheten driver produksjon i den økonomien den befinner seg i. Dersom det av en 

eller annen grunn ikke finner sted noen produksjonsvirksomhet, opprettes det likevel en fiktiv enhet knyttet til 

leieavtalen. Den utenlandske enheten behandles derfor som eier av den fiktive innenlandske enheten og ikke 

av bygningen, som tilhører den økonomien den befinner seg i. 

FORETAK MED DRIFT PÅ FLERE TERRITORIER 

18.17  Enkelte foretak driver sømløs virksomhet over flere økonomiske territorier. Dette gjelder typisk virksomhet på 

tvers av landegrensene, som luftfartsselskaper, linjerederier, vannkraftprosjekter langs grenseelver, 

rørledninger, broer, tunneler og undersjøiske kabler. Med mindre enheten drives som én enkelt virksomhet 

uten atskilte regnskaper eller beslutningsprosesser for hvert territorium den driver virksomhet i, må det 

identifiseres atskilte filialer. Ettersom hovedformålet er å utarbeide data om hver nasjonaløkonomi, er det i 

slike tilfeller nødvendig å fordele virksomheten på økonomiene. Virksomhet fordeles da forholdsmessig ved 

bruk av en egnet indikator som angir omfanget av foretakets virksomhet i hvert territorium. En slik 

forholdsmessig fordeling kan også anvendes på foretak i områder som forvaltes i fellesskap av to eller flere 

offentlige forvaltninger. 

GEOGRAFISK FORDELING 

18.18  Ved utarbeiding av regnskaper for Den europeiske union deles utenlandssektoren (S.2) inn i følgende 

undersektorer: 

a)  Medlemsstater og EUs institusjoner og organer (S.21) 

1)  EUs medlemsstater (S.211) 

i) Medlemsstater i euroområdet (S.2111) 

ii) Medlemsstater utenfor euroområdet (S.2112) 

2)  EUs institusjoner og organer (S.212) 

i) Den europeiske sentralbank (ESB) (S.2121) 

ii) EU-institusjoner og -organer, unntatt ESB (S.2122)  
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b)  Tredjestater og internasjonale organisasjoner som ikke er hjemmehørende i EU (S.22). 

18.19  Ved utarbeiding av regnskaper for euroområdet kan undersektorene nevnt over grupperes som følger: 

Medlemsstater i euroområdet og Den europeiske sentralbank 

(S.2I = S.2111 + S.2121) 

Stater og internasjonale organisasjoner som ikke er hjemmehørende i euroområdet 

(S.2X = S.2112 + S.2122 + S.22) 

Kapittel 9 inneholder en beskrivelse av de europeiske regnskapene. 

INTERNASJONALE KONTOER I UTENRIKSREGNSKAPET 

18.20  Nasjonalregnskapene skiller seg fra de internasjonale kontoene i BPM6. De internasjonale kontoene viser 

transaksjoner mellom en innenlandsk økonomi og utenlandske økonomier sett fra den innenlandske 

økonomiens synspunkt. Likedan vises import som en anvendelse (debet) og eksport som en tilgang (kredit). 

Tabell 18.1 inneholder et sammendrag av de internasjonale kontoene slik er beskrevet i BPM6. 

18.21  En annen viktig forskjell mellom de internasjonale kontoene i utenriksregnskapet og kontoene for 

utenlandssektoren i ENS, er at det i de internasjonale kontoene benyttes funksjonelle kategorier i stedet for 

instrumenter ved klassifisering av finansielle transaksjoner. Dette drøftes nærmere i nr. 18.57 og 18.58. 

SALDOPOSTER I DRIFTSREGNSKAPET I DE INTERNASJONALE KONTOENE 

18.22  Oppstillingen av saldoposter i utenriksregnskapet skiller seg noe fra oppstillingen i nasjonalregnskapet i den 

forstand at hver konto i de internasjonale kontoene har en egen saldopost i tillegg til en saldopost som 

overføres til neste konto. Konto for primære inntekter har for eksempel en egen saldopost (saldo for primær 

inntekt) og en kumulativ saldo (saldo for varer, tjenester og primær inntekt). Konto for primære inntekter for 

utlandet tilsvarer saldoen for primære inntekter, og er den post som føres over til BNI. Driftsbalansen overfor 

utlandet tilsvarer utlandets sparing i forhold til den innenlandske økonomien. Saldopostene i kontostrukturen i 

BPM6 framgår av tabell 18.1. 

Tabell 18.1 — Utenriksregnskapets kontoer for internasjonale strømmer 

Utenriksregnskapet 

Løpende kontoer Kredit Debet Saldo 

Konto for varer og tjenester    

Varer 462 392 70 

Tjenester 78 107 –29 

Varer og tjenester 540 499 41 

Konto for primære inntekter    

Lønnskostnader 6 2  

Renter 13 21  

Selskapsinntekt til fordeling 36 17  

Reinvestert fortjeneste 14 0  

Primære inntekter 69 40 29 

Varer, tjenester og primære inntekter 609 539 70 
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Utenriksregnskapet 

Løpende kontoer Kredit Debet Saldo 

Inntekts- og formuesskatter 1 0  

Netto skadeforsikringspremier 2 11  

Skadeforsikringskrav 12 3  

Løpende internasjonale overføringer 1 31  

Diverse løpende overføringer 1 10  

Sekundære inntekter 17 55 –38 

Driftsbalanse   32 

Kapitalkonto 

Anskaffelse/avhending av ikke-produsert 

kapital 

0   

Kapitaloverføringer 1 –4  

Kapitalkonto, saldo   –3 

Nettofinansinvestering (+/-)   29 

Konto for finanstransaksjoner (etter funksjonell 

kategori) 
Endringer i eiendeler Endringer i gjeld Saldo 

Direkteinvesteringer –4 8  

Porteføljeinvesteringer 17 7  

Finansielle derivater, osv. 3 0  

Andre investeringer 42 22  

Internasjonale reserver 8 —  

Endringer i eiendeler/gjeld i alt 66 37  

Nettofinansinvestering (+/-)   29 

Netto feil og utelatelser   0 

KONTOER FOR UTLANDET OG DERES SAMMENHENG MED DE INTERNASJONALE KONTOENE I 

UTENRIKSREGNSKAPET 

Konto for varer og tjenester for utlandet 

18.23  Konto for varer og tjenester består bare av import og eksport av varer og tjenester ettersom dette er de eneste 

transaksjonene i varer og tjenester som skjer på tvers av landegrenser. Varer og tjenester registreres når den 

økonomiske eiendomsretten overføres fra en enhet i én økonomi til en enhet i en annen økonomi. Selv om 

varene som oftest flyttes fysisk når eierskiftet finner sted, er dette ikke alltid tilfelle. Ved internasjonal 

mellomhandel kan eiendomsretten til varene overføres uten at varene flyttes før de blir videresolgt til en 

tredjemann.   
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Tabell 18.2 og 18.3 viser hvordan primære og sekundære inntekter registreres i ENS og i BPM6. 

Tabell 18.2 — Konto for varer og tjenester for utlandet (ESA V.1) 

Anvendelse Tilgang 

P.6 Eksport av varer og tjenester 540 P.7 Import av varer og tjenester 499 

P.61 Eksport av varer 462 P.71 Import av varer 392 

P.62 Eksport av tjenester 78 P.72 Import av tjenester 107 

B.11 Vare- og tjenestebalansen overfor 

utlandet 

–41    

Tabell 18.3 — Konto for varer og tjenester i BPM6 

Løpende kontoer Kredit Debet Saldo 

Konto for varer og tjenester    

Varer 462 392 70 

Tjenester 78 107 –29 

Varer og tjenester 540 499 41 

18.24  Varer som flyttes fra en økonomi til en annen uten at den økonomiske eiendomsretten overføres, vises ikke 

som import eller eksport. Varer som sendes utenlands for bearbeiding, eller som sendes tilbake fra utlandet 

etter bearbeiding, vises ikke som import og eksport. Bare den avtalte prisen for bearbeidingen vises som en 

tjeneste. 

18.25  I utenriksregnskapet legges det vekt på å skille mellom varer og tjenester. Dette skillet gjenspeiler politiske 

interesser ettersom varer og tjenester omfattes av ulike internasjonale avtaler. Skillet gjenspeiler også 

datakildeaspekter, i den forstand at data om varer vanligvis innhentes fra tollkilder, mens data om tjenester 

vanligvis innhentes fra registreringer av betalinger eller undersøkelser. 

18.26  Statistikk over internasjonal varehandel er den viktigste kilden til data om varer. Internasjonale standarder 

finnes i FNs International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions(1) Rev. 2 (IMTS). I BPM6 

angis noen mulige kilder til forskjeller mellom verdien på varer registrert i statistikk over varehandel og i 

utenriksregnskapet. Den anbefaler også en standard avstemmingstabell som hjelp for brukere til å forstå disse 

forskjellene. En viktig kilde til forskjeller er at det i IMTS-standardene benyttes en verdsetting basert på 

kostnad, forsikring og frakt (cost, insurance, freight, CIF) for import, mens det i utenriksregnskapet benyttes 

en enhetlig verdsetting basert på verdi ved den eksporterende økonomiens tollgrense (fritt om bord, FOB) for 

både eksport og import. Frakt- og forsikringskostnader som påløper mellom den eksporterende statens 

tollgrense og den importerende statens tollgrense, må derfor utelates. På grunn av forskjeller mellom FOB-

verdsettingen og faktiske kontraktsbestemmelser, må noen frakt- og forsikringskostnader omkanaliseres. 

Prinsippene for verdsetting er de samme i ENS og utenriksregnskapet. FOB-verdsetting skal derfor benyttes 

ved registrering av eksport og import av varer (se nr. 18.32). 

18.27  Ettersom utenriksregnskapet tar utgangspunkt i eierskifte, må rapporteringstidspunktet for innførsel av varer 

være i overensstemmelse med tilknyttede finansielle strømmer. I BPM6 finnes det ikke lenger unntak fra 

prinsippet om eierskifte. I IMTS derimot tas det utgangspunkt i tidspunktet for tollbehandling. Dette 

tidspunktet er ofte en akseptabel tilnærmet verdi, men i noen tilfeller kan det være nødvendig å foreta 

justeringer, for eksempel for varer sendt i konsignasjon. Når det gjelder varer som sendes utenlands for 

bearbeiding uten at det skjer et eierskifte, inngår verdien av flyttingen av varene i IMTS, mens det i 

utenriksregnskapet først og fremst er eierskiftet som presenteres, og utenriksregnskapet vil derfor bare vise 

gebyrer knyttet til «produksjonstjenester knyttet til fysiske innsatsfaktorer som eies av andre». Det anbefales 

imidlertid at verdien av varebevegelsene føres som utfyllende poster for å lette forståelsen av disse 

bearbeidingsordningene. Nærmere opplysninger om registrering av bearbeidingsordninger følger senere i dette 

kapittel. Det kan være nødvendig å foreta andre justeringer i forhold til IMTS for at estimatene skal bli 

forenlige med endringene i den økonomiske eiendomsretten til varer, enten på generelt grunnlag eller med 

hensyn til den enkelte stats dekning. Det kan for eksempel gjelde internasjonal mellomhandel, ikke-monetært 

gull, varer som illegalt føres inn eller ut av territoriet og varer som anskaffes i havner av transportører.  

  

(1) De forente nasjoner, International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions, 1998, ISBN 92-1-161410-4 

(tilgjengelig på http://unstats.un.org). 
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18.28  Reeksport gjelder utenlandske varer (varer som er produsert i andre økonomier og som tidligere er importert 

med en endring i den økonomiske eiendomsretten) som eksporteres uten å ha gjennomgått en vesentlig 

omdanning i forhold til den tilstand de var i ved import. Ettersom reeksporterte varer ikke er produsert i den 

berørte økonomien, har de en svakere tilknytning til økonomien enn annen eksport. Økonomier som er viktige 

transittknutepunkter og hjemsted for grossister har ofte store reeksportverdier. Reeksporten bidrar til å øke 

tallene for både import og eksport, og når reeksporten er betydelig økes også importen og eksportens andel av 

de økonomiske aggregatene. Det er derfor hensiktsmessig å vise reeksporten separat. Varer som er importert 

og venter på å bli reeksportert, registreres som varebeholdning hos den innenlandske økonomiske eieren. 

Transitthandel innebærer at varer krysser en stat på vei til sitt endelige bestemmelsessted, og når det gjelder 

den stat som krysses, utelukkes slike varer fra statistikken over utenlandshandel, utenriksregnskapet og 

nasjonalregnskapet. 

Kvasitransitthandel innebærer at varer importeres til en stat, tollklareres for fri omsetning i EU og deretter 

sendes videre til en tredje stat i EU. Det organ som foretar tollklareringen er vanligvis ikke en institusjonell 

enhet som definert i kapittel 2, og får dermed ikke eiendomsrett til varene. I dette tilfellet føres importen i 

nasjonalregnskapet som en direkte import til det endelige bestemmelsesstedet, på samme måte som ved enkel 

transitthandel. Riktig verdi er den verdi som registreres når varene innføres til den stat der det endelige 

bestemmelsesstedet ligger. 

18.29  I utenriksregnskapet presenteres varer på aggregert nivå. I IMTS finnes en mer detaljert inndeling for råvarer. 

18.30  I utenriksregnskapet angis opplysninger om følgende tolv standardtjenestegrupper: 

a)  Produksjonstjenester knyttet til fysiske innsatsfaktorer som eies av andre 

b)  Vedlikehold og reparasjonstjenester ellers 

c)  Transport 

d)  Reiser 

e)  Bygge- og anleggsvirksomhet 

f)  Forsikrings- og pensjonstjenester 

g)  Finansielle tjenester 

h)  Leie av immaterielle rettigheter ellers 

i)  Telekommunikasjons-, databehandlings- og informasjonstjenester 

j)  Annen forretningsmessig tjenesteyting 

k)  Personlige tjenester, kulturelle tjenester og tjenester i forbindelse med fritidsvirksomhet 

l)  Offentlige varer og tjenester ellers 

18.31  Tre av standardgruppene i utenriksregnskapet nevnt over, er transaksjonsbaserte poster, dvs. at de gjelder 

kjøper eller leverandør snarere enn selve produktet. Postene tilhører kategoriene reiser, bygge- og 

anleggsvirksomhet og offentlige varer og tjenester ellers. 

a)  Reiser omfatter alle varer og tjenester kjøpt av utlendinger i løpet av et besøk, enten til eget bruk eller som 

gaver. Reiser omfatter varer, lokaltransport, overnatting, måltider og andre tjenester. 

b)  Bygge- og anleggsvirksomhet omfatter samlet verdi av det produkt som leveres av entreprenøren, 

herunder eventuelle materialer fra lokale leverandører som derfor ikke registreres som import og eksport 

av varer. 

c)  Offentlige varer og tjenester ikke ellers nevnt omfatter en rekke poster som ikke kan føres i mer spesifikke 

kategorier.  
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Bortsett fra disse tre transaksjonsbaserte postene er resten av gruppene produktbaserte og bygger på de mer 

detaljerte klassene i CPA Rev. 2. Ytterligere standarder for tjenestehandel framgår av Manual on Statistics of 

International Trade in Services(1) (MSITS), som er harmonisert med de internasjonale kontoene. 

Verdsetting 

18.32  Prinsippene for verdsetting er de samme i ENS og de internasjonale kontoene. I begge tilfeller benyttes 

markedsverdier, men nominelle verdier benyttes for enkelte posisjoner i instrumenter dersom markedspriser 

ikke foreligger. På de internasjonale kontoene er verdsetting av eksport og import av varer et spesialtilfelle der 

det benyttes et enhetlig kriterium for verdsetting, nemlig verdien ved den eksporterende stat tollgrense, dvs. 

verdsetting etter FOB-prinsippet (fritt om bord). Denne behandlingen gir en ensartet verdsetting mellom 

eksportør og importør og bidrar til et ensartet grunnlag for måling i tilfeller der partene kan ha en lang rekke 

ulike avtaler, fra på den ene siden «fritt fra selgers fabrikk» (der importøren har ansvar for å organisere all 

transport og forsikring) til «fritt levert, avgifter betalt» (der eksportøren har ansvar for all transport, forsikring 

og eventuelle importavgifter). 

Varer til bearbeiding 

18.33  Fra ENS 95 til ENS 2010 har det skjedd en grunnleggende endring i behandlingen av varer som sendes 

utenlands for bearbeiding uten at det skjer et eierskifte. I ENS 95 ble slike varer registrert som eksport når de 

ble sendt utenlands, og deretter som import ved retur fra utlandet med en høyere verdi som følge av 

behandlingen. Dette kaltes bruttoregistreringsmetoden og innebærer i praksis at det registreres et eierskifte slik 

at tallene for utenlandshandel representerer et estimat av verdien på varene det handles med. I SNA 2008, 

BPM6 og ENS 2010 føres det ikke et eierskifte, men bare en enkelt post – import av bearbeidingstjenesten. 

Dette føres som eksport av tjenesten i det landet bearbeidingen finner sted. Denne registreringsmåten er mer i 

samsvar med institusjonell regnskapspraksis og tilknyttede finansielle transaksjoner. Den skaper imidlertid en 

inkonsekvens i forhold til statistikken over internasjonal varehandel (IMTS). I IMTS vil fortsatt bruttoverdien 

av varer som eksporteres for bearbeiding og av importerte varer som returnerer etter bearbeiding, legges til 

grunn. 

18.34  For å unngå en slik inkonsekvens i nasjonalregnskapet, kan verdien av eksporterte varer registreres sammen 

med importerte varer som utfyllende poster, med samme verdier som legges til grunn i IMTS. Dette vil gjøre 

de mulig å utlede netto bearbeidingstjenester som verdien av de bearbeidede varer som eksporteres, minus 

verdien av de ubearbeidede varer som importeres. Det er disse tjenestene som registreres i nasjonalregnskapet. 

For den staten som får varer bearbeidet i utlandet, vil eksporten altså føres sammen med importerte 

bearbeidede varer, som utfyllende poster på kontoen for varer og tjenester for utlandet. Dermed stemmer 

postene i IMTS overens med tallet for nettoimport av tjenester som gjenspeiler bearbeidingskostnadene. 

18.35  Endringen kan illustreres med et eksempel på hvordan varer til bearbeiding behandles i tilgangs- og 

anvendelsestabellene. En næringsmiddelprodusent høster og bearbeider grønnsaker, setter deretter ut selve 

konserveringen av grønnsakene til et heleid datterforetak i utlandet for så å importere de konserverte varene og 

selge dem videre. 

18.36  I henhold til ENS 95 bør tallene i tabell 18.4 for import og eksport tilsvare postene i statistikken over 

internasjonal varehandel (IMTS). Eksport av varer til det utenlandske datterforetaket som foretar 

konserveringen er 50, og deretter returneres de konserverte varene tilbake som en import på 90. 

Tabell 18.4 —Behandlingen i ENS 95 av varer til bearbeiding som internasjonal handel 

 Kjøp Etterspørsel I alt 

Salg 
Produksjon av 

næringsmidler 

Husholdningenes 

utgifter 
Eksport  

Næringsmidler  90 50 140 

     

Import av konserverte næringsmidler 90   90 

Bruttoprodukt 50  BNP (E) = 50 

Produksjon i alt 140    
  

  

(1) De forente nasjoner, Eurostat, OECD, IMF, WTO et al., Manual on Statistics of International Trade in Services, 2011, 

(tilgjengelig på: http://unstats.un.org). 
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Tabell 18.5 —Behandlingen i ENS 2010 av varer til bearbeiding som internasjonal handel 

 Kjøp Endelig etterspørsel I alt 

Salg 
Produksjon av 

næringsmidler 

Husholdningenes 

utgifter 
Eksport  

Næringsmidler  90 0 90 

     

Import av konserveringstjenester 40   40 

Bruttoprodukt 50  BNP (E) = 50 

Produksjon i alt 90    

18.37  Tabell 18.5 vises hvordan ENS 2010 behandler varer for bearbeiding på nettobasis: bare handel med tjenester 

vises, og det er ingen overensstemmelse med varebevegelsene som registreres i IMTS. Nettoposisjonen, 

eksport minus import, vises i de internasjonale kontoene i utenriksregnskapet og de tilsvarende kontoene for 

utlandet. BPM6 anbefaler at i de tilfeller det er kjent at eksport og import gjenspeiler en situasjon der det ikke 

er tale om eierskifte, skal de to størrelsene registreres ved siden av hverandre i utenriksregnskapet slik at 

tjenesteelementet umiddelbart kan beregnes. For næringsmiddelindustrien vil derfor grønnsakene som sendes 

utenlands for konservering, vises som en eksport på 50 og de reimporterte konserverte grønnsakene vises som 

en import på 90. Tallene kan stilles opp ved siden av hverandre i utenriksregnskapet som utfyllende poster, 

med eksporten registrert som negativ import slik at det kan utledes en nettoimport av  

konserveringstjenester på 40. 

Tabell 18.6 viser hvordan dette eksempelet registreres i BPM6. 

Tabell 18.6 — Registrering av bearbeiding i BPM6 

Løpende kontoer Kredit Debet Saldo 

Konto for varer og tjenester   –40 

Tjenester (standardgrupper)    

«Produksjonstjenester knyttet til fysiske 

innsatsfaktorer som eies av andre» 

 40 –40 

    

Utfyllende poster    

Varer til bearbeiding utenlands 50 90 –40 

Internasjonal mellomhandel 

Varer solgt ved internasjonal mellomhandel 

18.38  Med internasjonal mellomhandel menes at en enhet som er hjemmehørende i den økonomien som 

sammenstiller dataene, kjøper varer fra en utenlandsk enhet, for deretter å selge de samme varene videre til en 

annen utenlandsk enhet uten at varene fysisk befinner seg i den økonomien som sammenstiller dataene. 

Internasjonal mellomhandel oppstår ved transaksjoner som omfatter varer, og der det ikke er nødvendig at 

eieren fysisk besitter varene for at prosessen skal kunne gjennomføres. Denne og følgende forklaringer av 

internasjonal mellomhandel følger tilsvarende avsnitt i BPM6 (nr. 10.41–10.48). 

18.39  Internasjonale mellomhandelsavtaler benyttes i engros- og detaljhandel. De kan også benyttes i råvarehandel 

og ved forvaltning og finansiering av globale produksjonsprosesser. Et foretak kan for eksempel inngå avtale 

med en eller flere leverandører om montering av en vare, slik at varene anskaffes av dette foretaket og 

videreselges uten at varene passerer via territoriet der eieren er hjemmehørende. Dersom den fysiske formen 

på varen endres i løpet av den tiden varene eies, som følge av produksjonstjenester utført av andre foretak, skal 

varetransaksjonene registreres som alminnelige salgsvarer og ikke som internasjonal mellomhandel. I andre 
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tilfeller der formen på varen ikke endres, registreres varen under internasjonal mellomhandel og salgsprisen 

avspeiler mindre bearbeidingskostnader og engrosavanser. I de tilfeller der mellomhandleren organiserer en 

global produksjonsprosess, kan andre elementer som planlegging, forvaltning, patenter og annen 

knowhow/fagkunnskap, markedsføring og finansiering, også inngå i salgsprisen. Særlig for høyteknologiske 

varer kan slike ikke-fysiske bidrag være store i forhold til verdien av materialer og montering. 

18.40  Varer solgt ved internasjonal mellomhandel føres i eierens regnskaper på samme måte som alle andre varer 

vedkommende eier. Varene spesifiseres imidlertid særskilt i utenriksregnskapet for den økonomien 

mellomhandleren er hjemmehørende i, ettersom de i seg selv er av interesse og fordi de ikke omfattes av 

denne økonomiens tollsystem. 

Behandlingen av internasjonal mellomhandel innebærer: 

a)  Mellomhandlerens anskaffelse av varer vises under varer, som negativ eksport i mellomhandlerens 

økonomi. 

b)  Salget av varer vises under varer solgt ved internasjonal mellomhandel, som positiv eksport i 

mellomhandlerens økonomi. 

c)  Differansen mellom varer solgt og kjøpt ved internasjonal mellomhandel framgår som posten 

«nettoeksport av varer ved internasjonal mellomhandel». Denne posten omfatter mellomhandlerens 

avanser, kapitalgevinster og -tap og endringer i lagerbeholdninger av varer solgt ved internasjonal 

mellomhandel. Nettoeksporten av varer ved internasjonal mellomhandel kan i noen tilfeller være negativ 

på grunn av nedgang eller økning i lagerbeholdninger. 

d)  Poster for internasjonal mellomhandel verdsettes til de transaksjonspriser som partene har avtalt, ikke til 

FOB. 

18.41  Poster for internasjonal mellomhandel vises bare som eksport i regnskapene for den økonomi 

mellomhandleren er hjemmehørende i. I motsvarende eksporterende og importerende økonomier registreres 

eksportsalg til mellomhandlere og importkjøp fra mellomhandlere under alminnelige handelsvarer. 

18.42  Engroshandel, detaljhandel, råvarehandel og produksjonsforvaltning kan også utføres som ledd i en ordning 

der varer er til stede i eierens økonomi. I slike tilfeller registreres de som alminnelige handelsvarer og ikke 

som internasjonal mellomhandel. I de tilfeller der varene ikke passerer gjennom eierens økonomi, men varens 

fysiske form endres fordi den bearbeides i en annen økonomi, registreres internasjonale transaksjoner under 

alminnelige handelsvarer og ikke under internasjonal mellomhandel (og betaling for bearbeidingen registreres 

som en produksjonstjeneste betalt av eieren). 

18.43  Når en mellomhandler videreselger varer til en enhet hjemmehørende i samme økonomi som 

mellomhandleren, faller dette ikke inn under definisjonen av internasjonal mellomhandel. I slike tilfeller 

registreres kjøp av varene som import av alminnelige handelsvarer til økonomien. Dersom det foretaket som 

kjøpte varene av en mellomhandler hjemmehørende i samme økonomi, deretter videreselger varene til en 

enhet hjemmehørende i en annen økonomi, registreres salget av varene som eksport av alminnelige 

handelsvarer fra mellomhandlerens økonomi uansett om varene innføres til mellomhandlerens økonomiske 

territorium. Selv om slike tilfeller ligner mye på internasjonal mellomhandel faller det ikke inn under 

definisjonen i nr. 18.38. I tillegg er det upraktisk for den første mellomhandleren å registrere kjøpet som 

internasjonal mellomhandel ettersom vedkommende ikke kan vite om den andre mellomhandleren vil innføre 

varene i økonomien. 

Import og eksport av FISIM 

18.44  Mottatt og betalt effektiv rente på lån omfatter både et inntektselement og et gebyr for en tjeneste. I sin 

virksomhet tilbyr långivere og innskuddsmottakere lavere rentesatser til sine innskytere enn det de krever av 

sine låntakere. Dette gir rentemarginer som de finansielle foretakene bruker til å dekke sine kostnader og 

oppnå driftsoverskudd. Rentemarginer er et alternativ til å avkreve kundene gebyrer for finansielle tjenester. I 

henhold til ENS skal det beregnes tjenesteandel for FISIM-tjenester. FISIM-begrepet og retningslinjer for 

beregning av verdiene av FISIM beskrives i kapittel 14. 

18.45  Verken de finansinstitusjoner som implisitt krever gebyr for FISIM eller deres kunder må nødvendigvis være 

innenlandske. Import og eksport av denne typen finansielle tjenester er derfor mulig. I nr. 14.10 gis 

retningslinjer for hvordan import og eksport av FISIM skal sammenstilles.  
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Konto for primære og sekundære inntekter for utlandet 

Tabell 18.7 og 18.8 viser eksempler på hvordan primære og sekundære inntekter registreres i ENS og BPM6. 

Tabell 18.7 — Konto for primære og sekundære inntekter for utlandet (ENS V.II) 

Anvendelse Tilgang 

   B.11 Vare- og tjenestebalansen overfor 

utlandet 

–41 

D.1 Lønnskostnader 6 D.1 Lønnskostnader 2 

D.2 Skatter på produksjon og import 0 D.2 Skatter på produksjon og import 0 

D.3 Subsidier 0 D.3 Subsidier 0 

D.4 Formuesinntekt 63 D.4 Formuesinntekt 38 

D.5 Skatter på inntekt, formue 1 D.5 Skatter på inntekt, formue 0 

D.6 Trygde- og pensjonspremier og 

stønader 

0 D.6 Trygde- og pensjonspremier og 

stønader 

0 

D.7 Andre løpende overføringer 16 D.7 Andre løpende overføringer 55 

D.8 Justering for endringer i 

pensjonsrettigheter 

0 D.8 Justering for endringer i 

pensjonsrettigheter 

0 

B.12 Driftsbalansen overfor utlandet –32    

Tabell 18.8 — Konto for primære inntekter og konto for sekundære inntekter i BPM6 

 ENS-kode Kredit Debet Saldo 

Fra varer og tjenester    41 

Konto for primære inntekter     

Lønnskostnader D.1 6 2  

Renter 

D.4 

13 21  

Selskapsinntekt til fordeling 36 17  

Reinvestert fortjeneste 14 0  

Skatter på produksjon og import D.2 0 0  

Subsidier D.3 0 0  

Primære inntekter  69 40 29 

Varer, tjenester og primære inntekter  609 539 70 

Konto for sekundære inntekter     

Inntekts- og formuesskatter D.5 1 0  

Netto skadeforsikringspremier 

D.6, D.7, D.8 

2 11  

Skadeforsikringskrav 12 3  

Løpende internasjonale overføringer 1 31  

Diverse løpende overføringer 1 10  

Sekundære inntekter  17 55 –38 

Driftsbalanse    32 
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Konto for primære inntekter 

18.46  I utenriksregnskapet omfatter postene i konto for primære inntekter lønnskostnader og formuesinntekt, på 

akkurat samme måte som i konto for allokeringen av primære inntekter i ENS. Innenlandske enheters 

innbetalinger av næringsskatter og mottak av subsidier fra innenlandsk offentlig forvaltning registreres i konto 

for inntektsopptjening, en konto som ikke utgjør en del av utenriksregnskapet. Eventuelle produksjonsskatter 

som en innenlandsk enhet betaler til en annen offentlig forvaltning samt eventuelle subsidier en innenlandsk 

enhet mottar fra en annen offentlig forvaltning, registreres i konto for primære inntekter i utenriksregnskapet. 

Tilsvarende poster for den innenlandske offentlige forvaltningen vises i konto for allokering av primære 

inntekter, og for utenlandske offentlige forvaltninger i kolonnen for utlandet i denne kontoen samt i konto for 

primære inntekter i utenriksregnskapet. 

18.47  Grunnrente kan opptre i transaksjoner over landegrensene, men dette forekommer sjelden ettersom grunn 

anses for å være eid av innenlandske enheter og om nødvendig kan det opprettes en fiktiv enhet. Dersom slike 

fiktive innenlandske enheter eies av utenlandske enheter, klassifiseres eventuell inntekt disse enhetene har, 

som inntekt av direkteinvestering og ikke som grunnrente. Et tilfelle der grunnrente registreres i de 

internasjonale kontoene, er når kortsiktige fiskerettigheter i sjøterritorium gis til utenlandske fiskeflåter. I de 

internasjonale kontoene er det vanlig å benytte begrepet inntekt fra investering i betydningen formuesinntekt 

minus grunnrente. Inntekt fra investering gjenspeiler inntekt som oppstår ved eiendomsrett til finansielle 

fordringer, og oppdelingen av inntekt fra investeringer tilsvarer oppdelingen av finansielle fordringer og gjeld 

slik at avkastningen kan beregnes. 

Inntekt fra direkteinvesteringer 

18.48  Direkteinvesteringens rolle er særlig viktig og gjenspeiles i både strømmene og posisjonene i de internasjonale 

kontoene. Ved direkteinvestering forutsettes det at en andel av foretakets tilbakeholdte overskudd overføres til 

direkteinvestoren som en form for inntekt fra investering. Denne andelen tilsvarer direkteinvestorens eierandel 

i foretaket. 

18.49  Tilbakeholdt overskudd tilsvarer foretakets netto driftsresultat pluss all opptjent formuesinntekt minus all 

formuesinntekt som skal utbetales (før beregning av reinvestert fortjeneste), pluss mottatte løpende 

overføringer minus betalte løpende overføringer og minus posten for justeringer for endringer i 

pensjonsrettigheter. Reinvestert fortjeneste fra eventuelle nærstående datterforetak inngår i den formuesinntekt 

som direkteinvesteringsforetaket mottar. 

18.50  Reinvestert fortjeneste kan være negativ, for eksempel dersom foretaket går med tap eller dersom det utdeles 

utbytte fra kapitalgevinster eller i løpet av et kvartal der det utdeles årlig utbytte. På samme måte som positiv 

reinvestert fortjeneste behandles som tilførsel av egenkapital til direkteinvesteringsforetaket fra 

direkteinvestoren, behandles negativ reinvestert fortjeneste som et uttak av egenkapital. 

For et direkteinvesteringsforetak som er heleid av en utenlandsk enhet, tilsvarer reinvestert fortjeneste 

tilbakeholdt overskudd, og saldoen for foretakets primære inntekter er nøyaktig null. 

Konto for sekundære inntekter (løpende overføringer) i BPM6 

18.51  Kontoen for sekundære inntekter viser løpende overføringer mellom innenlandske og utenlandske enheter. 

Postene for løpende overføringer tilsvarer nøyaktig postene i konto for sekundær inntektsfordeling. Flere av 

disse postene er særskilt viktige i de internasjonale kontoene, særlig løpende internasjonalt samarbeid og 

betalingssendinger til hjemstaten sendt av personer som arbeider utenlands. 

18.52  Personlige overføringer over landegrensene er overføringer mellom husholdninger. De er av interesse fordi de 

er en viktig kilde til internasjonal finansiering for enkelte stater som har et stort antall arbeidstakere som over 

lengre tid arbeider i utlandet. Personlige overføringer omfatter betalingssendinger fra arbeidstakere som over 

lengre tid arbeider utenlands, dvs. arbeidstakere som skifter økonomisk hjemsted. 

18.53  Andre arbeidstakere, som grensearbeidere og sesongarbeidere, skifter ikke økonomisk hjemsted. Disse 

arbeidstakernes internasjonale transaksjoner behandles ikke som overføringer, men som lønnskostnader, 

skatter og reisekostnader. I utenriksregnskapet knyttes personlige overføringer til de relaterte postene i en 

utfyllende oversikt. Personlige betalingssendinger omfatter personlige overføringer, lønnskostnader minus 

skatt og reisekostnader samt kapitaloverføringer mellom husholdninger. 

18.54  Forsikringsstrømmer, særlig strømmer knyttet til gjenforsikring, kan ha stor betydning internasjonalt. 

Transaksjoner mellom direkteforsikreren og gjenforsikreren registreres som et helt atskilt sett av transaksjoner 

og det skjer ingen konsolidering av transaksjonene mellom på den ene side direkteforsikreren som utsteder av 

forsikringspoliser til sine kunder, og på den annen side innehaveren av en forsikringspolise hos 

gjenforsikreren.  
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Kapitalkonto for utlandet 

18.55  Elementene i kapitalkontoen som gjelder internasjonale transaksjoner er mer begrenset enn de som inngår i 

innenlandssektoren. Postene i kapitalkontoen gjelder bare anskaffelse og avhending av ikke-produsert, ikke-

finansiell kapital og kapitaloverføringer. Ingen transaksjoner registreres som investering i produsert kapital 

fordi den endelige anvendelsen av eksport og import av varer ikke er kjent på registreringstidspunktet. 

Anskaffelse og avhending av grunn inngår heller ikke. 

18.56  Nettofinansinvestering er saldoposten for summen av de løpende kontoene og kapitalkontoen og for konto for 

finanstransaksjoner. Den dekker alle instrumenter som benyttes til å yte eller skaffe finansiering, ikke bare 

utlån og innlån. Med begrepet nettofinansinvestering i BPM6 menes det samme som tilsvarende post i 

nasjonalregnskapet for totaløkonomien, og det samme som nasjonalregnskapsposten for utlandet, men med 

motsatt fortegn. Tabell 18.9, 18.10 og 18.11 viser registreringen av elementene i de løpende kontoene og 

kapitalkontoen, og de saldoposter dette resulterer i, både i ENS og BPM6. 

Tabell 18.9 — Endring i nettoformue på grunn av driftsbalansen overfor utlandet og 

kapitaloverføringer (ENSV.III.1.1)(1) 

Endringer i eiendeler Endringer i gjeld og nettoformue 

   B.12 Driftsbalansen overfor utlandet –32 

   D.9 Kapitaloverføringer, mottatte 4 

   D.9 Kapitaloverføringer, betalte –1 

B.101 Endringer i nettoformue på grunn 

av driftsbalansen overfor utlandet 

og kapitaloverføringer 

–29    

(1) For utlandet viser dette til endringer i nettoformue på grunn av driftsbalansen overfor utlandet og kapitaloverføringer. 

Tabell 18.10 — Konto for anskaffelse av ikke-finansiell kapital (ESA V.III.1.2) 

Endringer i eiendeler Endringer i gjeld og nettoformue 

   B.101 Endringer i nettoformue på grunn 

av driftsbalansen overfor utlandet 

og kapitaloverføringer 

–29 

NP Anskaffelser minus avhending av 

ikke-produsert kapital 

0    

B.9 Nettofinansinvestering (+/-) –29    

Tabell 18.11 — Kapitalkontoen i BPM6 

 Kredit Debet Saldo 

Kapitalkonto, saldo   32 

Kapitalkonto 

Anskaffelse/avhending av ikke-produsert 

kapital 

0   

Kapitaloverføringer 1 4  

Kapitalkonto, saldo   –3 

Nettofinansinvestering (+/-)   29 
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Konto for finanstransaksjoner for utlandet og internasjonal investeringsposisjon (IIP) 

18.57  Konto for finanstransaksjoner i utenriksregnskapet og IIP er særlig viktige fordi de bidrar til forståelsen av 

internasjonal finansiering i tillegg til internasjonal likviditet og sårbarhet. Sammenlignet med den 

klassifiseringen av finansielle instrumenter som benyttes i ENS, baserer klassifiseringen av finansielle 

instrumenter i utenriksregnskapet seg på funksjonelle kategorier (se nr. 18.21) med tilleggsopplysninger om 

instrumenter og institusjonelle sektorer. Tabell 18.12 og 18.13 viser henholdsvis konto for finanstransaksjoner 

i ENS og BPM6. 

Tabell 18.12 — Konto for finanstransaksjoner (ENS V.III.2) 

Endringer i eiendeler Endringer i gjeld og nettoformue 

F Netto anskaffelse av finansiell 

kapital 

37 F Netto gjeldsstiftelse 66 

F.1 Monetært gull og SDR 1 F.1 Monetært gull og SDR 0 

F.2 Sedler og bankinnskudd 11 F.2 Sedler og bankinnskudd –2 

F.3 Omsettelige gjeldspapirer 9 F.3 Omsettelige gjeldspapirer 20 

F.4 Lån 4 F.4 Lån 45 

F.5 Aksjer og andeler i 

investeringsfond 

2 F.5 Aksjer og andeler i 

investeringsfond 

14 

F.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

0 F.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

0 

F.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 F.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

3 

F.8 Andre fordringer/gjeld 10 F.8 Andre fordringer/gjeld –14 

   B.9 Nettofinansinvestering (+/-)  –29 

Tabell 18.13 — Konto for finanstransaksjoner i BPM6 

Nettofinansinvestering (+/-) (løpende kontoer 

og kapitalkontoer) 

  29 

Konto for finanstransaksjoner (etter funksjonell 

kategori) 
Endringer i eiendeler Endringer i gjeld Saldo 

Direkteinvesteringer –4 8  

Porteføljeinvesteringer 17 7  

Finansielle derivater, osv. 3 0  

Andre investeringer 42 22  

Internasjonale reserver 8 —  

Endringer i eiendeler/gjeld i alt 66 37  

Nettofinansinvestering (fra konto for 

finanstransaksjoner) 

  29 

Netto feil og utelatelser   0 

18.58  De funksjonelle kategoriene i BPM6 gir informasjon om partenes beveggrunner og innbyrdes forhold, som er 

av særlig interesse i forbindelse med internasjonal økonomisk analyse. Data inndelt etter funksjonell kategori 

deles ytterligere inn etter instrument og institusjonell sektor, noe som gjør det mulig å knytte dem til 

tilsvarende poster i ENS og til penge- og finansstatistikk. Klassifiseringen av institusjonelle sektorer i BPM6 

er den samme som i ENS, selv om den vanligvis er mindre detaljert (begrenset til fem sektorer i 

standardgruppene). I tillegg benyttes det en supplerende undersektor for monetære myndigheter, som er en 

funksjonell undergruppe forbundet med internasjonale reserver. Den innbefatter sentralbanker og eventuelle 

andre deler av offentlig forvaltning eller finansielle foretak utenom sentralbanken som innehar internasjonale 

reserver, og er derfor relevant for stater der deler av eller alle reservene innehas av andre enn sentralbanken.  
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18.59  De viktigste koplingene mellom kategoriene av finansielle instrumenter i nasjonalregnskapet og de 

funksjonelle kategoriene i de internasjonale kontoene framgår av tabell 18.14. De funksjonelle kategoriene 

benyttes på både eiendelssiden og gjeldssiden i konto for finanstransaksjoner i BPM6. Relativt uvanlige 

koplinger vises ikke. 

Tabell 18.14 — Koplinger mellom funksjonelle kategorier i BPM6 og kategorier av finansielle 

instrumenter i ENS 

 Funksjonelle kategorier i de internasjonale kontoene 

ENS-instrumenter 
Direkte-

investeringer 

Portefølje-

investeringer 

Finansielle 

derivater 

Andre 

investe-

ringer 

Interna-

sjonale 

reserver 

Monetært gull     X 

Spesielle trekkrettigheter (SDR)    X X 

Sedler og bankinnskudd      

Sedler    X X 

Interbankposisjoner    X X 

Andre overførbare innskudd X   X X 

Andre bankinnskudd X   X X 

Omsettelige gjeldspapirer X X   X 

Lån X   X X 

Aksjer og andeler i investeringsfond      

Egenkapital:      

Børsnoterte aksjer X X   X 

Ikke-børsnoterte aksjer X X   X 

Annen egenkapital X   X  

Aksjer og andeler i investeringsfond:      

Aksjer og andeler i pengemarkedsfond X X   X 

Aksjer og andeler i investeringsfond, 

unntatt pengemarkedsfond 

X X  X X 

Forsikrings-, pensjons- og standardiserte 

garantiordninger 

     

Skadeforsikringstekniske avsetninger X   X  

Livsforsikrings- og livrenterettigheter X   X  

Pensjonsrettigheter    X  

Pensjonskassens krav mot pensjons-

forvalter 

X   X  

Rettigheter til andre ytelser enn pensjon    X  

Avsetninger til utbetalinger i henhold til 

standardiserte garantier 

X   X  

Finansielle derivater og personalopsjoner      

Finansielle derivater   X  X 
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 Funksjonelle kategorier i de internasjonale kontoene 

ENS-instrumenter 
Direkte-

investeringer 

Portefølje-

investeringer 

Finansielle 

derivater 

Andre 

investe-

ringer 

Interna-

sjonale 

reserver 

Personalopsjoner   X   

Andre fordringer/gjeld      

Handelskreditter og forskudd X   X  

Fordringer/gjeld ellers, unntatt handels-

kreditter og forskudd 

X   X  

BALANSE FOR SEKTOREN UTLANDET 

18.60  Internasjonale investeringsposisjoner er den del av balansene som inngår i de internasjonale kontoene. 

Terminologien viser hvilke særskilte komponenter av de nasjonale balansene som inngår. Internasjonale 

investeringsposisjoner dekker bare finansielle fordringer og gjeld. Dersom en utenlandsk enhet har direkte 

eiendomsrett til en eiendom i en stat, anses en fiktiv innenlandske enhet for å være eier av eiendommen og 

denne enheten anses i sin tur for å være eid av den utenlandske enheten i form av en finansiell fordring (se 

også nr. 18.16). Når det gjelder finansielle krav oppstår det internasjonale aspektet når en av partene er 

innenlandsk og den andre er utenlandsk. Selv om gullbarrer er en eiendel som ikke har en gjeldsmotpost, vil 

det på grunn av sin rolle i internasjonale betalingstransaksjoner likevel inngå i den internasjonale 

investeringsposisjonen dersom det innehas som en internasjonal reserve. Ikke-finansielle eiendeler er 

imidlertid ikke inkludert ettersom de verken har en gjeldsmotpost eller et annet internasjonalt aspekt. 

18.61  Saldopost for internasjonale investeringsposisjoner er netto internasjonale investeringsposisjoner. Netto 

internasjonale investeringsposisjoner pluss ikke-finansielle eiendeler i nasjonalregnskapets balanse tilsvarer 

netto nasjonalformue ettersom netto finansielle fordringer mellom innenlandske enheter er lik null i den 

nasjonale balansen. Tabell 18.15 viser et eksempel på balansen for utenlandssektoren, og tabell 18.16 viser et 

eksempel på internasjonale investeringsposisjoner. 

18.62  De samme brede kategoriene benyttes for inntekt fra investering og internasjonale investeringsposisjoner. 

Dette gjør det mulig å beregne gjennomsnittlig avkastning. Avkastningen kan sammenlignes over tid og for 

ulike instrumenter og løpetider. For eksempel kan utviklingen for avkastning på direkteinvesteringer 

analyseres eller avkastningen kan sammenlignes med andre instrumenter. 

Tabell 18.15 — Balanse for utenlandssektoren (ENS) 

  
Åpnings-

balanse 

Endringer 

som 

skyldes 

transak-

sjoner 

Andre 

volum-

endringer 

Omvur-

dering 

Av-

slutnings-

balanse 

Eiendeler      

Ikke-finansiell kapital      

Finansiell kapital  805 37 0 7 849 

AF.1 Monetært gull og SDR 0 1 0 0 1 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 105 11 0 0 116 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 125 9 0 4 138 

AF.4 Lån 70 4 0 0 74 

AF.5 Aksjer og andeler i investeringsfond 345 2 0 3 350 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og standardi-

serte garantiordninger 

26 0 0 0 26 

AF.7 Finansielle derivater og personal-

opsjoner 

0 0 0 0 0 
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Åpnings-

balanse 

Endringer 

som 

skyldes 

transak-

sjoner 

Andre 

volum-

endringer 

Omvur-

dering 

Av-

slutnings-

balanse 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 134 10 0 0 144 

Gjeld 1074 66 0 3 1143 

AF.1 Monetært gull og SDR 770 0 0 0 770 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 116 –2 0 0 114 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 77 20 0 2 99 

AF.4 Lån 17 45 0 0 62 

AF.5 Aksjer og andeler i investeringsfond 3 14 0 1 18 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og standardi-

serte garantiordninger 

25 0 0 0 25 

AF.7 Finansielle derivater og personal-

opsjoner 

7 3 0 0 10 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 59 –14 0 0 45 

 Nettoformue 269    265 

Tabell 18.16 — Erklæring om integrert internasjonal investeringsposisjon i BPM6 

Internasjonal investeringsposisjon (IIP) 
Åpnings-

posisjon 

Transak-

sjoner 

Andre 

volum-

endringer 

Omvurde-

ring 

Av-

slutnings-

posisjon 

Eiendeler      

Direkteinvesteringer 42 –4 0 1 39 

Porteføljeinvesteringer 40 17 0 2 59 

Finansielle derivater 0 3 0 0 3 

Andre investeringer 152 42 0 0 194 

Internasjonale reserver 63 8 0 0 71 

Sum eiendeler 297 66 0 3 366 

Gjeld      

Direkteinvesteringer 132 8 0 2 142 

Porteføljeinvesteringer 180 7 0 5 192 

Finansielle derivater 0 0 0 0 0 

Andre investeringer 261 22 0 0 283 

Sum gjeld 573 37 0 7 617 

Netto internasjonal investeringsposisjon (netto 

IIP) 

–276 29 0 –4 –251 
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KAPITTEL 19 

EUROPEISKE REGNSKAPER 

INNLEDNING 

19.01  Den europeiske integreringsprosessen har gjort det nødvendig å oppstille et fullt sett av kontoer som avspeiler 

den europeiske økonomien i sin helhet, og som muliggjør bedre analyse og beslutningstaking på europeisk 

plan. De europeiske regnskapene inneholder de samme kontoene og benytter de samme begrepene som 

medlemsstatenes nasjonalregnskaper. 

19.02  I dette kapittel beskrives særtrekkene ved de europeiske regnskapene, dvs. regnskapene for Den europeiske 

union og euroområdet. I de europeiske regnskapene er det særlig viktig å være oppmerksom på definisjonen av 

innenlandske enheter, konto for utlandet og nettobokføringen av økonomiske transaksjoner innad i EU 

(strømmer) samt finansielle balanser (beholdninger). 

19.03  Den europeiske unions økonomiske territorium består av: 

a)  de økonomiske territoriene til medlemsstatene i Den europeiske union, og 

b)  EU-institusjonenes økonomiske territorier. 

19.04  Euroområdets økonomiske territorium består av: 

a)  de økonomiske territoriene til medlemsstatene i euroområdet, og 

b)  Den europeiske sentralbanks økonomiske territorium. 

FRA NASJONALREGNSKAP TIL EUROPEISK REGNSKAP 

19.05  De europeiske regnskapene skiller seg begrepsmessig fra summen av medlemsstatenes nasjonalregnskaper 

omregnet til en felles valuta. Regnskapene for institusjoner hjemmehørende i EU må legges til. Rekkevidden 

av begrepet «hjemmehørende» endres ved overgangen fra medlemsstatenes nasjonalregnskaper til europeiske 

regnskaper. Behandlingen av reinvestert fortjeneste fra foretak som er gjenstand for utenlandske 

direkteinvesteringer eller spesialforetak er gode eksempler på dette. I medlemsstatenes nasjonalregnskaper kan 

et foretak som er gjenstand for utenlandske direkteinvesteringer ha investorer som er hjemmehørende i en 

annen medlemsstat i EU/euroområdet. Tilhørende reinvestert fortjeneste registreres ikke som sådan i de 

europeiske regnskapene. Dessuten kan spesialforetak måtte omklassifiseres til samme institusjonelle sektor 

som morforetaket når sistnevnte er hjemmehørende i en annen medlemsstat. Og endelig må økonomiske 

strømmer og transaksjoner i finansielle beholdninger over landegrensene mellom EU-stater omklassifiseres. 

Disse forskjellene beskrives i diagram 19.1 og 19.2. For enkelhets skyld tas det her utgangspunkt i et 

europeisk område bestående av bare to medlemsstater: A og B. Strømmer og beholdninger som gjelder 

innenlandske og utenlandske enheter vises skjematisk med piler. 

Diagram 19.1 — Aggregering av medlemsstatenes nasjonalregnskaper 

Når nasjonalregnskapene i medlemsstat A og B aggregeres, registreres interne strømmer mellom A og B samt 

strømmer mellom øvrige stater og EU-institusjoner i aggregerte kontoer for utlandet. 

  

Stat A Stat B 

EU-institusjoner 
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Diagram 19.2 — Europeiske regnskaper 

Den europeiske union/euroområdet regnes som én enhet: kontoene for EU-institusjoner/Den europeiske 

sentralbank inngår, og bare transaksjoner mellom enheter hjemmehørende i EU og tredjestater registreres i 

konto for utlandet. 

 

Omregning av størrelser i ulike valutaer 

19.06  I de europeiske regnskapene må økonomiske strømmer og beholdninger av eiendeler uttrykkes i en felles 

monetær standard. For dette formål omregnes størrelser som er registrert i andre nasjonale valutaer, til euro 

ved bruk av enten: 

a)  de valutakurser (eller et gjennomsnitt av dem) som gjaldt i markedet i den perioden kontoene er utarbeidet 

for, 

eller 

b)  faste valutakurser for hele perioden. Den faste kursen kan være den som gjaldt ved utgangen av perioden, 

på begynnelsen av perioden eller et gjennomsnitt av valutakursene for hele perioden. Den valutakurs som 

benyttes påvirker den enkelte medlemsstats (faste) vekting i de europeiske aggregatene, 

eller 

c)  ved å beregne en indeks mellom påfølgende perioder som et veid gjennomsnitt av vekstindekser for data 

fra den enkelte medlemsstat, uttrykt i nasjonal valuta. Vektingene består i den enkelte medlemsstats andel 

etter omregning etter valutakurs i første sammenligningsperiode. Etter at en periode er valgt ut som 

referanseverdi, kan kjedeindeksen benyttes på denne referanseverdien for å generere nivåer for andre 

observasjonsperioder. 

Med metoden nevnt under a) ajourføres medlemsstatenes vektinger i europeiske hovedstørrelser i henhold til 

deres respektive valutaers pariteter. Nivåene på de europeiske hovedstørrelsene er dermed til enhver tid 

ajourført, men deres bevegelser kan påvirkes av svingninger i valutakursen. Når det gjelder forholdstallene vil 

den virkningen svingninger i valutakursene har på teller og nevner, i stor grad utjevnes. 

Med metode b) ajourføres medlemsstatenes vektinger ikke, noe som hindrer at bevegelsene i de europeiske 

hovedstørrelsene påvirkes av svingninger i valutakursen. Nivåene på de europeiske hovedstørrelsene kan 

imidlertid påvirkes av valget av (faste) valutakurser som gjenspeiler paritetene mellom medlemsstatenes 

valutaer på et visst tidspunkt. 

Med metode c) skjermes bevegelsene i de europeiske hovedstørrelsene mot svingninger i valutakursene 

samtidig som nivåene på de europeiske hovedstørrelsene i stor grad gjenspeiler de pariteter som gjelder for 

hver tidsperiode. Dette skjer på bekostning av additiviteten og andre regnskapsmessige begrensninger. Dersom 

disse er nødvendige må de tilbakestilles som et siste trinn. 

19.07  Europeiske regnskaper kan også beregnes ved å regne om størrelser som er registrert i ulike nasjonale valutaer 

til kjøpekraftsstandarder. Metode a), b) eller c) fastsatt i nr. 19.06 kan benyttes for dette formål ved å erstatte 

valutakurser med tilsvarende kjøpekraftspariteter. 

EU-institusjoner 

19.08  I ENS består EU-institusjoner av følgende enheter: 

a)  Ikke-finansielle EU-institusjoner: Europaparlamentet, Det europeiske råd, Rådet, Europakommisjonen, 

Den europeiske unions domstol og Revisjonsretten,  

EU-institusjoner 

Stat B Stat A 
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b)  Ikke-finansielle EU-organer, herunder de enheter som omfattes av Den europeiske unions alminnelige 

budsjett (f.eks. Den europeiske økonomiske og sosiale komité, Regionkomiteen, EU-byråer osv.) og Det 

europeiske utviklingsfond, og 

c)  EUs finansinstitusjoner og -organer, herunder særlig Den europeiske sentralbank, Den europeiske 

investeringsbank og Det europeiske investeringsfond. 

Merk at i kategori b) omfatter EU-byråer ikke reguleringsorganer for jordbruksmarkedet hvis hovedoppgaver 

består av kjøp og salg av jordbruksprodukter til stabiliserte priser. Sistnevnte byråer anses som 

hjemmehørende i den medlemsstat der de utøver sin virksomhet. 

19.09  Ikke-finansielle EU-institusjoner og -organer som omfattes av Den europeiske unions alminnelige budsjett 

utgjør én institusjonell enhet som hovedsakelig yter ikke-markedsrettede offentlige tjenester til Unionen. De er 

derfor klassifisert i undersektor «EU-institusjoner og -organer» (S.1315)(1) i sektoren «offentlig  

forvaltning» (S.13). 

19.10  Ettersom Det europeiske utviklingsfonds budsjett ikke vedtas som en del av Unionens alminnelige budsjett, 

utgjør det en særskilt institusjonell enhet som er klassifisert i undersektoren «EU-institusjoner og -organer» 

(S.1315) i sektoren «offentlig forvaltning» (S.13). 

19.11  Den europeiske sentralbank er en institusjonell enhet klassifisert i undersektoren «sentralbank» (S.121) i 

sektoren «finansielle foretak» (S.12). 

19.12  Den europeiske investeringsbank og Det europeiske investeringsfond er særskilte institusjonelle enheter 

klassifisert i undersektoren «andre finansformidlere, unntatt forsikringsselskaper og pensjonskasser» (S.125) i 

sektoren «finansielle foretak» (S.12). 

19.13  EU-institusjonenes økonomiske territorium omfatter de territoriale enklaver som ligger i EUs medlemsstater 

eller i stater utenfor EU, som representasjoner, delegasjoner, kontorer osv. 

19.14  EU-institusjonenes hovedtransaksjoner registreres under tilganger og anvendelser som beskrevet i vedlegget. 

Konto for utlandet 

19.15  I de europeiske regnskapene registreres de økonomiske strømmene og beholdninger av finansielle eiendeler og 

gjeld mellom enheter hjemmehørende i EU/euroområdet og enheter som ikke er hjemmehørende der, på konto 

for utlandet. Konto for utlandet i de europeiske regnskapene omfatter derfor ikke transaksjoner innenfor 

EU/euroområdet. Strømmer innenfor EU/euroområdet kalles «interne strømmer» og de finansielle 

beholdningene mellom enheter hjemmehørende i EU/euroområdet kalles «interne beholdninger». 

19.16  Import og eksport av varer omfatter kvasitransitthandel, det vil si: 

a)  varer importert fra en tredjestat til en medlemsstat i EU/euroområdet av en enhet som ikke regnes som en 

institusjonell enhet, og som deretter sendes til en annen medlemsstat i EU/euroområdet, og 

b)  varer som ankommer fra en medlemsstat i EU/euroområdet, og som deretter eksporteres til tredjestater av 

en enhet som ikke regnes som en institusjonell enhet. 

Eksport av varer skal verdsettes FOB ved EUs/euroområdets grense. 

For varer i kvasitransitt som skal eksporteres, skal transport- og distribusjonskostnader innenfor 

EU/euroområdet regnes som produksjon av transporttjenester dersom befrakteren er hjemmehørende i 

EU/euroområdet, og som import av transporttjenester dersom befrakteren ikke er hjemmehørende der. 

19.17  I de europeiske regnskapene omfatter internasjonal mellomhandel bare varekjøp utført av enheter 

hjemmehørende i EU/euroområdet fra enheter som ikke er hjemmehørende i EU/euroområdet, med påfølgende 

videresalg av samme vare til en enhet som ikke er hjemmehørende i EU/euroområdet, uten at varen på noe 

tidspunkt befinner seg i EU/euroområdet. Internasjonal mellomhandel registreres først som en negativ og 

deretter som en positiv eksport av varer, og en eventuell tidsforskjell mellom kjøp og salg av varene registreres 

som en lagerendring (se nr. 18.41 og 18.60). 

Dersom en mellomhandler som er hjemmehørende i EU/euroområdet, kjøper varer fra en enhet som ikke er 

hjemmehørende der, og deretter selger dem videre til en enhet hjemmehørende i en annen medlemsstat, 

registreres kjøpet som en negativ eksport i nasjonalregnskapet i den medlemsstat der mellomhandleren er 

hjemmehørende, men som import i de europeiske regnskapene.  

  

(1) Denne koden er spesifikk for europeiske regnskaper. Den er ikke nevnt i kapittel 23 «Klassifikasjoner», ettersom kapittel 23 

omhandler de koder som skal benyttes i medlemsstatenes nasjonalregnskaper, mens EU-institusjoner registreres i 

utenlandssektoren. 



Nr. 53/442 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

19.18  Et foretak som er gjenstand for utenlandsk direkteinvestering er et foretak som er hjemmehørende i 

EU/euroområdet, der en investor hjemmehørende utenfor EU/euroområdet eier minst 10 prosent av de 

ordinære aksjene eller av stemmeretten (for aksjeselskaper) eller en tilsvarende andel (for personlige foretak). 

I medlemsstatenes nasjonalregnskaper kan et foretak som er gjenstand for utenlandsk direkteinvestering ha 

investorer som er hjemmehørende i en annen medlemsstat i EU/euroområdet. Tilhørende reinvestert 

fortjeneste registreres ikke som sådan i de europeiske regnskapene. 

Avstemming av transaksjoner 

19.19  En metode for å sammenstille de europeiske utenlandskontoene består i å trekke strømmer innad i EU, på både 

tilgangs- og anvendelsessiden, fra medlemsstatenes kontoer for utlandet. Selv om disse speilvendte strømmene 

i teorien burde oppveie hverandre, gjør de i praksis vanligvis ikke det, fordi samme transaksjon føres 

asymmetrisk i motpartenes nasjonalregnskaper. 

19.20  I de europeiske regnskapene skaper asymmetriene manglende overensstemmelse mellom totaløkonomien og 

kontoene for utlandet. Ved sammenstilling av europeiske regnskaper må det derfor gjøres en avstemming av 

kontoene. Dette gjøres ved bruk av avstemmingsmetoder som f.eks. minste kvadrat-metoden eller proporsjonal 

fordeling. Når det gjelder varer, kan statistikk over handelen innen EU benyttes til å fordele asymmetrier etter 

utgiftskategori. 

19.21  Ved å fjerne asymmetriene og deretter avstemme kontoene oppstår ytterligere differanser mellom de 

europeiske hovedstørrelsene og summen av medlemsstatenes nasjonalregnskaper. 

Pris- og volummål 

19.22  Europeiske ikke-finansielle regnskaper i priser fra foregående år kan sammenstilles for vare- og 

tjenestetransaksjoner ved bruk av samme metode som for de europeiske regnskapene i løpende priser. Først 

aggregeres kontoene for medlemsstatene og EUs institusjoner/Den europeiske sentralbanken, sammenstilt i 

priser fra foregående år. Deretter fjernes transaksjoner over landegrensene mellom medlemsstater, sammenstilt 

i priser fra foregående år, fra kontoene for utlandet. Til sist fjernes de differanser mellom tilganger og 

anvendelser som oppstår, ved bruk av den metode som er valgt til å avstemme europeiske transaksjoner i 

løpende priser. 

19.23  Europeiske regnskaper i priser fra foregående år gjør det mulig å beregne volumindekser mellom inneværende 

tidsperiode og foregående år. Etter at det er valgt en referanseperiode, kan volumindeksene kjedes og deretter 

anvendes på europeiske regnskaper i løpende priser for referanseåret. Dette gjør det mulig å utarbeide 

europeiske regnskaper uttrykt i volum for en hvilken som helst observasjonsperiode. De serier som 

framkommer på denne måten, er ikke additive. Dersom det for bestemte formål kreves additivitet og andre 

regnskapsmessige begrensninger for volummål, må disse, som et siste trinn, gjenopprettes for å oppnå additive 

justerte serier. 

Balanser 

19.24  I de europeiske regnskapene kan finansielle balanser utarbeides etter samme framgangsmåte som for 

transaksjoner: 

a)  medlemsstatenes finansielle balanser utfylles med beholdninger av eiendeler som innehas, og gjeld som er 

stiftet av EU-institusjoner som er hjemmehørende i EU/euroområdet, 

b)  beholdninger av finansielle eiendeler som eies av en enhet hjemmehørende i EU/euroområdet (interne 

beholdninger), men som innehas av en annen enhet hjemmehørende i EU/euroområdet, trekkes fra de 

nasjonale kontoene for utlandet, og 

c)  ubalanser som oppstår som følge av uoverensstemmelse mellom interne beholdninger av finansielle 

eiendeler og motsvarende gjeld, fordeles på de ulike sektorene ved avstemming. 

19.25  I de europeiske regnskapene kan ikke-finansielle balanser oppstilles som summen av de ikke-finansielle 

balansene for medlemsstatene i EU/euroområdet. 

«Fra hvem til hvem»-matriser 

19.26  «Fra hvem til hvem»-matriser beskriver nærmere de økonomiske transaksjonene (henholdsvis beholdninger av 

finansielle eiendeler) mellom institusjonelle sektorer. I medlemsstatenes nasjonalregnskaper kartlegger disse 

matrisene i detalj transaksjoner/finansielle eiendeler mellom opprinnelsessektorer/kreditor og 

bestemmelsessektor/debitor, samt mellom innenlandske sektorer og utlandet. 

19.27  I de europeiske regnskapene kan det utarbeides «fra hvem til hvem»-matriser ved å aggregere nasjonale 

matriser og omklassifisere strømmer og beholdninger innad i EU som innenlandske strømmer og 

beholdninger. I disse nasjonale matrisene må det derfor skilles mellom transaksjoner, og innehav av finansielle 

eiendeler, mellom enheter som er hjemmehørende i EU/euroområdet og de enheter som ikke er 

hjemmehørende her, i konto for utlandet. Videre må det skilles ytterligere mellom strømmer og beholdninger 

mellom enheter som er hjemmehørende i EU/euroområdet etter motpartssektor.  



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/443 

 

VEDLEGG 19.1 

KONTOER FOR EU-INSTITUSJONER 

Tilgang 

19.28  De viktigste finansieringskildene for ikke-finansielle EU-institusjoner og -organer omfatter 

a)  toll- og landbruksavgifter, 

b)  produksjonsavgifter ilagt produsenter av sukker, isoglukose og inulinsirup, 

c)  merverdiavgiftsmidler, og 

d)  BNI-midler 

19.29  På kontoene for EU-institusjoner registreres disse strømmene som tilganger for sektoren «EUs institusjoner og 

organer» (S.1315) og anvendelser for utlandet (S.211). 

19.30  Toll- og landbruksavgifter innkreves ved den europeiske unions ytre grenser i henhold til den felles tolltariff. 

Avgiftene klassifiseres som «skatter og avgifter på import utenom merverdiavgift» (D.212) og omfatter 

innkrevingskostnader. 

19.31  Produksjonsavgifter innkreves på produsentenes kvoter av sukker, isoglukose og inulinsirup. De klassifiseres 

som «produktskatter, utenom merverdiavgift og importavgifter» (D.214) og omfatter innkrevingskostnader. 

19.32  En fast andel av de beløp som innkreves i henhold til nr. 19.28 bokstav a) og b) beholdes av medlemsstatene 

til dekning av innkrevingskostnader. Denne andelen var 25 % i 2009. På kontoene for EUs institusjoner 

registreres disse innkrevingskostnadene på anvendelsessiden som «produktinnsats» (P.2) for undersektoren 

«EUs institusjoner og organer» (S.1315). På tilgangssiden registreres de som «import av tjenester» (P.72) på 

konto for utlandet (S.211). 

19.33  Merverdiavgiftsmidlene beregnes ved å anvende en fast prosentsats (fast sats for uttak av merverdiavgift) på 

den enkelte medlemsstats harmoniserte beregningsgrunnlag for merverdiavgift. Det er satt et tak på 

merverdiavgiftsgrunnlaget i forhold til bruttonasjonalinntekt. Dette taket på merverdiavgiftsgrunnlaget 

innebærer at dersom en medlemsstats merverdiavgiftsgrunnlag overstiger en viss prosentandel av 

vedkommende medlemsstats beregningsgrunnlag for BNI, benyttes den faste satsen for uttak av 

merverdiavgift ikke på merverdiavgiftsgrunnlaget, men på sistnevnte prosentandel av beregningsgrunnlaget 

for BNI. Merverdiavgiftsmidlene omfatter betalinger for inneværende år i tillegg til saldoer fra tidligere år, i 

tråd med revisjoner av tidligere merverdiavgiftsgrunnlag, når de forfaller til betaling. Merverdiavgiftsmidlene 

klassifiseres som «EUs merverdiavgifts- og BNI-baserte egne midler» (D.76). 

19.34  BNI-midlene er et restbidrag til EU-institusjonenes budsjett som beregnes ut fra den enkelte medlemsstats 

bruttonasjonalinntekt. De klassifiseres som «EUs merverdiavgifts- og BNI-baserte egne midler» (D.76) og 

omfatter refusjoner og restbeløp for tidligere år. Beløp til utjevning av ubalanse i budsjettene som betales til de 

berørte medlemsstatene av andre medlemsstater, registreres også under D.76 som tilganger og anvendelser for 

sektoren utlandet (s.211). 

19.35  Medlemsstatenes bidrag til Det europeiske utviklingsfond klassifiseres som «løpende internasjonalt 

samarbeid» (D.74). 

19.36  Medlemsstatenes tegnede andeler av den innbetalte kapitalen i Den europeiske investeringsbank, Det 

europeiske investeringsfond og Den europeiske sentralbank registreres på konto for finanstransaksjoner som 

«annen egenkapital» F.519). De registreres som endringer i eiendeler for sektoren utlandet (S.211) og 

endringer i gjeld for undersektorene «andre finansformidlere, unntatt forsikringsselskaper og pensjonskasser» 

(S.125) / «sentralbanken» (S.121). 

19.37  Renter som skal betales på lån gitt av Den europeiske investeringsbank med fratrekk for 

finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM), klassifiseres som «rente» (D.41). På kontoene for EU-

institusjoner registreres de som anvendelser for sektoren «utlandet» (S.2) og tilganger for sektoren «andre 

finansformidlere, unntatt forsikringsselskaper og pensjonskasser» (S.215). 

19.38  Rente som skal betales på lån gitt av Den europeiske sentralbanken, klassifiseres som «rente» (D.41). På 

kontoene for EU-institusjoner registreres de som anvendelse for sektoren «utlandet» (S.2111) og tilgang for 

sektoren «sentralbanken» (S.121).  
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Anvendelse 

19.39  Utbetalinger fra ikke-finansielle EU-institusjoner og -organer består av følgende: 

a)  transaksjoner knyttet til deres virksomhet som ikke-markedsprodusenter, hovedsakelig: «produktinnsats» 

(P.2), «bruttoinvestering i fast realkapital» (P.51) og «lønnskostnader» (D.1), 

b)  fordelingstransaksjoner knyttet til overføringer fra EU-institusjoner til medlemsstater. De har hovedsakelig 

form av «produktsubsidier» (D.31), «næringssubsidier» (D.39), «løpende internasjonalt samarbeid» 

(D.74), «andre diverse løpende overføringer» (D.759), «investeringstilskudd» (D.92) og «andre 

kapitaloverføringer» (D.99), og 

c)  utbetalinger fra Det europeiske utviklingsfond til tredjestater klassifisert som «løpende internasjonalt 

samarbeid» (D.74). 

19.40  På kontoene for EU-institusjoner registreres utbetalinger foretatt av europeiske ikke-finansielle institusjoner 

og organer som anvendelse for undersektoren «EUs institusjoner og organer» (S.1315) og tilgang for sektoren 

«utlandet» (S.211 eller S.22). 

19.41  Utbetalinger fra ikke-finansielle EU-institusjoner og -organer registreres generelt på grunnlag av 

medlemsstatenes utgiftsregnskaper. Forskudds- og etterskuddsbetalinger registreres i konto for 

finanstransaksjoner for EU-institusjonene som «eiendeler/gjeld ellers, unntatt handelskreditter og forskudd» 

(F.89). 

19.42  Utbetalinger fra EUs finansinstitusjoner og -organer består av følgende: 

a)  transaksjoner knyttet til deres virksomhet som markedsprodusenter av finansielle tjenester, hovedsakelig: 

«produktinnsats» (P.2), «bruttoinvestering i fast realkapital» (P.51) og «lønnskostnader» (D.1), 

b)  rente (D.41). 

Ettersom medlemsstatenes tegnede andeler i Den europeiske investeringsbanks kapital ikke anses som en 

direkteinvestering i/fra utlandet, finnes det ingen beregnet strøm av reinvestert fortjeneste (D.43) som skal 

registreres på bankens kontoer. 

19.43  På kontoene for EU-institusjoner registreres utbetalinger foretatt av EUs finansinstitusjoner og -organer som 

anvendelser for undersektoren «finansformidlere, unntatt forsikringsselskaper og pensjonskasser» (S.125) og 

anvendelser for sektoren «utlandet» (S.211 eller S.22). 

Konsolidering 

19.44  I de europeiske regnskapene konsolideres strømmene under tilgang og anvendelse normalt ikke mellom 

medlemsstatene og EU-institusjonene innenfor sektoren «offentlig forvaltning» (S.13). Når det gjelder 

«løpende internasjonalt samarbeid» (D.74) blir imidlertid betalinger fra medlemsstatene til EU-institusjonene 

til finansiering av Det europeiske utviklingsfond konsolidert og registrert i de europeiske regnskapene som en 

anvendelse i sektoren nasjonal «offentlig forvaltning (unntatt trygdeforvaltning») (S.1311) og som en tilgang 

for utlandet (S.22). 

 ______  
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KAPITTEL 20 

KONTOER FOR OFFENTLIG FORVALTNING 

INNLEDNING 

20.01  Offentlig forvaltnings virksomhet beskrives atskilt fra virksomheten i resten av økonomien fordi offentlig 

forvaltnings myndighet, beveggrunner og funksjon skiller seg fra øvrige sektorers. I dette kapittelet beskrives 

kontoene for sektoren offentlig forvaltning og finansstatistikken for denne sektoren, som viser et samlet bilde 

av sektorens økonomiske aktiviteter: inntekter, utgifter, underskudd/overskudd, finansiering, andre 

økonomiske strømmer og balanser. 

20.02  Offentlig forvaltning har myndighet til å innkreve skatter og andre obligatoriske avgifter, og vedta regelverk 

som påvirker andre økonomiske enheter. Offentlig forvaltning har følgende økonomiske hovedfunksjoner: 

a)  å stille varer og tjenester til rådighet for samfunnet, enten for kollektivt konsum, f.eks. offentlig 

administrasjon, forsvar og håndhevelse av loven, eller for individuelt konsum, f.eks. utdanning, 

helsetjenester, fritids- og kulturtilbud, og å finansiere disse varene og tjenestene med skattemidler eller 

annen inntekt, 

b)  å omfordele inntekter og formue gjennom overføringer som skatter og stønader, 

c)  å utøve annen type ikke-markedsrettet produksjon. 

20.03  I finansstatistikken over offentlig forvaltnings økonomiske aktiviteter oppstilles det vanlige kontosystemet på 

en måte som er bedre egnet til bruk ved analyse av og beslutningstaking innen offentlig økonomi. I denne 

oppstillingen benyttes aggregater og saldoposter definert i samsvar med ENS-systemets begreper, 

definisjoner, klassifikasjoner og regnskapsregler slik at de kan måles i overensstemmelse med andre 

makroøkonomiske variabler, og med de samme mål som brukes i andre stater. Poster som sparing og 

nettofinansinvestering er allerede tilgjengelige i kontosystemet. Andre poster, f.eks. samlede inntekter, 

samlede utgifter, skattebyrde og samlet gjeld, framgår ikke eksplisitt. 

20.04  I avsnittet «Problemstillinger knyttet til regnskaper for offentlig forvaltning» beskrives tilleggsregler for noen 

mer kompliserte problemstillinger knyttet til klassifisering og måling i sektoren offentlig forvaltning. 

AVGRENSING AV SEKTOREN OFFENTLIG FORVALTNING 

20.05  Sektoren offentlig forvaltning (S.13) består av alle offentlige forvaltningsenheter og alle ikke-markedsrettede 

ideelle organisasjoner som kontrolleres av offentlige forvaltningsenheter. Den omfatter også andre ikke-

markedsprodusenter som fastsatt i nr. 20.18–20.39. 

20.06  Offentlige forvaltningsenheter er juridiske enheter som er opprettet ved politiske prosesser og som har 

lovgivende, dømmende eller utøvende makt over andre institusjonelle enheter innen et bestemt område. Deres 

hovedfunksjon er å levere ikke-markedsrettede varer og tjenester til samfunnet og husholdninger, og å 

omfordele inntekt og formue. 

20.07  En offentlig forvaltningsenhet har vanligvis myndighet til å skaffe midler gjennom obligatoriske overføringer 

fra andre institusjonelle enheter. For å oppfylle de grunnleggende kriteriene for en institusjonell enhet, må en 

offentlig forvaltningsenhet råde over egne midler som den enten får i form av inntekt fra andre enheter eller 

som overføringer fra andre offentlige forvaltningsenheter, og den må ha myndighet til å disponere disse 

midlene for å nå sine politiske mål. Den må også kunne oppta lån for egen regning. 

Enheter i sektoren offentlig forvaltning 

Offentlige forvaltningsenheter 

20.08  I alle land finnes det en sentral enhet, som oftest innen sentralforvaltningen, som har nasjonal utøvende, 

lovgivende og dømmende makt. Dens inntekter og utgifter blir direkte regulert og kontrollert av et 

finansdepartement, eller tilsvarende, gjennom et alminnelig budsjett som godkjennes av den lovgivende 

forsamlingen. Til tross for sin størrelse og uensartede karakter, er denne enheten vanligvis én institusjonell 

enhet. Departementer, byråer, styrer, utvalg, rettsmyndigheter og lovgivende organer er deler av denne 

sentrale enhet innenfor statsforvaltningen. Statsforvaltningens enkelte departementer betraktes ikke som 

separate institusjonelle enheter ettersom de ikke har fullmakt til å eie egne midler, stifte gjeld eller 

gjennomføre transaksjoner for egen regning.  
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20.09  Undersektorer innen offentlig forvaltning, f.eks. delstatsforvaltninger og kommuneforvaltninger, kan omfatte 

slike sentrale hovedforvaltningsenheter som beskrives i nr. 20.08, som hver har tilknytning til et bestemt 

forvaltningsnivå og geografisk område. 

20.10  I tillegg til denne hovedforvaltningsenheten, finnes det offentlige forvaltningsenheter med status som egne 

rettssubjekter og stor grad av selvstendig beslutningsmyndighet, herunder skjønnsmyndighet med hensyn til 

omfanget og sammensetningen av dens utgifter, og en direkte inntektskilde, f.eks. øremerkede skatter. Slike 

enheter opprettes ofte for å utføre bestemte funksjoner, f.eks. veibygging eller ikke-markedsrettet produksjon 

av helse-, utdannings- og forskningstjenester. Disse enhetene betraktes som separate forvaltningsenheter 

dersom de fører fullstendige regnskaper, eier varer eller eiendeler for egen regning, driver ikke-markedsrettet 

virksomhet som de er rettslig ansvarlig for, og kan stifte gjeld og inngå kontrakter. Slike enheter (sammen 

med allmennyttige institusjoner kontrollert av det offentlige) kalles «enheter utenfor budsjettet» ettersom de 

har atskilte budsjetter, mottar betydelige overføringer fra hovedbudsjettet og deres primære 

finansieringskilder suppleres av egen inntekter som ikke inngår i hovedbudsjettet. Disse enhetene utenfor 

budsjettet klassifiseres i sektoren offentlig forvaltning med mindre de i all hovedsak er markedsprodusenter 

kontrollert av en annen enhet innen offentlig forvaltning. 

20.11  Det alminnelige budsjettet for ethvert nivå i offentlig forvaltning kan omfatte personlige foretak som er 

markedsprodusenter og selskapslignende foretak. Dersom de kan klassifiseres som institusjonelle enheter, 

skal slike foretak ikke anses som en del av offentlig forvaltning, men klassifiseres enten som ikke-finansielt 

foretak eller finansielt foretak. 

20.12  Trygdeforvaltningen er offentlige enheter som er gitt ansvar for å drive trygdeordninger. En trygdeordning er 

en trygde- og pensjonsordning som omfatter hele eller store deler av samfunnet, og som er innført og 

kontrollert av det offentlige. Trygdeforvaltningen er en institusjonell enhet dersom den er organisert atskilt fra 

de offentlige enhetenes øvrige virksomhet, holder sine eiendeler og gjeld atskilt og gjennomfører 

transaksjoner for egen regning. 

Allmennyttige institusjoner klassifisert i sektoren offentlig forvaltning 

20.13  Allmennyttige institusjoner som er ikke-markedsprodusenter og som er kontrollert av offentlige enheter, er 

enheter i sektoren offentlig forvaltning. 

20.14  Offentlige myndigheter kan velge å bruke allmennyttige institusjoner i stedet for offentlige organer til å 

gjennomføre offentlig politikk fordi disse betraktes som mer frittstående, objektive og mindre utsatt for 

politisk press. For eksempel er forskning og utvikling samt fastsettelse og opprettholdelse av standarder på 

områdene helse, sikkerhet, miljø og utdanning områder der allmennyttige institusjoner kan være mer effektive 

enn offentlige organer. 

20.15  Kontroll over en allmennyttig organisasjon defineres som evnen til å bestemme den generelle politikken eller 

strategien i den allmennyttige organisasjonen. Offentlig inngripen i form av allmenne bestemmelser som 

gjelder for alle enheter som utøver samme virksomhet, er ikke relevante når det skal avgjøres om offentlig 

forvaltning utøver kontroll over en enkelt enhet. For å fastslå om en allmennyttig organisasjon er kontrollert 

av det offentlige, skal det tas hensyn til følgende fem indikatorer: 

a)  utnevnelse av ledende personale, 

b)  andre bestemmelser i styrende dokumenter, f.eks. forpliktelser i den allmennyttige organisasjonens 

vedtekter, 

c)  avtaleforpliktelser, 

d)  finansieringsgrad, 

e)  risikoeksponering. 

For å fastslå om det foreligger kontroll, kan det være nok at én indikator er oppfylt. Dersom en allmennyttig 

organisasjon som i hovedsak finansieres av det offentlige, likevel i vesentlig grad kan fastsette sin politikk 

eller strategi i tråd med de øvrige indikatorene, anses den imidlertid ikke for å være kontrollert av det 

offentlige. I de fleste tilfeller er det en rekke indikatorer som tilsammen peker på at det foreligger kontroll. En 

beslutning på grunnlag av disse indikatorene vil være skjønnsmessig. 

20.16  Om en allmennyttig organisasjon er ikke-markedsrettet, fastslås på samme måte som for andre enheter i 

offentlig forvaltning. 

Andre enheter i offentlig forvaltning 

20.17  Det kan noen ganger være vanskelig å avgjøre hvordan vare- og tjenesteprodusenter som drives under 

innflytelse av offentlige enheter, skal klassifiseres. De kan alternativt klassifiseres i sektoren offentlig 

forvaltning eller, dersom de kvalifiserer til status som institusjonell enhet, som offentlige foretak. I slike 

tilfeller brukes følgende beslutningstre.  
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Figur 20.1 — Beslutningstre 

 

Offentlig kontroll 

20.18  Kontroll over en enhet defineres som evnen til å bestemme den generelle politikken eller strategien i enheten. 

For å kunne fastslå om det foreligger offentlig kontroll benyttes de samme kriteriene som for foretak som kan 

antas å være offentlige foretak som fastsatt i nr. 2.23. 

Skillet mellom markedsprodusent og ikke-markedsprodusent 

Begrepet økonomisk signifikante priser 

20.19  Ikke-markedsprodusenter levere hele eller mesteparten av sin produksjon til andre kostnadsfritt eller til priser 

som ikke er økonomisk signifikante. Økonomisk signifikante priser er priser som har en vesentlig innvirkning 

på mengden av produkter produsentene er villige til å levere og mengden av produkter forbrukere er villige til 

å kjøpe. Det er det kriteriet som benyttes til å klassifisere produksjon og produsenter som markedsrettet eller 

ikke-markedsrettet og dermed til å avgjøre om en institusjonell enhet som offentlig forvaltning har 

kontrollerende innflytelse over, skal betegnes som ikke-markedsprodusent og dermed klassifiseres i sektoren 

offentlig forvaltning, eller om den skal betegnes som markedsprodusent og klassifiseres som et offentlig 

foretak. 

20.20  Vurderingen av om en pris er økonomisk signifikant gjøres for hvert enkelt produkt, mens kriteriet for å 

fastslå om en enhet er markedsrettet eller ikke-markedsrettet får anvendelse på enhetsnivå. 

20.21  Når produsentene er private foretak, kan det antas at prisene er økonomisk signifikante. Når det derimot 

foreligger offentlig kontroll, kan en enhets priser fastsettes eller endres ut fra samfunnspolitiske hensyn, noe 

som kan gjøre det vanskelig å fastslå om prisene er økonomisk signifikante. Offentlige foretak opprettes ofte 

av offentlig forvaltning for å levere varer og tjenester som markedet ikke ellers ville produsert i de mengder 

eller til de priser som oppfyller målene for den offentlige politikken. I slike offentlige enheter som mottar 

offentlig støtte, kan omsetningen dekke en stor del av kostnadene, men de vil reagere annerledes på 

markedskreftene enn private foretak.  
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20.22  For å analysere forskjellene mellom markedsprodusenter og ikke-markedsprodusenter når det gjelder 

endringer i markedsvilkårene, er det nyttig å angi hvilke enheter som er konsumenter av de berørte varene og 

tjenestene, og om produsentene faktisk konkurrerer på markedet eller er eneleverandører. 

Kjøperen av en offentlig produsents produksjon anvendt som kriterium 

Produksjonen selges hovedsakelig til foretak og husholdninger 

20.23  Økonomisk signifikante priser oppstår vanligvis når to viktige vilkår er oppfylt: 

1)  produsenten har en motivasjon for å tilpasse tilbudet, enten å skape overskudd på lang sikt eller, i det 

minste, å dekke kapitalkostnadene og andre produksjonskostnader, herunder kapitalslit, med 

salgsinntekter, og 

2)  konsumentene står fritt til å velge på grunnlag av pris. 

Produksjonen selges utelukkende til offentlig forvaltning 

20.24  Noen tjenester er typisk nødvendige som hjelpetjenester. De omfatter virksomhet som tjenesteyting innen 

transport, finansiering og investering, anskaffelser, salg, markedsføring, IT, kommunikasjon, renhold og 

vedlikehold. En enhet som utelukkende yter denne typen tjenester til morenheten eller til andre enheter i 

samme gruppe av enheter, er en hjelpeenhet. Den er ingen egen institusjonell enhet og klassifiseres sammen 

med morenheten. Hjelpeenheter leverer all sin produksjon til sine eiere som anvender den som produktinnsats 

eller bruttoinvestering i fast realkapital. 

20.25  Dersom en offentlig produsent utelukkende selger til offentlig forvaltning og er eneste leverandør av sine 

tjenester, anses den for å være en ikke-markedsprodusent med mindre den konkurrerer med en privat 

produsent. Et typisk tilfelle vil være anbudsinngivelse på en kontrakt med det offentlige på kommersielle 

vilkår, der betalingene fra det offentlige bare gjelder leverte tjenester. 

20.26  Dersom en offentlig produsent er én av flere leverandører til det offentlige, anses den som markedsprodusent 

dersom den konkurrerer med andre produsenter i markedet, og dens priser oppfyller de allmenne kriteriene 

for å være økonomisk signifikante som fastsatt i nr. 20.19–20.22. 

Produksjonen selges til offentlig forvaltning og andre 

20.27  Dersom en offentlig produsent er eneste leverandør av sine tjenester, anses den for å være en 

markedsprodusent dersom salget til enheter utenfor offentlig forvaltning utgjør over halvparten av dens 

samlede produksjon, eller salget til offentlig forvaltning oppfyller anbudsvilkårene i nr. 20.25. 

20.28  Dersom det finnes flere leverandører, blir en offentlig produsent regnet som markedsprodusent dersom den 

konkurrerer med andre produsenter ved å inngi anbud på kontrakter med det offentlige. 

Kriteriet for klassifisering som markedsprodusent/ikke-markedsprodusent 

20.29  Sektorklassifiseringen av sentrale offentlige forvaltningsenheter som leverer ikke-markedsrettede varer og 

tjenester og/eller foretar omfordeling av inntekt og formue, er enkel. 

For andre produsenter hvis virksomhet er kontrollert av offentlig forvaltning, må det foretas en vurdering av 

deres virksomhet og tilganger. For å avgjøre om de er markedsprodusenter og krever økonomisk signifikante 

priser, må det kontrolleres om kriteriene fastsatt i nr. 20.19–20.28 er oppfylt. I korte trekk er vilkårene som 

følger:  

a)  produsenten er en institusjonell enhet (et ufravikelig vilkår, se også beslutningstreet i nr. 20.17), 

b)  produsenten er ikke utelukkende leverandør av hjelpetjenester, 

c)  produsenten er ikke eneste leverandør av varer og tjenester til offentlig forvaltning, eller om der er det, 

har den konkurrenter, 

d)  produsenten har en motivasjon for å tilpasse tilbudet for å kunne drive en økonomisk bærekraftig og 

lønnsom virksomhet under markedsmessige forhold og oppfylle sine økonomiske forpliktelser. 

Evnen til å utøve markedsvirksomhet kontrolleres først og fremst ved hjelp av det vanlige kvantitative 

kriteriet (50-prosentkriteriet), der salg et ses i forhold til produksjonskostnadene (som fastsatt i nr. 20.30 og 

20.31). For å regnes som en markedsprodusent må den offentlige enheten dekke minst 50 % av sine kostnader 

ved salg i løpet av en fortløpende periode på flere år.  
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20.30  Ved vurdering av om en produsent er en markedsprodusent eller en ikke-markedsprodusent svarer salg av 

varer og tjenester til salgsinntekter, dvs. til markedsrettet produksjon (P.11) medregnet inntekter av ikke-

markedsrettet produksjon (P.131) dersom slik foreligger. Produksjon for eget bruk regnes ikke som en del av 

salget i denne sammenheng. Som salg regnes heller ikke alle mottatte betalinger fra det offentlige, med 

mindre de samme betalingene gjøres til andre produsenter som utøver samme virksomhet. 

20.31  Produksjonskostnader er summen av produktinnsats, lønnskostnader, kapitalslit og næringsskatter. Ved 

vurdering av om en produsent er en markedsprodusent eller en ikke-markedsprodusent, legges netto 

rentebetalinger til produksjonskostnadene og verdien av eventuell imputert produksjon, særlig produksjon for 

eget bruk, trekkes fra. Næringssubsidier trekkes ikke fra. 

Finansformidling og avgrensning av sektoren offentlig forvaltning 

20.32  Enheter som driver finansvirksomhet, krever særskilt oppmerksomhet. Finansformidling er virksomhet der 

enheter anskaffer finansielle eiendeler samtidig som de stifter gjeld på egne vegne ved å foreta 

finanstransaksjoner. 

20.33  En finansformidler påtar seg risiko ved å stifte gjeld for egen regning. Dersom en offentlig finansiell enhet 

forvalter eiendeler men ikke påtar seg risiko ved å stifte gjeld for egen regning, er den ikke en finansformidler 

og enheten klassifiseres i sektoren offentlig forvaltning i stedet for i sektoren finansielle foretak. 

20.34  Å anvende det kvantitative kriteriet ved vurdering av om et offentlig foretak som driver finansformidling eller 

forvalter eiendeler er en markedsprodusent eller en ikke-markedsprodusent, er generelt ikke relevant ettersom 

inntekten til slike foretak stammer fra formuesinntekt og kapitalgevinster. 

Grensetilfeller 

Offentlige hovedkontorer 

20.35  Offentlige hovedkontorer er enheter som har som hovedfunksjon å kontrollere og lede en gruppe datterforetak 

som kontrolleres av en enhet innen offentlig forvaltning. Det skilles mellom to tilfeller. 

a)  Dersom det offentlige hovedkontoret er en institusjonell enhet og forvalter markedsprodusenter, 

klassifiseres det i henhold til gruppens hovedvirksomhet, i sektor S.11 dersom hovedvirksomheten er å 

produsere varer og ikke-finansielle tjenester, eller i sektor S.12 dersom den hovedsakelig produserer 

finansielle tjenester (se også nr. 2.23 og 2.59). 

b)  Dersom det offentlige hovedkontoret ikke er en institusjonell enhet, noen ganger kalt et «tomt selskap», 

eller opptrer på vegne av offentlig forvaltning for samfunnspolitiske formål, f.eks. ved å kanalisere 

midler mellom datterforetak eller organisere privatisering eller oppheving, klassifiseres det i sektoren 

offentlig forvaltning. 

20.36  Slik begrepet «offentlig hovedkontor» benyttes her, dekker det enheter som også kalles «offentlige 

holdingselskaper». 

20.37  Datterforetak som inngår i en gruppe av foretak og som driver produksjon og fører fullt regnskap, anses for å 

være institusjonelle enheter selv om de har overgitt deler av sin selvstendige beslutningsmyndighet til det 

sentrale organet (se nr. 2.13). Kriteriet markedsprodusent/ikke-markedsprodusent får anvendelse på de 

enkelte enheter. Det kan derfor forekomme at et datterforetak, men ikke andre, anerkjennes som en ikke-

markedsprodusent og klassifiseres i sektoren offentlig forvaltning.  

Pensjonskasser 

20.38  Pensjonsordninger i regi av arbeidsgiver er ordninger som er opprettet for å gi deltakerne pensjonsytelser ved 

arbeidsopphør, og som er basert på en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. De omfatter fondsbaserte, 

ikke-fondsbaserte og delvis fondsbaserte ordninger. 

20.39  En fondsbasert innskuddsbasert ordning opprettet av en offentlig enhet behandles ikke som en trygdeordning 

dersom det ikke foreligger en offentlig garanti for størrelsen på pensjonene og størrelsen på pensjonene er 

usikker fordi de avhenger av eiendelenes utvikling. Den enhet som identifiseres som forvalter av ordningen – 

samt selve fondet, dersom det er en egen institusjonell enhet – anses derfor som et finansielt foretak og 

klassifiseres i undersektoren forsikringsselskaper og pensjonskasser. 

Selskapslignende foretak 

20.40  Selskapslignende foretak er foretak uten selvstendig rettsevne som fungerer som om de var aksjeselskaper. 

Selskapslignende foretak behandles som aksjeselskaper, dvs. som institusjonelle enheter som er atskilt fra de 

enheter de tilhører, på grunn av deres særskilte økonomiske og finansielle atferd. Markedsrettet virksomhet 

som kontrolleres av offentlige enheter og betraktes som offentlige selskapslignende foretak grupperes derfor 

sammen med foretak i sektorene ikke-finansielle eller finansielle foretak.  
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20.41  En offentlig virksomhet eller en gruppe offentlige virksomheter som driver samme type produksjon under 

felles ledelse, behandles som et offentlig selskapslignende foretak dersom 

a)  prisene på produksjonen er økonomisk signifikante, 

b)  den anses for å ha selvstendig beslutningsmyndighet, og 

c)  den fører fullstendige regnskaper der driftsresultat, sparing, eiendeler og gjeld framgår og kan måles, 

eller det er mulig å utarbeide et slikt fullstendig regnskap. 

20.42  Hvor mye inntekt som tas ut av et selskapslignende foretak i løpet av en viss regnskapsperiode, bestemmes av 

eieren. Slike uttak tilsvarer utbetaling av utbytte til et foretaks aksjonærer. Ut fra hvor stor del av inntektene 

som tas ut, kan det bestemmes hvor stor del av inntektene som beholdes i det selskapslignende foretaket. 

Eieren kan investere mer kapital i virksomheten eller trekke ut kapital fra den ved å avhende noen av 

eiendelene og slike kapitalstrømmer skal også framgå av regnskapene når de inntreffer. Strømmer av inntekt 

fra investering og formuesinntekt i selskapslignende foretak registreres på samme måte som lignende 

strømmer i selskaper. Det skal særlig nevnes at investeringstilskudd registreres som kapitaloverføringer. 

20.43  Produksjonsenheter som ikke behandles som selskapslignende foretak, blir behandlet som tilhørende de 

offentlige enheter som eier dem. Offentlige enheter er stort sett ikke-markedsprodusenter, men innenfor en 

offentlig enhet kan det forekomme markedsvirksomhet. Disse markedsvirksomhetenes omsetning kommer i 

tillegg til tilleggssalg, dvs. sekundær produksjon som selges av ikke-markedsvirksomheter til økonomisk 

signifikante priser. En offentlig enhet kan følgelig ha et netto driftsresultat som ikke er null og som skapes i 

markedsvirksomhetene. 

Omstruktureringsorganer 

20.44  Noen offentlige enheter er involvert i omstrukturering av foretak. Slike foretak kan, men må ikke, være 

kontrollert av offentlig forvaltning. Omstruktureringsorganene kan være offentlige enheter eller byråer som er 

opprettet på lang sikt for dette særskilte formålet. Offentlig forvaltning finansierer omstrukturering på ulike 

måter, enten direkte gjennom kapitalinnskudd som for eksempel kapitaloverføringer, lån eller anskaffelse av 

eierandeler, eller indirekte ved å gi garantier. De viktigste kriteriene ved fastsettelse av hvilken sektor 

omstruktureringsorganer skal klassifiseres i, er hvorvidt slike enheter er finansformidlere, om 

hovedaktiviteten er markedsrettet eller ikke og hvor stor risiko det offentlige byrået påtar seg. I mange tilfeller 

er den risiko omstruktureringsorganene påtar seg liten fordi de opptrer med økonomisk støtte fra det 

offentlige og på vegne av offentlig forvaltning. Omstruktureringsorganer kan håndtere privatisering eller 

avvikling. 

Privatiseringsorganer 

20.45  Den første typen omstruktureringsorgan forvalter privatisering av enheter i offentlig sektor. Det finnes to 

tilfeller. 

a)  Omstruktureringsenheten, uansett hvilken juridisk status den har, opptrer som en direkte representant for 

offentlig forvaltning eller er opprettet for et begrenset tidsrom. Dens viktigste funksjon er å omfordele 

nasjonal inntekt og formue og kanalisere midler fra en enhet til en annen. Omstruktureringsenheten 

klassifiseres i sektoren offentlig forvaltning. 

b)  Omstruktureringsenheten er et holdingselskap som kontrollerer og leder en gruppe datterforetak, og bare 

en mindre del av dens virksomhet består i å gjennomføre privatiseringer og å kanalisere midler fra et 

datterforetak til et annet på vegne av offentlig forvaltning og for samfunnspolitiske formål. Enheten 

klassifiseres som et foretak og eventuelle transaksjoner som gjennomføres på vegne av offentlig 

forvaltning skal omkanaliseres gjennom offentlig forvaltning. 

Avviklingsorganer 

20.46  Den andre typen omstruktureringsorganer håndterer eiendeler med forringet verdi og kan opprettes i tilfelle 

bank- eller annen finanskrise. Slike organer omtales som et avviklingsorgan eller en «bad bank». Et 

omstruktureringsorgan skal klassifiseres i henhold til den grad av risiko det påtar seg, idet det tas hensyn til 

den finansielle støtte det mottar fra offentlig forvaltning. 

I de fleste tilfeller kjøper omstruktureringsorganet eiendeler til priser som er høyere enn markedsprisen, med 

direkte eller indirekte finansiell støtte fra offentlig forvaltning. Dets virksomhet medfører omfordeling av 

nasjonalinntekt og -formue. Dersom avviklingsorganet ikke utsetter seg for risiko, klassifiseres det i sektoren 

offentlig forvaltning.  
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Spesialforetak 

20.47  Spesialforetak kan opprettes for finansielle formål av offentlig forvaltning eller private enheter. 

Spesialforetaket kan medvirke i fiskale transaksjoner, herunder verdipapirisering av eiendeler, innlån på 

vegne av offentlig forvaltning osv. Dersom disse spesialforetakene er innenlandske, regnes de ikke som 

separate institusjonelle enheter. Spesialforetakene klassifiseres i henhold til eierens hovedvirksomhet, og 

spesialforetak som utfører fiskale transaksjoner klassifiseres i sektoren offentlig forvaltning. 

20.48  Utenlandske spesialforetak behandles som separate institusjonelle enheter. Alle strømmer og beholdninger 

mellom offentlig forvaltning og utenlandske spesialforetak registreres på den offentlige forvaltningens og 

spesialforetakets kontoer. Når slike utenlandske spesialforetak opptar lån eller pådrar seg utgifter utenlands på 

vegne av offentlig forvaltning, skal transaksjonene i tillegg føres i kontoene for både offentlig forvaltning og 

den utenlandske enheten, for å gjenspeile offentlig forvaltnings fiskale transaksjoner, selv om det ikke 

registreres strømmer mellom offentlig forvaltning og spesialforetaket knyttet til disse fiskale transaksjonene. 

Dersom et utenlandsk spesialforetak medvirker i verdipapirisering uten at det skjer et salg av eiendeler, 

betraktes transaksjonen som et lån opptatt av offentlig forvaltning. Det økonomiske innholdet i denne 

transaksjonen føres som et lån til samme verdi fra det utenlandske spesialforetaket til offentlig forvaltning 

samtidig som spesialforetaket pådrar seg en gjeld til den utenlandske kreditoren. 

Fellesforetak 

20.49  Mange offentlige enheter inngår avtaler med private enheter eller andre offentlige enheter om å gjennomføre 

en rekke ulike virksomheter i fellesskap. Denne virksomheten kan resultere i markedsrettet eller ikke-

markedsrettet produksjon. Virksomhet som gjennomføres i fellesskap kan grovinndeles i tre typer: 

felleskontrollerte enheter, her kalt fellesforetak, felleskontrollert virksomhet og felleskontrollerte eiendeler. 

20.50  Ved opprettelse av et fellesforetak må det opprettes et aksjeselskap, et ansvarlig selskap eller en annen 

institusjonell enhet der hver av partene har felles kontroll over enhetens virksomhet. Som en institusjonell 

enhet kan fellesforetaket inngå kontrakter i egent navn og skaffe finansiering for egne formål. Et fellesforetak 

fører eget regnskap. 

20.51  Normalt vil eierandelen være tilstrekkelig til å fastslå hvem som utøver kontroll. Dersom hver av partene har 

like store eierandeler i fellesforetaket, må andre indikatorer på kontroll komme i betraktning. 

20.52  Offentlige enheter kan også inngå avtaler om felleskontrollerte virksomheter som ikke drives av separate 

institusjonelle enheter. I slike tilfeller er det ingen enheter som skal klassifiseres, men det er viktig å sikre at 

eiendomsrett til eiendeler registreres riktig og at inntekter og utgifter fordeles i henhold til bestemmelsene i 

kontrakten. To enheter kan for eksempel avtale å stå ansvarlig for ulike faser i en felles produksjonsprosess 

eller en enhet kan eie en eiendel eller en samling eiendeler, men begge enhetene deler inntekter og utgifter. 

Markedsreguleringsorganer 

20.53  Offentlige organer innen landbruk driver to typer virksomhet: 

a)  å kjøpe, oppbevare eller selge landbruksprodukter eller andre næringsmidler på markedet, eller 

b)  å utelukkende eller hovedsakelig være distributør av subsidier eller andre overføringer til produsenter. 

I første tilfellet klassifiseres den institusjonelle enheten i sektoren ikke-finansielle foretak (S.11) ettersom den 

opptrer som en markedsprodusent. I den andre tilfellet klassifiseres den institusjonelle enheten i sektoren 

offentlig forvaltning (S.13). 

20.54  I tilfelle markedsreguleringorganet utfører begge de to typene virksomhet som beskrives i 20.53, deles det inn 

i to institusjonelle enheter etter hovedvirksomhet, og den ene klassifiseres i sektoren ikke-finansielle foretak 

(S.11) og den andre i sektoren offentlig forvaltning (S.13). Dersom det er vanskelig å dele organet på denne 

måten, anvendes per konvensjon den vanlige klassifiseringsmetoden der hovedvirksomhet fastsettes på 

grunnlag av kostnader. Dersom en enhets kostnader i svært betydelig grad er knyttet til 

markedsforvaltningsvirksomheten, klassifiseres enheten i sektoren ikke-finansielle foretak. Det anbefales å 

anvende en terskel på 80 % for forholdet mellom kostnader og omsetning. Dersom forholdet mellom 

kostnader og omsetning i forbindelse med reguleringsvirksomheten er under denne terskelen, klassifiseres 

enheten i sektoren offentlig forvaltning (S.13).  
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Overnasjonale myndigheter 

20.55  Noen land er part i en institusjonell avtale der landene utgjør en del av en overnasjonal myndighet. Slike 

ordninger innebærer vanligvis monetære overføringer fra medlemslandene til den overnasjonale myndigheten 

og omvendt. Den overnasjonale myndigheten vil også drive ikke-markedsrettet produksjon. I 

medlemslandenes nasjonalregnskap er overnasjonale myndigheter utenlandske institusjonelle enheter som 

klassifiseres i en særskilt undersektor i sektoren utlandet. 

Undersektorer i offentlig forvaltning 

20.56  Avhengig av administrative og rettslige forhold finnes det som regel mer enn ett forvaltningsnivå i et land. I 

kapittel 2 er det angitt tre forvaltningsnivåer: statsforvaltningen, delstats- eller regionalforvaltningen og 

kommunal forvaltning, med en egen undersektor for hvert nivå. I tillegg til disse forvaltningsnivåene kan det 

finnes en trygdeforvaltning som er av en slik størrelse og finanspolitisk betydning at det er nødvendig å 

utarbeide statistikk for alle enheter innen trygdeforvaltningen som en fjerde undersektor i offentlig 

forvaltning. Ikke alle land har alle nivåene. Noen har bare en statsforvaltning eller en statsforvaltning og ett 

lavere nivå. I land som har mer enn tre nivåer skal alle de ulike enhetene klassifiseres i et av nivåene nevnt 

over. 

Statsforvaltning 

20.57  Undersektoren statsforvaltning unntatt trygdeforvaltning (S.1311) består av alle offentlige enheter som har 

nasjonal myndighet, med unntak av enheter innen trygdeforvaltningen. Et lands statsforvaltning har politisk 

myndighet over hele landets territorium. Statsforvaltningen kan beskatte alle innenlandske institusjonelle 

enheter og utenlandske enheter som driver økonomisk aktivitet i landet. Statsforvaltningen vil typisk ha 

ansvar for å yte kollektive tjenester som kan benyttes av hele samfunnet, f.eks. nasjonalt forsvar, forbindelser 

med andre land, offentlig orden og sikkerhet, og for å regulere landets sosiale og økonomiske system. I tillegg 

kan den ha utgifter til tjenester, f.eks. utdanning eller helse, hovedsakelig til fordel for individuelle 

husholdninger, og den kan foreta overføringer til andre institusjonelle enheter, herunder andre 

forvaltningsnivåer. 

20.58  Sammenstillingen av statistikk over statsforvaltningen er viktig på grunn av dens betydning for analyser av 

den økonomiske politikken. Det er hovedsakelig gjennom statsforvaltningen at finanspolitikken får 

innvirkning på inflasjons- og deflasjonspresset i økonomien. Det er som regel på statsforvaltningsnivå at et 

beslutningstakende organ utformer og gjennomfører politikk som har landsdekkende økonomiske mål. 

20.59  Undersektoren statsforvaltning er i de fleste land en stor og sammensatt undersektor. Den består generelt av 

en sentral gruppe departementer eller ministerier som utgjør én institusjonell enhet pluss ulike organer som 

styres av statsforvaltningen, men som er egne rettssubjekter og har nok selvstendighet til at de utgjør 

ytterligere enheter i statsforvaltningen. 

20.60  Den viktigste gruppen eller primære statsforvaltningen kalles noen ganger sentral budsjettmyndighet for å 

understreke at budsjettet er en vesentlig del av dens rapportering. Dette innebærer at budsjettet utgjør en 

implisitt avgrensning av denne underliggende institusjonelle enheten i statsforvaltningen. Den kalles noen 

ganger «staten», noe som ikke må forveksles med stat i betydningen delstat, eksempelvis provinser, Länder, 

kantoner, republikker, prefekturer eller administrative regioner i en forbundsstat. Ved utarbeidelse av et 

fullstendig kontosystem for den sentrale budsjettmyndighet, er det ofte hensiktsmessig å ta med virksomhet 

som finansieres utenfor budsjettet, dersom denne virksomheten ikke utføres av institusjonelle enheter, og 

generelt alle transaksjoner som statskassen utfører, men som ikke føres i budsjettet. 

20.61  Den andre delen av statsforvaltningen består av øvrige statsforvaltningsorganer, også kalt enheter utenfor 

budsjettet, som omfatter organer og enheter som oppfyller kriteriene for institusjonelle enheter, ikke-

markedsrettede offentlige foretak med status som juridisk person og offentlig kontrollerte ikke-

markedsrettede allmennyttige organisasjoner. 

20.62  Statsforvaltningen kan deles inn i to deler: sentral budsjettmyndighet og øvrige statsforvaltningsorganer. 

Denne inndelingen foretas etter skjønn og kan være påvirket av praktiske hensyn. Et viktig kriterium er om 

den institusjonelle enheten inngår i «budsjettet». Den nøyaktige sammensetningen bør imidlertid være godt 

kjent av og avtalt mellom dem som utarbeider statistikk på nasjonalt nivå, for å sikre at kildedataene er 

konsistente. Muligheten til å stille opp et fullstendig kontosystem for disse to «undersektorene» i 

statsforvaltningen er viktig ved vurdering av kvaliteten på dataene.  

Delstatsforvaltning 

20.63  Undersektoren delstatsforvaltning unntatt trygdeforvaltning (S.1312) består av alle offentlige enheter i et 

føderalt forvaltningssystem som har myndighet på delstatsnivå eller regionalt nivå, med eventuelt unntak av 

enheter innen trygdeforvaltningen. En delstat er det største geografiske område som landet som helhet kan 
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deles inn i for politiske eller administrative formål. Områdene kan betegnes som provinser, Länder, kantoner, 

republikker eller administrative regioner. De har alle myndighet på det nivå som kreves i et føderalt 

forvaltningssystem. Delstatsforvaltningens lovgivende, dømmende og utøvende myndighet omfatter hele den 

enkelte delstats område, som vanligvis består av flere lokalsamfunn, men myndigheten omfatter ikke andre 

delstater. Mange land har ikke delstater. I forbundsstater kan delstatsforvaltningen tillegges betydelig 

myndighet og ansvar, og i slike tilfeller er det hensiktsmessig å utarbeide statistikk for delstaten som en 

undersektor. 

20.64  Delstatsforvaltningen har vanligvis myndighet til å skattlegge institusjonelle enheter som er hjemmehørende i 

eller driver økonomisk virksomhet innenfor delstatens myndighetsområde. For å betraktes som en enhet innen 

offentlig forvaltning, må enheten kunne eie eiendeler, skaffe midler og stifte gjeld for egen regning, og den 

må også ha rett til å bruke eller fordele i det minste noen av de skattemidler eller andre inntekter som den 

mottar, i samsvar med egne politiske prioriteringer. Enheten kan imidlertid motta overføringer fra 

statsforvaltningen som er øremerket for visse fastsatte formål. En delstatsforvaltning kan utnevne 

tjenestemenn uavhengig av ekstern administrativ kontroll. Dersom en enhet innen offentlig forvaltning som 

driver virksomhet i en delstat, er helt avhengig av midler fra statsforvaltningen og statsforvaltningen også 

bestemmer hvordan disse midlene skal brukes, regnes enheten som et statsforvaltningsorgan.  

Kommuneforvaltning 

20.65  Undersektoren kommuneforvaltning unntatt trygdeforvaltning (S.1313) består av offentlige enheter som har 

myndighet på kommunenivå (med eventuelt unntak av enheter innen trygdeforvaltningen). 

Kommuneforvaltninger yter som regel en lang rekke tjenester til kommunens innbyggere, og noen av disse 

tjenestene kan være finansiert med tilskudd fra høyere forvaltningsnivåer. Statistikk for 

kommuneforvaltningen omfatter et bredt spekter av offentlige enheter, f.eks. fylker, kommuner, byer, 

tettsteder, skolekretser, osv. Ofte har kommuneforvaltningsenheter med ansvar for ulike funksjoner, 

myndighet over samme geografiske område. For eksempel har atskilte forvaltningsenheter, som representerer 

en by, et fylke og et skoledistrikt, myndighet over samme område. I tillegg kan to eller flere kommuner som 

grenser til hverandre, opprette en forvaltningsenhet med regional myndighet som står til ansvar overfor 

kommuneforvaltningen. Slike enheter klassifiseres i undersektoren kommuneforvaltning. 

20.66  Den lovgivende, dømmende og utøvende myndighet som er tillagt enheter innen kommuneforvaltningen, er 

begrenset til de minste geografiske områdene som det skilles mellom for administrative eller politiske formål. 

Kommuneforvaltningen har generelt langt mer begrenset myndighet enn stats- og delstatsforvaltningen, og 

kommuneforvaltningen kan ha, men har ikke nødvendigvis, rett til å skattlegge institusjonelle enheter eller 

økonomisk virksomhet som utøves på deres områder. Kommuneforvaltningene er ofte avhengige av tilskudd 

fra høyere forvaltningsnivåer, og de opptrer i noen grad som representanter for stats- eller 

delstatsforvaltningen. For å kunne betraktes som institusjonelle enheter må de imidlertid ha rett til å eie 

eiendeler, skaffe midler og stifte gjeld ved å oppta lån for egen regning. De må også kunne bestemme 

hvordan slike midler skal brukes og de bør kunne utnevne egne tjenestemenn uavhengig av ekstern 

administrativ kontroll. 

Trygdeforvaltning 

20.67  Undersektoren trygdeforvaltning (S.1314) består av alle enheter på alle forvaltningsnivåer som driver eller 

forvalter en trygdeordning. Dersom en trygdeordning ikke oppfyller kriteriene for å klassifiseres som en 

institusjonell enhet, klassifiseres den sammen med morenheten i en av de andre undersektorene i offentlig 

forvaltning. Dersom offentlige sykehus tilbyr en ikke-markedsrettet tjeneste til samfunnet som helhet og 

dersom de kontrolleres av trygdeordninger, klassifiseres de i undersektoren trygdeforvaltning. 

STATISTIKK OVER OFFENTLIG FORVALTNINGS FINANSER 

Kontosystem 

20.68  Erfaring har vist at det for visse analyseformål er mer hensiktsmessig å velge en annen oppstilling av 

kontoene for offentlig sektor enn det sentrale kontosystemet i ENS. Denne alternative oppstillingen kalles 

statistikk over offentlig forvaltnings finanser. Den gir et annet men likevel integrert blide av regnskapene for 

offentlig forvaltning med følgende mål på offentlig forvaltnings økonomiske virksomhet: inntekter, utgifter, 

overskudd/underskudd, finansiering, andre økonomiske strømmer og balanser. 

20.69  Den ENS-baserte statistikken over offentlig forvaltnings finanser består av transaksjoner registrert i de ulike 

ENS-kontoene, konto for løpende transaksjoner, kapitalkonto og konto for finanstransaksjoner, som for ikke-

finansielle transaksjoner omorganiseres i en samlet konto som egner seg bedre for finanspolitisk analyse. 

20.70  I statistikken over offentlig forvaltnings finanser defineres inntekt som et aggregat av alle transaksjoner som 

er registrert som positive tilganger i det sentrale kontosystemet i ENS pluss mottatte subsidier registrert i 

konto for løpende transaksjoner samt mottatte kapitaloverføringer registrert i kapitalkontoen. Utgifter er et 

aggregat av alle transaksjoner registrert som positive anvendelser og under betalte subsidier i konto for 

løpende transaksjoner samt kapitalutgifter – bruttoinvesteringer pluss betalte kapitaloverføringer – registrert i 

kapitalkontoen. Disse målene på inntekt og utgifter er særskilte for statistikken over offentlig forvaltnings 

finanser, men de underliggende transaksjonene er de samme som i ENS. 
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20.71  Differansen mellom inntekt og utgifter, som tilsvarer overskudd/underskudd, er nettofinansinvestering (B.9). 

Finansieringen av overskuddet/underskuddet vises i konto for finanstransaksjoner, der netto anskaffelser av 

finansielle eiendeler og netto gjeldsstiftelse registreres. Utgifts- og inntektsposter har en motpost i konto for 

finanstransaksjoner. Finanstransaksjoner kan også medføre to posteringer i konto for finanstransaksjoner. 

Dette gjenspeiler prinsippet om dobbelt bokholderi der hver transaksjon har en tilsvarende transaksjon i konto 

for finanstransaksjoner. I prinsippet kan nettofinansinvestering også utledes fra transaksjoner i finansielle 

eiendeler og gjeld. 

20.72  Oppstillingen for statistikken over offentlig forvaltnings finanser vises under: 

Statistikk over offentlig forvaltnings finanser 

 Inntekt 

 Skatter og avgifter 

 Trygde- og pensjonspremier 

 Omsetning av varer og tjenester 

 Annen løpende inntekt 

 Kapitaloverføringer, inntekt  

minus Utgifter 

Produktinnsats 

Lønnskostnader 

Renter 

Subsidier 

Stønader 

Andre løpende utgifter 

Kapitaloverføringer, utgifter 

Investeringsutgifter 

er lik Nettofinansinvestering (+/-) 

er lik Netto finanstransaksjoner 

20.73  I systemet finnes det ytterligere kontoer for andre økonomiske strømmer samt balanser som er i 

overensstemmelse med kontosystemet i ENS. Disse kontoene gjør det mulig å foreta en fullstendig 

avstemming av endringen i balansen og strømmer i løpet av regnskapsperioden. For hver eiendel eller gjeld 

gjelder følgende ligning: 

 åpningsbalanse 

pluss transaksjoner 

pluss omvurderinger 

pluss andre volumendringer 

er lik avslutningsbalanse 

20.74  Balansen viser eiendeler i alt (både ikke-finansielle og finansielle) og beholdninger av utestående gjeld, noe 

som gjør det mulig å utlede følgende: nettoformue i form av eiendeler i alt minus gjeld i alt, og netto 

finansformue i form av finansielle eiendeler i alt minus gjeld i alt. 

20.75  Statistikken over offentlig forvaltnings finanser viser de økonomiske resultatene for offentlig forvaltning og 

dens undersektorer, eller eventuelle grupper av offentlige enheter, og også for individuelle institusjonelle 

enheter som sentral budsjettmyndighet.  
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Inntekt 

20.76  En inntektstransaksjon er en transaksjon som fører til at nettoformuen økes, og som har en positiv innvirkning 

på nettofinansinvesteringen (+/-). Offentlig forvaltnings inntekter består normalt hovedsakelig av 

obligatoriske skatter og avgifter som det offentlige ilegger i form av skatter og trygde- og pensjonspremier. 

For noen forvaltningsnivåer er overføringer fra andre offentlige enheter og tilskudd fra internasjonale 

organisasjoner en viktig inntektskilde. Andre generelle inntektskategorier er formuesinntekt, salg av varer og 

tjenester og forskjellige andre overføringer enn tilskudd. Offentlig forvaltnings samlede inntekt i en 

regnskapsperiode beregnes ved å summere inntektstransaksjoner som følger: 

Inntekter i alt =  skatter i alt D.2 + D.5 + D.91 

  + trygde- og pensjonspremier i alt D.61 

  + salg av varer og tjenester i alt P.11 + P.12 + P.131 

  + annen løpende inntekt D.39 + D.4 + D.7 

  + annen kapitalinntekt D.92 + D.99 

Skatter og trygde- og pensjonspremier 

20.77  Skatter i alt består av skatter på produksjon og import (D.2), løpende skatter på inntekt og formue mv. (D.5) 

og kapitalskatter (D.91). Trygde- og pensjonspremier i alt består av faktiske trygde- og pensjonspremier 

(D.611) og beregnede trygde- og pensjonspremier (D.612). 

20.78  Det kan være vanskelig å beregne skatter og trygde- og pensjonspremier. Det problemene det innebærer og 

forslag til løsninger er beskrevet i avsnittet «Problemstillinger knyttet til regnskaper for offentlig forvaltning» 

i dette kapittel. Mens skatter registreres i flere av kontoene i det sentrale kontosystemet i ENS, føres alle 

skatter som én inntektskategori i statistikken over offentlig forvaltnings finanser, med underinndelinger alt 

etter hvilket grunnlag skatten innkreves på. Kapitalskatter vises som inntektsskatt i statistikken over offentlig 

forvaltnings finanser. 

20.79  Data om inntekt fra skatter og trygde- og pensjonspremier(1) benyttes til å sammenstille forholdstall for 

samlet skattebyrde, f.eks. forholdet mellom skatt i alt og BNP-nivå, som brukes i internasjonale 

sammenligninger. I denne sammenheng presenteres obligatoriske trygde- og pensjonspremier sammen med 

skattestatistikken og inngår i målingen av skattebyrden eller obligatoriske avgifter.  

Salg 

20.80  Salg av varer og tjenester i alt består av markedsrettet produksjon (P.11) og betalinger for ikke-markedsrettet 

produksjon (P.131). Denne størrelsen omfatter også — unntatt når den brukes for å fastslå om en produsent 

eller et produkt er markedsrettet eller ikke (se nr. 20.30) — produksjon for eget bruk (P.12). Mesteparten av 

offentlig forvaltnings produksjon består av varer og tjenester som ikke selges, eller som selges til priser som 

ikke er økonomisk signifikante. Fordelingen av ikke-markedsrettet produksjon stemmer ikke overens med 

inntektsbegrepet. For varer og tjenester inngår bare faktisk salg og bestemte former for beregnet salg i 

inntekten. 

20.81  Markedsrettet produksjon (P.11) i offentlig forvaltning består av: 

a)  markedsrettet produksjon i markedsrettede foretak i offentlig forvaltning, f.eks. en våpenfabrikk som 

inngår i forsvarsdepartementet, eller kantiner som offentlige enheter har opprettet for sine ansatte og som 

selger til økonomisk signifikante priser, 

b)  sekundære markedsrettede produkter som selges av ikke-markedsrettede foretak, noen ganger kalt 

«tilleggssalg», f.eks. produkter med utspring i forsknings- og utviklingskontrakter mellom offentlige 

universiteter og selskaper, eller publikasjoner som selges av offentlige enheter til økonomisk signifikante 

priser. 

20.82  Nevnte «tilleggssalg» skiller seg fra de symbolske inngangsavgifter som museer krever av besøkende, som 

vanligvis er delvis betaling for ikke-markedsrettet produksjon (P.131). Andre former for signifikant delvis 

betaling er betalinger til sykehus og skoler, når disse er ikke-markedsrettede enheter. 

20.83  Verdien av investering for eget bruk betraktes som inntekt i den ENS-baserte statistikken over offentlig 

forvaltnings finanser, og registreres under salg. Salg omfatter også verdien av varer og tjenester som 

produseres og leveres som naturallønn til ansatte eller som annen godtgjørelse i naturalier.  

  

(1) Målene på samlet inntekt av skatt og trygde- og pensjonspremier i ENS er i samsvar med målene i OECDs inntektsstatistikk, med 

unntak for registreringen av opplysninger om skattekreditter som skal betales og om beregnede trygde- og pensjonspremier. 

registreringen av skatter og trygde- og pensjonspremier i ENS er også harmonisert med IMFs statistikk over offentlig forvaltnings 

finanser, med noen ulikheter i inndeling. 
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20.84  I den ENS-baserte statistikken over offentlig forvaltnings finanser sees salgsinntekter i et 

produksjonsperspektiv: de skiller seg ikke fra produksjon, men faktisk salg til kunder avviker med 

lagerendringer. Slike lagerendringer vil imidlertid som regel være små for offentlig enheter og andre ikke-

markedsprodusenter som hovedsakelig produserer tjenester og ikke varer. Salg verdsettes i basispriser. 

Faktarute 20.1 — Fra det sentrale kontosystemet i ENS til transaksjoner og aggregater i statistikken 

over offentlig forvaltnings finanser 

Tilganger i ENS 
Inntekter i ENS-basert statistikk over offentlig 

forvaltnings finanser 

P.1 Produksjon, hvorav  

 Markedsrettet produksjon (P.11) Omsetning av varer og tjenester 

 Produksjon for eget bruk (P.12) Omsetning av varer og tjenester 

 Ikke-markedsrettet produksjon (P.13), 

hvorav: 

 

 —  Betalinger for ikke-markedsrettet 

produksjon (P.131) 

Omsetning av varer og tjenester 

 —  Ikke-markedsrettet produksjon,  

annen (P.132) 

Inngår ikke i inntekter i alt 

D.2 Skatter på produksjon og import (mottatte) Skatter i alt 

D.3 Subsidier (mottatte) Annen løpende inntekt 

D.4 Formuesinntekt Annen løpende inntekt 

D.5 Skatter på inntekt og formue Skatter i alt 

D.61 Trygde- og pensjonspremier Trygde- og pensjonspremier i alt 

D.7 Andre løpende overføringer Annen løpende inntekt 

D.91r Kapitalskatter (mottatte) Skatter i alt 

D.92r Investeringstilskudd (mottatte) Annen kapitalinntekt 

D.99r Andre kapitaloverføringer (mottatte) Annen kapitalinntekt 

 

Anvendelser og kapitaltransaksjoner i ENS 
Utgifter i ENS-basert statistikk over offentlig 

forvaltnings finanser 

P.2 Produktinnsats Produktinnsats 

D.1 Lønnskostnader Lønnskostnader 

D.2 Skatter på produksjon og import (betalte) Andre løpende utgifter 

D.3 Subsidier (betalte) Subsidier 

D.41 Renter Renter 

D.4 Formuesinntekt (ekskl. D.41) Andre løpende utgifter 

D.5 Skatter på inntekt Andre løpende utgifter 

D.62 Stønader utenom sosiale naturaloverføringer Andre stønader enn sosiale naturaloverføringer 

D.632 Sosiale naturaloverføringer via 

markedsprodusenter 

Sosiale naturaloverføringer via 

markedsprodusenter 

D.7 Andre løpende overføringer Andre løpende utgifter 

D.8 Korreksjon for endring i pensjonsrettigheter Andre løpende utgifter 

P.31 Individuelt konsum av markedsrettet 

produksjon 

Sosiale naturaloverføringer via 

markedsprodusenter 
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Anvendelser og kapitaltransaksjoner i ENS 
Utgifter i ENS-basert statistikk over offentlig 

forvaltnings finanser 

P.31 Individuelt konsum av ikke-markedsrettet 

produksjon 

Inngår ikke i utgifter i alt 

P.32 Kollektivt konsum Inngår ikke i utgifter i alt 

P.5 Bruttoinvestering Kapitalutgifter 

NP Anskaffelser minus avhending av ikke-

produsert kapital 

Kapitalutgifter 

D.92p Investeringstilskudd (betalte) Kapitalutgifter 

D.99p Andre kapitaloverføringer (betalte) Kapitalutgifter 

 

I det sentrale kontosystemet i ENS er nettofinansinvestering (B.9) saldopost i kapitalkontoen. Saldoposten 

for offentlig forvaltning i ENS-basert statistikk over offentlig forvaltnings finanser er lik 

nettofinansinvestering (B.9). Denne faktaruten gir en forklaring på hvorfor. 

Det sentrale kontosystemet i ENS 

Den første kontoen er produksjonskontoen og den første tilgangen for en institusjonell sektor i ENS er 

derfor sektorens produksjon. Ettersom de fleste tjenester som produseres av offentlig forvaltning ikke 

selges til økonomisk signifikante priser og de derfor er ikke-markedsrettede tjenester, måles produksjonen 

i offentlig forvaltning per konvensjon som summen av produksjonskostnadene. 

Likeledes måles kollektivt konsum, som består av tjenester som det offentlige yter til samfunnet, f.eks. 

allmennyttige tjenester, forsvar og offentlig orden og trygghet, som summen av produksjonskostnadene. 

Per konvensjon er også kollektivt konsum (P.32) lik offentlig forvaltnings sluttkonsum (P.4). 

Husholdningenes konsum av tjenester som leveres direkte av offentlig forvaltning på ikke-markedsmessig 

basis, måles også etter produksjonskostnad. 

Det blir følgelig beregnet to typer strømmer i ENS-kontoene for offentlig forvaltning: 

1)  på tilgangssiden av produksjonskontoen registreres øvrig ikke-markedsrettet produksjon (P.132),  

2)  på anvendelsessiden registreres konsum (P.4) og sosiale naturaloverføringer – ikke-markedsrettet 

produksjon (P.631). De registreres i konto for inntektsomfordeling i naturalier og i konto for 

anvendelse av justert disponibel inntekt. 

Hver beregnet strøm er lik summen av de faktiske strømmene: produksjonskostnadene. Disse to beregnede 

strømmene, på tilgangssiden og anvendelsessiden, er avstemt i kontosystemet i ENS. 

ENS-basert statistikk over offentlig forvaltnings finanser 

I den ENS-baserte statistikken over offentlig forvaltnings finanser benyttes de samme grunnleggende 

transaksjonskategorier, men hovedsakelig på grunnlag av faktiske pengestrømmer, for å få fram offentlig 

forvaltnings samlede inntekter og utgifter. Bare et utvalg av beregnede strømmer tas i betraktning: 

beregnede trygde- og pensjonspremier og kapitaloverføringer i naturalier. 

Ved å fjerne ikke-markedsrettet produksjon (P.132) fra tilgangssiden for å få fram inntekt i alt, og ved å 

fjerne konsum (P.4=P.32) og sosiale naturaloverføringer – ikke-markedsrettet produksjon (P.631) fra 

anvendelsessiden for å få fram utgifter i alt, oppnås samme saldopost: nettofinansinvestering (B.9). 

De eneste sosiale naturaloverføringer som inngår i aggregatet utgifter i alt i statistikken over offentlig 

forvaltnings finanser, er sosiale naturaloverføringer til husholdninger via markedsprodusenter (D.632), 

ettersom dette er faktiske utbetalinger som foretas av offentlige enheter. Disse transaksjonene skal også 

legges til summen av produksjonskostnadene (som er lik annen ikke-markedsrettet produksjon – P.132) 

for å få fram offentlig forvaltnings konsum. 

 P.3 = P.132 + D.632  
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Annen inntekt 

20.85  Annen løpende inntekt består av formuesinntekt (D.4), næringssubsidier (D.39) og andre løpende 

overføringer (D.7). 

20.86  Formuesinntekten omfatter renter (D.41), selskapsinntekt til fordeling (utbytte og uttak av inntekter fra 

selskapslignende foretak) (D.42) og i mindre omfang reinvestert fortjeneste på offentlig forvaltnings 

direkteinvesteringer i/fra utlandet (D.43), annen inntekt fra investering (D.44) og grunnrente mv. (D.45). 

20.87  Andre løpende overføringer (D.7) består hovedsakelig av overføringer internt i offentlig forvaltning. De skal 

konsolideres ved utarbeidelse av kontoene for sektoren som helhet. 

20.88  Annen kapitalinntekt omfatter investeringstilskudd (D.92) og andre kapitaloverføringer (D.99) som mottas fra 

andre enheter, hovedsakelig fra andre offentlige enheter (konsolideringen som gjøres når statistikken legges 

fram, kan begrense deres nominelle størrelse) og EUs institusjoner, men også fra en rekke andre enheter, 

f.eks. transaksjoner som gjenspeiler tilbakebetaling fra en debitor etter at en garanti er aktivert. 

20.89  Tilskudd, som i andre statistikksystemer noen ganger defineres som andre overføringer enn subsidier mottatt 

av en offentlig enhet fra en annen offentlig enhet eller en internasjonal organisasjon, er ikke en kategori i 

ENS. Størrelsen på disse bør være lik summen av følgende overføringsinntekter: D.73 + D.74 + D.92 samt i 

noen tilfeller D.75 + D.99. 

20.90  Subsidier som offentlige enheter mottar, består utelukkende av næringssubsidier. Næringssubsidier som 

mottas av produksjonsenheter innen offentlig forvaltning, inngår i verdsettingen av produksjon og salg i 

basispriser. 

Utgifter 

20.91  En utgiftstransaksjon er en transaksjon som har en negativ innvirkning på nettofinansinvesteringen (+/-). 

Utgifter i alt består av løpende utgifter og kapitalutgifter. Løpende utgifter omfatter utgifter knyttet til 

produksjon (lønnskostnader og produktinnsats), formuesinntekt som skal betales (hovedsakelig renter) og 

overføringer (f.eks. stønader, løpende tilskudd til andre offentlige sektorer og forskjellige andre løpende 

overføringer). 

20.92  Offentlig forvaltnings samlede utgifter i en regnskapsperiode beregnes ved bruk av følgende ligning, der 

transaksjoner som skal betales summeres: 

Samlede utgifter =  produktinnsats P.2 

  + lønnskostnader D.1 

  + renter D.41 

  + stønader utenom sosiale 

naturaloverføringer 

D.62 

  + sosiale naturaloverføringer via 

markedsprodusenter 

D.632 

  + subsidier D.3 

  + andre løpende utgifter D.29 + (D.4 – D.41) + D.5 + D.7 + D.8 

  + kapitalutgifter P.5 + NP + D.92 + D.99 

Lønnskostnader og produktinnsats 

20.93  Lønnskostnader og produktinnsats er produksjonskostnader for enheter i offentlig forvaltning. 

20.94  Lønnskostnader (D.1) omfatter lønn (D.11) samt arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier (D.12), herunder 

beregnede trygde- og pensjonspremier, som i ENS anses som anvendelser for husholdningene og tilganger for 

offentlig forvaltning, og som derfor ikke skal konsolideres. Lønnskostnader registreres etter påløptprinsippet, 

dvs. når arbeidet utføres, og ikke når lønnen forfaller til betaling eller blir betalt. I lønn inngår 

bonusutbetalinger og andre engangsutbetalinger (som følge av restanser eller kontraktsfornyelse), og riktig 

registreringstidspunkt kan være vanskelig å fastsette: I forbindelse med lange ansettelsesperioder er 

registreringstidspunktet ofte tidspunktet for fastsettelsen av bonusen i stedet for den tidsperioden som 

bonusen i realiteten skal dekke.  
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20.95  Produktinnsats (P.2) omfatter de varer og tjenester som i løpet av regnskapsperioden brukes i 

produksjonsprosessen. Den skiller seg begrepsmessig fra innkjøp, og eventuelle andre typer anskaffelser: 

Enhver anskaffelse innføres i lagerbeholdninger før den blir tatt ut ved forbruk. Varer og tjenester kan også 

anskaffes av markedsrettede og ikke-markedsrettede foretak i offentlig forvaltning. 

20.96  I teorien er registreringstidspunktet for produktinnsats gitt, nemlig det tidspunkt da produktet brukes i 

produksjonsprosessen. Registreringstidspunktet for innkjøp og andre anskaffelser er i teorien ved levering, 

men det kan forekomme tilfeller der leveringstidspunktet er vanskelig å fastslå. 

Utgifter til stønader  

20.97  Utgifter til stønader består av stønader utenom sosiale naturaloverføringer (D.62), som i sin tur består 

hovedsakelig av kontantutbetalinger, og av sosiale naturaloverføringer til husholdninger via 

markedsprodusenter (D.632). Sosiale naturaloverføringer via markedsprodusenter er offentlige utgifter som 

finansierer varer og tjenester som leveres av markedsprodusenter til husholdningene. Typiske eksempler er 

helsetjenester og varer og tjenester levert av leger og apoteker, som finansieres av offentlige enheter gjennom 

trygdeordninger eller sosialstønadsordninger. 

20.98  Utgifter til stønader omfatter ikke sosiale naturaloverføringer til husholdninger fra ikke-markedsprodusenter 

innen offentlig forvaltning. Offentlig forvaltning produserer ofte varer og tjenester som leveres kostnadsfritt 

eller til priser som ikke er økonomisk signifikante. For å unngå dobbeltregistrering i statistikken over 

offentlig forvaltnings finanser registreres de aktuelle kostnadene ved produksjon av disse varene og tjenestene 

bare én gang som utgifter, dvs. som produktinnsats, lønnskostnader og andre næringsskatter, og som inntekt, 

dvs. som næringssubsidier. I kontosystemet i ENS avstemmes disse kostnadene mot en tilgang under ikke-

markedsrettet produksjon og registreres igjen som en anvendelse under konsum (P.3) som skal fordeles som 

sosiale naturaloverføringer. Det kan for analyseformål være hensiktsmessig å beregne et bredere aggregat for 

sosiale naturaloverføringer som innbefatter sistnevnte: stønader i kontanter (D.62) pluss sosiale 

naturaloverføringer (D.63). 

20.99  Selv når pensjonsytelser utbetalt til ansatte i offentlig forvaltning anses som innfrielse av en offentlig gjeld (se 

avsnittet «Problemstillinger knyttet til regnskaper for offentlig forvaltning»), blir de i ENS også registrert som 

en betaling av løpende utgifter, og de tilhørende premiene inngår som inntekt. Dersom pensjonsordningen er 

fondsbasert anses imidlertid slike premier og ytelser som finansiering og en korreksjon for endringer i 

pensjonsrettighetene (D.8) tilføyes utgiften: den tilsvarer trygde- og pensjonspremier mottatt i form av 

pensjoner eller andre ytelser ved arbeidsopphør minus trygde- og pensjonsytelser utbetalt i form av pensjoner 

eller andre ytelser ved arbeidsopphør for de ordninger hvis forpliktelser anses som gjeld. 

Renter 

20.100  Renteutgifter omfatter kostnader ved gjeldsstiftelse, særlig utgifter til lån, veksler, gjeldsbevis og 

obligasjoner, men også utgifter knyttet til innskudd eller andre instrumenter som regnes som gjeld for 

offentlig forvaltning. Renter registreres etter påløptprinsippet (se avsnittet «Problemstillinger knyttet til 

regnskaper for offentlig forvaltning»). 

20.101  Renteutgiftene korrigeres for FISIM i den ENS-baserte statistikken over offentlig forvaltnings finanser. 

Renter som betales til finansinstitusjoner på lån og innskudd deles inn i en tjenestedel, som registreres som 

produktinnsats, og en formuesinntektsdel, som registreres som betalte renter. Samme korreksjon gjøres for de 

renteinntekter som offentlig forvaltning mottar fra finansinstitusjoner på innskudd og lån. 

Andre løpende utgifter  

20.102  Andre løpende utgifter består av næringsskatter (D.29), formuesinntekt unntatt renter (D.4–D.41), skatter på 

inntekt og formue m.m. (D.5), andre løpende overføringer (D.7) og korreksjon for endringer i 

pensjonsrettigheter (D.8). 

20.103  Mens skatter betalt av enheter i offentlig forvaltning registreres som offentlige utgifter, vises produktskatter 

ikke separat som offentlige utgifter. Dette skyldes delvis at slike skatter, ettersom de ikke regnes som en 

tilgang for offentlige markedsprodusenter hvis produksjon verdsettes i basispriser, ikke føres under 

anvendelser, og delvis at produktskatter som inngår som produktinnsats i offentlig forvaltning medregnes i 

verdsettingen til kjøperpriser. 

Kapitalutgifter 

20.104  Kapitalutgifter består av kapitaloverføringer, i form av investeringstilskudd (D.92) og andre 

kapitaloverføringer (D.99) samt investeringsutgifter: bruttoinvestering (P.5, som består av bruttoinvestering i 

fast realkapital — P.51g, pluss lagerendringer — P.52, og anskaffelser minus avhending av verdigjenstander 

— P.53); og anskaffelser minus avhending av ikke-produsert ikke-finansiell kapital (NP). Avhending av ikke-

finansiell kapital, f.eks. bygninger, registreres ikke som inntekt, men som negative kapitalutgifter, noe som 

gjør nettofinansinvesteringen (B.9) mer positiv.  
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Sammenhengen med konsum (P.3) i offentlig forvaltning 

20.105  Sammenhengen mellom offentlig forvaltnings samlede utgifter og bestanddelene av disse utgiftene, og 

offentlig forvaltnings konsum (P.3) er viktig for brukere av finansstatistikk og annen statistikk om 

makroøkonomiske forhold. 

20.106  Offentlig forvaltnings konsum er lik summen av dens produksjon (P.1) pluss utgifter til produkter som leveres 

til husholdningene gjennom markedsprodusenter (dvs. sosiale naturaloverføringer — D.632) minus salg av 

varer og tjenester (P.11+P.12+P.131). 

20.107  Produksjon i offentlig forvaltning — markedsrettet produksjon, investeringer for eget bruk og ikke-

markedsrettet produksjon — er lik summen av offentlig forvaltnings produksjonskostnader (lønnskostnader, 

produktinnsats, kapitalslit og betalte næringsskatter med fratrekk for mottatte næringssubsidier) pluss netto 

driftsresultat (B.2n) i offentlige markedsprodusenter. 

20.108  Beregningen under viser dermed konsum ved hjelp av utvalgte poster i offentlig forvaltnings utgifter og 

inntekter samt netto driftsoverskudd (B.2n): 

 lønnskostnader (D.1) 

pluss produktinnsats (P.2) 

pluss kapitalslit (P.51c1) 

pluss næringsskatter, betalte (D.29 U) 

minus næringssubsidier, mottatte (D.39 R) 

pluss driftsresultat, netto (B.2n) 

er lik produksjon (P.1) 

og: 

 produksjon 

minus salg av varer og tjenester (P.11+P.12+P.131) 

pluss sosiale naturaloverføringer via markedsprodusenter (D.632) 

er lik konsum (P.3) 

Offentlige utgifter etter formål (COFOG) 

20.109  En klassifikasjon av utgiftstransaksjoner ved bruk av klassifikasjonen av offentlige utgifter etter formål 

(COFOG) er en integrerende del av statistikken over offentlig forvaltnings finanser. Den er et viktig verktøy 

ved analyse av offentlige utgifter og særlig nyttig ved internasjonale sammenligninger. Klassifikasjonen viser 

formålet med utgiftstransaksjonene. Disse formålene varierer avhengig av den administrative organiseringen 

av offentlig forvaltning, f.eks. kan en administrativ enhet med ansvar for helsetjenester utføre virksomhet med 

utdanningsformål, f.eks. utdanning av helsepersonell. En krysspresentasjon av offentlige transaksjoner etter 

økonomisk art (den vanlige ENS-klassifikasjonen) og etter formål er ønskelig. 

20.110  I COFOG-klassifikasjonen deles offentlige utgifter inn i ti hovedformål som beskrives under, og i ytterligere 

to mer detaljerte nivåer som ikke vises her. Nivå to er f.eks. nødvendig for å gi informasjon om utgifter til 

forskning og utvikling samt for å gi informasjon om offentlig forvaltnings utgifter i forbindelse med risikoer 

og samfunnsmessige behov knyttet til sosialomsorg. 

20.111  Også i COFOG-klassifikasjonen skilles det mellom kollektive ikke-markedsrettede tjenester og individuelle 

ikke-markedsrettede tjenester som ytes av offentlig forvaltning: de seks første formålene tilsvarer kollektive 

tjenester samt noen begrensede deler av de øvrige. Dette gjør det mulig å beregne offentlig forvaltnings 

utgifter til kollektivt konsum. Aggregatet for utgifter i alt og utgiftstransaksjonene inndelt etter formål 

tilsvarer de samme størrelsene i ENS-statistikken over offentlig forvaltnings finanser. Det omfatter derfor 

ikke sosiale naturaloverføringer — ikke-markedsrettet produksjon (D.631), som det allerede er tatt høyde for i 

offentlig forvaltnings produksjonskostnader.   
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Tabell 20.1 — COFOG, offentlig forvaltnings utgifter etter ti formål 

Kode Formål Type tjeneste 

01 Alminnelig offentlig tjenesteyting Kollektive 

02 Forsvar Kollektive 

03 Offentlig orden og trygghet Kollektive 

04 Næringsøkonomiske formål Kollektive 

05 Miljøvern Kollektive 

06 Bolig og nærmiljø Kollektive 

07 Helse Hovedsakelig individuelle 

08 Fritid, kultur og religion Hovedsakelig kollektive 

09 Utdanning Hovedsakelig individuelle 

10 Sosialomsorg Hovedsakelig individuelle 

Saldoposter 

Nettofinansinvestering (+/-) (B.9) 

20.112  Offentlig forvaltnings nettofinansinvestering (+/–) (B.9) tilsvarer differansen mellom samlet inntekt og 

samlede utgifter. Den er lik saldoposten i kapitalkontoen (B.9N) i ENS-kontosystemet. Den viser det beløp 

som offentlig forvaltning har tilgjengelig for utlån eller som den må låne for å finansiere sine ikke-finansielle 

transaksjoner. 

20.113  Nettofinansinvestering (+/–) er også saldoposten i konto for finanstransaksjoner (B.9F i hovedkontosystemet). 

I teorien er dette det samme som saldoposten i kapitalkontoen, men i praksis kan det forekomme statistiske 

avvik. 

20.114  Begrepet «nettofinansinvestering (+/–)» er en terminologisk «snarvei». Når variabelen er positiv (dvs. når det 

foreligger en finansieringsevne), burde den kalles netto utlån (+), og når den er negativ (dvs. når den viser et 

lånebehov), burde den kalles netto innlån (–). 

Endringer i nettoformue på grunn av sparing og kapitaloverføringer (B.101) 

20.115  Saldoposten «endringer i nettoformue på grunn av sparing og kapitaloverføringer (B.101)» er lik differansen 

mellom alle transaksjoner som får innvirkning på nettoformuen i løpet av regnskapsperioden. 

20.116  Endringer i nettoformue på grunn av sparing og kapitaloverføringer utgjør et nyttig mål på offentlig 

forvaltnings regnskaper og politikk ettersom de viser hvilke ressurser som er anskaffet eller brukt i den 

offentlige forvaltningens løpende virksomhet. 

20.117  Endringer i nettoformue på grunn av sparing og kapitaloverføringer er lik nettofinansinvestering (+/–) pluss 

netto anskaffelser av ikke-finansiell kapital (P.5 + NP) minus kapitalslit (P.51c1).  

 Netto sparing pluss kapitaloverføringer (B.101) 

minus anskaffelser minus avhending av ikke-finansiell kapital (P.5+NP) 

pluss kapitalslit (P.51c1) 

er lik nettofinansinvestering (+/-) (B.9) 

er lik transaksjoner i finansielle eiendeler minus gjeld (finansiering) 

Finansiering 

20.118  I konto for finanstransaksjoner for offentlig forvaltning i statistikken over offentlig forvaltnings finanser 

registreres transaksjoner i finansielle eiendeler og gjeld som beskrevet i kapittel 5.   



Nr. 53/462 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

Transaksjoner i eiendeler 

20.119  Sedler og bankinnskudd (F.2) viser i hovedsak bevegelser i offentlig forvaltnings innskudd i banker, særlig i 

sentralbanken, som kan variere betydelig fra en periode til en annen, særlig på grunn av transaksjoner 

gjennomført av statskassen. Andre enheter innen offentlig forvaltning, f.eks. lokale myndigheter og 

trygdeforvaltningen, har betydelige innskudd i banker. 

20.120  Omsettelige gjeldspapirer (F.3) viser i hovedsak nettokjøp av veksler, gjeldsbevis og obligasjoner utstedt av 

banker, ikke-finansielle foretak eller utlendinger inkludert utenlandske myndigheter, der kjøpene 

hovedsakelig blir gjennomført av kapitalsterke trygdeforvaltninger eller reservefond. Offentlig forvaltnings 

kjøp av obligasjoner utstedt av innenlandske forvaltningsenheter rapporteres under denne overskriften i ikke-

konsoliderte oppstillinger, men inngår ikke under denne overskriften i konsoliderte oppstillinger ettersom de i 

stedet rapporteres som gjeldsinnfrielse. 

20.121  Lån (F.4) omfatter, i tillegg til lån til andre enheter i offentlig forvaltning, utlån til utenlandske myndigheter, 

offentlige foretak og studenter. Ettergitte lån vises også her med en motpost under kapitaloverføringer, 

utgifter. Lån tildelt av offentlig forvaltning som sannsynligvis ikke vil bli tilbakebetalt, registreres i ENS som 

kapitaloverføringer, og rapporteres ikke her. 

20.122  Egenkapital og andeler i investeringsfond (F.5) viser offentlige forvaltningsenheters erverv minus avhending 

av egenkapital i foretak. Disse kan omfatte tilføring av egenkapital til offentlige foretak eller 

porteføljeinvesteringer, fortjeneste av privatisering eller ekstraordinært store utbytter. De består hovedsakelig 

av følgende: 

a)  Tilføring av egenkapital (vanligvis i form av kontanter) til bestemte offentlige foretak der den offentlige 

forvaltningen opptrer som investor med en forventning om avkastning på investerte midler. Slike 

egenkapitaltilførsler anses ikke som utgifter for offentlig forvaltning i nasjonalregnskapet. 

b)  Porteføljeinvestering, i form av kjøp av markedsnoterte aksjer gjennomført av offentlige 

forvaltningsenheter, f.eks. kapitalsterke trygdeforvaltninger, eller andre porteføljeinvesteringer. 

c)  Nettoinvesteringer i verdipapirfond som er alternative investeringsobjekter. Det er særlig plasseringer i 

pengemarkedsfond som registreres her, og ikke under sedler og bankinnskudd, til tross for at de anses 

som innlånslignende innskudd. 

d)  Privatisering som gjennomføres av særskilte privatiseringsorganer, ettersom disse er klassifisert under 

offentlig forvaltning. 

e)  Offentlige foretaks utdelinger til sine eiere ut over driftsresultat med fratrekk for kapitalgevinster/-tap, 

som registreres som finansielle transaksjoner (egenkapitaluttak tilsvarende en delvis avvikling av 

foretaket) snarere enn som inntekt for den offentlige forvaltningen. 

20.123  Transaksjoner i andre fordringer (F.8) viser virkningen av påløptprinsippet som anvendes i ENS, dvs. at 

transaksjoner registreres når betalingsplikten oppstår, ikke når betalingen faktisk skjer, til tross for at de fleste 

lands offentlige regnskaper eller budsjetter lenge har vært basert på kontantprinsippet. Virkningen på den 

offentlige forvaltnings finansieringsbehov oppstår ikke direkte fra underskuddet ettersom offentlige inntekter 

kan innkasseres og offentlige utgifter kan betales i en annen regnskapsperiode enn den regnskapsperioden da 

den økonomiske transaksjonen finner sted. Andre fordringer omfatter skatter og trygde- og pensjonspremier 

samt beløp som gjelder EU-transaksjoner (beløp som den offentlige forvaltningen har utbetalt på vegne av 

EU, men som EU ennå ikke har refundert), handelskreditter eller forskuddsbetalte utgifter, f.eks. utgifter til 

militært utstyr eller i sjeldne tilfeller til lønninger eller ytelser som betales ut en måned på forskudd. Mens 

slike aktiva i teorien er av en midlertidig art og derfor forsvinner en etter en over tid, vil de strømmer som 

registreres for en sektor, f.eks. offentlig forvaltning, vanligvis i gjennomsnitt ligge over null også over tid, 

fordi beholdningen av slike fordringer har en tendens til å øke i takt med resten av økonomien. 

20.124  I de fleste stater forvaltes monetært gull og spesielle trekkrettigheter av sentralbanken. Dersom de forvaltes av 

offentlig forvaltning, registreres de i offentlig forvaltnings konto for finanstransaksjoner. 

20.125  Finanstransaksjoner registreres til transaksjonsverdi, dvs. verdien i nasjonal valuta av de aktuelle finansielle 

fordringene og/eller den aktuelle gjelden når de på rent forretningsmessig grunnlag opprettes, avvikles, 

utveksles eller overtas mellom institusjonelle enheter.  
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20.126  Transaksjonsverdien gjelder en bestemt finanstransaksjon og dens motsvarende transaksjon. I prinsippet skal 

det skilles mellom transaksjonsverdien og en verdi som er notert i markedet, virkelig markedspris, eller en 

pris som gjelder generelt for en klasse av lignende eller til og med identiske finansielle eiendeler og/eller 

gjeld. Den verdi som skal registreres i konto for finanstransaksjoner for et lån som selges i 

annenhåndsmarkedet, er den verdien lånet ble solgt for og ikke nominell verdi, og avstemmingen med 

balansen føres i konto for andre endringer i balansene. 

20.127  I tilfeller der den motsvarende transaksjonen til en finanstransaksjon er f.eks. en overføring, og 

finanstransaksjonen følgelig foretas av andre enn rent forretningsmessige grunner, er transaksjonsverdien lik 

den løpende markedsverdien for de aktuelle finansielle fordringene og/eller den aktuelle gjelden. Et lån som 

kjøpes av offentlig forvaltning til nominell verdi i stedet for virkelig verdi eller nedskrevet verdi, skal derfor 

føres både som et lån til virkelig verdi i konto for finanstransaksjoner, og som en kapitaloverføring som angir 

at det finner sted en formuesoverføring fra offentlig forvaltning. 

20.128  Transaksjonsverdien omfatter ikke tjenesteandeler, gebyrer, provisjoner og lignende betalinger for tjenester 

som ytes når transaksjoner gjennomføres. Slike betalinger skal registreres som betaling for tjenester. Skatt på 

finanstransaksjoner holdes også utenfor og behandles som skatt på tjenester under produktskatter. Når en 

finanstransaksjon medfører nyutstedelse av gjeld, er transaksjonsverdien lik gjeldsbeløpet unntatt eventuell 

forskuddsbetalt rente. Når gjeld slettes, skal transaksjonsverdien for både kreditor og debitor på tilsvarende 

måte svare til reduksjonen av gjelden. 

Transaksjoner i gjeld 

20.129  Transaksjoner i gjeld registreres til verdien av gjelden ved utstedelse eller innløsning. Dette er ikke 

nødvendigvis nominell verdi. En transaksjon i gjeld omfatter virkningen av påløpte renter. 

20.130  Dersom en enhet foretar gjenkjøp av gjeld, skal detter føres som tilbakebetaling av gjeld og ikke som erverv 

av eiendeler. Det samme gjelder på sektor- eller undersektornivå: dersom en enhet i offentlig forvaltning 

kjøper gjeld utstedt av en annen enhet i samme undersektor, vises dette i den konsoliderte oppstillingen som 

tilbakebetaling av gjeld i den aktuelle undersektoren. 

20.131  Avtaler om finansiell leasing og offentlig-private partnerskap (OPP) der eiendelen finnes på offentlig 

forvaltnings balanse innebærer at det føres en gjeldspost for leasingtakeren eller leasinggiveren. Betalinger på 

slike leasingavtaler eller OPP-avtaler er ikke i sin helhet utgifter, men snarere betjening av gjeld, dvs. avdrag 

på lån og renteutgifter. 

20.132  Finansiering i form av langsiktige handelskreditter eller andre ordninger med fordringer/gjeld skal 

klassifiseres som lån fordi de innebærer at det stilles langsiktig finansiering til rådighet for debitor som skiller 

seg fra de finansieringsordninger som en selger vanligvis tilbyr kjøpere med kortsiktige handelskreditter. Ved 

å forlenge fristen for å innfri betalingen betydelig påtar utstederen seg en finansiell rolle som skiller seg fra 

hans øvrige virksomhet som produsent. 

20.133  Engangsbeløp som utveksles ved inngåelse av «off-market» bytteavtaler, skal klassifiseres som lån (AF.4) når 

engangsbeløpet mottas av offentlig forvaltning. «Off-market» bytteavtaler deles i balansen inn en 

lånekomponent og en regulær bytteavtalekomponent (med en realverdi tilnærmet lik null). 

20.134  På samme måte som for fordringer viser transaksjoner i annen gjeld virkningen av påløptprinsippet, men på 

gjeldssiden: når utgifter oppstår men ennå ikke er betalt, eller når betalinger er gjort men ennå ikke er ført 

som inntekt. I tillegg til kortsiktige handelskreditter omfatter gjeld også beløp som er mottatt fra EU, men 

som offentlig forvaltning ennå ikke har utbetalt til den endelige mottakeren, forskuddsbetalte skatter eller 

skatt til gode som ennå ikke er utbetalt. 

Andre økonomiske strømmer 

20.135  Både konto for andre volumendringer i balansene og konto for omvurdering i statistikken over offentlig 

forvaltnings finanser i ENS er identiske med kontoene beskrevet i kapittel 6. Alle endringer i eiendeler eller 

gjeld som oppstår som følge av andre hendelser enn økonomiske transaksjoner, registreres i en av disse 

kontoene. 

Konto for omvurdering 

20.136  Omvurderingene er de samme som beskrevet i kapittel 6. Ytterligere relevante opplysninger som 

memoposter, f.eks. omvurdering av de andeler offentlige forvaltningsenheter har i offentlige foretaks 

egenkapital, kan være særlig viktige og samtidig vanskelige å måle fordi det vanligvis ikke foreligger en 

markedspris.  
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20.137  I ENS føres balanseposter ideelt sett til markedsverdi, bortsett fra ett eller to særskilte instrumenter, og 

svingninger i rentesatser som gjenspeiles i aksjemarkedsindekser fører til påtagelige endringer både i verdien 

på beholdningene og i de institusjonelle enhetenes nettoformue. Slike endringer regnes ikke som inntekt i 

ENS, og derfor heller ikke som inntekt eller utgifter for offentlig forvaltning, og de får ikke innvirkning på 

offentlig forvaltnings underskudd/overskudd. Endringene registreres i konto for omvurdering, noe som fører 

til endringer i nettoformuen på grunn av nominelle kapitalgevinster/-tap (B.103). Endringer i offentlig 

forvaltnings finansielle nettoformue i løpet av en regnskapsperiode påvirkes i betydelig grad av 

omvurderinger. De viktigste kildene til omvurderinger som påvirker den finansielle nettoformuen, bortsett fra 

innvirkningen av fordringer og gjeld i utenlandsk valuta, er 

a)  offentlig forvaltnings faste eiendom 

b)  offentlig forvaltnings eierandeler 

c)  verdipapirgjeld 

20.138  Når offentlig forvaltning foretar en kapitaltilførsel til et offentlig foretak og denne transaksjonen anses som en 

kapitaloverføring, vil verdien av offentlig forvaltnings andel i mottakerforetaket vanligvis øke, og dette vil gå 

fram av poster i konto for omvurdering og ikke i konto for finanstransaksjoner. 

20.139  Når et eksisterende lån eller en eksisterende handelskreditt selges til en annen institusjonell enhet, skal 

differansen mellom tilbakebetalingsprisen og transaksjonsprisen registreres på selgerens og kjøperens konto 

for omvurdering på transaksjonstidspunktet. 

Konto for andre volumendringer i balansene 

20.140  Konto for andre volumendringer i balansene omfatter strømmer som verken er økonomiske transaksjoner eller 

omvurderinger. Her vises f.eks. virkningen av endringer i sektorklassifiseringen av enheter. 

20.141  Avskriving av lån som ikke gjenspeiler sletting av gjeld etter eksplisitt eller implisitt gjensidig avtale, er ikke 

transaksjoner og føres i konto for andre volumendringer i balansene uten innvirkning på 

nettofinansinvesteringen. 

Balanser 

20.142  I kontoene for offentlig forvaltning i statistikken over offentlig forvaltnings finanser benyttes samme 

definisjon av en eiendel som i kapittel 7. Klassifiseringen og verdivurderingen av eiendeler og gjeld er helt lik 

i ENS og i den ENS-baserte statistikken over offentlige finanser. 

20.143  Summen av gjeld kan betraktes som en gjeldbeholdning. Definisjonen av offentlig gjeld i forbindelse 

budsjettovervåking avviker imidlertid fra den samlede gjeldsbeholdningen i ENS og statistikken over 

offentlig forvaltnings finanser, både med hensyn til hvilken gjeldsposter som inngår og verdivurderingen av 

dem. 

20.144  Enkelte eiendeler er mer spesifikke for offentlig forvaltning: kulturarv, som historiske monumenter; 

infrastruktur, som veier og kommunikasjonsanlegg; eierandeler i offentlige foretak som ikke har tilsvarende 

motparter i privat sektor. 

20.145  Aksjer og annen egenkapital (AF.5) registreres vanligvis ikke på gjeldssiden for offentlig forvaltning. På et 

mer aggregert nivå av den offentlige forvaltnings undersektorer, kan aksjer og annen egenkapital imidlertid 

forekomme som gjeld dersom enheter er blitt klassifisert innenfor sektoren offentlig forvaltning som følge av 

en vurdering av om de er markedsproduserende enheter eller ikke. 

20.146  Nettoformue er saldopost (B.90) på balansen: 

Nettoformue =  Sum eiendeler 

  minus Sum gjeld 

20.147  Ansvarlig kapital er lik nettoformue (B.90) pluss utstedte aksjer og annen utstedt egenkapital (AF.5). I ENS 

defineres derfor enheters ansvarlige kapital som eiendeler minus gjeld eksklusive forpliktelser på eierandeler, 

mens nettoformue defineres som eiendeler minus gjeld inklusive forpliktelser på eierandeler. Begrepet 

nettoformue i ENS er ikke det samme som aksjekapital eller nettoformue i foretaksregnskaper. Nettoformue i 

foretaksregnskap ligger begrepsmessig nærmere ansvarlig kapital i ENS.  
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20.148  I de tilfeller der nettoformue (B.90) for sektoren offentlig forvaltning ikke kan beregnes på grunn av at det 

mangler opplysninger som kan gi grunnlag for å måle beholdningen av ikke-finansielle eiendeler, registreres 

finansiell nettoformue (BF.90) som viser differansen mellom finansielle eiendeler i alt og gjeld i alt. 

20.149  I ENS verdsettes balansen til markedsverdi, med unntak av tre særskilte instrumenter: sedler og bankinnskudd 

(AF.2), lån (AF.4) og andre fordringer/gjeld (AF.8). For disse tre instrumentene er de verdiene som 

registreres i både kreditors og debitors balanse, den kapitalen som debitor er avtaleforpliktet til å tilbakebetale 

til kreditor, også i de tilfeller da lånene ble omsatt med en rabatt eller premie, herunder påløpt rente. 

20.150  Verdipapirgjeld verdsettes til markedsverdi. Selv om debitor bare har påtatt seg en forpliktelse som tilsvarer 

verdien av lånekapitalen, er markedsverdien av stor betydning fordi debitor er forpliktet til å foreta en rekke 

framtidige betalinger hvis nåverdi varierer i forhold til markedsavkastningen, og markedsverdien gjenspeiler 

den pris som offentlig forvaltning ville måttet betale dersom den innløste instrumentet ved å kjøpe det tilbake 

på markedet. 

20.151  Noterte aksjer verdsettes ved at siste noterte kurs benyttes når balansen utarbeides. Unoterte aksjer kan 

verdsettes ved å sammenligne forholdstall som bokført verdi av den ansvarlige kapitalen i forhold til 

markedsverdien av aksjer i lignende noterte selskaper. Også andre metoder kan brukes til å verdsette unoterte 

aksjer, f.eks. kan selskapets ansvarlige kapital brukes slik at nettoformuen settes til null. Denne metoden kan 

brukes for offentlige foretak som driver særskilte typer virksomhet, f.eks. når offentlig forvaltning har 

eierandeler i sentralbanker. Det anbefales imidlertid ikke å bruke bokført verdi av den ansvarlige kapitalen 

uten korreksjoner, og heller ikke nominell verdi av utstedte aksjer. 

Konsolidering 

20.152  Konsolidering er en metode der kontoene for en gruppe enheter vises som om de utgjorde én helhet (enhet, 

sektor eller undersektor). Ved konsolidering elimineres transaksjoner og innbyrdes beholdningsposisjoner og 

øvrige tilknyttede økonomiske strømmer mellom de enhetene som konsolideres. 

20.153  Konsolidering er viktig i sektoren offentlig forvaltning og dens undersektorer. For eksempel vil det være mer 

effektivt å vurdere hvilken virkning offentlig virksomhet har på totaløkonomien eller bærekraften i offentlig 

virksomhet, når offentlig virksomhet måles ved hjelp av et sett av konsolidert statistikk. For å knytte 

aggregatene for offentlig forvaltning til økonomien som helhet, f.eks. som ved forholdet mellom inntekter og 

utgifter og BNP, er det best å eliminere midlenes interne kretsløp og bare ta med de transaksjoner som krysser 

grensene til andre innenlandske sektorer eller sektoren utlandet. Dette er særlig relevant for følgende 

transaksjoner: 

a)  formuesinntekt som f.eks. renter, 

b)  løpende overføringer og kapitaloverføringer, 

c)  transaksjoner i finansobjekter. 

20.154  Konsolidering får ikke innvirkning på saldopostene fordi de konsoliderte postene vises symmetrisk i hver 

konto. Et tilskudd fra statsforvaltningen til en enhet i kommuneforvaltningen konsolideres for eksempel ved 

at utgifter fra statsforvaltningen og inntekter fra kommuneforvaltningen fjernes slik at offentlig forvaltnings 

nettofinansinvestering forblir uendret. 

20.155  Konsolidering innebærer i prinsippet å eliminere alle strømmer mellom de konsoliderte enhetene, men i det er 

viktig å vurdere hva som er praktisk mulig. Transaksjoner på produksjonskontoen, f.eks. salg og kjøp av varer 

og tjenester, bør eller kan ikke konsolideres. Når det avgjøres hvilket detaljnivå det skal konsolideres på, bør 

dette skje på grunnlag av hvilken nytte de konsoliderte dataene har i politisk sammenheng og den relative 

viktigheten av de ulike typene transaksjoner eller beholdninger. 

20.156  Ved oppstilling av konsoliderte regnskaper for offentlig forvaltning skal, i henhold til ENS, følgende viktige 

transaksjoner (i prioritert rekkefølge) konsolideres:  

a)  løpende overføringer og kapitaloverføringer, f.eks. tilskudd fra statsforvaltningen til lavere 

forvaltningsnivåer, 

b)  rente på beholdninger av finansielle eiendeler og gjeld mellom offentlige forvaltningsenheter, 

c)  transaksjoner, andre økonomiske strømmer og beholdninger av finansielle eiendeler og gjeld, f.eks. lån til 

andre offentlige forvaltningsenheter eller trygdeforvaltningers kjøp av statspapirer.   
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20.157  Kjøp/salg av varer og tjenester mellom offentlige forvaltningsenheter konsolideres ikke i ENS. Grunnen til 

dette er at kontoene viser salg på produksjonsbasis og ikke avhendingsbasis, slik at det er vanskelig å avgjøre 

hvem som er motpart i transaksjoner av denne produksjonen. I tillegg gjelder det ulike regler for verdsetting 

av produktinnsats og produksjon, nemlig basispriser og kjøperpriser, noe som vanskeliggjør konsolideringen 

ytterligere. 

20.158  Skatter eller subsidier som betales av en enhet eller et organ i offentlig forvaltning til en annen enhet eller et 

annet organ i offentlig forvaltning skal ikke konsolideres. Produktskatter og produktsubsidier kan imidlertid 

ikke konsolideres i systemet fordi det ikke finnes en motpart til slike transaksjoner i ENS. De aktuelle 

beløpene registreres ikke separat som (henholdsvis) utgifter og inntekter, men blir i stedet inntatt i eller utelatt 

fra verdien av produktinnsatsen eller salget. 

20.159  Kjøp/salg av ikke-finansielle eiendeler, herunder transaksjoner mellom offentlige forvaltninger i grunn, 

bygninger og utstyr, konsolideres ikke fordi de allerede er registrert netto i regnskapene under anskaffelser 

minus avhending. Ikke-konsoliderte og konsoliderte regnskaper viser alltid like beløp for disse postene. 

20.160  Noen typer transaksjoner som synes å finne sted mellom to enheter i offentlig forvaltning konsolideres aldri 

fordi de i systemet omkanaliseres til andre enheter. For eksempel behandles arbeidsgivers trygde- og 

pensjonspremier, uansett om de betales inn til trygdeforvaltningen eller til statlige pensjonsfond, som om de 

ble utbetalt til arbeidstakeren som en del av lønnen og deretter innbetalt til trygde- eller pensjonsordningen av 

arbeidstakeren. Skatt som offentlige forvaltningsenheter tilbakeholder fra lønnsutbetalinger til arbeidstakere, 

f.eks. kildeskatt, og som betales til andre undersektorer i offentlig forvaltning, behandles som om de ble 

innbetalt direkte av arbeidstakerne. Den offentlige arbeidsgiveren opptrer i slike tilfeller bare som innkrever 

på vegne av den sistnevnte enheten i offentlig forvaltning. 

20.161  Det er praktiske problemer forbundet med konsolidering. Når f.eks. en transaksjon som skal konsolideres, 

finnes i en enhets regnskaper forventes det at en tilsvarende transaksjon finnes i motpartens regnskaper. Det 

kan imidlertid hende at transaksjonen ikke finnes der fordi den er registrert i en annen regnskapsperiode, den 

har en annen verdi eller den kan være klassifisert som en annen type transaksjon på grunn av ulik 

regnskapspraksis. Disse problemene er et iboende trekk ved det firdoble bokføringssystemet som benyttes i 

ENS, men blir gjerne mer iøynefallende ved transaksjoner mellom offentlige forvaltningsenheter. 

PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL REGNSKAPER FOR OFFENTLIG FORVALTNING 

20.162  Nasjonalregnskapsprinsippene gjelder også for sektoren offentlig forvaltning på samme måte som for andre 

sektorer i økonomien. På grunn av den økonomiske karakteren ved offentlige forvaltningsenheters virksomhet 

eller av praktiske hensyn, fastsettes det imidlertid ytterligere regler i dette avsnittet. 

20.163  Likeledes får nasjonalregnskapsprinsippene tilsvarende anvendelse på målingen av inntekter og utgifter i 

offentlig forvaltning. Prinsippene, herunder særlig påløptprinsippet, anvendes imidlertid under den 

forutsetning at offentlig forvaltnings kredittverdighet og likviditetsbegrensninger er grunnleggende forskjellig 

fra andre mål. Dersom utgifter registreres i regnskapene for offentlig forvaltning på det tidspunkt de påløper 

den enkelte enhet, uten hensyn til lange betalingsfrister, bør inntekter registreres i regnskapet bare dersom det 

er stor sannsynlighet for og rimelig sikkerhet om at de aktuelle kontantstrømmene vil finne sted. 

20.164  Når en transaksjon klassifiseres er man i nasjonalregnskapet ikke bundet av hvilke betegnelser transaksjonene 

har i offentlig forvaltnings regnskaper eller i foretaksregnskaper. For eksempel blir en stor innbetaling til 

offentlig forvaltning fra et foretaks reserver eller ved salg av eiendeler, og som kalles «utbytte» i offentlig 

forvaltnings regnskaper, i nasjonalregnskapet kategorisert som ekstraordinært stort utbytte og registrert som 

en finanstransaksjon – det er et uttak av egenkapital. Å rapportere den økonomiske virkeligheten dersom den 

skiller seg fra den juridiske formen, er et grunnleggende regnskapsprinsipp for å få konsistens og sikre at 

transaksjoner av samme type gir samme type virkning på de makroøkonomiske regnskapene, uten hensyn til 

deres juridiske ordninger. Dette er særlig viktig for transaksjoner som gjelder den offentlige forvaltningen. 

Skatteinntekter 

Skatteinntektenes art 

20.165  Skatter er tvungne, ikke-gjengjeldte beløp i kontanter eller i naturalier som institusjonelle enheter betaler til 

den offentlige forvaltningen eller overnasjonale organer som utøver suveren eller annen myndighet. De utgjør 

vanligvis mesteparten av offentlig forvaltnings inntekter. I systemet behandles skatter som transaksjoner 

ettersom de anses som samhandling mellom enheter utført etter gjensidig avtale. Skatter beskrives som ikke-

gjengjeldte fordi offentlig forvaltning ikke gir gjenytelser tilbake som står i forhold til det den enkelte enhet 

betaler inn.  
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20.166  I noen tilfeller yter offentlig forvaltning imidlertid noe tilbake til den enkelte enhet i gjengjeld for 

innbetalingen, i form av en direkte tildeling av en tillatelse eller godkjenning. I slike tilfeller er betalingen del 

av en obligatorisk prosess som sikrer at eiendomsrett anerkjennes og at virksomhet utøves i samsvar med 

loven. For å kunne avgjøre om slike betalinger skal klassifiseres som skatt eller offentlig forvaltnings salg av 

en tjeneste eller en eiendel, kreves det ytterligere regler. Disse reglene beskrives i kapittel 4. 

Skattekreditt 

20.167  Skattelettelser kan ha form av skattefradrag, skattefritak eller skattereduksjon – som trekkes fra 

skattegrunnlaget – eller av en skattekreditt – som trekkes direkte fra den skatt som husholdningen eller 

foretaket ellers skulle betalt. Skattekreditter kan utbetales, dvs. at en eventuell del av kreditten som 

overskrider den skyldige skatten vil bli utbetalt til skattyteren. Enkelte skattekreditter betales derimot ikke ut, 

men beskrives som bortfalt. De er begrenset til størrelsen på den skyldige skatten. 

20.168  I nasjonalregnskapet registreres en skattelettelse som er innebygget i skattesystemet som en reduksjon i den 

skyldige skatten og derfor som en reduksjon i den offentlige forvaltningens skatteinntekt. Dette er tilfellet for 

skattefradrag, skattefritak og skattereduksjoner, ettersom de inngår direkte i beregningen av skyldig skatt. 

Dette vil også være tilfellet for bortfalte skattekreditter ettersom verdien av dem for skatteyteren er begrenset 

til størrelsen på den skatten vedkommende skylder. Dette er derimot ikke tilfellet for skattekreditter som 

utbetales, fordi de per definisjon kan berøre både ikke-skatteytere og skatteytere. Skattekreditter som 

utbetales klassifiseres følgelig som utgifter og registreres som dette med hele beløpet. Offentlig forvaltnings 

skatteinntekter vil derfor være skattegjelden uten fradrag av innvilgede skattekreditter som skal betales, og 

offentlig forvaltnings utgifter vil omfatte alle innvilgede skattekreditter som skal betales. Dette har ingen 

innvirkning på offentlig forvaltnings nettofinansinvestering, men har innvirkning på både skattebyrden og 

offentlig forvaltnings utgifter samt på forholdet mellom disse størrelsene og BNP. Statistikken skal utarbeides 

på en slik måte at skattekreditter kan utledes på nettobasis. 

Beløp som skal registreres 

20.169  For at offentlig forvaltnings virksomhet og resultater skal kunne måles, er det avgjørende at skatteinntekten 

registreres korrekt. De beløp som skal registreres bør svare til de beløp offentlig forvaltning forventer å 

inndrive. Beløp som er innrapportert men som ikke forventes inndrevet bør derfor ikke registreres som 

inntekt. 

Beløp som ikke kan inndrives 

20.170  I alle tilfeller bør bare beløp som offentlig forvaltning realistisk kan forvente å inndrive, registreres. Skatter 

som ikke lar seg inndrive bør ikke inngå i offentlig forvaltnings nettofinansinvestering og generelt heller ikke 

i de samlede inntektene. Tilsvarende skal den innvirkningen som skatter og trygde- og pensjonspremier som 

registreres i systemet etter påløptprinsippet, har på offentlig forvaltnings nettofinansinvestering, i løpet av en 

rimelig tidsperiode tilsvare de beløp som faktisk mottas. Reglene for registrering av skatter og trygde- og 

pensjonspremier er forklart i kapittel 4. 

Registreringstidspunkt 

Registrering etter påløptprinsippet 

20.171  Ved registrering etter påløptprinsippet registreres strømmer på det tidspunkt da økonomiske verdier skapes, 

omdannes, utveksles, overføres eller slettes. Det skiller seg fra registrering etter kontantprinsippet og i 

prinsippet etter registrering etter forfallstidspunkt, som er definert som det siste tidspunkt en betaling kan skje 

uten at det påløper gebyrer eller lignende. Et eventuelt tidsrom mellom det tidspunkt en betaling oppstår og 

det tidspunkt betalingen faktisk skjer, vises ved at det registreres en fordring eller en gjeld i konto for 

finanstransaksjoner. Registreringen i ENS skjer etter påløptprinsippet. For noen transaksjoner, f.eks. betaling 

av utbytte eller enkelte særskilte overføringer, benyttes forfallstidspunkt. 

Registrering av skatter etter påløptprinsippet 

20.172  For offentlig forvaltning er det særlig vanskelig å registrere inntekter og krav på tidspunktet for den 

underliggende hendelsen ettersom offentlig forvaltnings bokføring, f.eks. når det gjelder skatt, ofte skjer etter 

kontantprinsippet. Når påløpte skatter beregnes ut fra ilignede skatter som skal betales, er det en risiko for at 

skatteinntekten, som er en viktig hovedstørrelse i statistikken over den offentlige forvaltningens finanser, 

registreres med en for høy verdi. 

20.173  På grunn av tidsrommet mellom det tidspunkt en transaksjon registreres som påløpt i kontoene for ikke-

finansielle transaksjoner og det tidspunkt betalingen faktisk skjer, registreres en fordring i konto for 

finanstransaksjoner for den ene part og en gjeldspost i den andre parts konto. Dersom det offentlige har 

mottatt en forhåndsinnbetaling som dekker to eller flere regnskapsperioder, blir det i det offentliges konto for 

finanstransaksjoner registrert en gjeldspost, dvs. en form for lån, med det beløp som forfaller til betaling i 

kommende perioder. Denne gjeldsposten bortfaller når de forfalte beløpene som hører inn under 

transaksjonen senere registreres. En slik gjeldspost registreres imidlertid bare dersom det offentlige har en 

rettslig eller underforstått plikt til å betale tilbake til skatteyteren det forhåndsinnbetalte beløpet dersom den 

skatteutløsende begivenheten ikke inntreffer.  
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20.174  Etter påløptprinsippet bør skatter registreres når de aktivitetene, transaksjonene eller begivenhetene som 

utløser skatteplikten, finner sted, dvs. når den skatteutløsende begivenheten inntreffer, og ikke når betalingen 

forfaller eller faktisk skjer. Det vil vanligvis si når inntekten opptjenes eller når den transaksjonen (f.eks. kjøp 

av en vare eller tjeneste) som utløser skatteplikten, gjennomføres, i den grad det kan foretas en pålitelig 

måling av skattegjelden. De ulike institusjonelle ordningene for beskatning (om det foretas skatteligning, 

finnes skattemanntall eller ikke) kan i praksis føre til at det benyttes ulike registreringsmetoder alt etter 

skattens beskaffenhet. Tidsjustert kontantmetode regnes derfor som en akseptabel erstatning for registrering 

etter påløptprinsippet, særlig når pålitelige skatteligninger eller pålitelige anslag over størrelsen på beløp som 

sannsynligvis ikke vil bli inndrevet, ikke er tilgjengelige. 

20.175  Når skatten beregnes på grunnlag av skatteligning, tillates det i praksis en viss fleksibilitet med hensyn til 

registreringstidspunkt dersom målinger ikke kan foretas på en pålitelig måte før skatteligningen foreligger. 

Særlig for inntektsskatt kan det i enkelte systemer være nødvendig å utarbeide skattemanntall eller en annen 

form for skatteligning før den utestående skatten kan fastsettes på en pålitelig måte, idet det tas hensyn til 

endringer i skattesatser og endelige oppgjør. Dette tidspunktet, som kan være det tidspunktet da 

husholdningene økonomiske atferd påvirkes, er et akseptabelt registreringstidspunkt. Det sammenfaller ikke 

nødvendigvis med den regnskapsperioden da betalingen mottas. 

Renter 

20.176  Renter er en utgift som en debitor pådrar seg ved bruk av en annen enhets midler. Renter (D.41) er det beløp 

som en debitor har plikt til å betale til kreditor i løpet av et fastsatt tidsrom, i henhold til de vilkår som er 

avtalt dem imellom for et finansobjekt, uten at utestående kapital reduseres. 

20.177  Renter klassifiseres som formuesinntekt (D.4). I motsetning til utbytte (D.421) gir renter (D.41) 

innehaveren/utlåneren rett til en fast og forhåndsfastsatt inntekt (eller dersom det anvendes flytende rente, en 

inntekt i henhold til en avtalt referanseverdi). Renter er ofte en stor utgiftspost for offentlig forvaltning 

ettersom offentlig sektor ofte er institusjonelle låntakere i markedet. 

20.178  I ENS registreres renter etter påløptprinsippet, dvs. at renter tilskrives kreditor fortløpende etter hvert som de 

påløper det utestående lånebeløpet. 

20.179  Verdien av et verdipapir som omsettes til underkurs, kan fastsettes på to måter i løpet av dets løpetid dersom 

den rådende renten skiller seg fra renten på det tidspunkt verdipapiret ble utstedt. Debetmetoden tar 

utgangspunkt i perspektivet til den enheten som utsteder verdipapiret og kreditmetoden fra perspektivet til 

den enheten som innehar verdipapiret. Ved bruk av debetmetoden benyttes den rentesats som ble avtalt ved 

utstedelse, gjennom hele verdipapirets løpetid. Ved bruk av kreditmetoden benyttes den rådende renten til å 

fastsette renten mellom to tidspunkter i verdipapirets løpetid. 

20.180  Påløpte renter registreres i henhold til debetmetoden, dvs. basert på den renten eller avkastningen som er 

rådende på det tidspunkt da det finansielle instrumentet blir opprettet. De renteutgifter som skal registreres for 

verdipapirer med fast rente varierer derfor ikke over tid i takt med markedssvingningene, selv om 

markedsverdien på verdipapirene varierer og den alternative kostnaden ved å eie gjelden varierer. På denne 

måten utsettes renteutgiftene ikke for den volatilitet som kreditmetoden innebærer. Gjenkjøp av verdipapirer 

på markedet til over- eller underkurs i forhold til det utestående beløpet, fører ikke til at det registreres en 

inntekts- eller utgiftspost på kjøpstidspunktet eller senere. I stedet gjenspeiler en eventuell over- eller 

underkurs ved gjenkjøp en utligning (registrert i konto for finanstransaksjoner) av kapitalgevinst eller -tap 

som har påløpt tidligere og som ble registrert i konto for omvurdering på det tidspunktet. 

20.181  Konsekvensen av at renten registreres fortløpende etter hvert som den påløper, f.eks. på et verdipapir, er at 

den påløpte renten registreres fra det tidspunkt verdipapiret ble utstedt i stedet for å vente til den første 

kupongrentebetalingen (som for klassiske verdipapirer med årlig kupongrente, ofte skjer året etter). Det vil si 

at påløpt rente på verdipapirer begynner å opptre som gjeld idet utbetalt rente reinvesteres i den rentebærende 

finansielle eiendelen. Beholdningen av utestående påløpt rente blir derfor alltid lagt til verdien av kapitalen 

for det underliggende instrumentet og eventuelle rentebetalinger reduserer følgelig debitors gjeld. Dette 

grunnprinsippet gjelder for alle rentebærende finansielle instrumenter. 

20.182  I mange land utstedes statspapirer i fungible transjer, over flere år, med samme vilkår for nominell rente. 

Ettersom markedsavkastningen på tidspunktet for videresalg av transjer varierer, selges hver transje i praksis 

til over- eller underkurs. Den rentesats som er avtalt på tidspunktet for utstedelse av obligasjonen benyttes ved 

beregning av renten, som vil variere for hver transje, og dette gjenspeiler forskjeller i avskrivningen av over- 

og underkurs ved utstedelsen på samme måte som ved avskriving av underkurs på nullkupongobligasjoner.  
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20.183  Emisjonskursen på statspapirer som utstedes i fungible transjer og som bærer kupongrente, omfatter et beløp 

for hittil påløpt kupongrente, som i praksis "selges" ved utstedelse. Slik solgt kupongrente er ikke inntekter 

for den offentlige forvaltningen og behandles heller ikke som overkurs. De betraktes i stedet som et finansielt 

forskudd. 

Underkursobligasjoner og nullkupongobligasjoner 

20.184  Nullkupongobligasjoner er instrumenter der debitor ikke er forpliktet til å betale noe til kreditor før 

obligasjonen innløses. Beløpet på obligasjonen er lavere enn verdien som debitor skal betale tilbake. Det vil si 

at debitors gjeld innløses ved én betaling ved obligasjonens utløp som dekker både kapitalen og rentene som 

har påløpt i instrumentets løpetid. Differansen mellom det beløp som betales tilbake ved kontraktens utløp og 

det opprinnelige lånebeløpet, er rente og fordeles over regnskapsperiodene mellom kontraktens inngåelse og 

utløp. Den renten som påløper i hver regnskapsperiode behandles som om den ble betalt av debitor og deretter 

reinvestert som et tilleggsbeløp til samme gjeld. Renteutgifter og utvidelser av gjelden registreres deretter 

samtidig for hver periode. 

20.185  Følgelig gjenspeiler den gradvise økningen i markedsverdien av en obligasjon på grunn av påløpt, reinvestert 

rente, en økning i utestående kapital, dvs. i fordringens størrelse. 

20.186  Det samme prinsippet gjelder for underkursobligasjoner eller obligasjoner utstedt til overkurs. I dette tilfellet 

tilsvarer den renteutgift som skal registreres, den påløpte kupongrenten som er fastsatt i kontrakten pluss det 

beløp som påløper hver periode og som skyldes differansen mellom innløsningskursen og utstedelseskursen. 

Indekserte verdipapirer 

20.187  Indekserte verdipapirer er finansielle instrumenter, vanligvis lange obligasjoner, der størrelsen på de 

periodiske betalingene og/eller kapitalverdien er knyttet til en prisindeks eller annen indeks. Eventuelle 

ytterligere betalinger til kreditorer som skyldes endringer i indeksen regnes som rente, herunder økning i 

kapitalen, og skal registreres fortløpende. Når verdien av kapitalen er indeksert, behandles differansen 

mellom endelig innløsningskurs og emisjonskurs som rente over verdipapirets løpetid, i tillegg til eventuell 

rente som påløper i samme periode. 

Finansielle derivater 

20.188  Oppgjør for bytteavtaler anses ikke som formuesinntekt i ENS. Oppgjør for finansielle derivater er finansielle 

transaksjoner som skal registreres på det tidspunkt det finansielle instrumentet faktisk utveksles. 

Rettsavgjørelser 

20.189  Dersom en domstol avsier dom om at erstatning skal betales eller en transaksjon reverseres som følge av eller 

i tilknytning til tidligere hendelser, registreres utgiften eller inntekten på det tidspunkt da saksøker har en 

automatisk og uomtvistelig rett til et bestemt beløp som kan fastsettes individuelt, og når det er usannsynlig at 

saksøker vil unnlate å inndrive sitt tilgodehavende. Dersom en domstol bare fastsetter et erstatningsprinsipp, 

eller dersom en administrativ instans må vurdere om kravet er begrunnet og fastsette dets størrelse, registreres 

utgiften eller inntekten så snart verdien på forpliktelsen er fastsatt på en forsvarlig måte. 

Forsvarsutgifter 

20.190  Militære våpensystemer, som består av motorvogner og annet utstyr som krigsskip, ubåter, militære 

luftfartøyer, stridsvogner, transportmidler og utskytingsramper for missiler osv., benyttes løpende i 

produksjonen av forsvarstjenester. De er fast realkapital på samme måte som den faste realkapitalen som 

brukes løpende i over et år i sivil produksjon. Kjøp av slike våpensystemer registreres som bruttoinvestering i 

fast realkapital, dvs. som kapitalutgifter. Utstyr som bare brukes én gang, som ammunisjon, missiler, raketter 

og bomber, behandles som militære lagre. Enkelte typer ballistiske missiler anses imidlertid for å ha en 

kontinuerlig avskrekkende virkning og de oppfyller dermed kriteriene for å kunne klassifiseres som fast 

realkapital. 

20.191  Registreringstidspunktet for anskaffelse av eiendeler er tidspunktet da eiendomsretten til eiendelen overføres. 

Ved langsiktige kontrakter på komplekse systemer, skal registreringstidspunktet for overføring av eiendelen 

være det faktiske leveringstidspunktet, ikke betalingstidspunktet. Dersom enkelte langsiktige kontrakter i 

tillegg dekker tjenesteleveranser, skal offentlig forvaltnings utgifter registreres på det tidspunkt tjenestene 

leveres og atskilt fra leveransen av eiendelen.  
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20.192  Ved leasing av militært utstyr registreres transaksjonen alltid som finansiell leasing og ikke som operasjonell 

leasing. Dette innebærer at registrering av en anskaffelse av militært utstyr har en motpost i et imputert lån for 

den offentlige leasingtakeren. De betalinger som den offentlig forvaltningen foretar, registreres derfor som 

betjening av gjeld, der en del av betalingen er avdrag og en annen del er renter. 

Offentlig forvaltnings forhold til offentlige foretak 

Investering i egenkapitalen i offentlige foretak og utdeling av overskudd 

20.193  Forvaltningsenheter har et nært forhold til offentlige foretak og selskapslignende foretak som de eier. Til tross 

for dette nære forholdet, behandles strømmer knyttet til investering i egenkapitalen mellom en 

forvaltningsenhet og de selskaper eller selskapslignende foretak den kontrollerer, på samme måte som 

strømmer mellom ethvert annet selskap og dets eiere: investering i egenkapital fra investoren til den enheten 

det investeres i, og utdeling av overskudd fra enheten det investeres i, til investoren. 

Investering i egenkapital 

20.194  En investering i egenkapital skjer når økonomiske aktører stiller kapital til rådighet for selskaper i bytte mot 

et løfte om framtidig utbytte eller annen type avkastning. Det investerte beløpet utgjør en kapitalandel i 

selskapet og inngår i selskapets ansvarlige kapital, og selskapet har en stor grad av råderett over anvendelsen 

av denne kapitalen. Til gjengjeld mottar eierne aksjer eller en annen form for eierandel i selskapet. Disse 

utgjør en eiendomsrett til selskapet eller selskapslignende foretak og gir innehaveren rett til: 

a)  en andel av et eventuelt utbytte (eller uttak av inntekt fra et selskapslignende foretak) som utbetales 

dersom selskapet velger det, men ikke til en fast eller forhåndsfastsatt inntekt, og 

b)  en andel av selskapets netto eiendeler ved en eventuell avvikling, 

og aksjene/andelene er følgelig finansielle eiendeler. 

20.195  Det er viktig å skille mellom uttak av egenkapital som selskaper deler ut til sine eiere og avkastning på 

investeringer i egenkapital, særlig inntekt i form av utbytte. Bare ordinære utdelinger fra næringsinntekt 

registreres som utbytte fra selskaper eller uttak av inntekt fra selskapslignende foretak. Store og 

uregelmessige utbetalinger til eiere registreres som uttak av egenkapital. 

20.196  Det må fastsettes når det offentliges innbetalinger til offentlige selskaper skal registreres som utgifter for 

offentlig forvaltning eller som anskaffelse av en eiendel og dermed regnes som en finanstransaksjon, og 

motsatt når utdelinger til offentlig forvaltning fra offentlige selskaper skal registreres som inntekt for offentlig 

forvaltning eller som en finanstransaksjon. 

Kapitaltilførsler 

Subsidier og kapitaltilførsler 

20.197  Subsidier er løpende, vanligvis regelmessige, overføringer fra offentlig forvaltning, eller i noen tilfeller fra 

utlandet, til produsenter for å påvirke deres produksjonsnivå, prisene som deres produkter selges til eller 

vederlaget for produksjonsfaktorene. 

20.198  Store eller uregelmessige utbetalinger til offentlige selskaper, ofte kalt «kapitaltilførsler», er ikke subsidier. 

Dette er transaksjoner som har som formål å tilføre mottakerselskapet (ny) kapital som selskapet får til 

rådighet i et langsiktig perspektiv. Etter «kapitaltilførselskriteriet» er slike kapitaltilførsler enten 

kapitaloverføringer eller anskaffelse av egenkapital, eller en kombinasjon av begge. Det er tale om følgende 

to tilfeller: 

a)  En betaling som skal dekke akkumulerte, ekstraordinære eller framtidige tap, eller som utbetales for 

samfunnspolitiske formål, registreres som en kapitaloverføring. Ekstraordinære tap er store tap registrert i 

én regnskapsperiode i et selskaps foretaksregnskap som vanligvis oppstår som følge av nedskriving av 

balanseførte eiendeler, på en slik måte at selskapet trues av økonomiske vanskeligheter (negativ ansvarlig 

kapital, manglende overholdelse av kapitalkrav, osv.). 

b)  En betaling der den offentlige forvaltningen opptrer som aksjeeier i den forstand at den har en begrunnet 

forventning om å oppnå tilstrekkelig avkastning i form av utbytte eller kapitalgevinster, er anskaffelse av 

eierandeler. Selskapet må ha en stor grad av råderett over de midler som blir stilt til rådighet. Dersom 

private investorer deltar i kapitaltilførselen, og vilkårene for private og offentlige investorer er de samme, 

er det et tegn på at betalingen utgjør en anskaffelse av eierandeler.  
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20.199  I mange tilfeller er betalinger fra enheter i offentlig forvaltning til offentlige selskaper ment som godtgjørelse 

for tidligere eller framtidige tap. Betalinger fra offentlig forvaltning behandles som anskaffelse av eierandeler 

bare dersom det finnes tilstrekkelig bevis for selskapets framtidige lønnsomhet og evne til å dele ut utbytte. 

20.200  Ettersom kapitaltilførselen øker den ansvarlige kapitalen til enheten det investeres i, er det sannsynlig at den 

også fører til en økning i investorens eierandeler i enheten. Dette er automatisk tilfellet for heleide offentlige 

selskaper hvis egenkapital tilsvarer verdien av den ansvarlige kapitalen. En slik økning i egenkapitalen 

benyttes ikke som et kriterium for å bedømme kapitaltilførselens art; den fører snarere til en post i konto for 

omvurdering når tilførselen registreres som en kapitaloverføring og til en post i konto for finanstransaksjoner 

når tilførselen registreres som et egenkapitalutvidelse. 

Regler som får anvendelse i særskilte tilfeller 

20.201  Kapitaltilførsler som skjer i forbindelse med privatisering, når privatiseringen forventes å finne sted om 

mindre enn et år, registreres som en transaksjon i eierandeler til et beløp som ikke overskrider fortjenesten 

ved privatiseringen, mens kapitaltilførselskriteriet får anvendelse på det resterende beløpet. Fortjenesten ved 

privatiseringen anses deretter som tilbakebetaling av kapitaltilførselen. 

20.202  Kapitaltilførsler kan utføres ved ettergivelse eller overtakelse av gjeld. Regnskapsregler som gjelder for slike 

hendelser tilsier at betalingen er en kapitaloverføring, unntatt ved privatisering der de utgjør en anskaffelse av 

eierandeler til en verdi som ligger innenfor størrelsen på fortjenesten ved privatiseringen. 

20.203  Kapitaltilførsler i naturalier, dvs. tilførsel av ikke-finansielle eiendeler, får ingen innvirkning på posten 

nettofinansinvestering. Når tilførselen forventes å gi tilstrekkelig avkastning, behandles den som en 

strukturendring (K.61) og de tilførte eiendelene føres i selskapets balanse via konto for andre volumendringer 

i balansene. Når tilførselen ikke forventes å gi tilstrekkelig avkastning, registreres det en kapitaloverføring 

(investeringstilskudd, D.92) sammen med et tilsvarende post under salg av ikke-finansielle eiendeler  

(P.5 eller NP).  

Fiskale transaksjoner 

20.204  Fiskale transaksjoner gjennomføres av offentlig forvaltning og finansieres over budsjettet etter vanlig 

budsjettbehandling. Noen transaksjoner som iverksettes av enheter i offentlig forvaltning kan imidlertid 

omfatte medvirkning fra enheter som ikke omfattes av det regelverk som gjelder for offentlig forvaltning, 

herunder offentlige selskaper. Selv om de ikke vil inngå i budsjettet, og de kan falle utenfor de vanlige 

kontrollrutinene, er det hensiktsmessig å registrere dem som inntekter og utgifter for offentlig forvaltning. 

Dette skyldes at det i ENS tas hensyn til at offentlig forvaltning er hovedpart i transaksjonen og det offentlige 

selskapet opptrer som agent. 

Utdelinger fra offentlige foretak 

Utbytte i forhold til uttak av egenkapital 

20.205  Avkastning fra investeringer i egenkapital i offentlige selskaper kan registreres som en fordelingstransaksjon, 

som vanligvis er utbytte, eller som en finanstransaksjon. Utbytte regnes som formuesinntekt. De midler som 

kan deles ut som utbytte er selskapets næringsinntekt. De midler som utbyttet betales ut fra, vil derfor verken 

omfatte overskudd fra salg av eiendeler eller fordeling av omvurderingsgevinster. Utbytte som finansieres fra 

eller er basert på slike kilder, registreres som uttak av egenkapital. Det samme grunnprinsipp gjelder for uttak 

av inntekt fra selskapslignende foretak. 

20.206  Store og uregelmessige utbetalinger eller betalinger som overskrider årets næringsinntekt kalles 

ekstraordinært store utbytter. De finansieres med akkumulerte avsetninger eller ved salg av eiendeler, og 

registreres som et uttak av egenkapital tilsvarende differansen mellom betalingen og næringsinntekten i den 

aktuelle regnskapsperioden. Dersom det ikke foreligger tall for næringsinntekten, benyttes driftsresultatet i 

foretaksregnskapet som tilnærmet verdi. 

20.207  Foreløpig utbytte registreres som formuesinntekt (D.42) i den grad det kan knyttes til selskapets inntekt i den 

aktuelle perioden. I praksis må to vilkår være oppfylt: 

a)  selskapet som foretar utbetalingen må offentliggjøre delårsregnskaper, og utbetalingen må være basert på 

minst to kvartaler, 

b)  det foreløpige utbyttet bør stå i forhold til utbytte som er utbetalt de foregående år, være i samsvar med 

aksjonærenes vanlige avkastning og med selskapets vekstrate.  
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Dersom disse vilkårene ikke er oppfylt, skal det foreløpige utbyttet registreres som et finansielt forskudd, som 

klassifiseres som andre fordringer/gjeld (F.8), inntil årsresultatet er fastsatt, ettersom det er nødvendig å foreta 

en vurdering etter kriteriene for ekstraordinært store utbytter ved å sammenligne det foreløpige utbyttet med 

årets næringsinntekt. 

Skatter i forhold til uttak av egenkapital 

20.208  Skatter er hjemlet i lov og er underlagt kontroll gjennom en regelverksprosess. Disse transaksjonene, som 

skjer etter gjensidig avtale, utgjør offentlig forvaltnings hovedinntekt. 

20.209  Unntaksvis kan det imidlertid hende at en transaksjon som beskrives som skatt i juridiske dokumenter, ikke 

registreres som dette i ENS. Et eksempel på dette er indirekte privatisering. Dersom et offentlig 

holdingselskap selger sine eierandeler i et annet offentlig selskap og overfører deler av fortjenesten til 

forvaltningen som skatt, eller plikter å betale skatt av realisert gevinst som følger av privatiseringen, dvs. skatt 

på kapitalgevinst, registreres betalingen som en finanstransaksjon. 

Privatisering og nasjonalisering 

Privatisering 

20.210  Privatisering innebærer vanligvis at offentlig forvaltning selger aksjer eller andre eierandeler i et offentlig 

selskap. Fortjeneste av privatisering regnes ikke som inntekt for offentlig forvaltning, men som en 

finanstransaksjon som registreres i konto for finanstransaksjoner, uten at dette påvirker den offentlige 

forvaltningens underskudd/overskudd, ettersom en slik transaksjon er nøytral i forhold til nettoformue og er 

en omklassifisering av eiendeler (AF.5 mot AF.2) i offentlig forvaltnings balanse. Et direktesalg av ikke-

finansielle eiendeler som bygninger eller grunn, snarere enn et helt selskap, registreres i kapitalkontoen som 

avhending av fast realkapital eller ikke-produserte ikke-finansielle eiendeler med mindre transaksjonen 

utføres innenfor rammen av en selskapsomstrukturering. 

20.211  Alle kjøp av tjenester for å kunne gjennomføre denne prosessen skal imidlertid registreres som produktinnsats 

i offentlig forvaltning og skal ikke motregnes i fortjenesten ved privatiseringen. Fortjenesten ved 

privatiseringen skal derfor registreres brutto i konto for finanstransaksjoner. 

Indirekte privatisering 

20.212  Privatisering kan skje gjennom mer kompliserte institusjonelle ordninger. Eiendeler i et offentlig kontrollert 

foretak kan for eksempel selges av et offentlig holdingselskap, eller et annet offentlig foretak som 

kontrolleres av offentlig forvaltning, og hele eller deler av fortjenesten tilfaller offentlig forvaltning. I alle 

tilfeller skal fortjeneste på salg av eiendeler som offentlig forvaltning mottar på denne måten, registreres som 

en finanstransaksjon, uten hensyn til hvilken måte det føres i regnskapene til offentlig forvaltning eller 

datterselskapet, dvs. med en samtidig reduksjon i antall aksjer og andre eierandeler tilsvarende den delvise 

realisering av holdingselskapets eiendeler. En eventuell fortjeneste av privatiseringen som tilbakeholdes av 

holdingselskapet, er inntekt av privatisering for offentlig forvaltning som tilbakeføres gjennom en 

kapitaltilførsel, som deretter vurderes ut fra kapitaltilførselskriteriet for å fastslå hvilken type betaling det er 

tale om. 

20.213  Det hender også at det offentlige holdingselskapet, eller et annet offentlig foretak, opptrer som 

«omstruktureringsorgan». I slike tilfeller betales fortjenesten av salget ikke alltid til offentlig forvaltning, men 

kan beholdes av omstruktureringsorganet med sikte på å tilføre kapital til andre foretak. Når 

omstruktureringsenheten, uansett hvilken juridiske status den har, opptrer som direkte representant for 

offentlig forvaltning, er dens viktigste funksjon å omstrukturere og endre eierskapsstatusen til offentlige 

foretak, og å kanalisere midler fra en enhet til en annen. Enheten blir vanligvis klassifisert i sektoren offentlig 

forvaltning. Når omstruktureringsenheten er et holdingselskap som kontrollerer en gruppe datterselskaper, og 

bare en mindre del av holdingselskapets virksomhet består i å kanalisere midler på den måten som er 

beskrevet ovenfor, på vegne av offentlig forvaltning og for samfunnspolitiske formål, klassifiseres 

holdingselskapet i en av foretakssektorene i henhold til sin hovedvirksomhet og transaksjoner på vegne av 

offentlig forvaltning skal omkanaliseres gjennom offentlig forvaltning. 

Nasjonalisering 

20.214  Med nasjonalisering menes at offentlig forvaltning tar kontrollen over bestemte eiendeler i et selskap eller 

over hele selskapet, vanligvis ved å kjøpe opp majoriteten av eller alle eierandelene i selskapet. 

20.215  Nasjonalisering skjer vanligvis ved kjøp av aksjer: offentlig forvaltning kjøper alle eller deler av selskapets 

aksjer til markedspris – eller til en pris som ligger tilstrekkelig nær markedsprisen når vanlig markedspraksis 

for verdsetting av selskaper som driver samme virksomhet, tas i betraktning. Transaksjonen gjennomføres 

etter gjensidig enighet selv om tidligere eier kan ha få muligheter til å avslå tilbudet eller forhandle om prisen. 

Kjøp av aksjer er en finanstransaksjon som skal registreres i konto for finanstransaksjoner. 

20.216  Offentlig forvaltning kan unntaksvis overta eiendomsretten til et foretak gjennom ekspropriasjon eller 

beslagleggelse, dvs. at eierskiftet ikke er et resultat av en transaksjon gjennomført etter gjensidig enighet. 

Eierne mottar ingen betaling, eller en eventuell betaling som mottas gjenspeiler ikke eiendelenes virkelige 

verdi. Differansen mellom markedsverdien på de eiendelene som kjøpes og en eventuell godtgjørelse 

registreres som en ikke-kompensert beslagleggelse i konto for andre volumendringer i balansene.  
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Transaksjoner med sentralbanken 

20.217  I praksis forekommer det to typer betalinger fra sentralbanken til offentlig forvaltning: 

a)  betalinger som foretas regelmessig, vanligvis i form av utbytte, på grunnlag av sentralbankens løpende 

virksomhet (f.eks. forvaltning av valutareserver). Slike utbetalinger registreres som utbytte så lenge de 

ikke overskrider et mål på netto driftsinntekt, som består av netto formuesinntekt etter fradrag for 

kostnader og eventuelle overføringer. Beløp ut over denne summen skal registreres som en reduksjon av 

egenkapitalen, 

b)  ekstraordinære betalinger som følge av salg eller omvurdering av internasjonale reserver. Slike betalinger 

registreres som uttak av egenkapital. Dette skyldes at verdien av slike eiendeler påvirker verdien av 

sentralbankens eierandeldeler på gjeldssiden og offentlig forvaltnings eierandeler på eiendelssiden. 

Kapitalgevinster på sentralbankens internasjonale reserver har en motpost i offentlig forvaltnings 

eierandeler på eiendelssiden via sentralbankens eierandeler på gjeldssiden. 

Betalinger fra statsforvaltningen til sentralbanken skal registreres på samme måte som for andre offentlige 

foretak. Store betalinger skal vurderes etter kapitaltilførselskriteriet for å avgjøre hvilken type betaling det er 

tale om. 

Omstruktureringer, fusjoner og omklassifiseringer 

20.218  Når et offentlig foretak omstruktureres, kan det oppstå eller forsvinne finansielle eiendeler og gjeld som følge 

av nye finansielle forbindelser. Disse endringene registreres som en endring i sektorklassifiseringen og -

struktur i konto for andre volumendringer i balansene. Et eksempel på en slik omstrukturering er når et 

foretak deles inn i to eller flere institusjonelle enheter og det skapes nye finansielle eiendeler eller gjeld. 

20.219  Kjøp av aksjer og annen egenkapital i et foretak som ledd i en fusjon, skal på den annen side registreres som 

en finanstransaksjon mellom det foretaket som er kjøper, og den tidligere eieren. 

20.220  Endringer i klassifiseringen av eiendeler og gjeld som ikke er knyttet til en omstrukturering eller endringer i 

sektorklassifiseringen, f.eks. monetarisering eller demonetarisering av gull, registreres som en endring i 

klassifiseringen av eiendeler eller gjeld i konto for andre volumendringer i balansene. 

Gjeldstransaksjoner 

20.221  Gjeldstransaksjoner kan være spesielt viktige i offentlig forvaltningssektor ettersom de ofte tjener som et 

middel for offentlig forvaltning til å yte økonomisk hjelp til andre enheter. Registreringen av slike 

transaksjoner er beskrevet i kapittel 5. Det generelle prinsippet for en enhets ettergivelse eller overtakelse av 

en annen enhets gjeld etter gjensidig avtale, er at det anerkjennes at det skjer en frivillig overføring av formue 

mellom de to enhetene. Det vil si at den motsvarende transaksjonen til en gjeldsovertakelse eller ettergivelse 

av en fordring, er en kapitaloverføring. Det registreres vanligvis ingen pengestrøm og transaksjonen kan 

karakteriseres som en kapitaloverføring i naturalier. 

Overtakelse, ettergivelse og avskriving av gjeld 

Overtakelse og ettergivelse av gjeld 

20.222  Gjeldsovertakelse inntreffer når en enhet overtar ansvaret for en annen enhets utestående gjeld til en kreditor. 

Dette skjer ofte når offentlig forvaltning stiller garantier for en annen enhets gjeld og garantien kreves utbetalt 

eller utløses. 

20.223  Når offentlig forvaltning overtar gjeld, er den motsvarende transaksjonen til den offentlige forvaltningens nye 

gjeld en kapitaloverføring til fordel for den debitoren som misligholder. Dersom en finansiell eiendel 

registreres som en motsvarende transaksjon, må tilfellet undersøkes nøye. Det finnes to ulike varianter. 

a)  En faktisk eksisterende finansiell eiendel anskaffes fra en tredjemann, som ved en eksportgaranti. 

Offentlig forvaltning registrere da en anskaffelse av en finansiell eiendel til en verdi som er lik nåverdien 

av det beløp som forventes mottatt, som en motpost til den nye gjeldsposten. Dersom dette beløpet er likt 

verdien av den gjelden som overtas, føres ingen flere poster. Dersom det beløpet som forventes mottatt er 

lavere enn verdien av gjelden som overtas, registrerer offentlig forvaltning en kapitaloverføring lik 

differansen mellom den stiftede gjelden og verdien av den anskaffede eiendelen. 

b)  Offentlig forvaltning registrerer ganske enkelt en fordring på det foretaket som drar fordel av 

transaksjonen, som i de fleste tilfeller er et offentlig foretak i vanskeligheter. Ettersom verdien av en slik 

fordring er svært hypotetisk, blir den vanligvis ikke registrert. Eventuelle framtidige tilbakebetalinger fra 

mottakeren blir registrert som inntekt for offentlig forvaltning.  
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20.224  Nedbetaling på gjeld på vegne av andre kan sidestilles med gjeldsovertakelse, bortsett fra at den enheten som 

foretar betalingen ikke overtar hele gjelden. Det registreres lignende transaksjoner. 

20.225  Ettergivelse av gjeld innebærer sletting av eller reduksjon i en fordring etter avtale mellom kreditor og 

debitor. Långiver registrerer en utgående kapitaloverføring tilsvarende det beløpet som ettergis og den andre 

enheten registrerer en inngående kapitaloverføring. Når offentlig forvaltning avstår fra å innkreve fordringer 

forutsettes det ofte at dette skjer etter gjensidig avtale selv om en slik avtale ikke er formelt inngått. 

Eksempler er studielån og lån til bønder. 

20.226  Gjeldsovertakelser og gjeldsettergivelser til fordel for et foretak som långiveren kontrollerer, medfører en 

økning i verdien av den enheten det blir investert i, som gjenspeiles i konto for omvurdering. Dersom 

offentlig forvaltning får sin gjeld overtatt av en annen forvaltningsenhet, registrerer den enten en 

kapitaloverføringsinntekt eller en ny gjeldspost for den forvaltningsenheten som overtar gjelden, eller begge 

deler. 

20.227  Gjeldsovertakelser og gjeldsettergivelser i forbindelse med privatisering registreres som transaksjoner i 

eierandeler tilsvarende et beløp som ikke overskrider fortjenesten av privatiseringen, mens det resterende 

beløpet betraktes som en kapitaloverføring for å sikre regnskapsmessig nøytralitet med hensyn til hvordan 

privatiseringen gjennomføres. Privatiseringen må gjennomføres i løpet av ett år. 

20.228  Når offentlige forvaltningsenheter tilbyr å betale tilbake sin gjeld før tiden til en verdi som ligger under 

verdien av kapitalen inklusive renterestanser, medfører dette er post i kapitalkontoen som påvirker den 

offentlige forvaltningens nettofinansinvestering, ettersom det antas at det er kreditors hensikt å yte et tilskudd. 

Dersom det ved innfrielse før tiden i henhold til låneavtalen skal betales et straffegebyr eller en avgift til 

långiveren, skal dette beløpet registreres som inntekt for långiveren. Når det gjelder verdipapirer, fører 

tilbakekjøp på markedet til at det registreres en post i konto for omvurdering med mindre innehaveren av 

verdipapirene tvinges til å løse inn før tiden. 

20.229  Verdiforskjellen ved salg til en tredjemann av en offentlig forvaltnings fordringer på andre offentlige 

forvaltninger medfører en kapitaloverføringspost i kapitalkontoen som får innvirkning på offentlig 

forvaltnings underskudd fordi fordringens art innebærer en opprinnelig intensjon om å overdra en fordel, og 

salget er en form for omstrukturering av gjeld. 

20.230  Offentlig forvaltnings kapitaloverføringsutgifter er derfor inntekt for debitor, som er den virkelige mottakeren 

av transaksjonen, og det føres en post i konto for utlandet som tilsvarer utgiften til den offentlige 

forvaltningsenheten som er kreditor. For selgeren er transaksjonsverdien av den solgte fordringen lik verdien 

av kapitalen. Fordringens nedskrevne verdi føres både i den nye kreditorens og i debitors regnskaper, dvs. i 

henholdsvis bankbalansen og i konto for utlandet – internasjonal investeringsposisjon. 

20.231  I sjeldne tilfeller, når den underkurs som er framforhandlet med en tredjemann eller med en debitor som tilbyr 

tilbakekjøp av egen gjeld, bare gjenspeiler endringer i markedsrenten og ikke en endring i kredittverdigheten, 

kan en offentlig kreditor anses for å opptre som en vanlig investor. Differansen, med fratrekk for eventuelle 

straffegebyrer og avgifter, føres i konto for omvurdering. Et kriterium er hvorvidt det tilbakebetalte beløpet 

kunne ha oversteget verdien av lånekapitalen. 

Gjeldsovertakelse med overføring av ikke-finansielle eiendeler 

20.232  Dersom offentlig forvaltning ønsker å lette et offentlig foretaks gjeldsbyrde, kan den i tillegg til å overta gjeld 

også overta ikke-finansielle eiendeler som offentlig transportinfrastruktur. Slik gjeldsovertakelse i form av 

overføring av ikke-finansielle eiendeler til en offentlig forvaltningsenhet anses for å skje etter gjensidig avtale 

og virkningen på den offentlige forvaltningens nettofinansinvestering er akkurat den samme: verdien av 

kapitaloverføringen som skal registreres på foretaket er lik verdien av den gjelden som overtas. Et kjøp av 

ikke-finansielle eiendeler vil ha negativ virkning på nettofinansinvesteringen (+/–). 

Avskriving eller nedskriving av gjeld 

20.233  Avskriving av gjeld innebærer at en kreditor reduserer verdien av sin utestående gjeld i balansen, vanligvis 

når kreditor fastslår at gjeldsforpliktelsen har liten eller ingen verdi ettersom den ikke vil bli betalt fordi 

debitor har gått konkurs, har forsvunnet eller at inndriving av gjelden er urealistisk på grunn av kostnadene 

det vil medføre. Nedskriving av gjeld vil si at en kreditor reduserer den bokførte verdien av eiendeler i sin 

balanse. 

20.234  Nedskrivinger og avskrivinger er interne bokføringstiltak som kreditor gjennomfører og betraktes ofte ikke 

som transaksjoner fordi de ikke gjennomføres etter gjensidig avtale. Det kan imidlertid hende at nedskrivinger 

og avskrivinger ikke fører til at fordringen på debitor annulleres, og det kan derfor ofte forekomme 

tilbakeføring av nedskrivinger og, men ikke like ofte, avskrivinger.  
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20.235  Nedskriving av gjeld fører ikke i seg selv til poster i kreditors balanse fordi bokført verdi av gjelden allerede 

gjenspeiler instrumentets markedsverdi eller, når det gjelder lån, den nominelle verdien, med mindre 

markedsverdien er tilnærmet lik nedskrevet balanseverdi (i de tilfeller der nedskrivingen føres på konto for 

omvurdering). Derimot fører avskriving av gjeld til at eiendelen utgår fra kreditors balanse gjennom en post 

på konto for andre volumendringer i balansene tilsvarende det beløp som utgår, f.eks. kapitalverdien av lån 

eller markedsverdien av verdipapirer, med mindre avskrivingen gjenspeiler en gjeldsettergivelse. Nedskriving 

og avskriving av gjeld har derfor, i motsetning til gjeldsovertakelse og gjeldsettergivelse, ingen innvirkning 

på offentlig forvaltnings nettofinansinvestering. 

Annen omstrukturering av gjeld 

20.236  Omstrukturering av gjeld er en avtale om å endre vilkårene for betjening av eksisterende gjeld, vanligvis ved 

at vilkårene blir gunstigere for debitor. Gjeldsinstrumentet som blir omstrukturert anses som slettet og 

erstattet av et nytt gjeldsinstrument med nye vilkår. Dersom det er en forskjell i verdien på det slettede 

gjeldsinstrumentet og det nye gjeldsinstrumentet, regnes det som en form for gjeldsettergivelse og det er 

nødvendig med en kapitaloverføring for å ta høyde for forskjellen. 

20.237  Et bytte av gjeld for eierandeler skjer når en kreditor samtykker i å erstatte en gjeldsfordring med et 

egenkapitalinstrument. En offentlig forvaltning kan f.eks. avtale med et offentlig foretak som den eier, å godta 

at den offentlige forvaltningens eierandeler i det offentlige foretaket økes i bytte mot et eksisterende lån. I 

slike tilfeller må transaksjonen vurderes ut fra kapitalinnskuddskriteriet. En eventuell differanse mellom 

verdien av det gjeldsinstrumentet som innfris og eierandelen, er en kapitaloverføring og skal registreres i 

konto for omvurdering. 

20.238  Gjeldsrestanser oppstår når en debitor ikke betaler renter eller avdrag til avtalt tid. Gjeldsinstrumentet vil 

normalt ikke endres, men det kan være viktig å kjenne til størrelsen på gjeldsrestansen. 

Kjøp av gjeld over markedsverdi 

20.239  Kjøp av gjeld til en verdi som overstiger markedsverdien, regnes ved inngåelse av avtalen som et konsesjonelt 

lån og senere som gjeldsopphevelse. Begge har som formål å overdra en fordel og det skal dermed registreres 

en utgift, f.eks. en kapitaloverføring. 

20.240  Gjeldsopphevelse innebærer at en debitor utligner gjeldsinstrumenter med finansielle eiendeler som genererer 

samme eller større rente- og avdragsinnbetalinger. Selv når de instrumenter som inngår i opphevelsen av 

gjelden, er overført til en separat enhet, bør bruttoposten registreres ved å behandle den nye enheten som en 

hjelpeenhet og konsolidere den med den enheten som opphever gjelden. Dersom hjelpeenheten er en 

utenlandsk enhet, behandles den som et spesialforetak og offentlig forvaltnings transaksjoner med dette 

spesialforetaket bør behandles som beskrevet i avsnittet «Statistikk over offentlig forvaltnings finanser». 

20.241  Gjeld utstedt på konsesjonelle vilkår. Det finnes ingen nøyaktig definisjon av konsesjonelle lån, men det er 

allment anerkjent at det er tale om slike lån når en offentlig forvaltningsenhet yter lån til andre enheter der 

den avtalte renten bevisst settes under den rådende markedsrenten. De konsesjonelle vilkårene kan gjøres 

enda gunstigere ved avdragsfrie perioder, endring av hyppigheten av rente- og avdragsbetalinger og at det 

innvilges en løpetid som er gunstig for debitor. Ettersom vilkårene for konsesjonelle lån er gunstigere for 

debitor enn de rådende markedsvilkårene, vil et konsesjonelt lån i realiteten innebære en overføring fra 

kreditor til debitor. 

20.242  Konsesjonelle lån registreres til nominell verdi på samme måte som andre lån, men ved utbetaling av lånet 

registreres det en kapitaloverføring som en memopost tilsvarende differansen mellom gjeldens kontraktsverdi 

og dens nåverdi ved bruk av en diskontorente for det relevante markedet. Det finnes ikke en bestemt 

markedsrente som kan brukes til å måle kapitaloverføringen. OECDs markedsreferanserente kan brukes når 

lånet ytes av en av OECDs medlemsstater. 

Gjeldsopphevelse og redningspakker 

20.243  En redningspakke benyttes til å hjelpe virksomheter ut av økonomisk vanskeligheter. De brukes ofte når en 

offentlig enhet gir kortsiktig økonomisk hjelp til et selskap for at det skal overleve i en periode med 

økonomiske vanskeligheter, eller gir et mer permanent tilskudd av økonomiske ressurser for å tilføre 

selskapet mer kapital. I forbindelse med finansielle institusjoner benyttes ofte begrepet finansiell 

redningspakke. Redningspakker innebærer vanligvis enkeltstående, mye omtalte transaksjoner til stor verdi 

som derfor er lette å identifisere. 

20.244  Inngripen fra offentlig forvaltning kan skje på mange måter. For eksempel: 

a)  det offentlige kan stille garanti for visse gjeldsforpliktelser i det foretak som skal hjelpes,  
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b)  det offentlige kan stille kapital til rådighet på svært gunstige vilkår, 

c)  det offentlige kan kjøpe eiendeler av foretaket som skal hjelpes, til en pris som er høyere enn eiendelens 

reelle markedsverdi, 

d)  det offentlige kan opprette et spesialforetak eller en annen type offentlig enhet for å finansiere og/eller 

forvalte salg av eiendeler eller gjeld fra det foretaket som skal hjelpes. 

20.245  Offentlige garantier som gis i forbindelse med en redningspakke behandles som engangsgarantier til enheter i 

økonomiske vanskeligheter. Et eksempel er tilfeller der enheten ikke kan eller har svært vanskelig for å 

oppfylle sine forpliktelser fordi enhetens evner til å generere kontantstrømmer er begrenset eller 

ekstraordinære hendelser medfører at enheten har svært begrensede muligheter til å omsette sine eiendeler. 

Dette vil normalt medføre at en kapitaloverføring registreres når garantien stilles, som om garantien utløses, 

tilsvarende hele garantibeløpet, eller dersom det finnes et pålitelig estimat, tilsvarende det beløp som 

forventes utbetalt, som er det offentliges forventede tap. Se også nr. 20.256. 

20.246  Dersom det offentlige kjøper eiendeler fra foretaket som skal hjelpes, vil det betalte beløpet normalt ligge 

over virkelig markedspris for eiendelen. Kjøpet registreres til faktisk markedspris og en kapitaloverføring 

registreres for hele differansen mellom markedsprisen og det samlede beløpet som betales. 

20.247  I forbindelse med redningspakker kjøper offentlig forvaltning ofte lån fra finansielle institusjoner til nominell 

verdi snarere enn til markedsverdi. Selv om lånene registreres i nominelle priser, blir transaksjonen delt opp 

ved at det registreres en kapitaloverføring og en post i konto for omvurdering. Dersom det finnes pålitelige 

opplysninger om at noen lån ikke kan inndrives (enten hele eller nesten hele beløpet), eller det ikke finnes 

pålitelige opplysninger om forventet tap, føres lånene til nullverdi og det registreres en kapitaloverføring 

tilsvarende deres tidligere nominelle verdi. 

20.248  Dersom offentlig forvaltning oppretter en offentlig institusjonell enhet som skal ha som eneste oppgave å 

administrere redningspakken, skal enheten klassifiseres i sektoren offentlig forvaltning. Dersom den nye 

enheten er ment å forbli i drift og administrasjonen av redningspakken er en midlertidig oppgave, klassifiseres 

den som offentlig forvaltningsenhet eller offentlig foretak etter de generelle reglene om 

omstruktureringsorganer som er beskrevet over. Enheter som kjøper finansielle eiendeler fra tapsutsatte 

foretak i økonomiske vanskeligheter med sikte på å selge dem i ordnede former, kan ikke betraktes som 

finansformidlere ettersom de selv ikke påtar seg risiko. De klassifisert i sektoren offentlig forvaltning 

Gjeldsgarantier 

20.249  En gjeldsgaranti er en avtale der en garantist forplikter seg til å betale kreditor dersom debitor misligholder 

lånet. For offentlig forvaltning er garantistillelse en måte å støtte økonomisk virksomhet på uten å måtte stille 

kontante midler til rådighet umiddelbart. Garantier har en betydelig innvirkning på økonomiske aktørers 

atferd ved at de endrer vilkårene for ut- og innlån i finansmarkedene. 

20.250  For hver garanti som stilles, finnes det tre parter: långiver, låntaker og garantist. Beholdninger og strømmer i 

forbindelse med lånetransaksjonen registreres opprinnelig mellom långiver og låntaker, men etter at garantien 

utløses registreres beholdninger og strømmer i forbindelse med garantistillelsen mellom långiver og garantist.  

Når garantier aktiveres medfører det at det registreres strømmer og endringer i balansene til debitor, kreditor 

og garantist. 

20.251  Det finnes tre hovedtyper av garantier: 

i) garantier som oppfyller definisjonen av et finansielt derivat, 

ii) standardiserte garantier og 

iii) engangsgarantier. 

Derivatlignende garantier 

20.252  Garantier som oppfyller definisjonen av finansielle derivater, er garantier som aktivt omsettes på 

finansmarkedene, f.eks. kredittapsforsikringer (credit default swaps – CDS). Derivatet bygger på 

misligholdsrisikoen for et referanseinstrument og er vanligvis ikke knyttet til et enkelt lån eller en enkelt 

obligasjon.  
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20.253  Når slike garantier stilles, foretar kjøperen en betaling til den finansinstitusjonen som oppretter derivatet. 

Dette registreres som en transaksjon i finansielle derivater. Endringer i verdien av derivatet registreres som 

omvurderinger. Dersom referanseinstrumentet misligholder, betaler garantisten kjøperen for dennes teoretiske 

tap på referanseobligasjonen. Dette registreres også som en transaksjon i finansielle derivater. 

Standardiserte garantier 

20.254  Standardiserte garantier dekker lignende typer kredittrisiko i et stort antall tilfeller. Det er ikke mulig å anslå 

misligholdsrisikoen for et enkelt lån med nøyaktighet, men det er mulig å anslå hvor mange av et stort antall 

lån som vil bli misligholdt. Behandlingen av standardiserte garantier er forklart i kapittel 5. 

Engangsgarantier 

20.255  Engangsgarantier benyttes i de tilfeller der vilkårene for lånet eller verdipapiret er så spesielle at det ikke er 

mulig å beregne risikoen knyttet til lånet med noen grad av nøyaktighet. Tildeling av en engangsgaranti 

betraktes generelt som en betinget transaksjon og registreres ikke som en finansiell eiendel/gjeld i 

garantistens balanse. 

20.256  I ekstraordinære tilfeller behandles engangsgarantier som offentlig forvaltning stiller til foretak i bestemte 

tilfeller av økonomiske vanskeligheter (f.eks. dersom foretakets ansvarlige kapital er negativ) og som 

innebærer en svært stor sannsynlighet for at garantien utløses, som om disse garantiene ble utløst ved 

opprettelsen (se også nr. 20.245). 

20.257  Når en garanti utløses behandles den på samme måte som en gjeldsovertakelse. Den opprinnelige gjelden 

avvikles og det opprettes en ny gjeldstransaksjon mellom garantisten og kreditor. Gjeldsovertakelsen 

innebærer at det registreres en kapitaloverføring til fordel for låntakeren som misligholder. 

Kapitaloverføringen utlignes av en finanstransaksjon der gjelden overføres fra foretaket til offentlig 

forvaltning. 

20.258  At garantien utløses medfører ikke nødvendigvis at det kreves at gjelden tilbakebetales med én gang. I 

henhold til påløptprinsippet bør hele gjeldsbeløpet som overtas, registreres på det tidspunkt garantien utløses 

og gjelden overtas. Garantisten er den nye låntakeren, og de avdrag som garantisten betaler på lånet og renten 

som påløper på gjelden som overtas, bør registreres når disse strømmene finner sted. Dersom en utløst garanti 

utelukkende innebærer betaling av avdrag og renter på lånet som har forfalt i løpet av regnskapsperioden, som 

er tilfellet ved kontantkrav, registreres en kapitaloverføring for de betalte beløpene. Ved gjentatte krav om 

utbetaling av deler av garantien, f.eks. tre ganger på rad, og det forventes at dette mønsteret vil vedvare, 

registreres en gjeldsovertakelse. 

20.259  Dersom den opprinnelige debitoren foretar en tilbakebetaling til garantisten når det har blitt ført en utgift på 

tidligere garantikrav, registrerer garantisten en inntekt. Denne inntekten skal imidlertid vurderes ut fra 

kriteriene for ekstraordinære store utbytter dersom debitor kontrolleres av garantisten. Dersom 

tilbakebetalingen overstiger næringsinntekten skal det overskytende beløpet registreres som uttak av 

egenkapital. 

Verdipapirisering 

Definisjon 

20.260  Verdipapirisering består i at verdipapirer utstedes på grunnlag av kontantstrømmer som eiendeler forventes å 

skape, eller andre inntektsstrømmer. Verdipapirer som avhenger av kontantstrømmer fra eiendeler kalles 

«verdipapirer med sikkerhet i eiendeler». 

20.261  Ved verdipapirisering overdrar initiativtakeren eierskap til eiendeler, eller retten til å motta bestemte 

framtidige strømmer, til en verdipapiriseringsenhet som i sin tur betaler et beløp til initiativtakeren fra sine 

egne midler. En slik verdipapiriseringsenhet kalles ofte et spesialforetak. Verdipapiriseringsenheten skaffer 

sine egne midler ved å utstede verdipapirer med sikkerhet i de eiendeler eller rettigheter til framtidige 

strømmer som initiativtakeren har overført til enheten. Det avgjørende spørsmålet ved registrering av 

verdipapiriseringsenhetens betaling til initiativtakeren, er hvorvidt overføringen av eiendelen er et salg av en 

eksisterende eiendel til verdipapiriseringsenheten eller en måte å låne på, der framtidige inntektsstrømmer 

stilles som sikkerhet. 

Kriterier for å betrakte verdipapiriseringen som et salg 

20.262  For at verdipapiriseringen skal kunne behandles som et salg, må det finnes en omsettelig eiendel i offentlig 

forvaltnings balanse og full eiendomsrett må overdras til verdipapiriseringsenheten, dokumentert ved at risiko 

og gevinster knyttet til eiendelen overføres. 

20.263  Verdipapirisering av framtidige inntektsstrømmer som ikke betraktes som avkastning på økonomiske 

eiendeler, f.eks. framtidige royalty-inntekter fra oljevirksomhet, anses som låneopptak for initiativtakeren.  
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20.264  Dersom verdipapiriseringen omfatter strømmer knyttet til en finansiell eller ikke-finansiell eiendel, må risiko 

og gevinster knyttet til eierskap av eiendelen overføres for at det skal kunne registreres et salg. 

20.265  Dersom offentlig forvaltning beholder en eierinteresse i verdipapiriseringen, ved at den utsetter betalingen av 

kjøpsprisen, dvs. retten til ytterligere strømmer ut over den opprinnelige verdipapiriseringsverdien, eller 

eiendomsretten til den siste transjen utstedt av verdipapiriseringsenheten, eller på annen måte, har det ikke 

funnet sted et salg og det er dermed tale om et låneopptak fra initiativtakerens side. 

20.266  Dersom offentlig forvaltning som initiativtaker stiller garanti om tilbakebetaling av eventuell gjeld stiftet av 

verdipapiriseringsenheten i forbindelse med eiendelen, har det ikke funnet sted en overføring av risikoen 

knyttet til eiendelen. Det har ikke funnet sted et salg og transaksjonen betraktes som låneopptak fra 

initiativtakerens side. Garantier kan stilles i ulike former, f.eks. forsikringskontrakter, derivater eller klausuler 

om substitusjon av eiendeler. 

20.267  Dersom det fastslås at verdipapiriseringsavtalen omfatter et reelt salg av en omsettelig eiendel, må det 

undersøkes hvilken sektor verdipapiriseringsenheten skal klassifiseres i. I avsnittet «Avgrensing av sektoren 

offentlig forvaltning» fastsettes kriterier for hvordan det kan fastslås om verdipapiriseringsenheten er en 

institusjonell enhet og om den fungerer som en finansformidler. Dersom verdipapiriseringsenheten 

klassifiseres i sektoren offentlig forvaltning, føres verdipapiriseringen som offentlig låneopptak. Dersom 

verdipapiriseringsenheten klassifiseres som andre finansformidlere (S.125) vil verdipapiriseringen registreres 

som et salg av eiendeler uten direkte innvirkning på offentlig forvaltnings gjeld og med en innvirkning på 

offentlig forvaltnings underskudd dersom strømmene verdipapiriseres som en ikke-finansiell eiendel. 

20.268  Dersom offentlig forvaltning senere yter vederlag, enten i form av kontantbetalinger eller på annen måte, 

f.eks. gjennom garantier, og overføringen av risiko dermed bortfaller, vil en verdipapiriseringstransaksjon 

som opprinnelig ble betraktet som et salg, fra dette tidspunktet bli klassifisert som et låneopptak med følgende 

transaksjoner: stiftelse av gjeld og kjøp av en eiendel med en kapitaloverføringsutgift dersom verdien av 

gjelden overstiger verdien av eiendelen.  

Registrering av strømmer 

20.269  Når en verdipapiriseringstransaksjon registreres som låneopptak registreres kontantstrømmen som overføres 

til verdipapiriseringsenheten først i offentlig forvaltnings regnskaper og samtidig som tilbakebetaling av 

gjeld, både renter og avdrag. 

20.270  Dersom kontantstrømmen opphører før gjelden er avskrevet, vil den gjenstående gjelden fjernes fra offentlig 

forvaltnings balanse gjennom postering under andre volumendringer. 

20.271  Når en gjeld er helt innfridd, registreres eventuelle gjenstående kontantstrømmer til verdipapiriseringsenheten 

i henhold til verdipapiriseringsavtalen, som utgifter for initiativtakeren. 

Annet 

Pensjonsforpliktelser 

20.272  Behandlingen av pensjonsordninger beskrives i kapittel 17, som også inneholder en tilleggstabell til 

hovedkontoene i ENS der alle pensjonsordningers forpliktelser skal gjøres rede for, herunder pensjons-

forpliktelser som oppstår som ledd i trygde- og pensjonsordninger. Pensjonsrettigheter fra ikke-fondsbaserte, 

ytelsesbaserte pensjonsordninger som er knyttet til ansettelsesforhold og forvaltes på oppdrag fra offentlig 

forvaltning, skal bare registreres i disse tilleggskontoene. 

Engangsbeløp 

20.273  Noen ganger kan enheter betale et engangsbeløp til offentlig forvaltning for at den skal overta noen av 

enhetens pensjonsforpliktelser. Slike store engangstransaksjoner skjer mellom en enhet i offentlig forvaltning 

og en annen enhet, vanligvis et offentlig foretak, og ofte i forbindelse med at foretakets status endres eller at 

det privatiseres. Offentlig forvaltning overtar vanligvis de aktuelle forpliktelsene mot en kontantbetaling som 

skal dekke et forventet underskudd ved overtakelsen. 

20.274  Ettersom transaksjonen i prinsippet utgjør en utveksling av kontanter i bytte mot en like stor forpliktelse i 

form av gjeld, bør den ikke påvirke målet på nettoformue og finansiell nettoformue og heller ikke endre 

offentlig forvaltnings nettofinansinvestering. Det kan imidlertid forekomme at pensjonsforpliktelsen ikke er 

oppført som gjeld i balansen for den enhet som overfører forpliktelsen og heller ikke for den den enhet som 

overtar forpliktelsen. Når pensjonsforpliktelsen overføres til offentlig forvaltning kan den f.eks. slås sammen 

med en trygdeordning som det ikke registreres gjeld for.  
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20.275  I slike sammenhenger bør engangsbeløpene betraktes som en forhåndsbetaling av trygde- og pensjonspremier. 

Ettersom det i praksis finnes så mange forskjellige ordninger, og for å unngå eventuelle forvrengninger i 

beregningen av aggregater som arbeidskraftkostnader og obligatoriske avgifter, registreres engangsbeløpet 

som et finansielt forskudd (F.8), dvs. en forhåndsbetaling av diverse løpende overføringer (D.75) som vil bli 

registrert på et senere tidspunkt i forhold tilknyttede pensjonsbetalinger. Engangsbetalingen vil derfor ikke få 

innvirkning på offentlig forvaltnings nettofinansinvestering det året forpliktelsene overføres. 

Offentlig-private partnerskap 

Offentlig-private partnerskaps omfang 

20.276  Offentlig-private partnerskap (OPP) er komplekse, langsiktige kontrakter mellom to enheter der den ene 

vanligvis er et selskap (eller en gruppe private eller offentlige selskaper) som kalles oppdragstaker eller 

partner, og den andre part er vanligvis en offentlig enhet som kalles oppdragsgiver. Innenfor rammen av det 

offentlig-privat partnerskapet har det berørte selskapet betydelige kapitalutgifter som det investerer i å skape 

eller fornye fast realkapital, som det deretter driver og forvalter for å produsere eller levere tjenester enten til 

den offentlige enheten eller til allmennheten på vegne av den offentlige enheten. 

20.277  Ved kontraktens utløp overtar oppdragsgiveren vanligvis den juridiske eiendomsretten til den faste 

realkapitalen. Den faste realkapitalen er som oftest knyttet til viktige offentlige tjenester som skoler, 

universiteter, sykehus og fengsler. Det kan også gjelde infrastruktur fordi mange store prosjekter som 

iverksettes som offentlig-private-partnerskap omfatter levering av tjenester som transport, kommunikasjon, 

energi, vann/avløp og avfall eller andre tjenester som vanligvis beskrives som infrastrukturtjenester. 

20.278  Følgende generelle beskrivelse dekker de vanligste regnskapsproblemene: et selskap påtar seg å anskaffe fast 

realkapital som det deretter benytter sammen med andre innsatsfaktorer til å produsere tjenester. Tjenestene 

kan leveres til offentlig forvaltning, enten til bruk som innsatsfaktorer i forvaltningens egen produksjon, f.eks. 

vedlikehold av motorvogner, eller de kan leveres som gratistjenester til allmennheten, f.eks. utdanning. I så 

fall foretar offentlig forvaltning regelmessige betalinger i løpet av kontraktsperioden, og selskapet forventer at 

betalingene skal dekke dets kostnader og gi en rimelig avkastning på investeringene selskapet har gjort. 

20.279  OPP-kontrakter etter denne definisjonen innebærer at oppdragsgiveren betaler oppdragstakeren gebyrer for 

«tilgang» eller «etterspørsel» og utgjør dermed en innkjøpsordning. I motsetning til andre langsiktige 

tjenestekontrakter skapes det en eiendel som er ment for et særskilt formål. En OPP-kontrakt innebærer at 

offentlig forvaltning kjøper en tjeneste som en oppdragstaker produserer ved å skape en eiendel. OPP-

kontrakter kan variere på mange måter med hensyn til hvordan eiendomsretten til eiendelene fordeles ved 

kontraktens utløp, krav til drift og vedlikehold av eiendelen i løpet av kontraktsperioden, pris, kvalitet og 

omfang av tjenestene som produseres osv. 

20.280  Når selskapet selger tjenester direkte til allmennheten, som f.eks. er tilfellet med bomveier, betraktes 

kontrakten som en konsesjon og ikke som et offentlig-privat-partnerskap. Prisen reguleres regelmessig av det 

offentlige og fastsettes til et nivå som selskapet forventer skal gi kostnadsdekning og en rimelig avkastning på 

dets investeringer. Ved kontraktens utløp kan det offentlige overta juridisk eierskap og kontroll med driften 

av eiendelen, eventuelt uten å betale for dette. 

20.281  I en OPP-kontrakt anskaffer selskapet den faste realkapitalen og er juridisk eier av eiendelen i løpet av 

kontraktsperioden, i noen tilfeller med støtte fra det offentlige. I kontrakten stilles det ofte som vilkår at 

eiendelene oppfyller de kravene til utforming, kvalitet og kapasitet som det offentlige har fastsatt, at de 

brukes på den måten det offentlige har fastsatt til å produsere de tjenester som kontrakten angir, og at de 

vedlikeholdes i samsvar med standarder som det offentlige angir. 

20.282  Videre vil eiendelenes levetid vanligvis være mye lengre enn kontraktsperioden, slik at det offentlige kan ha 

kontroll over eiendelen, bære risikoene og høste fordelene i en stor del av eiendelenes levetid. Det kan derfor 

ofte være vanskelig å fastslå om det er selskapet eller det offentlige som bærer størst risiko eller høster flest 

fordeler. 

Økonomisk eierskap og allokering av eiendelen 

20.283  Som ved leasingkontrakter fastsettes økonomisk eierskap til en eiendel i en OPP-kontrakt ved å vurdere 

hvilken part som bærer den største delen av risikoene og hvilken part som forventes å høste flest fordeler. 

Eiendelen, og følgelig også bruttoinvesteringen i fast realkapital, tilskrives denne parten. De viktigste 

risikoene og fordelene som bør vurderes er 

a)  byggerisiko, som omfatter kostnadsoverskridelser, eventuelle ekstrakostnader som følge av forsinket 

levering, manglende overholdelse av spesifikasjoner eller byggeforskrifter samt miljørisiko og annen 

risiko som medfører betaling til en tredjemann,  
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b)  tilgjengelighetsrisiko, som omfatter eventuelle ekstrakostnader til f.eks. vedlikehold og finansiering, og at 

det påløper straffegebyrer fordi omfanget av eller kvaliteten på tjenestene ikke oppfyller en standard som 

er i henhold til kontrakten, 

c)  etterspørselsrisiko, som omfatter muligheten for at etterspørselen etter en tjeneste er høyere eller lavere 

enn forventet,  

d)  restverdi- og foreldelsesrisiko, som omfatter risikoen for at eiendelen vil ha lavere verdi enn forventet 

ved kontraktperiodens utløp og utformingen av det offentliges kjøpsopsjon på eiendelen, 

e)  om oppdragsgiveren finansierer eller stiller garantier, eller om det forekommer fordelaktige vilkår for 

oppsigelse, særlig dersom kontrakten sies opp av oppdragstakeren. 

20.284  Risikoen og fordelene ligger hos oppdragstakeren dersom byggerisiko og enten etterspørsels- eller 

tilgjengelighetsrisiko i praksis er overført. Hovedfinansiering, garantier som dekker hoveddelen 

finansieringen, eller oppsigelsesvilkår som innebærer at finansieringsgiveren får tilbakebetalt hoveddelen av 

midlene som er stilt til rådighet dersom oppdragstakeren sier opp kontrakten, tilsier at ingen av disse risikoene 

i praksis er overført. 

20.285  På grunn av OPP-kontraktenes særskilte karakter, som omfatter komplekse eiendeler, og når vurderingen av 

risiko og fordeler ikke er entydig, er det relevant å spørre seg hvilken enhet som har bestemmende innflytelse 

på eiendelens art og hvordan vilkårene for de tjenester som produseres ved hjelp av eiendelen, fastsettes, 

særlig  

a)  i hvilken grad det offentlige fastsetter utforming, kvalitet og vedlikehold av eiendelen, 

b)  i hvilken grad det offentlige kan fastsette hvilke tjenester som produseres, hvilke enheter tjenestene skal 

leveres til og prisen på tjenestene, 

20.286  Bestemmelsene i den enkelte OPP-kontrakt skal evalueres for å avgjøre hvilken enhet som er den økonomiske 

eieren. På grunn av kompleksiteten og mangfoldet av offentlig-private-partnerskap bør alle fakta og forhold 

som berører den enkelte kontrakt tas i betraktning slik at den regnskapsmessige behandlingen som best 

avspeiler det underliggende økonomiske eierskapet, kan velges. 

Regnskapsmessige spørsmål 

20.287  Dersom vurderingen viser at selskapet er den økonomiske eieren og dersom det offentlige overtar den 

juridiske eiendomsretten ved kontraktens utløp uten en uttrykkelig betaling, noe som er vanlig, registreres det 

en transaksjon som viser det offentliges kjøp av eiendelen. En vanlig metode består i at det offentlige gradvis 

akkumulerer en finansiell fordring mens selskapet gradvis akkumulerer en tilsvarende gjeld slik at verdien av 

begge tilsvarer restverdien av eiendelen ved kontraktens utløp. Denne metoden krever at eksisterende 

pengetransaksjoner omorganiseres eller nye transaksjoner konstrueres ut fra en antagelser om eiendelens 

forventede verdi eller rentesatser. Dette innebærer at når OPP-eiendelen ikke inngår i den offentlige 

forvaltnings balanse, deles OPP-betalingene opp slik at en del representerer kjøp av en finansiell eiendel. 

20.288  En alternativ metode er å registrere endringen i det juridiske og økonomiske eierskapet ved kontraktens utløp, 

som en kapitaloverføring i naturalia. Kapitaloverføringsmetoden gir ikke et like godt bilde av den 

økonomiske virkeligheten som ligger til grunn, men databegrensninger, usikkerhet om eiendelens forventede 

restverdi og kontraktsvilkår som gir partene mulighet til å utøve ulike opsjoner, gjør den likevel til den mest 

egnede metoden. 

20.289  Et annet viktig problem oppstår når det offentlige anses som økonomisk eier av eiendelen, men ikke foretar 

en uttrykkelig betaling ved inngåelsen av kontrakten. Da må det konstrueres en transaksjon for anskaffelsen. 

Den vanligste alternativet er at anskaffelsen gjennomføres som en imputert finansiell leasingavtale på grunn 

av likheten med en faktisk finansiell leasingavtale. Om dette alternativet kan gjennomføres, avhenger 

imidlertid av kontraktsvilkårene i hvert enkelt tilfelle, hvordan de tolkes og eventuelt andre faktorer. Et lån 

kan f.eks. imputeres og faktiske betalinger fra det offentlige til selskapet, om slike finnes, kan omorganiseres 

slik at en del av hver betaling representerer tilbakebetaling på lånet. Dersom det ikke foreligger faktiske 

betalinger fra det offentlige, kan det konstrueres ikke-monetære transaksjoner for lånebetalingene. Andre 

måter det offentlige kan betale for eiendelen kan være gjennom forhåndsbetaling av på en operasjonell 

leasingavtale dersom en operasjonell leasingavtale imputeres eller det skapes en immateriell eiendel som gir 

selskapet rett til å bruke eiendelen i produksjonen av tjenester.  
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20.290  Et annet viktig problem gjelder målingen av produksjon. Uansett hvilken avgjørelse som tas om hvilken enhet 

som er den økonomiske eieren av eiendelen i løpet av kontraktsperioden og hvordan det offentlige til slutt 

overtar den, er det viktig å sikre at produksjonen måles korrekt. Også dette kan gjøres på flere måter og det 

avhenger av den nøyaktige situasjonen og datatilgjengeligheten hvilken måte som egner seg best. Problemet 

oppstår når det offentlige vurderes å være den økonomiske eieren av eiendelen, men selskapet bruker 

eiendelen i sin produksjon av tjenester. Det er ønskelig å vise verdien av kapitaltjenestene som en 

produksjonskostnad for selskapet, men dette kan kreve at det imputeres en operasjonell leasingavtale, som i 

sin tur kan kreve en omorganisering av faktiske transaksjoner eller at det konstrueres ikke-monetær 

transaksjoner som viser leasingbetalingene. Et alternativ er å vise kostnadene ved kapitaltjenester i offentlig 

forvaltnings produksjonskonto, men å klassifisere offentlig forvaltnings produksjon på samme måte som 

selskapets produksjon slik at den samlede produksjonen i økonomien blir klassifisert korrekt. 

Transaksjoner med internasjonale eller overnasjonale organisasjoner 

20.291  Transaksjoner mellom innenlandske enheter og internasjonale eller overnasjonale organisasjoner klassifiseres 

i sektoren utlandet. 

20.292  Et eksempel på slike transaksjoner er transaksjoner mellom innenlandske enheter som ikke tilhører offentlig 

forvaltning, og EUs institusjoner der disse betraktes som hovedpartene i transaksjonen selv om enheter i 

offentlig forvaltning spiller en rolle som formidler ved å kanalisere midlene. Hovedtransaksjonene registreres 

direkte mellom de to partene og får ingen innvirkning på offentlig sektor. Det offentliges rolle registreres som 

en finanstransaksjon (F.89). 

20.293  Registreringen av visse kategorier transaksjoner mellom innlendinger og EUs institusjoner er beskrevet 

under: 

a)  skatter: noen produktskatter, f.eks. importavgifter og særavgifter, skal betales til EUs institusjoner og 

andre overnasjonale organisasjoner. De er inndelt i tre kategorier: 

1)  skatter som betales direkte, f.eks. den tidligere avgiften som Det europeiske kull- og stålfellesskaps 

påla kull-, jern- og stålforetak, som registreres direkte, 

2)  skatter som kan inndrives av nasjonale myndigheter på vegne av EUs institusjoner eller andre 

overnasjonale organisasjoner, men der skatten regnes som betalt direkte av innenlandske 

produsenter. Eksempler er avgifter på importerte landbruksprodukter, monetære utjevningsbeløp på 

eksport og import, sukkeravgifter og skatt på isoglukose, medansvarsavgift på melk og korn, toll 

innkrevd på grunnlag av De europeiske fellesskaps integrerte tolltariff. Slike poster registreres 

direkte fra produsentene til den overnasjonale organisasjonen, og det offentliges rolle som 

mellommann registreres som en finansiell transaksjon, 

3)  innbetalinger av merverdiavgift i hver medlemsstat. Disse registreres som inntekt for nasjonale 

myndigheter, og de beløp som medlemsstaten overfører til EU registreres som en løpende overføring 

(D.76). Overføringen fra offentlig forvaltning registreres på det tidspunkt den skal betales,  

b)  subsidier: alle subsidier som overnasjonale organisasjoner betaler ut direkte til innenlandske produsenter, 

registreres som betalt direkte av den overnasjonale organisasjonen og ikke en innenlandsk offentlig 

enhet. Subsidier som betales til innenlandske produsenter og som kanaliseres gjennom enheter i offentlig 

forvaltning som opptrer som mellommenn, registreres likeledes som transaksjoner direkte mellom 

hovedpartene, men føres også under andre fordringer/gjeld (F.89) i offentlig forvaltnings konto for 

finanstransaksjoner, 

c)  diverse løpende overføringer: medlemsstatenes bidrag til Den europeisk unions budsjett for den tredje og 

fjerde inntektskilde skal bidra til at Den europeiske union får egne midler. Den tredje inntektskilde 

beregnes som en fast prosentsats av den enkelte medlemsstats mva-grunnlag. Den fjerde inntektskilde tar 

utgangspunkt i medlemsstatens bruttonasjonalinntekt. Slike betalinger betraktes som obligatoriske 

overføringer fra offentlige forvaltninger til Den europeiske union. De klassifiseres som diverse løpende 

overføringer og registreres når de forfaller til betaling, 

d)  løpende internasjonalt samarbeid: de fleste andre løpende overføringer, både kontantoverføringer og 

naturaloverføringer, mellom offentlig forvaltning og utenlandske enheter, inklusive internasjonale 

organisasjoner, klassifiseres som løpende internasjonalt samarbeid. Dette omfatter løpende bistand til 

utviklingsland og lønn til lærere, rådgivere og andre representanter som opptrer på vegne av den 

offentlige forvaltningen i utlandet. Et kjennetegn ved løpende internasjonalt samarbeid er at det består av 

frivillige overføringer,  
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e)  kapitaloverføringer: en internasjonal eller overnasjonal organisasjon kan yte eller motta 

investeringstilskudd, både i kontanter og naturalier, og foreta eller motta andre kapitaloverføringer, særlig 

som motsvarende transaksjon til en gjeldsettergivelse eller en gjeldsovertakelse, 

f)  finanstransaksjoner: noen finanstransaksjoner, vanligvis lån, kan registreres når de ytes av internasjonale 

organisasjoner som Verdensbanken og Det internasjonale valutafondet. Offentlig forvaltnings 

investeringer i kapitalen til internasjonale eller overnasjonale organisasjoner bortsett fra Det 

internasjonale valutafond, klassifiseres som annen egenkapital (F.519), men dersom det ikke er mulighet 

for tilbakebetaling klassifiseres de som løpende internasjonalt samarbeid. 

20.294  Den europeiske unions institusjoner foretar betydelige løpende overføringer og kapitaloverføringer gjennom 

strukturfond som f.eks. Det europeiske sosialfond, Det europeiske fond for regionsutvikling og 

Utjevningsfondet. De endelige mottakerne av slike overføringer kan være enheter i eller utenfor offentlig 

forvaltning. 

20.295  Tilskudd fra strukturfondene innebærer ofte samfinansiering, der EU bidrar med midler til en investering som 

den offentlige forvaltningen foretar. Det kan forekomme en blanding av forskuddsbetalinger, 

interimbetalinger og sluttbetalinger, som kanaliseres gjennom minst én enhet i offentlig forvaltning. 

Innenlandske enheter i offentlig forvaltning kan også betale ut forskudd på forventede inntekter fra EU. 

20.296  Når enheter utenfor offentlig forvaltning er tilskuddsmottakere, blir eventuelle forskudd på forventet inntekt 

fra EU som utbetales av den offentlige forvaltningen, registrert som finanstransaksjoner under andre 

fordringer/gjeld. Motparten i finanstransaksjonen er EU dersom tidspunktet for den ikke-finansielle 

transaksjonen har inntrådt, ellers er det tilskuddsmottakeren. Postene under andre fordringer/gjeld avvikles 

når kontantbetalingen er gjort. 

20.297  Overføringer i forbindelse med samfinansierte offentlige utgifter registreres på det tidspunkt EU gir sin 

tillatelse. 

20.298  Det kan finnes tilfeller der forskuddene fra offentlig forvaltning overstiger det beløp som fastsettes i 

godkjenningsprosessen. Dersom mottakeren kan betale tilbake det overskytende beløpet medfører dette at 

annen gjeld som mottakeren har til det offentlige, avvikles. Dersom mottakeren ikke kan betale tilbake, 

registreres det en kapitaloverføring fra offentlig forvaltning som utligner annen gjeld. 

20.299  Når enheter i offentlig forvaltning er mottakere framføres den offentlige inntekten til tidspunktet for utgiften, 

noe som er en fravikelse av hovedregelen for registreringstidspunkt for slike overføringer. Dersom det er en 

betydelig forskjell mellom tidspunktet for utgiften og mottak av tilskuddet, kan inntekten registreres når 

kravet framsettes til EU. Dette kan bare gjøres når det mangler pålitelig informasjon om utgiftstidspunktet, 

det er tale om store beløp eller tidsforskjellen mellom utgiftstidspunktet og kravtidspunktet er liten. 

20.300  Alle forskuddsbetalinger fra EU til enheter i offentlig forvaltning som sluttmottaker, som gjøres på 

begynnelsen av flerårige programmer, registreres som finansielle forskudd. 

Utviklingsbistand 

20.301  Offentlige forvaltninger yter bistand til andre land i form av lån med en rente som bevisst settes lavere enn 

markedsrenten på et lån med tilsvarende risiko (konsesjonelle lån som beskrevet i avsnittet «Problemstillinger 

knyttet til regnskaper for offentlig forvaltning», «Gjeldstransaksjoner»), eller i form av tilskudd i kontanter 

eller naturalier. 

20.302  Det kan ofte være vanskelig å registrere internasjonal bistand i form av tilskudd i naturalier, som 

matvareleveranser. Det kan være stor forskjell i prisene på varer eller tjenester som leveres i naturalier, f.eks. 

matleveranser, i mottakerlandet og i giverlandet. Som generelt prinsipp skal verdien av varene eller tjenestene 

som leveres til mottakeren anses for å være like kostnaden ved å levere bistanden til mottakeren. Følgelig skal 

prisene i giverlandet benyttes som grunnlag for beregning av gavens verdi. I tillegg til selve varene eller 

tjenestene skal alle identifiserbare ytterligere kostnader i forbindelse med levering av varene eller tjenestene 

medregnes, f.eks. kostnader til transport til mottakerlandet, levering i mottakerlandet, lønn til offentlig ansatte 

som forbereder forsendelsene eller fører tilsyn med leveringen, forsikringskostnader osv.  
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OFFENTLIG SEKTOR 

20.303  Offentlig sektor består av offentlig forvaltning og offentlige foretak. De elementene som utgjør offentlig 

sektor finnes allerede i systemets hovedinndeling av sektorer og kan omorganiseres slik at det kan utarbeides 

regnskaper for offentlig sektor. Dette gjøres ved at undersektorene i offentlig forvaltning og de offentlige 

undersektorene innen ikke-finansielle og finansielle foretak samles. 

Ikke-finansielle 

foretak 
Finansielle foretak Offentlig forvaltning Ideelle organisasjoner Husholdninger 

Offentlig Offentlig Offentlig Privat Privat 

Privat Privat  

20.304 Offentlige finansielle foretak kan videre deles inn i sentralbanken og andre offentlige finansielle foretak, som 

igjen kan deles inn i undersektorer av finansielle foretak der det er hensiktsmessig. 

Tabell 20.2 — Offentlig sektor og dens undersektorer 

Offentlig forvaltning Offentlige foretak 

Statsforvalt-

ning 

Delstatsfor-

valtning 

Kommune-

forvaltning 

Trygde-

forvaltningen 

Offentlige 

ikke-

finansielle 

foretak 

Offentlige finansielle foretak 

Sentralbanker Andre 

offentlige 

finansielle 

foretak 

20.305  Regnskaper for offentlig sektor kan utarbeides i tråd med rammene og kontosystemet i ENS, og i prinsippet er 

både konsoliderte og ikke-konsoliderte versjoner nyttige for analyseformål. Alternative oppstillinger, f.eks. de 

konsoliderte og ikke-konsoliderte motstykkene til statistikken over offentlig forvaltnings finanser som er 

beskrevet tidligere i dette kapittelet, er også nyttige. 

20.306  Alle institusjonelle enheter som inngår i offentlig sektor er innenlandske enheter som kontrolleres av offentlig 

forvaltning, enten direkte eller indirekte av enheter i offentlig sektor i fellesskap. Kontroll over en enhet er 

definert som evne til å fastsette enhetens generelle politikk. Dette beskrives nærmere nedenfor. 

20.307  Skillet mellom en enhet i offentlig sektor som er del av offentlig forvaltning, og et offentlig foretak gjøres på 

grunnlag av en vurdering av om enheten er en markedsprodusent eller ikke, som beskrevet i kapittel 3 og 

ovenfor. Enheter i offentlig sektor som ikke er markedsprodusenter klassifiseres i sektoren offentlig 

forvaltning, og enheter i offentlig sektor som er markedsprodusenter klassifiseres som offentlige foretak. Det 

eneste unntaket fra denne hovedregelen gjelder visse finansinstitusjoner som enten fører tilsyn med eller yter 

tjenester til finanssektoren. Disse klassifiseres som offentlige finansielle foretak uansett om de er 

markedsprodusenter eller ikke. 

20.308  Et organs juridiske form er ikke retningsgivende for hvilken sektor det klassifiseres i. Noen foretak i offentlig 

sektor som juridisk sett er selskaper, kan f.eks. være ikke-markedsproduserende enheter og derfor klassifisert 

i sektoren offentlig forvaltning og ikke som offentlige foretak.  

Kontroll i offentlige sektor 

20.309  Kontroll over en innenlandsk enhet i offentlig sektor defineres som evnen til å fastsette enhetens generelle 

politikk. Dette kan skje gjennom direkte rettigheter som innehas av en enkelt enhet i offentlig sektor, eller 

kollektive rettigheter som innehas av mange. Følgende indikatorer viser om det foreligger kontroll: 

a)  rett til å utnevne, nedlegge veto mot eller avsette et flertall av ledende medarbeidere, styremedlemmer 

osv. Retten til å utnevne, avsette, godkjenne eller nedlegge veto mot et flertall av medlemmene i en 

enhets styrende organ, er tilstrekkelig for å avgjøre om det foreligger kontroll. Slike rettigheter kan 

innehas direkte av en enkelt enhet i offentlig sektor, eller indirekte av flere enheter i offentlig sektor i 

fellesskap. Dersom de første utnevnelsene kontrolleres av offentlig sektor, men etterfølgende erstatninger 

ikke er underlagt slik kontroll, forblir enheten i offentlig sektor fram til det tidspunkt da flertallet av 

styremedlemmene ikke er utnevnt under kontroll,   
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b)  rett til å utnevne, nedlegge veto mot eller avsette nøkkelpersonell. Dersom enhetens generelle politikk 

kontrolleres av innflytelsesrike medlemmer av styret, f.eks. administrerende direktør, styreleder eller 

finansdirektør, tillegges fullmakten til å utnevne, nedlegge veto mot eller avsette slikt personell større 

vekt, 

c)  rett til å utnevne, nedlegge veto mot eller avsette flertallet av medlemmene i viktige komiteer i enheten. 

Dersom fastsettelsen av viktige deler av enhetens generelle politikk, f.eks. godtgjørelser til ledende 

personale, lønn og forretningsstrategi, delegeres til underkomiteer, er retten til å utnevne, nedlegge veto 

mot eller avsette medlemmer av disse underkomiteene avgjørende for om det foreligger kontroll, 

d)  innehav av flertallet av stemmerettene. Dette vil vanligvis tilsi kontroll dersom vedtak gjøres etter 

prinsippet én aksje, én stemme. Aksjer kan eies direkte eller indirekte, der alle de offentlige enhetene eier 

aksjene sammen. Dersom vedtak ikke gjøres etter prinsippet én aksje, én stemme bør situasjonen 

analyseres for å fastslå om offentlig sektor har flertall, 

e)  retter i henhold til særskilte aksjer og opsjoner. Slike «gylne» eller særskilte aksjer var en gang i tiden 

vanlige i privatiserte selskaper og forekommer også i visse spesialforetak. I noen tilfeller kan slike aksjer 

gi enheter i offentlig sektor visse rettigheter som beskytter deres interesser og som kan være permanente 

eller tidsbegrensede. At det finnes slike aksjer, er ikke i seg selv en indikator på kontroll, men forholdet 

må analyseres nøye, særlig med hensyn til i hvilke tilfeller rettighetene kan gjøres gjeldende. Dersom 

rettighetene får innvirkning på enhetens løpende generelle politikk, vil de ha betydning for 

klassifiseringen av enheten. I andre tilfeller vil det være tale om særskilte fullmakter som gir rett til å 

styre den generelle politikken i krisesituasjoner osv. Disse anses som irrelevante dersom de ikke får 

innvirkning på den rådende politikken, men dersom fullmaktene benyttes vil det føre til at enheten 

umiddelbart omklassifiseres. En lignende situasjon oppstår dersom enheter i offentlig sektor har opsjon 

på kjøp av aksjer på bestemte vilkår. Da må det vurderes om retten til å utøve opsjonen påvirker den 

enhetens generelle politikk, 

f)  rett til å kontrollere på grunnlag av avtaler. Dersom alt salg fra en enhet går til en enkelt enhet eller en 

gruppe enheter i offentlig sektor, kan det foreligge en dominerende innflytelse som kan anses som 

kontroll. At enheten har andre kunder, eller har mulighet til å ha andre kunder, er en indikator på at 

enheten ikke er kontrollert av enheter i offentlig sektor. At enheten på grunn av den offentlige sektorens 

innflytelse bare har begrenset mulighet til å ha andre kunder enn offentlig sektor, er en indikator på at 

enheten er kontrollert av offentlig sektor, 

g)  rett til å kontrollerer på grunnlag av avtaler om / tillatelse til å oppta lån. Långivere setter ofte rett til 

kontroll som vilkår for å gi lån. Dersom offentlig sektor krever kontroll for å gi lån, eller som vern mot 

risiko ved garantistillelse, og denne kontrollen er strengere enn den som normalt ville blitt utøvd av en 

bank, tyder dette på kontroll. At en enhet må ha tillatelse fra offentlig sektor for å oppta lån, er en 

indikator på kontroll, 

h)  kontroll gjennom overdreven regulering. Dersom reguleringen er så stram at den i praksis dikterer 

foretakets generelle politikk, er det en form for kontroll. Offentlige myndigheter kan i noen tilfeller drive 

omfattende regulering, særlig på områder med monopol og i forbindelse med privatiserte 

forsyningstjenester der det foreligger et element av forsyningsplikt. Viktige områder som prisfastsettelse, 

kan være regulert uten at enheten avgir kontroll over sin generelle politikk. Det at enheten selv velger å 

drive virksomhet i et strengt regulert miljø er også en indikator på at enheten ikke er underlagt kontroll, 

i)  annet. Det kan også oppnås kontroll gjennom fullmakter eller rettigheter fastsatt i en enhets vedtekter, 

f.eks. til å fastsette begrensninger med hensyn til virksomhet, mål og drift, godkjenne budsjetter eller 

hindre vedtektsendringer eller avvikling, godkjenne utbytteutbetalinger eller avslutte enhetens 

forbindelse med offentlig sektor. En enhet som helt, eller nesten helt, finansieres av offentlig sektor anses 

for å være kontrollert av denne dersom kontrollen med finansieringen er streng nok til at enhetens 

generelle politikk på området dikteres. 

20.310  Hvert klassifiseringstilfelle må vurderes særskilt og alle indikatorene er ikke nødvendigvis relevante i hvert 

tilfelle. Noen av indikatorene, f.eks. indikatorene beskrevet i 20.309 bokstav a), c) og d), er i seg selv nok til å 

fastslå at det foreligger kontroll. I andre tilfeller kan en rekke separate indikatorer til sammen være tegn på 

kontroll. 

Sentralbanker 

20.311  Sentralbanker anses vanligvis som offentlige finansforetak, selv i tilfeller der den juridiske eiendomsretten 

helt eller i hovedsak ligger hos offentlig forvaltning. De anses som offentlige foretak fordi offentlig 

forvaltning er økonomisk eier eller utøver kontroll på annen måte.  
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20.312  En sentralbank er en finansformidler hvis virksomhet reguleres av særskilte juridiske bestemmelser og som er 

underlagt generell kontroll av den offentlige forvaltningen (som representerer nasjonale interesser) selv om 

sentralbanken nyter en stor grad av handlefrihet eller uavhengighet i utøvelsen av sin hovedvirksomhet 

(særlig pengepolitikken). Det avgjørende punkt her er sentralbankens hovedfunksjon og -virksomhet — å 

forvalte en nasjons internasjonale reserver, utstede nasjonal valuta og gjennomføre pengepolitikken  

— snarere enn dens juridiske status. Offentlig forvaltning har ofte en formell rett til proveny ved avvikling. 

20.313  På grunn av denne eierinteressen eller den offentlige forvaltningens rolle, blir den offentlige forvaltningens 

eiendomsrett til sentralbankens egenkapital — eller i hvert fall i de internasjonale reserver som sentralbanken 

forvalter — registrert i nasjonalregnskapet som økonomisk eierskap også i tilfeller der offentlig forvaltning 

ikke har juridisk eierskap. 

Offentlige selskapslignende foretak 

20.314  Offentlige selskapslignende foreta har ikke de juridiske egenskaper som kjennetegner uavhengige selskaper, 

men måten de opptrer på er tilstrekkelig forskjellig fra atferden til deres eiere, og mer lik enheter i sektorene 

ikke-finansielle eller finansielle foretak, til at de kan betraktes som institusjonelle enheter. 

20.315  De selskapslignende foretakenes virksomhet skal være avgrenset og det må foreligge tilstrekkelige 

opplysninger til at det kan utarbeides fullstendige regnskaper (se nr. 2.13 bokstav f), og de må være 

markedsprodusenter. 

Spesialforetak og utenlandske enheter 

20.316  Enheter i offentlig sektor kan opprette spesialforetak (SPV/SPE). Slike enheter har ofte ingen ansatte eller 

ikke-finansielle eiendeler, og deres fysiske tilstedeværelse kan være begrenset til et «postkasseselskap» som 

bekreftelse på deres registreringssted. De kan være hjemmehørende på et annet territorium. 

20.317  Spesialforetak som er opprettet av offentlig forvaltning må granskes for å finne ut om de har myndighet til å 

opptre uavhengig, om det er satt begrensninger for deres virksomhet og om de bærer risikoene og høster 

fordelene knyttet til de eiendelene og den gjelden de eier. Dersom de ikke oppfyller disse kriteriene, betraktes 

de ikke som separate institusjonelle enheter og innenlandske enheter konsolideres de med den enheten i 

offentlig sektor som opprettet dem. Utenlandske enheter registreres de på konto for utlandet og eventuelle 

transaksjoner de foretar omkanaliseres via den enheten i offentlig sektor som opprettet dem. 

20.318  Utenlandske internasjonale fellesforetak mellom offentlige forvaltninger, der ingen av partene har kontroll 

over enheten, føres forholdsmessig på partene som fiktive innenlandske enheter. 

Fellesforetak 

20.319  Enheter i offentlig og privat sektor kan opprette et fellesforetak slik at det kan etableres en institusjonell 

enhet. Denne enheten inngår kontrakter i eget navn og skaffer finansiering for egne formål. Enheten 

klassifiseres i offentlig eller privat sektor avhengig av hvilken av partene som kontrollerer den. 

20.320  I de fleste fellesforetak er det i praksis felles kontroll. Dersom enheten klassifiseres som en ikke-

markedsproduserende enhet blir den per konvensjon klassifisert i sektoren offentlig forvaltning ettersom 

enhetens opptrer på samme måte som en offentlig enhet. Dersom enheten klassifiseres som en 

markedsproduserende enhet og kontrollen er likt fordelt mellom partene, deles enheten i to hvorav den ene 

halvdelen føres i offentlig sektor og den andre i privat sektor. 

 ______  
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KAPITTEL 21 

SAMMENHENGEN MELLOM FORETAKSREGNSKAPER OG NASJONALREGNSKAPER OG MÅLING 

AV FORETAKENES VIRKSOMHET 

21.01  I nasjonalregnskapene er foretaksregnskaper, sammen med foretaksundersøkelser, en viktig kilde til 

opplysninger om foretakenes virksomhet. Nasjonalregnskapene og foretaksregnskapene har en rekke 

fellestrekk, hvorav særlig kan nevnes: 

a)  registrering av transaksjoner i kontoer, dvs. i tabeller med to kolonner, 

b)  verdsetting i pengeverdi, 

c)  bruk av saldoposter, 

d)  registrering av transaksjoner når de finner sted, og 

e)  intern sammenheng mellom kontoene i systemet. 

Nasjonalregnskapene skiller seg likevel fra foretaksregnskaper på en rekke punkter ettersom de har ulike 

formål. Formålet med nasjonalregnskapene er å beskrive, innenfor en sammenhengende ramme, all 

virksomhet i et land og ikke bare virksomheten til et foretak eller en gruppe foretak. Ønsket om et konsistent 

bilde av alle enheter i en økonomi og forholdet mellom dem og utlandet, fører til begrensninger som 

foretaksregnskaper ikke rammes av. 

21.02  Det finnes internasjonale standarder for føring av nasjonalregnskaper som er felles for alle verdens land. 

Utarbeidingen og anvendelsen av foretaksregnskaper er forskjellig fra land til land. Det arbeides imidlertid 

med å utarbeide felles internasjonale standarder for foretaksregnskaper. Harmoniseringen på verdensplan 

startet 29. juni 1973 med opprettelsen av IASC (International Accounting Standards Committee) som fikk i 

oppgave å utvikle grunnleggende regnskapsstandarder omtalt som IAS (International Accounting Standards) 

og senere som IFRS (International Financial Reporting Standards), som kunne anvendes verden over. I Den 

europeiske union har selskaper som er børsnotert i EU, utarbeidet konsoliderte regnskaper i samsvar med 

IFRS-referanserammen siden 2005. 

21.03  Detaljerte retningslinjer for innholdet i foretaksregnskapene og hvordan de skal koples til 

nasjonalregnskapene finnes i spesialiserte håndbøker. I dette kapittelet besvares de vanligste spørsmålene i 

forbindelse med utarbeidelsen av nasjonalregnskapene på grunnlag av foretaksregnskaper, og det settes 

søkelys på visse problemstillinger ved måling av foretakenes virksomhet. 

SÆRSKILTE REGLER OG METODER FOR FØRING AV FORETAKSREGNSKAPER 

21.04  For å kunne trekke ut opplysninger fra foretaksregnskaper, er det viktig at de som utarbeider 

nasjonalregnskapet forstår de internasjonale regnskapsstandardene for private selskaper og offentlige 

forvaltningsorganer. Standardene for private selskaper utarbeides og vedlikeholdes av IASB (International 

Standards Board), og for offentlige forvaltningsorganer av IPSASB (International Public Sector Accounting 

Standards Board). I avsnittene under beskrives de generelle prinsippene for føring av foretaksregnskaper. 

Registreringstidspunkt 

21.05  I foretaksregnskaper registreres transaksjoner på det tidspunkt de gjennomføres og gir opphav til fordringer 

og forpliktelser, uavhengig av betalingstidspunktet. Dette kalles registrering etter påløptprinsippet og skiller 

seg fra kontantprinsippet. Også nasjonalregnskapet oppstilles etter påløptprinsippet. 

Dobbel og firedobbel regnskapsføring 

21.06  I foretaksregnskaper registreres hver av foretakets transaksjoner minst to ganger – hvert beløp føres en gang 

på debetsiden og en gang på kreditsiden av regnskapene med samme verdi. Slik dobbelføring gjør det mulig å 

kontrollere om regnskapene er konsistente. 

I nasjonalregnskapet benyttes det for de fleste transaksjoner firedobbel føring. En transaksjon registreres to 

ganger for hver av de institusjonelle enhetene som inngår i transaksjonen, for eksempel en gang som en ikke-

finansiell transaksjon i kontoene for produksjon, inntekt og kapital, og en gang som en finansiell transaksjon 

knyttet til endringen i finansielle eiendeler og gjeld. 

Verdsetting 

21.07  I både foretaksregnskaper og nasjonalregnskapet registreres transaksjoner til den pris som er avtalt mellom 

partene som inngår i transaksjonen.   
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Eiendeler og gjeld verdsettes vanligvis til opprinnelig anskaffelseskost eller historisk kost i foretakenes 

finansregnskap, noen ganger i kombinasjon med andre priser, f.eks. markedspris for lagerbeholdninger. 

Finansielle instrumenter bør verdsettes til virkelig verdi, noe som skal gjenspeile markedsprisene ved bruk av 

bestemte verdsettingsmetoder der dette er hensiktsmessig. 

I nasjonalregnskapet registreres eiendeler og gjeld til løpende verdi i den perioden balansen gjelder for, ikke 

til opprinnelig verdi. 

Resultatregnskap og balanse 

21.08  I foretaksregnskapene oppstilles det to finansregnskaper: resultatregnskap og balanse. I resultatregnskapet 

vises transaksjoner for inntekter og kostnader, og i balansene beholdninger av eiendeler og gjeld. 

Finansregnskapene er oppstilt i form av kontoer som viser saldopostene i kontoene og transaksjoner på 

aggregert nivå. Resultatregnskapet og balansene henger nøye sammen. Resultatregnskapets saldo viser 

foretakets resultat. Resultatet inngår også i balansen. 

21.09  De transaksjonskontoene der saldopostene inngår i resultatregnskapet kalles strømningskontoer. Formålet 

med diss kontoene er å vise summen av inntekter og utgifter i løpet av regnskapsåret. 

21.10  Balansene er kontoer over beholdninger. De viser verdien av eiendeler og gjeld ved utgangen av 

regnskapsåret. 

NASJONALREGNSKAP OG FORETAKSREGNSKAP: PRAKTISKE SPØRSMÅL 

21.11  For at nasjonalregnskapet skal kunne nyttiggjøre seg av foretaksregnskap i større omfang og ikke bare i 

isolerte tilfeller, må en rekke vilkår være oppfylt. 

Det første vilkåret er tilgang til foretaksregnskap. Store foretak har som regel plikt til å offentliggjøre sine 

regnskaper. Private eller offentlige organer har opprettet databaser over slike regnskaper og det er viktig at de 

som utarbeider nasjonalregnskapet får tilgang til disse databasene. Når det gjelder store foretak, er det 

vanligvis mulig å innhente regnskapene direkte fra dem. 

Det andre vilkåret som må være oppfylt, er at de regnskapsdokumentene som foretakene offentliggjør, til en 

viss grad er standardisert ettersom dette er en forutsetning for at de skal kunne databehandles. Stor grad av 

standardisering henger ofte sammen med at det finnes et organ som samler inn regnskaper i standardisert 

form fra foretakene. Innsamlingen kan utføres på frivillig basis, f.eks. av et organ som driver et 

regnskapssenter og utfører analyser for medlemmenes regning, eller den kan være obligatorisk som i de 

tilfeller der skattemyndighetene foretar innsamlingen. I begge tilfeller må de som utarbeider 

nasjonalregnskapet be om tilgang til databasene og overholde gjeldende retningslinjer for fortrolighet. 

21.12  Foretaksregnskaper kan brukes også når regnskapene ikke oppstilles i standardisert form. I mange land 

domineres sektorer i økonomien av noen få store foretak, og regnskapene for disse store foretakene kan 

brukes i nasjonalregnskapet. Nyttig informasjon finnes også i notene til regnskapene, f.eks. nærmere 

opplysninger om postene i regnskapet eller veiledning til hvordan de skal tolkes. 

21.13  Foretaksundersøkelser er en annen viktig kilde til opplysninger om næringsvirksomhet som kan brukes i 

nasjonalregnskapet. Slike undersøkelser gir tilfredsstillende resultater dersom spørsmålene som stilles er i 

samsvar med postene og begrepene i foretaksregnskapene. Et foretak vil ikke kunne gi pålitelige opplysninger 

med mindre de kan hentes ut fra foretakets eget informasjonssystem. Selv i beste fall, der de som utarbeider 

nasjonalregnskapet får tilgang til regnskapsdatabaser, vil foretaksundersøkelser være nødvendig ettersom 

opplysningene som finnes i slike databaser sjelden er detaljerte nok til at de oppfyller alle behovene ved 

utarbeidelse av nasjonalregnskapet. 

21.14  Globaliseringen gjør det vanskeligere å bruke foretaksregnskaper ved utarbeidelse av nasjonalregnskapene. 

Foretaksregnskaper må stilles opp på nasjonalt grunnlag for å være til nytte, og dette kan ikke gjøres når 

foretaket har datterforetak i utlandet. Når foretakets virksomhet strekker seg ut over det nasjonale territorium, 

må det gjøres tilpasninger for å kunne skape et nasjonalt bilde basert på foretakets regnskaper. Foretakene 

skal enten levere regnskaper på nasjonalt grunnlag til foretaksregnskapsdatabasen eller tilpasse regnskapene 

til et nasjonalt grunnlag. Når skattemyndighetene innhenter regnskaper fra foretakene vil de normalt kreve at 

dataene utarbeides på nasjonalt grunnlag for å kunne beregne skatt på resultatet, og dette er mest fordelaktig 

når foretaksregnskapene skal brukes i nasjonalregnskapene. 

21.15  Et annet praktisk vilkår er at regnskapsåret bør samsvare med nasjonalregnskapets referanseperiode. For 

årsregnskaper er dette vanligvis kalenderåret, så for at foretaksregnskapene på best mulig måte skal kunne 

brukes i nasjonalregnskapet, er det ønskelig at de fleste foretakene innleder sine regnskapsår 1. januar. 

Foretakene kan velge andre startdatoer for sine regnskaper. For transaksjoner som tilsvarer strømmer i 

nasjonalregnskapet kan det ofte godtas at regnskaper som følger kalenderåret gjenskapes ved at deler av to 

påfølgende regnskapsår kombineres, men for balanser gir denne metoden mindre tilfredsstillende resultater, 

særlig for poster som kan ha raske svingninger i løpet av året. Store foretak utarbeider ofte 

kvartalsregnskaper, men de samles sjelden inn systematisk.  
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OVERGANGEN FRA FORETAKSREGNSKAPER TIL NASJONALREGNSKAPER. EKSEMPEL: IKKE-

FINANSIELLE FORETAK 

21.16  Ved bruk av data fra ikke-finansielle foretaks foretaksregnskaper i utarbeidelsen av nasjonalregnskapet kreves 

det flere justeringer. Disse justeringene kan inndeles i tre kategorier: begrepsmessige justeringer, justeringer 

for å muliggjøre konsistens med regnskaper for andre sektorer og justeringer for å oppnå fullstendighet. 

Begrepsmessige justeringer 

21.17  Begrepsmessige justeringer kreves fordi foretaksregnskapene ikke er basert på nøyaktig de samme begrepene 

som nasjonalregnskapene, og fordi verdsettingsmetodene kan være forskjellige selv om begrepene ligger nært 

opp til hverandre. Eksempler på begrepsmessige justeringer ved beregning av produksjon er som følger: 

a)  justeringer for omregning til basispriser. Foretakenes omsetning føres normalt eksklusive mva., men ofte 

inklusive produktskatter. Omvendt inngår produktsubsidier sjelden i omsetningen. Det er derfor 

nødvendig å foreta justeringer i dataene fra foretaksregnskapene ved å trekke fra produktskattene og 

legge til produktsubsidiene for å få fram et estimat over produksjon i basispriser, 

b)  forsikringspremier. Forsikringspremier som foretakene betaler, er en del av deres utgifter, men i 

nasjonalregnskapet må de deles inn i tre deler: nettopremier, forsikringstjenester og premietillegg. Bare 

tjenestedelen regnes som produktinnsats og det gjøres en korreksjon ved å trekke nettopremier og 

premietillegg fra bruttobetalingen. 

Justeringer for å oppnå konsistens med regnskaper for andre sektorer 

21.18  For at foretaksregnskapene skal kunne brukes i nasjonalregnskapet, må de være konsistente med regnskapene 

for andre foretak og enheter i andre institusjonelle sektorer. Skatter og subsidier som verdsettes på grunnlag 

av foretaksregnskaper, må derfor være konsistente med de skatter og subsidier som henholdsvis mottas og 

betales av offentlig forvaltning. I praksis blir dette ikke overholdt og det er nødvendig med regler for å oppnå 

konsistens. Opplysninger fra offentlig forvaltning er som oftest mer pålitelige enn opplysninger fra 

foretakene, og dataene fra foretaksregnskapene blir derfor justert. 

Eksempler på justeringer for å oppnå fullstendighet 

21.19  Eksempler på situasjoner der data fra foretaksregnskaper justeres for å oppnå fullstendighet, er ved mangel på 

statistiske data, ved fritak fra plikt til å levere selvangivelse og ved skatteunndragelse. 

Eksempler på særskilte justeringer er som følger: 

a)  unndragelse av opplysninger om solgt produksjon og salg av varer for videresalg. Foretakene kan sette 

verdien av omsetningen for lavt for å unngå å betale skatt, og det justeres da for denne 

underrapporteringen på grunnlag av opplysninger fra skattekontorene, 

b)  naturalinntekt er godtgjørelse til arbeidstakere i form av varer eller tjenester som de mottar kostnadsfritt. 

Når denne produksjonen og inntekten ikke føres i foretaksregnskapene justeres de registrerte verdiene for 

bruk i nasjonalregnskapet. Dersom arbeidstakerne har fri bolig, skal et anslag over tilsvarende husleie 

medregnes i produksjonen og arbeidstakerens lønn dersom de ikke allerede inngår i foretaksregnskapene, 

c)  drikkepenger. Dersom arbeidstakere mottar drikkepenger fra foretakets kunder, skal disse anses som en 

del av omsetningen og dermed også produksjonen. Det gjøres et anslag over drikkepenger som ikke 

registreres som produksjon og arbeidstakeres inntekt i foretaksregnskapene, og produksjonen og 

inntekten justeres for bruk i nasjonalregnskapet. 

SÆRSKILTE PROBLEMSTILLINGER 

Kapitalgevinster/-tap 

21.20  Kapitalgevinster og -tap utgjør en av de største utfordringene ved overgang fra foretaksregnskaper til 

nasjonalregnskaper, hovedsakelig på grunn av den type opplysninger som framgår av foretaksregnskapene. 

For eksempel kan råmaterialer som produktinnsats ikke registreres som et direkte kjøp, men som lageruttak. I 

nasjonalregnskapet verdsettes lageruttak i løpende markedspriser, mens dette i foretaksregnskapene verdsettes 

til historisk kost, dvs. til prisen på varen da den ble kjøpt. Differansen mellom de to prisene registreres i 

nasjonalregnskapet som kapitalgevinst/-tap. 

21.21  Det er ikke enkelt å eliminere kapitalgevinster/-tap på lagerbeholdninger ettersom det krever at det innhentes 

en rekke supplerende regnskapsopplysninger og bruk av mange forutsetninger. De opplysninger som 

innhentes må gjelde lagerproduktets art og endringer i prisen i løpet av året. Ettersom tilgjengelig informasjon 

om produktet som oftest gjelder salg og kjøp snarere enn selve lagerbeholdningen, blir det nødvendig å basere 

estimatene på modeller med en relevans som er vanskelig å etterprøve. Selv om denne framgangsmåten gir 

unøyaktige resultater, er den likevel nødvendig for å kunne bruke opplysninger fra foretaksregnskaper.  



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/489 

 

21.22  Når eiendeler verdsettes til virkelig verdi i stedet for historisk kost, framkommer det et bedre bilde på 

balansen og skaper også flere opplysninger om kapitalgevinster og -tap. 

Globalisering 

21.23  Globaliseringen, med foretak som etablerer seg utenlands, gjør det enda vanskeligere å bruke 

foretaksregnskaper. Den virksomhet som drives i utlandet må utelukkes fra foretaksregnskapene for at 

opplysningene skal kunne brukes i nasjonalregnskapet. Dette kan være vanskelig med mindre 

skatteregelverket krever at foretakene offentliggjør regnskaper for bare den virksomhet som drives på 

nasjonalt territorium. Det at det finnes multinasjonale konserner skaper også problemer med verdsettingen 

ettersom utveksling av varer og tjenester mellom datterselskaper i konsernet kan gjøres på grunnlag av priser 

som ikke observeres i det åpne marked, men som fastsettes for å lette skattebyrden. De som utarbeider 

nasjonalregnskapene foretar justeringer for bringe prisene på konserninterne transaksjoner på linje med 

markedsprisene. I praksis er dette veldig vanskelig på grunn av mangel på opplysninger og mangel på et 

sammenlignbart fritt marked for svært spesialiserte produkter. Justeringer kan bare gjøres unntaksvis og på 

grunnlag av en analyse som er godtatt av eksperter på det aktuelle området. 

21.24  Globaliseringen har bidratt til gjeninnføring av at import og eksport registreres når varen skifter eier og ikke 

når den forflyttes fysisk. Dette gjør det enklere å bruke foretaksregnskapene i nasjonalregnskapet ettersom 

foretaksregnskapene også tar utgangspunkt i når varen skifter eier og ikke når den forflyttes fysisk. Når et 

foretak setter ut bearbeiding til en foretak etablert utenfor det nasjonale økonomiske territoriet, er det 

hensiktsmessig å benytte foretaksregnskapene som datakilde for nasjonalregnskapene. Selv om dette er til 

hjelp, er det fortsatt mange problemstillinger knyttet til hvordan multinasjonal virksomhet skal tallfestes i 

nasjonalregnskapet. 

Fusjoner og overtakelser 

21.25  Omstrukturering av foretak medfører at det oppstår og forsvinner finansielle eiendeler og gjeld. Når et selskap 

opphører å være en selvstendig juridisk enhet fordi det overtas av ett eller flere selskaper, forsvinner alle 

finansielle eiendeler/gjeld fra nasjonalregnskapssystemet, herunder aksjer og annen egenkapital som 

eksisterte mellom selskapet og de selskapene som foretok oppkjøpet. Denne forsvinningen registreres som en 

endring i sektorklassifisering og -struktur i konto for andre volumendringer i balansene. 

21.26  Kjøp av aksjer og annen egenkapital i et selskap som ledd i en fusjon, registreres som en finanstransaksjon 

mellom det selskapet som er kjøper, og den tidligere eieren. Når aksjer i foretaket som overtas, erstattes med 

aksjer i selskapet som foretar oppkjøpet eller i det nye selskapet, fører dette til to posteringer, nemlig 

innløsning av eksisterende aksjer og utstedelse av nye aksjer. Finansielle eiendeler/gjeld som eksisterer 

mellom det selskapet som overtas og tredjemann, forblir uforandret og overføres til det eller de selskapene 

som foretar oppkjøpet. 

21.27  Når et selskap juridisk deles i to eller flere institusjonelle enheter, registreres nye finansielle eiendeler og 

gjeld (oppståelse av finansielle eiendeler) som endringer i sektorklassifisering og -struktur. 

 ______  
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KAPITTEL 22 

SATELLITTREGNSKAPER 

INNLEDNING 

22.01  I dette kapittelet gis en generell innføring i satellittregnskapene. Her beskrives og drøftes det hvordan 

grunnstrukturen kan brukes som et byggekloss-system for å dekke mange viktige særskilte databehov. 

22.02  I satellittregnskapene utdypes og endres tabellene og kontoene i grunnstrukturen for oppfylle særskilte 

databehov. 

22.03  Grunnstrukturen består av følgende: 

a)  integrerte økonomiske kontoer (kontoer for institusjonell sektor) som gir en oversikt over alle strømmer 

og beholdninger i økonomien, 

b)  kryssløpstabeller som gir en oversikt over tilgang og anvendelse av varer og tjenester i løpende priser og i 

volum, 

c)  tabeller der informasjonen om næringen i kryssløpstabellene koples til kontoene for institusjonell sektor, 

d)  tabeller over utgifter etter formål for offentlig forvaltning, husholdninger og foretak, 

e)  tabeller over folkemengde og sysselsetting. 

Kontoene og tabellene kan være utarbeidet per år eller kvartal, og gjelde nasjonale eller regionale forhold. 

22.04  Satellittregnskapene kan oppfylle særskilte databehov ved at de gir mer detaljerte opplysninger, benytter 

begreper fra hovedkontosystemet på en annen måte eller ved at de gir supplerende opplysninger, f.eks. om 

ikke-monetære strømmer og beholdninger. Begrepsbruken kan avvike fra begrepsbruken i 

hovedkontosystemet. At begrepsbruken endres kan forbedre koplingen til begreper fra økonomisk teori som 

velferd eller transaksjonskostnader, administrative begreper fra foretaksregnskapene som skattbar inntekt eller 

resultat, og politiske begreper som strategiske næringer, kunnskapsøkonomi og næringsinvesteringer som 

brukes i økonomisk politikk både på nasjonalt plan og EU-plan. I slike tilfeller bør satellittregnskapet også 

inneholde en tabell som viser sammenhengen mellom de viktigste aggregatene og hovedkontosystemet. 

22.05  Satellittregnskapene kan spenne fra enkle tabeller til omfattende regnskaper. De kan sammenstilles og 

offentliggjøres på års- og kvartalsbasis. Noen satellittregnskaper sammenstilles sjeldnere, f.eks. hvert  

femte år. 

22.06  Satellittregnskapene kan ha ulike særtrekk. De kan 

a)  være knyttet til formål, som tilfellet er med funksjonelle satellittregnskaper, 

b)  være knyttet til næringer eller produkter, som er en type særskilt sektorregnskap, 

c)  være knyttet til institusjonell sektor, som er en annen type særskilt sektorregnskap, 

d)  være utvidet med fysiske eller andre typer ikke-monetære data, 

e)  være ekstra detaljert, 

f)  bruke supplerende begreper, 

g)  endre visse grunnbegreper, 

h)  gjøre bruk av modellering eller forsøksresultater. 

Et bestemt satellittregnskap kan ha ett eller flere av de særtrekk som nevnes i bokstav a) til h). Dette er vist i 

tabell 22.1. 
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Tabell 22.1 — Oversikt over satellittregnskapene og deres viktigste særtrekk 

 Åtte særtrekk ved satellittregnskapene 

  
Særskilte 

sektorregnskaper 
 

 

Regn-

skaper 

inndelt 

etter 

formål 

Knyttet 

til 

nærin-

ger eller 

produk-

ter 

Knyttet 

til 

institu-

sjonelle 

sektorer 

Inne-

holder 

ikke-

mone-

tære 

opplys-

ninger 

Ekstra 

detaljert 

Sup-

plerende 

begreper 

For-

skjellige 

grunn-

begreper 

Forsøks-

resulta-

ter og 

mer 

bruk av 

model-

lering 

Inngår i 

EUs 

data-

overfø-

rings-

program 

1. Satellittregnskaper som drøftes i dette kapittelet 

Jordbruk  X   X X   X 

Miljø X X  X X X X X X 

Helse X X  X X  X  X 

Produksjon i 

husholdninger 

  X X X  X X  

Arbeidskraftregnskaper 

og samfunnsmessig 

regnskapsmatrise (SRM) 

 X X X X     

Produktivitet og vekst  X  X X X X X X 

FoU X X  X X  X X  

Sosialomsorg X   X X    X 

Turisme X X  X X X    

2. Satellittregnskaper som drøftes i andre kapitler 

Utenriksregnskapet   X  X    X 

Statistikk over offentlig 

forvaltnings finanser 

  X  X X   X 

Monetær og finansiell 

statistikk, 

kapitalstrømmer 

  X  X X   X 

Tilleggstabell for pensjon   X  X X X X X 

3. Eksempler på andre satellittregnskaper som omfattes av internasjonale retningslinjer eller som inngår i 

EUs plan for innsending av data. 

Foretakenes virksomhet   X  X     

Uformell sektor     X   X  

Ideelle organisasjoner   X  X   X  

Offentlig sektor   X  X     

Tabeller over 

skatteinntekter 

  X  X    X 

22.07  I dette kapittelet drøftes kjennetegnene ved satellittregnskapene og følgende ni ulike satellittregnskaper 

beskrives i korte trekk: 

a)  jordbruksregnskaper, 

b)  miljøregnskaper, 

c)  helseregnskaper, 
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d)  regnskaper for produksjon i husholdninger, 

e)  matriser for arbeidskraftregnskaper og samfunnsregnskap, 

f)  regnskaper for produktivitet og vekst, 

g)  regnskaper for FoU, 

h)  regnskaper for sosialomsorg, 

i)  regnskaper for turisme. 

Andre kapitler inneholder beskrivelser av andre satellittregnskaper som utenriksregnskapet, statistikk over 

offentlig forvaltnings finanser, monetær og finansiell statistikk og tilleggstabell for pensjon. 

SNA 2008 gir en utførlig beskrivelse av flere satellittregnskaper som bare i begrenset omfang er omhandlet i 

ENS 2010. For eksempel: 

a)  SNA 2008 Kapittel 21 Regnskaper for foretakenes virksomhet, 

b)  SNA 2008 Kapittel 22 Regnskaper for offentlig sektor, 

c)  SNA 2008 Kapittel 23 Regnskaper for allmennyttige organisasjoner og  

d)  SNA 2008 Kapittel 25 Regnskaper for uformell sektor. 

For å kunne sammenligne skattenivået og sammensetningen av skattene på internasjonalt plan, rapporteres 

statistikk over nasjonale skatteinntekter til OECD, IMF og Eurostat. Begrepene og dataene som benyttes til 

dette er fullt ut i samsvar med begrepene og dataene som benyttes i nasjonalregnskapet. Statistikken over 

skatteinntekter er et eksempel på et satellittregnskap til nasjonalregnskapet. 

Dette er eksempler på veletablerte satellittregnskaper som er omfattet av internasjonale retningslinjer eller 

som allerede inngår i et internasjonalt program for innsending av data. Satellittregnskaper utarbeidet i ulike 

stater viser hvor viktige og nyttige satellittregnskapene er, og noen eksempler er: 

a)  regnskaper for den kulturelle og kreative sektor som viser hvilken økonomisk betydning denne sektoren 

har, 

b)  utdanningsregnskaper som viser viktigheten av tilgang på, anvendelse og finansiering av utdanning, 

c)  energiregnskaper viser den økonomiske betydningen av ulike energityper og deres forbindelse til import, 

eksport og offentlige skatter og subsidier, 

d)  regnskaper for fiskeri og skogbruk som viser næringenes økonomiske betydning nasjonalt og regionalt, 

e)  regnskaper for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som viser tilgang på og anvendelse av 

viktige IKT-produkter og hvem som produserer dem, 

f)  regnskaper for omfordeling av offentlige utgifter som viser hvilke inntektsgrupper som drar nytte av 

offentlige utgifter til utdanning, helsetjenester, kultur og bolig, 

g)  regnskaper for boligbygging som viser den økonomiske betydningen av boligbyggingen nasjonalt og 

regionalt, 

h)  sikkerhetsrelaterte regnskaper som viser det offentliges og privates utgifter til sikkerhet, 

i)  idrettsrelaterte regnskaper som viser idrettens økonomiske betydning, 

j)  vannrelaterte regnskaper som viser samspillet mellom det fysiske vannsystemet og økonomien på 

nasjonalt plan og på nedbørsfeltnivå, 

22.08  En stor gruppe satellittregnskaper er inndelt etter formål. Dette kapittelet beskriver hvordan de ulike 

formålene er inndelt.  
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22.09  Det brede spekteret av satellittregnskaper viser at nasjonalregnskapet fungerer som en referanseramme for en 

rekke ulike typer statistikk. De belyser også hovedsystemets sterke sider og begrensninger. Det at de 

begreper, klassifikasjoner og oppstillinger som benyttes i hovedsystemet, f.eks. tilgangs- og 

anvendelsestabeller, også kan anvendes på en rekke ulike emner, viser satellittregnskapenes fleksibilitet og 

relevans for disse emnene. Samtidig viser de tilføyelser, omorganiseringer og begrepsmessige tilpasninger 

som foretas, hovedsystemets begrensninger når disse emnene skal undersøkes. I miljøregnskapene utvides 

f.eks. hovedsystemet til også å omfatte eksterne miljøforhold, og i regnskapene for produksjon i 

husholdningene utvides produksjonsavgrensningen til å omfatte ulønnede husholdningstjenester. På denne 

måten viser de at hovedsystemets produkt-, inntekts- og konsumbegreper ikke er fullstendige mål på velferd. 

22.10  Satellittregnskapene har blant annet følgende viktige fordeler: 

a)  de bygger på et sett av klare definisjoner, 

b)  det anvendes en systematisk regnskapsmetode. Eksempler er inndelingen av en totalstørrelse i ulike 

dimensjoner som tilgang og anvendelse av varer og tjenester etter produkt og etter næring: Hvem som 

produserer, betaler for og drar nytte av en tjeneste, systematiske regnskaper for beholdninger og 

strømmer eller enhetlige regnskaper i monetære og ikke-monetære størrelser. En systematisk 

regnskapsmetode kjennetegnes ved konsistens og samstemmighet. Dessuten muliggjør den også 

bokføringsanalyser på grunnlag av oppsplitting av størrelser, dvs. at en endring i totalen forklares ved 

endringer i delene, endringer i verdi forklares ved endringer i volum og pris, og endringer i beholdninger 

forklares ved motsvarende strømmer og de faste forholdstall som benyttes i kryssløpsanalyser. Slike 

bokføringsanalyser kan suppleres med modeller der det tas høyde for økonomisk atferd, 

c)  koplinger til grunnleggende nasjonalregnskapsbegreper. Eksempler er begrepene for bestemte 

beholdninger og strømmer som produksjon, lønnskostnader, skatt, stønader og investering; begrepene i 

klassifiseringen etter næring og etter institusjonell sektor som jordbruk og industri eller sektoren offentlig 

forvaltning samt viktige saldoposter som bruttoprodukt, nasjonalprodukt, disponibel inntekt og 

nettoformue. Disse grunnleggende nasjonalregnskapsbegrepene er alminnelig anerkjent i hele verden, de 

er stabile over tid og målingen av dem er forholdsvis immun mot politisk press. 

d)  koplinger til nasjonalregnskapsstatistikk. Slik statistikk er lett tilgjengelig, sammenlignbar over tid, 

utarbeidet i henhold til internasjonale standarder og setter dataene fra satellittregnskapene i sammenheng 

med nasjonaløkonomien og dens viktigste komponenter, f.eks. forholdet mellom økonomisk vekst og 

offentlige finanser. 

Klassifikasjoner etter formål 

22.11  I formålsklassifikasjonene klassifiseres utgifter etter sektor og etter formålet med utgiftene. De viser atferden 

til konsumenter, offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner og produsenter. 

22.12  De fire ulike klassifikasjonene etter formål som finnes i ENS er: 

a)  klassifikasjon av individuelt konsum etter formål (COICOP), 

b)  klassifikasjon av offentlige utgifter etter formål (COFOG), 

c)  klassifikasjon av ideelle organisasjoners formål (COPNI), 

d)  klassifikasjon av produsenters utgifter etter formål (COPP). 

22.13  I COICOP skilles det mellom 14 hovedkategorier: 

a)  matvarer og alkoholfrie drikkevarer, 

b)  alkoholholdige drikkevarer, tobakk og narkotika, 

c)  klær og skotøy,  
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d)  bolig, lys og brensel, 

e)  møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo, 

f)  helsepleie, 

g)  transport, 

h)  kommunikasjon, 

i)  fritid og kultur, 

j)  utdanning, 

k)  restauranter og hoteller, 

l)  andre varer og tjenester, 

m)  utgifter til individuelt konsum i ideelle organisasjoner og 

n)  utgifter til individuelt konsum i offentlig forvaltning. 

De 12 første kategoriene oppsummerer husholdningenes samlede individuelle konsum. De to siste viser 

individuelt konsum i ideelle organisasjoner og offentlig forvaltning, dvs. disse sektorenes sosiale 

naturaloverføringer. Til sammen utgjør de 14 kategoriene husholdningenes sluttkonsum. 

22.14  Individuelt konsum i ideelle organisasjoner og offentlig forvaltning deles inn i fem felles underkategorier som 

gjenspeiler viktige politiske tema: bolig, helse, fritid og kultur, utdanning og sosialomsorg. Dette er også 

COICOP-formål for individuelt konsum i husholdninger; sosialomsorg er en underkategori av kategori 12 

andre varer og tjenester. For hver av de fem felles underkategoriene viser COICOP altså hvilken rolle private 

husholdninger, offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner har. COICOP kan f.eks. beskrive hvilken rolle 

offentlig forvaltning har med hensyn til å tilby bolig, helsetjenester og utdanning. 

22.15  COICOP har også andre viktige anvendelser, ettersom underkategoriene f.eks. kan vise husholdningenes 

konsum av varige konsumvarer. I undersøkelser av husholdningenes budsjetter brukes ofte en 

klassifiseringsordning som bygger på COICOP til å samle inn opplysninger om husholdningenes utgifter. 

Opplysningene kan deretter overføres på produkter i en tilgangs- og anvendelsestabell. 

22.16  Klassifikasjon av offentlige utgifter etter formål (COFOG) er et viktig verktøy for å beskrive og analysere 

offentlig forvaltnings finanser. Det skilles mellom følgende ti hovedkategorier: 

a)  alminnelig offentlig tjenesteyting, 

b)  forsvar, 

c)  opprettholdelse av lov og orden, 

d)  næringsøkonomiske formål, 

e)  miljøvern, 

f)  bolig og nærmiljø, 

g)  helsepleie, 

h)  fritid, kultur og religion, 

i)  utdanning og 

j)  sosialomsorg.  
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Klassifikasjonen kan brukes til å klassifisere individuelt og kollektivt konsum i offentlig forvaltning. Den 

viser imidlertid også hvilken rolle andre typer utgifter, som subsidier, investeringstilskudd og sosialstønader i 

form av kontantytelser, spiller i forbindelse med politikkutformingen. 

22.17  For å beskrive og analysere utgifter i ideelle organisasjoner, brukes COPNI-klassifikasjonen. Her skilles det 

mellom følgende ni hovedkategorier: 

a)  bolig, 

b)  helsepleie, 

c)  fritid og kultur, 

d)  utdanning, 

e)  sosialomsorg, 

f)  religion, 

g)  politiske partier, yrkes- og bransjeorganisasjoner, 

h)  miljøvern, 

i)  tjenester i.e.n. 

22.18  For å beskrive og analysere produsenters atferd, brukes COPP-klassifikasjonen. Det skilles mellom seks 

hovedkategorier: 

a)  utgifter til infrastruktur, 

b)  utgifter til forskning og utvikling, 

c)  utgifter til miljøvern, 

d)  utgifter til markedsføring, 

e)  utgifter til personalutvikling, 

f)  utgifter til løpende produksjonsprogrammer, administrasjon og ledelse. 

I kombinasjon med opplysninger fordelt etter transaksjon kan COPP gi informasjon om utkontraktering av 

forretningstjenester, dvs. at hjelpeaktiviteter erstattes med kjøp av tilsvarende tjenester fra andre produsenter, 

f.eks. rengjøring, serveringstjenester, transport og forskning. 

22.19  COFOG og COPP viser offentlig forvaltnings og produsenters utgifter til miljøvern. Disse opplysningene 

brukes til å beskrive og analysere samspillet mellom den økonomiske veksten og miljøet. 

22.20  Noen utgifter, f.eks. til konsum og produktinnsats, kan klassifiseres etter formål og etter produktgruppe. 

Produktklassifikasjonen viser hvilke produkter som er involvert og gir en beskrivelse av de ulike 

produksjonsprosessene og hvordan de kan koples til tilgang og anvendelse av produkter. Dette står i kontrast 

til formålsklassifiseringen på følgende måter: 

a)  utgifter til forskjellige produkter kan ha samme formål, 

b)  utgifter til ett og samme produkt kan ha forskjellige formål. 

c)  noen utgifter er ikke transaksjoner i produkter, men kan være svært viktige ved klassifisering etter 

formål: Subsidier og kontante trygdeytelser er f.eks. viktige for klassifiseringen av offentlig forvaltnings 

utgifter.  
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SÆRTREKK VED SATELLITTREGNSKAPENE 

Satellittregnskaper etter formål 

22.21  Satellittregnskaper etter formål skal beskrive og analysere økonomien med hensyn til et visst formål, f.eks. 

miljø, helse eller forskning og utvikling. Satellittregnskapene utgjør et systematisk regnskapssystem for hvert 

slikt formål. De gir ikke en oversikt over nasjonaløkonomien, men vektlegger det som er relevant for 

formålet. I satellittregnskapene vises derfor detaljer som ikke vises i hovedsystemet, opplysninger kan 

omorganiseres, tilleggsopplysninger om ikke-monetære strømmer og beholdninger kan tas med mens 

opplysninger som ikke er relevante for det aktuelle formålet, kan utelates og formålsrelaterte aggregater kan 

defineres som sentrale begreper. 

22.22  Hovedsystemet tar først og fremst for seg institusjonelle enheter. Mens et satellittregnskap etter formål kan 

kombinere en formålsrelatert metode med en virksomhets- og produktanalyse. En slik kombinert metode er 

nyttig på mange områder som f.eks. kultur, idrett, utdanning, helsepleie, sosialomsorg, turisme, miljøvern, 

forskning og utvikling (FoU), utviklingsbistand, transport, sikkerhet og bolig. De fleste av disse områdene 

gjelder tjenester, de dekker vanligvis en rekke typer virksomhet og svarer i mange tilfeller til tema knyttet til 

økonomisk vekst eller av samfunnsmessig betydning. 

22.23  Et sentralt begrep i satellittregnskaper etter formål er nasjonale utgifter til formålene, som vist i tabell 22.2. 

Dette sentrale begrepet er også nyttig når dekningen av satellittregnskapet skal defineres. 

22.24  For å analysere hvilke anvendelser som hører til et formål, må det stilles spørsmål som: «Hvor store ressurser 

brukes på utdanning, transport, turisme, miljøvern og databehandling?» For å kunne svare på et slikt spørsmål 

må det fastsettes 

a)  hvilke produkter som er relevante innenfor det aktuelle området. Nasjonale utgifter omfatter alle løpende 

anvendelser av, og investeringer i, slike produkter, 

b)  for hvilke typer virksomhet skal det registreres kapital, 

c)  hvilke transaksjoner som er relevante innenfor dette området. 

Tabell 22.2 — Nasjonale utgifter til et formål eller produkt 

 Årlige dataserier 

Sluttkonsum av de valgte produktene  

Markedsrettede produkter  

Ikke-markedsrettede produkter  

Individuell  

Kollektiv  

Produktinnsats  

Faktisk  

Internt  

Bruttoinvestering  

I de valgte produktene  

Annet  

Valgte løpende overføringer  

Valgte kapitaloverføringer  

Innenlandske enheters anvendelse finansiert av utlandet  

Nasjonale utgifter  
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Tabell 22.3 — Tilgang på karakteristiske og tilknyttede produkter 

 

Produksjon etter næring  

I alt Import 
Tilgang i alt 

i basispriser 

Handels- og 

transport-

avanser 

Produkt-

skatter 

Produkt-

subsidier 

Tilgang i 

kjøperpriser i alt 

Karakteristiske produsenter Andre produsenter 

Primær-

produkt 

Sekundær-

produkter 
Hjelpeprodukt I alt Primært Sekundært Hjelpeprodukt 

Karakteristiske produkter 

1. 

2. 

… 

Tilknyttede produkter 

1. 

2. 

… 

Andre produkter 

         

I alt          
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Tabell 22.4 — Anvendelse av karakteristiske og tilknyttede produkter 

 Produksjonskostnader etter næring  

I alt Eksport 

Konsum 

I alt 

Brutto-

investe-

ring 

Anvendelse i 

kjøperpriser i 

alt  

Karakteristiske produsenter Andre produsenter Husholdninger 
Off. 

forvaltning 

Ideelle 

organisasjoner 

Primær-

produkt 

Sekundær-

produkt 

Hjelpe-

produkt 
I alt Primært Sekundært Hjelpeprodukt Kollektivt Individuelt 

Karakteristiske produkter 

1. 

2. 

… 

Tilknyttede produkter 

1. 

2. 

…. 

Andre produkter 

        

I alt         

Lønnskostnader 

Næringsskatter minus 

næringssubsidier 

Kapitalslit 

Særskilte produkter (karakteri-

stiske eller tilknyttede) 

Annet 

Driftsresultat, netto 

   

I alt   

Tilleggsopplysninger 

Arbeidskraftsinnsats 

Bruttoinvesteringer i fast realkapital 

Særskilte produkter 

Annet 

Fast realkapitalbeholdning, netto 

Særskilte produkter 

Annet 
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22.25  Avhengig av område, vil utformingen av satellittregnskapet vektlegge følgende: 

a)  en detaljert analyse av produksjonen og anvendelsen av bestemte varer og tjenester, f.eks. FoU, IKT eller 

transport, 

b)  en detaljert analyse av overføringer, f.eks. sosialomsorg, 

c)  produksjon, anvendelser og overføringer i likt omfang, f.eks. til utdanning og helse, 

d)  anvendelser som sådan, på områder som turisme og miljøvern, 

e)  offentlig forvaltnings og allmennyttige organisasjoners finansiering av sosialomsorg og helse. 

22.26  Det skilles mellom to typer produkter: karakteristiske produkter og tilknyttede produkter. Den første 

kategorien dekker de produkter som er typiske for det området som undersøkes. Satellittregnskapet kan vise 

hvordan slike produkter produseres, hvilke produsenter som er involvert, hvilke typer arbeidskraft og 

realkapital som benyttes og hvor effektiv produksjonsprosessen er. På området helse er karakteristiske 

produkter f.eks. helsetjenester, offentlig administrasjon, utdanning og FoU på helseområdet. 

22.27  Tilknyttede produkter er relevante for et formål uten å være typiske, enten på grunn av sin særskilte karakter 

eller fordi de klassifiseres i en bredere produktkategori. På helseområdet er f.eks. pasienttransport en tilknyttet 

tjeneste. Andre eksempler på tilknyttede produkter er legemidler og andre medisinske hjelpemidler, f.eks. 

briller. For slike produkter viser satellittregnskapet ikke særtrekk ved produksjonen. Hvor grensen går mellom 

karakteristiske og tilknyttede produkter avhenger av hvordan et lands økonomi er organisert og formålet med 

satellittregnskapet. 

22.28  Enkelte tjenester kan forekomme i to eller flere satellittregnskaper. Forskning på helsetjenester ved høyere 

utdanningsinstitusjoner er f.eks. et produkt som er relevant både i satellittregnskaper for forskning og 

utvikling og i satellittregnskaper for utdanning og helse. Dette innebærer også at nasjonale utgifter til ulike 

formål kan overlappe hverandre, og en enkel aggregering av slike utgifter for å beregne de samlede utgiftene i 

prosent av BNP, kan føre til dobbelttelling. 

22.29  Begrepene i satellittregnskapene kan avvike fra begrepene i hovedsystemet. Satellittregnskapene for 

utdanning og helse kan f.eks. omfatte frivillig arbeid. I et satellittregnskap for transport kan hjelpetjenester i 

tilknytning til transport vises separat. I et satellittregnskap for utviklingsbistand tas det hensyn til lån som er 

gitt på gunstige vilkår. Fordeler eller kostnader som følge av lavere rente enn markedsrenten, registreres som 

implisitte overføringer. 

22.30  I satellittregnskaper for sosialomsorg og utviklingsbistand utgjør spesifikke overføringer de viktigste 

bestanddelene av de nasjonale utgiftene. På andre områder, som utdanning og helse, er storparten av 

overføringene, hvorav de fleste er naturaloverføringer, ment for å finansiere brukernes erverv av ytelser. Dette 

innebærer at de allerede inngår i utgiftene til konsum, produktinnsats og investering, og at de ikke skal 

registreres to ganger. Dette gjelder imidlertid ikke for alle overføringer. Stipender kan f.eks. også brukes til å 

finansiere forskjellige andre utgifter i tillegg til studieavgifter eller skolebøker og denne reststørrelsen bør 

derfor registreres som en overføring i satellittregnskapet. 

22.31  Satellittregnskaper etter formål kan gi en oversikt over brukere eller ytelsesmottakere. Klassifiseringen av 

brukere eller begunstigede kan gjøres ut fra institusjonell sektor og type produsent, f.eks. markedsprodusent, 

ikke-markedsprodusent, offentlig forvaltning som kollektiv konsument, husholdninger som konsumenter og 

utlandet. Det kan skilles mellom forskjellige underkategorier, f.eks. etter næring og etter institusjonell 

undersektor. 

22.32  I mange satellittregnskaper er husholdninger eller enkeltpersoner den viktigste typen brukere og 

ytelsesmottakere. For å kunne benyttes til samfunnspolitiske formål og analyseformål, er det nødvendig med 

en ytterligere inndeling av husholdningene. Ulike kriterier kan brukes for ulike formål, f.eks. inntekt, alder, 

kjønn, bosted, osv. For politikk- og analyseformål er det nødvendig å kjenne til antallet personer i hver 

kategori for å kunne beregne gjennomsnittlig konsum eller gjennomsnittlig overføring, eller antallet personer 

som ikke mottar ytelser. 

Særskilte sektorregnskaper 

22.33  De særskilte sektorregnskapene gir en oversikt som vektlegger én næring eller ett produkt, en omgruppering 

av ulike næringer eller produkter, én undersektor eller en omgruppering av ulike undersektorer. Det skilles 

mellom tre typer særskilte sektorregnskaper: 

a)  sektorregnskaper knyttet til næringer eller produkter, 

b)  sektorregnskaper knyttet til institusjonelle sektorer,  
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c)  en kombinasjon av begge. 

Eksempler på særskilte sektorregnskaper knyttet til næringer eller produkter er jordbruksregnskaper, 

skogbruks- og fiskeriregnskaper, turismeregnskaper, IKT-regnskaper, energiregnskaper, transportregnskaper, 

regnskaper for boligbygging og regnskaper for den kreative sektor. 

Eksempler på særskilte sektorregnskaper knyttet til institusjonelle sektorer er statistikk over offentlig 

forvaltnings finanser, monetær og finansiell statistikk, utenriksregnskapet, regnskaper for offentlig sektor, 

regnskaper for allmennyttige organisasjoner, regnskaper for husholdninger og regnskaper for foretakenes 

virksomhet. Statistikk over skatteinntekter kan anses som tilleggstabeller til statistikken over offentlig 

forvaltnings finanser. 

22.34  De særskilte sektorregnskapene kan også være innrettet mot en integrert analyse av næringsvirksomhet innen 

én eller flere institusjonelle sektorer. Det kan f.eks. opprettes regnskaper for undersektorer av ikke-finansielle 

foretak ved at de grupperes i henhold til foretakenes primære næringsvirksomhet. Analysen kan dekke hele 

den økonomiske prosessen fra produksjon til akkumulering. Den kan foretas systematisk på et forholdsvis 

aggregert nivå av den standardiserte næringsklassifikasjonen. Den kan også foretas for utvalgte næringer som 

er særlig viktige i et land. Det kan foretas lignende analyser av husholdningenes produksjonsvirksomhet, i 

hvert fall opp til det punkt der det beregnes næringsinntekt. Det kan også være nyttig å vektlegge virksomhet 

som spiller en framtredende rolle i økonomiens transaksjoner med utlandet. Den sentrale virksomheten kan 

omfatte petroleumssektoren, banknæringen, bergverksdrift, virksomhet knyttet til bestemte avlinger eller mat- 

og drikkevarer (f.eks. kaffe, blomster, vin og whisky) samt turisme. De kan spille en avgjørende rolle i 

nasjonaløkonomien ved at de står for en viktig del av eksporten, sysselsettingen, valutaaktiva og offentlige 

ressurser. Sentrale sektorer kan også omfatte sektorer som fortjener særlig oppmerksomhet sett fra et 

samfunnsøkonomisk synspunkt. Eksempler på dette er jordbruksvirksomhet som mottar subsidier og andre 

overføringer fra stat, kommune eller EU, eller som er beskyttet gjennom betydelige importavgifter. 

22.35  Første trinn i utarbeidelsen av særskilte sektorregnskaper, er å definere de sentrale virksomhetene og deres 

tilhørende produkter. I den forbindelse kan det være nødvendig å gruppere sammen poster fra FNs 

internasjonale næringsstandard (ISIC) eller tilsvarende nasjonal klassifikasjon. Om en sentral sektor skal 

utvides eller ikke, avhenger av de økonomiske forholdene og behov knyttet til politikkutforming og analyse. 

22.36  Det opprettes en konto for varer og tjenester for de sentrale produktene, som viser tilgang og anvendelse av 

disse produktene. Det bygges opp en produksjonskonto og en konto for inntektsopptjening for de sentrale 

næringene. For de sentrale næringene og produktene benyttes detaljerte klassifiseringer for å få full oversikt 

over den økonomiske prosessen og de tilknyttede verdsettingsmetodene. Det vil som regel være tale om en 

kombinasjon av markedspriser og regulerte priser samt et sammensatt system av skatter og subsidier. 

22.37  De sentrale produktene og næringene kan analyseres innenfor rammen av en tilgangs- og anvendelsestabell, 

som beskrevet i tabell 22.5 og 22.6. Sentrale næringer vises i detalj i kolonner mens det for andre næringer 

kan vises aggregater. I radene vises sentrale produkter i detalj mens det for andre produkter vises aggregater. 

Nederst i anvendelsestabellen viser radene arbeidskraftinnsats, bruttoinvestering i fast real kapital og 

beholdninger av fast realkapital. Når den sentrale virksomheten utføres av svært uensartede produsenttyper, 

f.eks. småbrukere og store plantasjer som eies og drives av selskaper, må det skilles mellom de to 

produsentgruppene ettersom de har ulike kostnadsstrukturer og oppfører seg forskjellig. 

22.38  Det sammenstilles et kontosystem for den sentrale sektoren. For at dette skal kunne gjøres må den sentrale 

sektoren avgrenses. Når det gjelder olje- og bergverksvirksomhet består den sentrale sektoren generelt av et 

begrenset antall store selskaper. Alle transaksjoner i disse selskapene dekkes, selv om de utfører 

sekundærvirksomhet. Skillet mellom offentlige, utenlandskkontrollerte og private foretak kan også være 

avgjørende for hvordan sentrale sektorer behandles. Foretaksregnskapene for hvert enkelt av de berørte store 

selskapene må undersøkes nøye for å kunne utføre en integrert analyse. Deler av bergverksvirksomheten kan 

være utført av små selskaper eller personlige foretak. Disse enhetene må inntas i den sentrale sektoren selv 

om det kan være nødvendig å støtte seg på ufullstendig informasjon fra statistiske undersøkelser eller 

administrative opplysninger. 

22.39  Offentlig forvaltning spiller i mange tilfeller en viktig rolle i forbindelse med sentral virksomhet, enten fordi 

den mottar skatter og formuesinntekt eller fordi den regulerer virksomheten eller utbetaler subsidier. Det er 

derfor viktig å foreta en detaljert undersøkelse av transaksjonene mellom den sentrale sektoren og offentlig 

forvaltning. Klassifiseringen av transaksjonene kan utvides til å identifisere strømmer som er forbundet med 

den sentrale virksomheten, herunder relevante produktskatter. Slike strømmer tilføres, i tillegg til det 

generelle budsjettet, ulike offentlige organer, f.eks. departementer (der de er øremerket for særskilte formål), 

universiteter, fond og særskilte kontoer. For analyseformål kan det være nyttig å angi hvordan det offentlige 

anvender disse midlene. Denne delen av det offentliges utgifter bør derfor analyseres etter formål.  
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Tabell 22.5 — Tilgangstabell for sentrale næringer og produkter 

 

Produksjon etter næring 

Andre 

produsenter 
I alt Import 

Tilgang i alt i 

basispriser 

Handels- og 

transportavanser 
Produktskatter 

Produktsubsidier 

(—) 

Tilgang i alt i 

kjøperpriser 
Sentrale næringer 

1 2 … I alt 

Sentrale produkter 

1. 

2. 

… 

Andre produkter 

         

I alt          
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Tabell 22.6 — Anvendelsestabell for sentrale næringer og produkter 

 

Produksjonskostnader etter næring 

Andre 

produsenter 
I alt Eksport 

Konsum 

I alt 
Bruttoinves-

tering 

Anvendelse i 

kjøperpriser i alt 
Sentrale næringer Husholdninger Off. forvaltning 

Ideelle 

organisasjoner 

1 2 … I alt Kollektivt Individuelt 

Karakteristiske produkter 

1. 

2. 

… 

Andre produkter 

        

I alt         

Lønnskostnader 

Næringsskatter minus 

næringssubsidier 

Kapitalslit 

Driftsresultat, netto 

   

I alt   

Tilleggsopplysninger 

Arbeidskraftsinnsats 

Bruttoinvesteringer i fast realkapital 

Fast realkapitalbeholdning, netto 
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22.40  Når den sentrale virksomheten bygger på ikke-fornybare naturressurser, f.eks. grunnforekomster, blir 

endringer i disse ressursene registrert som nye funn eller uttømming i den sentrale sektorens konto for andre 

volumendringer i balansene, og kapitalgevinster og -tap på dem i konto for omvurdering. Disse 

opplysningene er avgjørende for å kunne vurdere en stats økonomiske resultater. På et mer overordnet plan 

kan regnskapene for de sentrale sektorene utvides til å omfatte miljøregnskaper. 

22.41  Regnskapene for sentrale sektorer kan presenteres som integrerte økonomiske kontoer. Det settes opp én eller 

flere kolonner for sentrale sektorer og andre kolonner døpes om dersom det er relevant, f.eks. «andre ikke-

finansielle foretak» eller «andre husholdninger». Dette gjør det mulig å vise sentrale sektorers og andre 

sektorers respektive andeler av transaksjoner og balanseposter. Det nøyaktige formatet på slike tabeller 

avhenger av formålet med oppstillingen. Videre kan tilleggstabeller vise «fra hvem til hvem»-forholdet 

mellom den sentrale sektoren og andre sektorer, herunder utlandet. 

Ikke-monetære opplysninger 

22.42  Et viktig kjennetegn ved mange satellittregnskaper er at de inneholder ikke-monetære opplysninger, f.eks. kan 

miljøregnskaper ha data om CO2-utslipp etter næring og helseregnskapene data om antall behandlinger etter 

type helsetjeneste. Forbindelsen mellom slike ikke-monetære opplysninger og monetære opplysninger kan gi 

viktige forholdstall, f.eks. CO2-utslipp per milliarder euro bruttoprodukt eller kostnad per behandling. I tabell 

22.7 finnes en rekke eksempler. 

Ekstra detaljopplysninger og tilleggsbegreper 

22.43  To andre viktige kjennetegn ved satellittregnskapene er at de er ekstra detaljerte og inneholder 

tilleggsbegreper. I tabell 22.8 og 22.9 gis en lang rekke eksempler. 

Tabell 22.7 — Eksempler på ikke-monetære opplysninger i satellittregnskaper 

Satellittregnskap Eksempel på ikke-monetære opplysninger 
Forhold mellom monetære og ikke-

monetære opplysninger 

Utdanningsregnskaper Antall elever og studenter Kostnader og skoleavgifter per 

elev/student 

Antall lærere Lønnskostnader per lærer 

Miljøregnskaper Tonn olje Pris per fat olje 

CO2-utslipp etter næring CO2-utslipp etter næring per mrd. euro 

bruttoprodukt 

Offentlig forvaltnings 

finanser 

Sysselsetting i offentlig sektor Lønnskostnader per ansatt 

Antall stønader Gjennomsnittlig stønadsbeløp 

Helseregnskaper Antall behandlinger/pasienter etter 

type helsetjeneste 

Kostnader per behandling/pasient 

Regnskaper for produksjon i 

husholdninger 

Tidsbruk til produksjon i 

husholdninger  

Alternativ kostnad ved tidsbruk 

Arbeidskraftregnskaper Sysselsetting 

(timeverk/heltidsekvivalenter) etter 

næring 

Lønnskostnader per timeverk/heltids-

ekvivalenter 

Antall jobber  

Regnskaper for produktivitet 

og vekst 

Arbeidskraftinnsats etter næring Arbeidsproduktivitet etter næring 

Regnskaper for FoU Antall patenter tildelt  

Sysselsetting i FoU-sektoren Lønnskostnader per arbeidstaker 

Sikkerhetsregnskaper Antall innsatte Kostnader per innsatt 

Regnskaper for sosialomsorg Antall stønader, f.eks. 

pensjonsmottakere 

Gjennomsnittlige stønader etter (type) 

ordning 

Regnskaper for turisme Antall turister Utgifter per turist 
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Tabell 22.8 — Eksempler på ekstra detaljopplysninger i ulike satellittregnskaper 

Satellittregnskap Ekstra detaljopplysninger 

Jordbruksregnskaper Mer detaljerte opplysninger om produksjonen av ulike jordbruksprodukter 

Miljøregnskaper Langt mer detaljerte opplysninger om verdien av beholdninger og strømmer 

av naturressurser 

Mer detaljerte opplysninger om utgifter til miljøvern 

Helseregnskaper Detaljert inndeling av helsetjenester 

Regnskaper for produksjon i 

husholdninger 

Produksjon i husholdninger inndelt etter hovedformål (f.eks. bolig, ernæring, 

pleie og omsorg) 

Regnskaper for personinntekt 

og formue 

Opplysninger om fordelingen av personinntekt og formue 

Arbeidskraftregnskaper og 

samfunnsmessig 

regnskapsmatrise (SRM) 

Lønnskostnader og sysselsetting etter alder, kjønn og utdanningsnivå 

Regnskaper for sosialomsorg Inntekter og utgifter etter individuell trygde- og pensjonsordning og 

gruppering av ordninger 

Tabeller over skatteinntekter Skatteinntekter inndelt i en langt mer detaljert klassifisering 

Tabell 22.9 — Eksempler på tilleggsbegreper i ulike satellittregnskaper 

Satellittregnskap Tilleggsbegreper 

Jordbruksregnskaper Tre indikatorer på jordbruksinntekt 

Miljøregnskaper Miljøavgifter 

Offentlig forvaltnings 

finanser 

Offentlige inntekter og utgifter 

Regnskaper for uformell 

sektor 

Uformell sektor 

Regnskaper for produktivitet 

og vekst 

Total faktorproduktivitet 

Regnskaper for sosialomsorg Utgifter til alderspensjonsytelser i alt 

Tabeller over skatteinntekter Skatteinntekter i alt i henhold til alternative definisjoner 

Forskjellige grunnbegreper 

22.44  Det er ikke vanlig å bruke forskjellige grunnbegreper i satellittregnskapene. En relativt liten variasjon er at 

noen tjenester i ulike satellittregnskaper ikke behandles som hjelpetjenester, i et transportregnskap vil f.eks. 

transporttjenester ikke behandles som en hjelpetjeneste. I noen satellittregnskaper kan det imidlertid være 

nødvendig med større endringer i grunnbegrepene, i miljøregnskapet vil f.eks. nasjonalproduktet justeres for 

uttømming av naturressurser. Se eksempler i tabell 22.10. 

Bruk av modellering eller at forsøksresultater inngår 

22.45  Noen satellittregnskaper kjennetegnes av at de inntar forsøksresultater eller bruker modellering, noe som fører 

til at tallene i satellittregnskapet er mindre pålitelige enn tallene i hovedkontoene. Oppstilling av 

hovedkontoene innebærer imidlertid også bruk av økonometriske eller matematiske modeller og at 

forsøksresultater inntas. Dette utgjør derfor ikke en grunnleggende forskjell mellom hovedkontoene og 

satellittregnskapene. Disse problemstillingene illustreres ved eksemplene i tabell 22.11. 

Tabell 22.10 — Eksempler på forskjell i grunnbegreper i satellittregnskaper 

Satellittregnskap Forskjellig grunnbegrep 

Miljøregnskaper Justering av nasjonalproduktet for uttømming, offentlig forvaltnings 

defensive utgifter og forringelse 

Helseregnskaper Bedriftshelsetjenester er ikke en hjelpetjeneste 



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/505 

 

Satellittregnskap Forskjellig grunnbegrep 

Regnskaper for produksjon i 

husholdninger 

Ulønnede husholdningstjenester og frivillig arbeid ligger innenfor 

produksjonsavgrensningen 

Utvidede regnskaper Regnskapene omfatter betydelig flere grunnbegreper for produksjon og 

investeringer (f.eks. humankapital og varige konsumvarer) 

Tilleggstabell for pensjon Ytelser fra ikke-fondsbaserte ytelsesbaserte pensjonsordninger behandles 

som gjeld og eiendeler 

Transportregnskaper Transporttjenester er ikke en hjelpetjeneste 

Tabell 22.11 — Eksempler på bruk av økonometriske og matematiske modeller ved oppstilling av 

hovedkontosystemet og satellittregnskaper 

Hovedkontosystemet Estimat over verdien av finansielle eller ikke-produserte eiendeler som netto 

nåverdi av forventede framtidige inntekter og utgifter. 

Korreksjon for enhetsfrafall i husholdningsundersøkelser ved bruk av 

regresjonsanalyser 

Estimat over nettobeholdning av fast realkapital og kapitalslit ved bruk av 

PIM-årgangsmetoden, forventet økonomisk levetid og matematiske 

avskrivningsfunksjoner 

Estimat over verdien av boligtjenester produsert av eier av egen bolig ved 

bruk av opplysninger om boligmasse, markedsleie og regresjonsanalyser 

Estimat over sesongjusteringer ved bruk av en matematisk modell 

Estimat over endringer i hedonisk pris ved bruk av en matematisk modell 

Satellittregnskaper  

Miljøregnskaper Estimat over verdien av uttømming og forringelse 

Regnskaper for produksjon i 

husholdninger 

Estimat over verdien av ulønnede husholdningstjenester 

Regnskaper for uformell 

sektor 

Forsøksvise estimater over verdien av alle typer uformell virksomhet 

Regnskaper for produktivitet 

og vekst 

Estimat over volum av kapitalinnsats ved bruk av funksjoner for 

alder/effektivitet for hver type eiendel 

Tilleggstabell for pensjon Estimat over pensjonsrettigheter ved bruk av alle typer forsikringstekniske 

antakelser om demografi, diskonteringsrente og lønnsvekst 

Tabell med resultater fra forsøk der FoU-utgifter behandles som investering 

Utforming og oppstilling av satellittregnskaper 

22.46  Utformingen og oppstillingen av satellittregnskaper foregår i fire trinn: 

a)  definere formål, bruksområder og krav, 

b)  velge ut det som er relevant fra nasjonalregnskapene, 

c)  velge relevante tilleggsopplysninger, f.eks. fra diverse særstatistikk eller administrative datakilder, 

d)  slå begge sett av begreper og figurer sammen til ett sett av tabeller og kontoer. 

22.47  Når satellittregnskaper utformes og oppstilles for første gang framkommer det ofte uventede resultater i løpet 

av disse fire trinnene. Utarbeidelse av satellittregnskaper er derfor å anse som et produkt under arbeid. Først 

etter at man har skaffet seg erfaring med oppstilling og bruk av satellittregnskapene, og etter at nødvendige 

tilpasninger er gjort, kan forsøkstabellene omdannes til et ferdig statistikkprodukt. 

22.48  Når det skal velges ut hva som er relevant i nasjonalregnskapene kan det skilles mellom tre aspekter: de 

internasjonale nasjonalregnskapsbegrepene, de begreper som brukes i en stats nasjonalregnskapsstatistikk og 

påliteligheten ved nasjonalregnskapsstatistikken.  
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22.49  Når begrepene i hovedkontosystemet brukes til et bestemt formål i forbindelse med utforming og oppstilling 

av et satellittregnskap, trer ofte nye aspekter fram. Sett på bakgrunn av formålet kan dette være både nyttig og 

medføre uforutsette begrensninger. Når det utformes og oppstilles satellittregnskaper for FoU for første gang, 

kan det f.eks. avsløre problemer som overlapping mellom FoU innen programvare og helsetjenester, eller det 

kan belyse hvilken rolle multinasjonale selskaper spiller for import og eksport av FoU. 

22.50  Noe lignende gjelder for de begreper som brukes når nasjonalregnskapsstatistikken utarbeides. Vesentlige 

detaljopplysninger kan vise seg å mangle fordi regnskapene sammenstilles eller offentliggjøres på et alt for 

aggregert nivå eller fordi de internasjonale begrepene ikke har vært anvendt konsekvent. For eksempel kan 

FoU-virksomhet i store multinasjonale selskaper være registrert under selskapets hovednæring og ikke under 

FoU-tjenester. 

22.51  Påliteligheten ved deler av nasjonalregnskapsstatistikken kan være et problem. Nasjonalregnskapsstatistikken 

kan være utarbeidet og offentliggjort uten at det er tatt hensyn til satellittregnskapene. Når man bare velger ut 

relevante tall fra det offisielle nasjonalregnskapet vil det ofte vise seg at størrelse, sammensetning og 

utvikling over tid ikke er troverdige med tanke på formålet. De aktuelle datakildene og oppstillingsmetodene 

må følgelig kontrolleres og utvides ved bruk av ytterligere datakilder eller forbedrede oppstillingsmetoder. 

22.52  Om man velger relevante opplysninger fra andre kilder enn nasjonalregnskapet, f.eks. annen offisiell 

statistikk eller andre administrative datakilder, oppstår lignende problemer med hensyn til begreper og tall. 

De begrepene som offisielt brukes kan vise seg å ha uventede mangler med tanke på satellittregnskapets 

særskilte formål, de begreper som faktisk brukes kan skille seg fra de offisielle begrepene og pålitelighet, 

detaljgrad, tidspunkt og frekvens kan skape problemer. Alle slike problemer må løses, enten ved at det foretas 

ytterligere estimater for å håndtere forskjeller mellom begrepene, ved å klassifisere strømmer i ikke-monetære 

størrelser eller ved å tilpasse begrepene som brukes i satellittregnskapet. 

22.53  For at opplysninger fra nasjonalregnskapet skal kunne slås sammen med andre opplysninger til ett sett av 

tabeller eller kontoer, kreves det ytterligere arbeid: utelatte eller overlappende opplysninger og manglende 

overensstemmelse mellom tall må håndteres, og resultatenes troverdighet må vurderes. Dette vil fortrinnsvis 

gi et helt balansert sett av tabeller. Det kan imidlertid være nødvendig å vise forskjellene mellom datakilder 

og alternative metoder. 

22.54  For å omdanne et konsistent satellittregnskap til et produkt for databrukere kan det være nødvendig med 

ytterligere tiltak. Det kan eventuelt opprettes en oversiktstabell med nøkkelindikatorer for et antall år. 

Nøkkelindikatorene kan f.eks. i hovedsak beskrive størrelsen på, bestanddeler av og utviklingen i en bestemt 

sak, eller de kan vise koplingen til den nasjonale økonomien og dens viktigste bestanddeler. Ytterligere 

detaljopplysninger som er relevante for politiske formål og analyseformål kan legges til. Detaljopplysninger 

som tilfører lite verdi eller som er kostnadskrevende å utarbeide, kan utelates. Tabellene kan eventuelt også 

gjøres mindre komplekse slik at de blir enklere å bruke og mer gjennomsiktige for databrukerne og omfatte en 

egen tabell med standardiserte bokføringsoppstillinger. 

NI SÆRSKILTE SATELLITTREGNSKAPER 

22.55  I resten av dette kapittelet gis en kort beskrivelse av følgende satellittregnskaper: 

a)  jordbruksregnskaper, 

b)  miljøregnskaper, 

c)  helseregnskaper, 

d)  regnskaper for produksjon i husholdninger, 

e)  arbeidskraftregnskaper og samfunnsmessige regnskapsmatriser (SRM) 

f)  regnskaper for produktivitet og vekst, 

g)  regnskaper for FoU, 

h)  regnskaper for sosialomsorg, 

i)  satellittregnskaper for turisme.  
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Jordbruksregnskaper 

22.56  Et eksempel på et jordbruksregnskap er EUs landbruksregnskap (economic accounts for agriculture – 

EEA)(1). Formålet med jordbruksregnskapet er å beskrive produksjonen i jordbruket og utviklingen i 

jordbruksinntektene. Denne informasjonen brukes i analyser av den økonomiske situasjonen i 

medlemsstatenes jordbruk og til å overvåke og evaluere EUs felles landbrukspolitikk. 

22.57  EEA består av en produksjonskonto, en konto for inntektsopptjening, en konto for næringsinntekt og en 

kapitalkonto for jordbruksproduksjon. Produksjonskontoen inneholder en utførlig oppstilling over 

produksjonen for en rekke jordbruksprodukter og for sekundær ikke-jordbruksvirksomhet. Den inneholder 

også detaljerte opplysninger om produktinnsats og investering. Opplysningene i produksjonskontoen og om 

bruttoinvestering i fast realkapital en oppgitt i både løpende priser og volum. I tillegg inngår følgende tre 

indikatorer for jordbruksinntekt: 

a)  indeks for faktorinntektene i jordbruket til realverdi per normalårsverk (heltidsekvivalent), 

b)  indeks for netto næringsinntekt fra jordbruk til realverdi per ulønnet normalårsverk (heltidsekvivalent), 

c)  netto næringsinntekt i jordbruket. 

Indeksene og endringene i verdiene til realverdi for inntektsindikatorene framkommer ved å deflatere de 

tilsvarende nominelle dataene med den implisitte prisindeksen for BNP. 

22.58  Presentasjonen av jordbruksnæringen i EEA er svært lik presentasjonen av jordbruksnæringen i 

hovedkontosystemet. Det finnes imidlertid noen forskjeller. Enheter som produserer frø til forskning eller 

sertifisering eller enheter som driver jordbruk bare som fritidsaktivitet, er utelatt, mens mesteparten av 

jordbruksvirksomheten til enheter hvis hovedvirksomhet ikke er jordbruk, er tatt med. 

22.59  I EEA legges hovedvekten på produksjonsprosessen og de inntekter den genererer. Et satellittregnskap for 

jordbruk behøver imidlertid ikke i prinsippet å sammenfalle helt med EEA. Et jordbruksregnskap kan også 

omfatte en tilgangs- og anvendelsestabell som gir en systematisk oversikt over tilgang på og anvendelse av 

jordbruksprodukter. Denne vil gi informasjon om importens betydning, herunder importavgifter, og om 

utviklingen i etterspørselen etter jordbruksprodukter, f.eks. eksport og konsum i husholdningene samt 

betydningen av skatter og subsidier på området. Jordbruksregnskapet kan også utvides til å omfatte 

sekundærvirksomhet som ikke regnes som jordbruksvirksomhet, f.eks. jordbruk som fritidsaktivitet. Dette kan 

belyse viktige trender og erstatningsmekanismer. Samspillet med offentlig forvaltning kan tydeliggjøres ved å 

legge til en tabell som viser alle inntekter og kapitaloverføringer fra kommuner, staten eller EU til 

jordbruksnæringen, eller som viser særbehandling i skattesystemet. Jordbruksregnskapene kan også utformes 

som særskilte sektorregnskaper og omfatte et fullstendig kontosystem med balanser og konto for 

finanstransaksjoner for personer og foretak som driver jordbruk. 

Miljøregnskaper 

22.60  I de internasjonale retningslinjene for miljøregnskaper (System of Environmental-Economic Accounting, 

SEEA, 2003)(2), presenteres det et omfattende kontosystem for å beskrive og analysere miljøet og dets 

samvirke med økonomien. Miljøregnskapet er et satellittregnskap til nasjonalregnskapet. Det innebærer at de 

samme klassifikasjonene og begrepene brukes og tilpasninger gjøres bare dersom formålet med 

miljøregnskapet krever det. 

22.61  De integrerte kontoene med økonomisk og miljørelatert informasjon gjør det mulig å analysere miljøets 

bidrag til økonomien og økonomiens innvirkninger på miljøet. De oppfyller beslutningstakeres behov ved å 

levere indikatorer og beskrivende statistikk som gjør det mulig å kartlegge samspillet mellom miljøet og 

økonomien. De kan også fungere som et verktøy for strategisk planlegging og politisk analyse for å avdekke 

mer bærekraftige utviklingsretninger. Beslutningstakere som har innflytelse på utviklingen i næringer som i 

stor grad benytter miljøressurser enten som innsatsfaktorer eller som for lagringsformål, må f.eks. være 

oppmerksomme på de langsiktige miljøvirkningene. Beslutningstakere som fastsetter miljøstandarder må også 

kjenne til sannsynlige konsekvenser for økonomien, f.eks. hvilke næringer som trolig vil rammes og hvilke 

konsekvenser det vil få for sysselsettingen og kjøpekraften. Alternative miljøstrategier kan sammenlignes ved 

å ta hensyn til de økonomiske konsekvensene.   

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 138/2004 av 5. desember 2003 om landbruksregnskaper i Fellesskapet (EUT 33 av 

5.2.2004, s. 1). 

(2) Håndboken er utgitt i fellesskap av De forente nasjoner, Europakommisjonen, Det internasjonale valutafond, OECD og 

Verdensbanken. 
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22.62  I hovedkontosystemet er det tatt hensyn til ulike miljøregnskapsaspekter. Mange kostnads- og kapitalposter 

som gjelder regnskaper for naturressurser, fastsettes særskilt i klassifikasjoner og regnskaper som gjelder 

beholdninger og andre volumendringer i balansene. Klassifikasjonen av ikke-produsert kapital viser f.eks. 

særskilte poster for grunnforekomster som olje- og mineralforekomster, ikke-avlede/dyrkede biologiske 

ressurser og vannressurser. Dette gjør det lettere å bruke hovedkontosystemet som utgangspunkt for 

miljøregnskapene. En rekke elementer i hovedkontosystemet, særlig i konto for andre volumendringer i 

balansene, blir imidlertid ytterligere oppdelt og omklassifisert i satellittregnskapet og andre elementer 

tilføyes. 

22.63  Fra et miljøsynspunkt er det to viktige ulemper med hovedkontosystemet og dets aggregater, f.eks. BNP, 

investering og sparing. For det første er dekningen av uttømming av og knapphet på naturressurser begrenset, 

og disse faktorene kan true varig produktivitet i økonomien. For det andre dekker hovedkontosystemet ikke 

forringelsen av miljøet og konsekvensene dette har for menneskers helse og velferd. 

22.64  I hovedkontosystemet tas det bare hensyn til produsert kapital når nettoprodukt beregnes. Kostnaden ved 

anvendelse av produsert kapital avspeiles i produktinnsats og kapitalslit. Ikke-produserte naturressurser, f.eks. 

grunn, mineralforekomster og skog, anses som kapital i den grad de faktisk er kontrollert av institusjonelle 

enheter. Anvendelsen av dem er imidlertid ikke hensyntatt i produksjonskostnadene. Dette innebærer enten at 

prisen på produktene ikke avspeiler slike kostnader eller, som tilfellet er med uttømmingskostnader, at slike 

kostnader inngår i andre uidentifiserte elementer når driftsresultatet utledes på grunnlag av restprodukter. I 

miljøregnskapene kan disse kostnadene identifiseres og beregnes eksplisitt. 

22.65  Miljøregnskapssystemet SEEA 2003 består av fem kategorier 

a)  fysiske strømningskontoer og hybridstrømningskontoer, 

b)  økonomiske kontoer for miljøtransaksjoner, 

c)  kontoer for naturkapital uttrykt i fysiske og monetære måleenheter, 

d)  kontoer for defensive utgifter og uttømming, 

e)  endring av aggregater fra hovedkontoene for å ta hensyn til forringelse. 

22.66  I de fysiske strømningskontoene og hybridstrømningskontoene registreres fire forskjellige typer strømmer: 

a)  naturressurser: mineralforekomster, energiressurser, vann, jord og biologiske ressurser. Fra det tidspunkt 

de omsettes på markedet blir de en del av økonomien og kan karakteriseres som produkter, 

b)  økosystemtjenester: oksygen som er nødvendig for forbrenning og vann fra nedbør eller naturlige 

vannveier samt andre innsatsfaktorer fra naturen som næringsstoffer og karbondioksid som planter 

trenger for å vokse; omfatter ikke vann, næringsstoffer og oksygen som økonomien leverer som 

produkter, 

c)  produkter: varer og tjenester som produseres i økonomien og som brukes i den, herunder strømmer av 

varer og tjenester mellom den nasjonale økonomien og utlandet. Dette omfatter avlede/dyrkede 

biologiske ressurser, naturressurser som selges eller kjøpes, f.eks. olje, tømmer og vann, og 

avfallsmaterialer med økonomisk verdi, 

d)  restprodukter: utilsiktede og uønskede produkter fra økonomien som har null eller negativ verdi for dem 

som produserer dem. Restprodukter omfatter fast, flytende og gassformig avfall. De kan gjenvinnes eller 

gjenbrukes, eller de kan slippes ut i miljøet. Restprodukter kan ha positiv verdi for andre enheter enn den 

som produserer dem. For eksempel har avfall som samles inn fra husholdninger for gjenvinning, ingen 

verdi for husholdningene, men kan ha en viss verdi for den som gjenvinner avfallet. Avfallsmateriale som 

har en verdi som kan realiseres av den som genererer det, f.eks. kassert utstyr, behandles som produkter 

og ikke som restprodukter. 

22.67  Fysiske strømmer måles i mengdeenheter som avspeiler de fysiske egenskapene til det aktuelle materialet, 

energien eller restproduktet. En fysisk strøm kan måles i ulike enheter avhengig av hvilke fysiske egenskaper 

det tas hensyn til. Hvilken enhet som egner seg best avhenger av formålet med strømningskontoen og hva den 

skal brukes til. I kontoene for fysiske strømmer er vekt og volum de mest brukte fysiske egenskapene. I 
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strømningskontoer for energi er joule og tonn oljeekvivalenter de mest brukte enhetene. Mengdeenhetene i 

kontoene for fysiske strømmer skiller seg fra volumene som benyttes i hovedkontosystemet. I 

hovedkontosystemet er f.eks. volumet til en datamaskin ikke vekten, men en vektet blanding av de 

egenskapene brukeren ønsker, f.eks. beregningshastighet. 

22.68  Kontoene for fysiske strømmer kan presenteres i form av tilgangs- og anvendelsestabeller. Disse vises i tabell 

22.12 og 22.13. 

22.69  Kontoene for hybridstrømmer er én enkelt matriseoppstilling som inneholder både nasjonalregnskaper uttrykt 

i monetære størrelser og kontoer for fysiske strømmer. En viktig type hybridkonto er hybridtabeller over 

tilgang og anvendelse. De kombinerer opplysninger fra de fysiske tilgangs- og anvendelsestabellene med 

opplysninger fra tilgangs- og anvendelsestabeller uttrykt i monetære størrelser. 

22.70  Opplysningene i kontoene for hybridstrømmer kan koples til miljøtemaer som tar for seg særskilte 

miljøspørsmål, f.eks. «drivhuseffekt», nedbryting av ozonlaget og forsuring. Dette krever bruk av 

omregningsfaktorer for å konvertere tallene for bestemte stoffer til aggregerte indikatorer for miljøtemaer. 

Deretter kan det utarbeides en oversiktstabell som viser hvordan konsum og produksjon i ulike næringer 

bidrar til ulike miljøtemaer og til BNP, som vist i tabell 22.14.  
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Tabell 22.12 — Fysisk tilgangs- og anvendelsestabell 

Fysisk tilgangstabell 

(Millioner tonn) 
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I1 I2 I3 I C1 C2 C CF M2 M1 M1 M3 E 

Produkter 

P1 Animalske og 

vegetabilske produkter 

66,000 49,000 1,000 116,000     16,000     132,000 

P2 Stein, grus og 

byggematerialer 

112,000 163,000  275,000     13,000     288,000 

P3 Energi 65,000 59,000  124,000     95,000     219,000 

P4 Metaller, maskineri osv.  10,000  10,000     10,000     20,000 

P5 Plast og plastprodukter  2,000  2,000     2,000     4,000 

P6 Tre, papir osv. 7,000 7,000  14,000     1,000     15,000 

P7 Andre råvarer  9,000 1,000 10,000     13,000     23,000 

 Alle produkter 250,000 299,000 2,000 551,000     150,000     701,000 
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I1 I2 I3 I C1 C2 C CF M2 M1 M1 M3 E 

Rest-

produkter 

Til nasjonalt territorium               

R1 CO2 19,020 111,398 29,930 160,348 16,908 25,080 41,988 0,990   4,172   207,498 

R2 N2O 0,007 0,042 0,012 0,061 0,003 0,004 0,007    0,001   0,069 

R3 CH4 0,073 0,452 0,125 0,650 0,004 0,020 0,024 0,477   0,001   1,152 

R4 NOX 0,061 0,275 0,151 0,487 0,084 0,026 0,110    0,025 0,117  0,739 

R5 SO2 0,023 0,139 0,030 0,192 0,003 0,001 0,004    0,001 0,087  0,284 

R6 NH3 0,020 0,123 0,038 0,181  0,007 0,007     0,019  0,207 

R7 Annet til luft 0,010 0,061 0,015 0,086  0,012 0,012     0,002  0,100 

R8 P 0,070 0,020 0,004 0,094  0,011 0,011 0,003   0,001 0,014  0,123 

R9 N 0,590 0,210 0,098 0,898  0,117 0,117 0,024   0,006 0,323  1,368 

R10 Annet til vann 0,030 0,021 0,006 0,057  0,021 0,021 0,001   0,001 0,003  0,083 

R11 Avfall fra bergverksdrift 7,233 2,320  9,553          9,553 

R12 Annet fast avfall 8,103 71,619 22,929 102,651 0,100 5,060 5,160 71,100   1,548 7,656  188,115 
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I1 I2 I3 I C1 C2 C CF M2 M1 M1 M3 E 

 Samlet til nasjonalt territorium 35,240 186,680 53,338 275,258 17,102 30,359 47,461 72,595   5,756 8,221  409,291 

 Til utenlandsk territorium               

 Til luft               

 R1 CO2   4,569 4,569 0,739  0,739       5,308 

 R4 NOX   0,010 0,010 0,004  0,004       0,014 

 R5 SO2   0,008 0,008 0,002  0,002       0,010 

 Samlet til utenlandsk 

territorium 

  4,587 4,587 0,745  0,745       5,332 

 Restprodukter i alt 35,240 186,680 57,925 279,845 17,847 30,359 48,206 72,595   5,756 8,221  414,623 

Materialtilgang i alt 285,240 485,680 59,925 830,845 17,847 30,359 48,206 72,595 150,000  5,756 8,221  1115,623 

 

 

Økning etter konsum (varige 

konsumvarer), netto 

Kapital-

økning, 

netto 

Eksport 

av 

produk-

ter, netto 

Utvinning 

utført av 

uten-

landske 

enheter, 

netto 

Rest-

produkter 

produsert 

av innen-

landske 

enheter i 

utlandet, 

netto 

Grense-

kryssende 

strømmer 

av rest-

produkter 

til 

utlandet 

etter 

miljø-

medium, 

netto 

Akkumu-

lering av 

rest-

produkter i 

nasjonalt 

miljø, netto 

Saldo, netto 

Akkumulering av alle materialer 

(anvendelse minus tilgang), netto 

    1,153 15,641 16,794 72,215 -49 000 3,000 -0 424 -4 302 372,717 411,000 

Kilde: SEEAland datasett. 
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Tabell 22.13. — Fysisk tilgangs- og anvendelsestabell (forts.) 

Fysisk tilgangstabell 

(Millioner tonn) 
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I1 I2 I3 I C1 C2 C CF X2 X1 X1 X3 E 

P
ro

d
u

k
te

r 

P1 Animalske og 

vegetabilske produkter 

23,000 60,000 4,000 87,000  16,000 16,000 3,000 26,000     132,000 

P2 Stein, grus og 

byggematerialer 

12,000 148,000 2,000 162,000  2,000 2,000 114,000 10,000     288,000 

P3 Energi 34,000 101,000 20,000 155,000 7,000 10,000 17,000  47,000     219,000 

P4 Metaller, maskineri 

osv. 

 11,000  11,000 1,000  1,000 1,000 7,000     20,000 

P5 Plast og plastprodukter  2,000  2,000     2,000     4,000 

P6 Tre, papir osv.  7,000 4,000 11,000  1,000 1,000  3,000     15,000 

P7 Andre råvarer 5,000 8,000 1,000 14,000  2,000 2,000 1,000 6,000     23,000 

Alle produkter 74,000 337,000 31,000 442,000 8,000 31,000 39,000 119,000 101,000     701,000 
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I1 I2 I3 I C1 C2 C CF X2 X1 X1 X3 E 

N
at
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Nasjonale naturressurser               

N1 Olje 38,000   38,000          38,000 

N2 Gass 27,000   27,000          27,000 

N3 Annet 118,000 55,000  173,000          173,000 

N4 Tre 7,000 1,000  8,000  1,000 1,000       9,000 

N5 Fisk 1,000   1,000      1,000    2,000 

N6 Annet  2,000  2,000          2,000 

N7 Vann 1,000 6,000  7,000          7,000 

Nasjonale naturressurser i alt 192,000 64,000  256,000  1,000 1,000   1,000    258,000 

Naturressurser i utlandet               

N5 Fisk 4,000   4,000          4,000 

N7 Vann  1,000  1,000  1,000 1,000       2,000 

Naturressurser i utlandet i alt 4,000 1,000  5,000  1,000 1,000       6,000 

Naturressurser i alt 196,000 65,000  261,000  2,000 2,000   1,000    264,000 
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I1 I2 I3 I C1 C2 C CF X2 X1 X1 X3 E 

Øko-

system-

tjenester 

Nasjonale økosystemtjenester 15,000 81,000 22,000 118,000 10,000 13,000 23,000   2,000    143,000 

Utenlandske 

økosystemtjenester 

  3,000 3,000 1,000  1,000       4,000 

Økosystemtjenester i alt 15,000 81,000 25,000 121,000 11,000 13,000 24,000   2,000    147,000 

R
es

tp
ro

d
u
k

te
r 

Fra nasjonalt territorium               

R1 CO2             207,498 207,498 

R2 N2O             0,069 0,069 

R3 CH4             1,152 1,152 

R4 NOX            0,669 0,070 0,739 

R5 SO2            0,196 0,088 0,284 

R6 NH3            0,099 0,108 0,207 

R7 Annet fra luft            0,002 0,098 0,100 

R8 P   0,020 0,020        0,010 0,093 0,123 

R9 N   0,115 0,115        0,543 0,710 1,368 

R10 Annet fra vann   0,010 0,010        0,002 0,071 0,083 

R11 Avfall fra 

bergverksdrift 

            9,553 9,553 

R12 Annet fast avfall 0,240 2,680 3,780 6,700    25,810    2,398 153,207 188,115 
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I1 I2 I3 I C1 C2 C CF X2 X1 X1 X3 E 

 Fra nasjonalt territorium i alt 0,240 2,680 3,925 6,845    25,810    3,919 372,717 409,291 

Fra utenlandsk territorium               

R1 CO2           5,308   5,308 

R4 NOX           0,014   0,014 

R5 SO2           0,010   0,010 

Fra utenlandsk territorium i alt           5,332   5,332 

I alt 0,240 2,680 3,925 6,845    25,810   5,332 3,919 372,717 414,623 

Materialanvendelse i alt 285,240 485,680 59,925 830,845 19,000 46,000 65,000 144,810 101,000 3,000 5,332 3,919 372,717 1 526,623 
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Tabell 22.14 — Nettobidrag fra konsum og produksjons til BNP og til seks miljøtema i Nederland, 1993 

Prosentandel 

 Økonomi 

Miljø 

Drivhus-

effekt 

Nedbryting 

av 

ozonlaget 

Forsuring Eutrofiering Fast avfall 

I alt  100 100 100 100 100 

Konsum  19 2 15 9 31 

Næring  79 97 85 91 66 

Kapital og andre kilder  2 1 — — 3 

Konsum 100 100 100 100 100 100 

Egen transport 8 38 — 88 21 1 

Annet konsum 92 62 100 12 79 99 

Produksjon 100 100 100 100 100 100 

Jordbruk, jakt, skogbruk, 

fiskeri 

3 15 2 47 91 7 

Bergverksdrift og utvinning 3 2 — 1 — 1 

Industri       

Petroleumsindustri 1 7 — 11 —  

Kjemisk industri 2 14 27 6 2 16 

Metallprodukter og 

maskinindustri 

3 2 9 1 — 2 

Annen 

industriproduksjon 

12 12 20 7 6 25 

El-, vann- og energiverk 2 26 — 9 1 2 

Transport og lagring 6 8 6 12 1 5 

Andre tjenester 68 14 36 6 –1 42 

Kilde: de Haan (1997). 

Merk: tankestrek (—) angir at størrelsen er null. 

22.71  Regnskapene for miljøtransaksjoner består av kontoer for miljøvern og kontoer for andre miljørelaterte 

transaksjoner, som skatter, subsidier, investeringstilskudd, formuesinntekt og anskaffelse av utslipps- og 

eiendomsrettigheter. 

22.72  Når miljøvern skal beskrives er det svært nyttig å kombinere en funksjonell metode med en analyse av 

virksomhetstype og produkter. Miljøvern omfatter en lang rekke økonomiske aktiviteter og produkter. For 

eksempel investering i ren teknologi, rehabilitering av miljøet etter forurensning, resirkulering, produksjon av 

miljøvennlige varer og tjenester, bevaring og forvaltning av naturkapital og naturressurser. Det kan fastsettes 

at et nasjonalt aggregat for utgifter til miljøvern kan omfatte hjelpeaktiviteter og tilknyttede produkter. 

22.73  I konto for naturkapital skilles det mellom tre typer naturkapital: naturressurser, grunn og overflatevann og 

økosystemer. Mye av denne naturkapitalen registreres ikke i hovedkontosystemet. Dette gjelder naturkapital 

som det ikke kan fastsettes eiendomsrett til. Blant annet miljøelementer som luft, store vannforekomster og 

økosystemer som er så store eller ukontrollerbare at eierskap ikke kan håndheves i praksis. Likeledes blir 

ressurser som ikke er klart bekreftet ved leting og utvikling, f.eks. mulige oljeforekomster, eller som for 

øyeblikket er utilgjengelige, f.eks. skog i avsidesliggende strøk, ikke ansett som naturkapital i 

hovedkontosystemet. Det samme gjelder for ressurser som er blitt geologisk bekreftet eller er lett 

tilgjengelige, men som for øyeblikket ikke gir noen økonomisk fordel fordi de ennå ikke kan utnyttes på en 

lønnsom måte.  
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22.74  I kontoene for naturkapital uttrykt i fysiske og monetære størrelser beskrives beholdninger av ulike typer 

naturkapital og endringer i disse. For noen typer naturkapital kan det oppstilles kontoer uttrykt i monetære 

størrelser, mens det for andre typer bare kan oppstilles kontoer uttrykt i fysiske størrelser. Det er usannsynlig 

at det vil foreligge tilstrekkelig informasjon om økosystemer til at det kan utarbeides oversikt over 

beholdninger eller endringer i disse i løpet av et år på nøyaktig samme måte som for andre typer naturkapital. 

For økosystemer er det mer hensiktsmessig å legge vekt på å måle endringer i kvaliteten, hvorav de fleste vil 

gjelde forringelse, f.eks. forsuring av grunn og vannforekomster og nåle-/bladtap hos trær. 

22.75  Hovedstørrelsene i hovedkontosystemet kan tilpasses slik at miljøspørsmål kan beskrives på en bedre måte. 

Det anbefales vanligvis tre typer justeringer: for uttømming, for offentlig forvaltnings defensive utgifter og 

for forringelse. 

22.76  Fra et miljøsynspunkt bør justeringen for uttømming gjøres fordi BNP og veksten i BNP ikke tar hensyn til 

uttømming av forskjellige typer naturkapital som olje, villfisk og skog. Det er ikke helt enkelt å gjøre rede for 

uttømming og det finnes mange alternativer. Den ene ytterligheten er å se på all anvendelse av slik ikke-

produsert naturkapital som uttømming og dermed ikke som inntekt fra produksjon. Den andre ytterligheten er 

å se på all inntekt fra salg av naturkapital som bidrag til nasjonalinntekten. Alle de andre alternativene deler 

anvendelse av naturkapitalen inn i en komponent for uttømming og en komponent for inntekt. Ulike 

prinsipper og forutsetninger om levetid og diskonteringssatser gir ulike tall for justeringen for uttømming. 

22.77  Defensive utgifter til miljøet består ikke utelukkende av utgifter til miljøvern. De kan også omfatte den 

administrasjon som kreves for å opprette og overvåke fiskekvoter eller helseutgifter knyttet til 

luftforurensning eller en kjernekraftulykke. Det anbefales å foreta en justering for offentlig forvaltnings 

defensive utgifter for å unngå en økning i BNP. Formålet med disse utgiftene er å bøte på eller eliminere 

negative eksterne virkninger på miljøet som er forbundet med produksjon eller konsum og som ikke på noen 

måte registreres i BNP. Når det gjelder netto nasjonalprodukt kan en løsning være å registrere alle offentlige 

defensive utgifter som investering og samtidig som kapitalslit. I BNP, som brukes oftere, gjør dette imidlertid 

ingen forskjell. 

22.78  Nasjonalprodukt, sparing og andre nøkkelaggregater kan justeres for forringelse, f.eks. virkningene av 

forurensning av luft og vann. Det er imidlertid vanskeligere, mindre pålitelig og mer kontroversielt å ta med 

virkningene av forringelsen enn å justere kontoene for enten forringelse eller defensive utgifter. Hvordan kan 

det f.eks. tas høyde for skade på menneskers helse eller for at planter eller dyr vokser langsommere, formerer 

seg mindre eller dør tidligere på grunn av miljøforurensning? Bør katastrofer registreres som et resultat av 

menneskers økonomiske aktiviteter og derfor trekkes fra i BNP? 

Helseregnskaper 

22.79  Helseregnskapene (se OECD, A System of Health Accounts, 2000) er et internasjonalt system for helsedata 

som kan brukes til analyse og politikkutforming på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå. Systemet er 

utformet for stater der det nasjonale helsesystemet er organisert etter et bredt spekter av modeller. Det er et 

viktig verktøy til overvåkning av stadig mer sammensatte helsesystemer i rask endring. Det måler og viser 

strukturendringer som overganger fra behandling av pasienter på sykehus til poliklinisk behandling og 

framveksten av leverandører som tilbyr flere forskjellige produkter og tjenester. 

22.80  Helseregnskapene gir svar på tre grunnleggende spørsmål: 

a)  Hva slags tjenester og varer kjøpes av helsemessige årsaker? 

b)  Hvem tilbyr disse tjenestene og varene? 

c)  Hva er finansieringskildene? 

22.81  Helse- og omsorgstjenester og -produkter deles inn etter formål. Det skilles mellom tre kategorier: personlige 

helse- og omsorgstjenester og -produkter, kollektive helse- og omsorgstjenester og helserelaterte formål. 

22.82  De viktigste typene personlige helse- og omsorgstjenester og -produkter er: behandling, rehabilitering, 

langtidspleie, hjelpetjenester og medisinske produkter som deles ut ved poliklinisk behandling. Det er nyttig å 

dele disse personlige tjenestene videre inn etter produksjonsmåte i: behandling på sykehus, i daginstitusjoner, 

poliklinikker og hjemme. Mange andre aspekter er også viktige ved klassifisering av personlige helse- og 

omsorgstjenester, f.eks. inndeling etter alder, kjønn og inntektsnivå for viktige kategorier av helse- og 

omsorgstjenester eller etter viktige sykdomsgrupper, som er nyttig når kostnadene ved sykdom skal 

undersøkes.  
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22.83  Sammenlignet med hovedkontosystemet er produksjonsavgrensningen utvidet på to områder  

a)  bedriftshelsetjenester, f.eks. legeundersøkelser av ansatte eller akutthelsetjenester på eller utenfor 

arbeidsstedet, registreres ikke som hjelpetjenester, 

b)  kontantoverføringer til husholdninger for pleie i hjemmet av syke eller uføre behandles som lønnet 

produksjon av helsetjenester i husholdningen, mens all slik pleie som ikke er forbundet med 

kontantoverføringer imidlertid er unntatt.  

22.84  Det skilles mellom to typer kollektive helsetjenester: 

a)  forebyggende helsetjenester og offentlige helsetjenester, 

b)  helseforvaltning og helseforsikring. 

22.85  Det skilles mellom sju helserelaterte funksjoner: 

a)  investeringer gjort av institusjoner som yter helsetjenester, 

b)  utdanning og opplæring av helsepersonell, 

c)  forskning og utvikling innen helsepleie, 

d)  næringsmiddel-, hygiene- og drikkevannskontroll, 

e)  miljørettet helsevern, 

f)  forvaltning og levering av sosiale naturaltjenester til syke og uføre, 

g)  forvaltning og levering av helserelaterte kontantstønader. 

22.86  Det er utarbeidet en detaljert næringsklassifikasjon for helsetjenesteytere og den internasjonale standarden for 

næringsgruppering er derfor bearbeidet og endret. 

22.87  Finansiering av helsetjenester kan i prinsippet registreres ut fra to ulike perspektiver. Ut fra det første 

perspektivet deles helseutgifter inn etter de mange ulike ordningene der tredjemann står for betalingen pluss 

direktebetalinger fra husholdninger eller andre kilder til direktefinansiering, f.eks. helsetjenester levert av 

offentlig forvaltning. Ut fra det andre perspektivet ser man på den endelige finansieringsbyrden per 

finansieringskilde. Dette innebærer at mellomliggende finansieringskilder spores tilbake til opprinnelsen. 

Ytterligere overføringer, f.eks. overføringer innen offentlig forvaltning, skattefradrag, subsidier til 

tjenesteytere og utenlandsk finansiering, medtas for å gjøre bildet fullstendig. 

22.88  Fra helseregnskapene kan det utledes enkle oversiktstabeller som viser helse- og omsorgstjenestenes 

betydning for den nasjonale økonomien, som vist i tabell 22.15. 

Tabell 22.15 — Nøkkelstatistikk om helse 

 % BNP % verdiendring % volumendring % prisendring 

år t år 

t+1 

år 

t+2 

år t År 

t+1 

år 

t+2 

år t år 

t+1 

år 

t+2 

år t år 

t+1 

år 

t+2 

Utgifter til helsetjenester             

Personlige helseutgifter             

behandling             

rehabilitering             

langtidspleie             

hjelpetjenester innen 

helsesektoren, medisinske 

produkter 

            

Kollektive helseutgifter             
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 % BNP % verdiendring % volumendring % prisendring 

år t år 

t+1 

år 

t+2 

år t År 

t+1 

år 

t+2 

år t år 

t+1 

år 

t+2 

år t år 

t+1 

år 

t+2 

I alt             

befolkningsvekst             

utgifter per innbygger             

Finansieringskilde             

Offentlig forvaltning og 

trygdeforvaltning 

            

Privat sykeforsikring             

Annet             

I alt             

BNP 100 100 100          

befolkningsvekst             

BNP per innbygger             

 % av nasjonal 

totalsum 

   % volumendring % lønnsendring 

Sysselsetting i helsenæringer             

Regnskaper for produksjon i husholdninger 

22.89  I hovedkontosystemet registreres følgende virksomhet utført av husholdninger som produksjon: boligtjenester 

i egne boliger, jordbruksproduksjon for eget bruk og bygging av boliger for eget bruk. To viktige typer 

virksomhet som utføres av husholdninger registreres imidlertid ikke som produksjon: ulønnede tjenester som 

utføres av husholdningsmedlemmer og konsumeres i samme husholdning, og frivillige tjenester. Selv 

innenfor rammen av et satellittregnskap medfører ulønnet og frivillig tjenesteyting i husholdningene 

vanskelige problemer med hensyn til begrepsbruk og måling. På dette området pågår det forskning. Formålet 

med et satellittregnskap for produksjon i husholdninger(1) er å gi en fullstendig oversikt over produksjonen i 

husholdningene, vise inntekt, konsum og sparing i ulike typer husholdninger og samspillet med resten av 

økonomien. 

Følgende viktige spørsmål tas opp: 

a)  Hvilke tjenester ytes? 

b)  Hvem yter tjenestene? 

c)  Hva er verdien på tjenestene? 

d)  Hva investeres og hva skjer med produktiviteten? 

e)  Hva er konsekvensene for størrelsen på og fordelingen av inntekter, konsum og sparing i ulike typer 

husholdninger og i løpet av livssyklusen? 

f)  Skjer det forskyvninger mellom lønnede og ulønnede husholdningstjenester på grunn av strukturell 

økonomisk og sosial utvikling, konjunkturvirkninger eller offentlig politikk på områder som beskatning 

eller subsidier til betalt barnepass?  

  

(1) Se f.eks. Eurostat, Household Production and Consumption — Proposal for a Methodology of Household Satellite Accounts, 2003; 

J. Varjonen og K. Aalto, Household Production and Consumption in Finland — Household Satellite Account, Finlands 

statistikkontor og nasjonale senter for forbrukerforskning, 2006; S. Holloway, S. Short, S. Tamplin, Household Satellite Account, 

ONS London, 2002; J.S. Landefeld og S.H. McCulla, Accounting for nonmarket household production within a national accounts 

framework, Review of Income and Wealth, 2000. 
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22.90  Regnskaper for produksjonen i husholdninger kan være av særlig interesse ved analyse av den økonomiske 

utviklingen på lang sikt og ved internasjonal sammenligning av produksjons-, inntekts- og konsumnivåer. De 

viktigste datakildene som benyttes ved utarbeidelse av regnskaper for produksjon i husholdninger, er 

undersøkelser av husholdningsbudsjetter og tidsbruksundersøkelser. Årsaggregater som utarbeides på 

grunnlag av disse kildene er beheftet med utvalgsfeil som hindrer at nøyaktige årlige vekstrater kan beregnes. 

Regnskaper for produksjonen i husholdningene sammenstilles derfor ikke årlig, men med jevne mellomrom 

på f.eks. fem år og knyttes til en omfattende tidsbruksundersøkelse. 

22.91  Produksjon i husholdninger omfatter bare tjenester som kan settes ut til andre enn den personen som nyter 

godt av tjenesten, noe som er kjent som tredjemannsprinsippet. Egenpleie, studier, søvn og fritidsaktiviteter 

inngår derfor ikke. 

22.92  For produksjon i husholdninger kan det skilles mellom ulike hovedformål: bolig, ernæring, bekledning, pass 

av barn, voksne og kjæledyr samt frivillig arbeid som per definisjon konsumeres av andre husholdninger. For 

hver av disse hovedformålene kan det fastsettes viktige eller karakteristiske aktiviteter. Dette gjør det mulig å 

fordele utgifter eller tid medgått til disse aktivitetene på hovedformålene. Noen aktiviteter, f.eks. innkjøp, 

reising og hushold, hører inn under flere formål. Utgifter eller tid medgått til disse aktivitetene fordeles 

følgelig på disse formålene. 

22.93  I hovedkontosystemet er utgifter til varige konsumvarer en del av konsumet. I konto for produksjon i 

husholdninger er imidlertid utgifter til f.eks. kjøretøyer, kjøleskap og utstyr til bygging og reparasjon 

registrert som investering. Kapitaltjenestene fra disse eiendelene betraktes som innsatsfaktorer i 

husholdningenes produksjon. 

22.94  Produksjonen og bruttoproduktet for produksjonen i husholdningene kan verdsettes ved bruk av en innsats- 

eller produksjonsmetode. Produksjonsmetoden innebærer at produksjonen i husholdningene verdsettes i 

markedspriser, dvs. til den pris lignende tjenester selges for på markedet. Brukes innsatsmetoden, der 

produksjonen verdsettes til summen av kostnadene, er valg av verdsettingsmetode for arbeidskraftinnsats 

avgjørende. Man kan blant annet verdsette lønn inklusive eller eksklusive trygde- og pensjonspremier, eller 

velge ulike referansegrupper, f.eks. gjennomsnittslønn for alle arbeidstakere, lønn for spesialiserte 

arbeidstakere eller lønn for husholdere. 

22.95  En viktig problemstilling for regnskaper for produksjon i husholdningene er størrelsen og sammensetningen 

av produksjonen i husholdningene og forbindelsen til hovedkontosystemet. Dette vises i form av en 

anvendelsestabell (se tabell 22.16).  
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Tabell 22.16 — Anvendelsestabell for produksjon i husholdninger 

 

Produksjonskostnad 

Andre 

produsen-

ter 

I alt Eksport 

Konsum 

I alt 
Brutto-

investering 

Anvendelse 

i 

kjøperpriser 

i alt 

Produksjon i husholdningene etter formål HH 
Off. 

forvaltning 

Bolig Ernæring Klær 
Pleie og 

omsorg, barn 

Pleie og 

omsorg, 

voksne 

Pleie og 

omsorg, 

annet 

Frivillig I alt Kollektiv Individuell 

Produkter 

SNA 

Begrepsforskjeller 

        

I alt         

Lønnskostnader 

SNA 

Begrepsforskjeller 

Næringsskatter minus 

næringssubsidier 

Kapitalslit 

SNA 

Begrepsforskjeller 

Driftsresultat, netto 

I alt 

SNA 

Begrepsforskjeller 

   

Tilleggsopplysninger 

Arbeidskraftsinnsats 

SNA 

Begrepsforskjeller 

Bruttoinvestering i fast realkapital 

SNA 

Begrepsforskjeller 

Fast realkapitalbeholdning, netto 

SNA 

Begrepsforskjeller 
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Arbeidskraftregnskaper og samfunnsmessige regnskapsmatriser (SRM) 

22.96  I mange land samles det inn en rekke ulike opplysninger om arbeidsmarkedet. I folke- og bedriftstellinger, 

undersøkelser blant husholdninger og foretak om arbeidskraft, arbeidstid, lønn og arbeidskraftkostnader samt 

registre over folketall, skatt, trygd og pensjon finnes data som gjør det mulig å foreta regelmessig kartlegging 

og analyse av utviklingen i arbeidsmarkedet. Til tross for at en stor mengde slike statistiske opplysninger er 

tilgjengelig, gir de ikke et fullstendig og pålitelig bilde av arbeidsmarkedet. De viktigste problemene med 

hensyn til måling er: 

a)  motstridende resultater fra ulike datakilder, 

b)  bruk av mange ulike begreper uten klar sammenheng mellom dem, 

c)  ufullstendig dekning, 

d)  begrensninger i beskrivelsen av dynamikken i arbeidsmarkedet, 

e)  mangel på sammenheng mellom arbeidsmarkedsstatistikken og nasjonalregnskapet, demografiske data og 

annen statistikk om samfunn og økonomi (f.eks. utdanningsstatistikk og trygde- og pensjonsstatistikk). 

Et system med arbeidskraftregnskap kan løse slike problemer ved å kombinere all informasjon om 

arbeidsmarkedet og vise sammenhengene mellom viktige begreper og klassifikasjoner av arbeidsmarkedet i 

nasjonalregnskapet, f.eks. begreper som lønnskostnader og klassifikasjon etter næring. En tett kopling til 

nasjonalregnskapet letter utarbeidingen av både nasjonalregnskapene og arbeidskraftregnskapene, og er nyttig 

når forholdet mellom arbeidsmarkedet og resten av økonomien skal beskrives. 

22.97  I tabell 22.17 vises et enkelt arbeidskraftregnskap. Det utforsker sammenhengen mellom regnskapsidentiteter 

som lønnskostnader, utførte timeverk, antall jobber, antall sysselsatte og den aktive og potensielle 

arbeidsstyrken. Det er et enkelt system i den forstand at det viser en begrenset inndeling etter 

sosioøkonomiske egenskaper som kjønn, men ikke alder eller utdanningsnivå, og en enkel inndeling etter bare 

tre næringer og uten grensekryssende arbeidskraft. 

22.98  En samfunnsmessig regnskapsmatrise (SRM) er en matriseframstilling som viser sammenhenger mellom 

tilgangs- og anvendelsestabellene og de institusjonelle sektorregnskapene. En SRM gir vanligvis 

tilleggsinformasjon om omfang og sammensetning av sysselsetting gjennom en underinndeling av 

lønnskostnader og blandet inntekt etter hvilken type person som er ansatt. Denne underinndelingen gjelder 

både for anvendelse av arbeidskraft etter næring, som vist i anvendelsestabellene, og for tilgang på 

arbeidskraft etter sosioøkonomiske undergrupper, som vist i kontoen for allokering av primære inntekter i 

undersektorene i husholdningssektoren. På denne måten oppnås det en systematisk framstilling av tilgang og 

anvendelse av lønnet arbeidskraft. En SRM kan anses som et utvidet system for arbeidskraftregnskaper 

oppstilt som en matrise. På samme måte som arbeidskraftregnskapene og nasjonalregnskapet viser en SRM 

hovedstørrelser, og muliggjør bare analyse av hovedstørrelser og gjennomsnitt. For mange sosioøkonomiske 

analyser foretrekkes derfor modeller som benytter en utvidet mikrodatabase med informasjon om 

sosioøkonomiske kjennetegn per person og husholdning.  
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Tabell 22.17 — Et enkelt system for arbeidskraftregnskaper 

 

Utførte timeverk etter næring  Jobber, sysselsatte og arbeidskraft 

Jordbruk Industri 
Tjenesteyten

de næringer 

Utførte timeverk i 

alt 
Timer per jobb Antall jobber 

Antall 

ekstrajobber 

Antall 

sysselsatte 

Antall 

arbeids-

ledige 

Yrkesaktive 

personer 

Ikke-

yrkesaktive 

personer 

Potensiell 

arbeidskraft 

(1) (2) (3) (4) = 1 + 2 + 3 (5) (6) = (4/5) (7) (8) = 6 - 7 (9) (10) = 8 + 9 (11) (12) = 10 + 11 

Lønnstakere 

Menn 

Kvinner 

            

Selvstendig næringsdrivende 

Menn 

Kvinner 

            

I alt             

Lønnstakere 

Menn 

Kvinner 

Lønnskostnader/blandet inntekt  

    

Selvstendig næringsdrivende 

Menn 

Kvinner 

    

I alt     

Lønnstakere 

Menn 

Kvinner 

Godtgjørelse per timeverk 

    

Selvstendig næringsdrivende 

Menn 

Kvinner 

    

I alt     
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Regnskaper for produktivitet og vekst 

22.99  Et av hovedformålene med nasjonalregnskapet er å beskrive, kartlegge og analysere produktivitetsvekst (for 

en mer utførlig beskrivelse av produktivitetsanalyse, se OECD, OECD Manual — Measuring Productivity: 

Measurement of Aggregate and Industry-level Productivity Growth, 2001). Måling og analyse av 

produktivitetsvekst brukes for å forstå viktige strukturendringer i næringer og økningen i levestandarden i 

løpet av de siste hundre årene i mange land. Måling og analyse av produktivitetsvekst brukes også til å 

utforme politikk som stimulerer til produktivitetsvekst og økt velstand, samtidig som andre politiske hensyn 

som likeverd og miljøspørsmål, tas i betraktning. 

22.100  Økonomisk vekst er i nasjonalregnskapssammenheng lik volumøkningen i BNP og denne kan deles inn i 

komponenter som endringer i arbeidsproduktivitet, produktivitet per arbeidsenhet og endringer i 

arbeidsmengde. Samme inndeling kan gjøres for volumendringene i bruttoprodukt etter næring. Denne enkle 

metoden gir en ramme for kartlegging og analyse av den økonomiske veksten etter næring. Mer ensartede tall 

om arbeidskraftinnsats som fås ved å bruke ikke bare antall sysselsatte, men også heltidsekvivalenter og 

utførte timeverk og skille mellom ulike typer arbeidskraft, vil gi mer detaljerte tall for arbeidsproduktiviteten. 

22.101  Med denne enkle metoden ses det bort fra andre innsatsfaktorer som kapitaltjenester og halvfabrikata. Dette 

kan være svært misvisende. For eksempel kan arbeidsproduktivitet tilsynelatende øke betraktelig på grunn av 

mye høyere kapitalintensitet, men den kan også øke på grunn av effektivitetsgevinster, selv ved bruk av 

samme mengde kapital. Ved også å ta hensyn til andre innsatsfaktorer måles multifaktorproduktivitet og 

kildene til produktivitetsveksten kan forstås bedre. Måling av multifaktorproduktivitet består i å dele 

endringer i produksjonsvolumet inn i endringer i de ulike volumene av alle innsatsfaktorer pluss en restfaktor: 

vekst i multifaktorproduktivitet. Veksten i multifaktorproduktiviteten gjenspeiler alt som ikke forklares av de 

ulike innsatsfaktorene, dvs. hvilken rolle de øvrige innsatsfaktorene spiller. Den kan imidlertid også 

gjenspeile målefeil i produksjon eller innsatsfaktorer. 

22.102  Kapitalinnsatsmengden fra beholdningen av realkapital kan måles på forskjellige måter. Tre viktige valg må 

gjøres: 

a)  hvilken form funksjonen alder/effektivitet eller alder/pris skal ha for hver type eiendel. De vanligste 

alternativene er rettlinjet, geometrisk eller hyperbolsk funksjon, 

b)  hvilken type vekter som skal brukes for å aggregere ulike typer eiendeler: brukerkostnadsvekter eller 

markedspriser, 

c)  hvilken indeksformel som skal brukes i aggregeringen. Alternativene er en vektet basisindeks som 

Laspeyres, eller en vektet blandet indeks som Fisher eller Törnqvist. 

22.103  Måling av multifaktorproduktivitet gjør det lettere å fastslå de direkte bidragene til veksten fra arbeidskraft, 

kapital, produktinnsats og endringer i multifaktorproduktiviteten. Den brukes til å undersøke tidligere 

vekstmønstre og til å vurdere muligheten for framtidig økonomisk vekst. Ved analyse og politikkutforming 

må imidlertid følgende tas i betraktning når målene på multifaktorproduktivitet tolkes: 

a)  Ikke alle tekniske endringer fører til vekst i multifaktorproduktiviteten. Det kan tas hensyn til materiell 

teknisk endring gjennom volumene av kapital og produktinnsats. Materiell teknisk endring representerer 

framskritt i utformingen av og kvaliteten på nye årganger av kapital og produktinnsats og at virkningen 

av endringene tilskrives de respektive faktorene så lenge faktorene avlønnes tilsvarende. Motsatt regnes 

immaterielle tekniske endringer som «kostnadsfrie», f.eks. i form av allmennkunnskap, plantegninger, 

nettverkseffekter eller ringvirkninger av andre produksjonsfaktorer, inklusive bedre ledelse og 

organisatoriske endringer. Slike tekniske endringer ender per definisjon opp i posten for restfaktorer, dvs. 

vekst i multifaktorproduktiviteten. 

b)  Vekst i multifaktorproduktiviteten er ikke nødvendigvis forårsaket av teknologiske endringer: andre ikke-

teknologiske faktorer vil også opptas i posten for restfaktorer. Det kan være tale om justeringskostnader, 

stordriftseffekter, konjunktureffekter, rene effektivitetsendringer og målefeil. 

c)  Vekst i multifaktorproduktiviteten er et statisk mål som ikke uttrykkelig måler tilbakekoplingseffekter 

mellom produktivitetsendringer og kapital, f.eks. kan ekstra produksjon per person føre til ytterligere 

sparing og investering og til en stigning i forholdet kapital/arbeidskraft. Den har derfor en tendens til å 

undervurdere produktivitetsendringenes betydning som stimulans til produksjonsvekst.  
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d)  Måling av multifaktorproduktivitet bidrar til å fastslå den relative betydningen av ulike kilder til 

produktivitetsvekst. For å kunne utforske de underliggende årsakene til vekst, innovasjon og 

produktivitetsendringer må målingene imidlertid suppleres med institusjonelle og historiske 

undersøkelser og studier av enkelttilfeller. 

22.104  For å forbedre målingen, analysen og kartleggingen av vekst og produktivitet er det over hele verden utviklet 

KLEMS vekst- og produktivitetsregnskaper. Et viktig formål med disse regnskapene er å bevege seg ned 

under nivået for totaløkonomien og undersøke produktivitetsutviklingen i enkeltnæringer og deres bidrag til 

den økonomiske veksten. For å vise de enorme forskjellene i næringenes produksjon og produktivitetsvekst 

skilles det mellom mange ulike næringer – i Den europeiske union skilles det mellom 72 næringer i henhold 

til EU-KLEMS. Regnskapene omfatter produksjonsmengder og -priser og innsatsfaktorer i form av kapital 

(K), arbeidskraft (L), energi (E), materialer (M) og tjenester (S) på næringsnivå. Produksjon og produktivitet 

presenteres i vekstrater og i relative tall. Ytterligere mål på kunnskapsskaping, f.eks. FoU, patenter, materielle 

teknologiske endringer, annen innovasjon og samarbeid, er under utvikling. Disse målene utvikles for den 

enkelte medlemsstat og koples til KLEMS-databaser over hele verden. 

22.105  Regnskapene består av tre uavhengige moduler: en analysemodul og to statistikkmoduler. 

22.106  Analysemodulen inneholder en forskningsdatabase til bruk for akademikere og beslutningstakere. Den 

benytter seg av «beste praksis»-teknikker for vekstregnskaper, vektlegger internasjonal sammenlignbarhet og 

tar sikte på å oppnå full dekning med hensyn til antall land, næringer og variabler. Den kan også benytte 

alternative eller banebrytende forutsetninger når det gjelder statistiske konvensjoner, f.eks. for hvordan IKT-

varer og ikke-markedsrettede tjenester skal behandles og for hvordan kapitaltjenester skal måles. 

22.107  De to statistikkmodulene i databasen er utviklet parallelt med analysemodulen. De inneholder data som stort 

sett er konsistente med de som offentliggjøres av nasjonale statistikkontorer. Metodene som benyttes svarer til 

dem som benyttes i nasjonalregnskapets hovedkontosystem, f.eks. brukes tilgangs- og anvendelsestabeller 

som samordningsgrunnlag for produktivitetsanalyser og det anvendes kjedeindekser. Statistikkmodulene 

inneholder ikke bare nasjonalregnskapsdata men også tilleggsinformasjon som sysselsettingsstatistikk om 

mengden av (personer og arbeidstid) og kvaliteten på (fordeling av størrelser etter alder, kjønn og 

utdanningsnivå) arbeidskraftinnsatsen per næring. 

Regnskap for forskning og utvikling 

22.108  I hovedkontosystemet behandles utgifter til forskning og utvikling som produktinnsats, dvs. som løpende 

utgifter som utelukkende inngår i produksjonen i den aktuelle perioden. Dette står i motstrid til forsknings- og 

utviklingsarbeidets natur ettersom det har som mål å forbedre produksjonen i kommende perioder. For å løse 

de begrepsmessige og praktiske problemene med å registrere FoU som investering vil medlemsstatene 

utarbeide FoU-satellittabeller der FoU behandles som investering. Dette gjør det mulig for medlemsstatene å 

utarbeide pålitelige og sammenlignbare metoder og estimater. I et påfølgende trinn, når disse metodene og 

estimatene er blitt tilstrekkelig pålitelige og sammenlignbare, vil FoU bli kapitalisert i medlemsstatenes 

hovedkontoer. 

22.109  I tillegg til denne forsøksvise tilleggstabellen kan det oppstilles et FoU-regnskap. Formålet med et slikt FoU-

regnskap er å vise betydningen av FoU i den nasjonale økonomien. Spørsmål som besvares er blant annet: 

a)  Hvem produserer FoU? 

b)  Hvem finansierer FoU? 

c)  Hvem anvender FoU? 

d)  Hva er verdien av FoU-kapital sammenlignet med annen kapital? 

e)  Hva blir konsekvensene for produktiviteten og den økonomiske veksten? 

En tilgangs- og anvendelsestabell gir en oversikt over hvem som produserer og bruker FoU, slik det framgår 

av tabell 22.18 og 22.19. 



   

 

3
1

.8
.2

0
1
7

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 5

3
/5

2
7
 

 

Tabell 22.18 — Tilgang av FoU 

 

Produksjon av 

kjemiske 

produkter 

Produksjon av 

IKT-

maskinvare 

FoU-næring 
Universitets-

utdanning 

Offentlig 

administra-

sjon 

Andre 

næringer 
I alt Import 

Tilgang i alt i 

basispriser 

Handels- og 

transport-

avanser 

Produkt-

skatter 

Produkt-

subsidier (—) 

Tilgang i 

kjøperpriser i 

alt 

Markedsrettet FoU 

FoU til eget bruk 

Ikke-markedsrettet FoU 

Andre produkter 

             

I alt              

Tabell 22.19 — Anvendelse av FoU 

 

Produksjonskostnader etter næring 

Eksport Investering 
Anvendelse i 

kjøperpriser i alt Produksjon av 

kjemiske produkter 

Produksjon av 

IKT-maskinvare 
FoU-næring 

Universitets-

utdanning 

Offentlig 

administrasjon 
Andre næringer I alt 

Markedsrettet FoU 

FoU til eget bruk 

Ikke-markedsrettet FoU 

Andre produkter 

          

I alt           

Lønnskostnader 

Næringsskatter minus 

næringssubsidier 

Kapitalslit 

FoU 

Annet 

Driftsresultat, netto 

          

I alt           

Tilleggsopplysninger 

Arbeidskraftsinnsats 

Bruttoinvestering i (fast) realkapital 

FoU 

Annet 

(Fast) realkapitalbeholdning, netto 

FoU 

Annet 
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Regnskaper for sosialomsorg 

22.110  Sosisalomsorg og dens samspill med spørsmål som aldring, helse- og omsorgstjenester og sosial utstøting er 

viktige saker i den økonomiske og sosiale politikken på nasjonalt plan og EU-plan. For å kunne overvåke, 

utarbeide prognoser for, analysere og drøfte saker som berører sosialomsorg trengs det detaljert, 

sammenlignbar og oppdatert informasjon om hvordan sosialomsorgen organiseres, fungerer og utvikler seg i 

medlemsstatene og andre stater.  

22.111  Sosialomsorgsytelser er overføringer til husholdninger eller personer, i kontanter eller naturalier, som er ment 

å dekke en rekke risikoer eller behov. Det kan være tale om ytelser ved uførhet, sykdom, alderdom, 

arbeidsløshet, annen sosial utstøting eller til etterlatte, familie/barn eller bolig. Utdanning regnes i prinsippet 

ikke som en risiko eller et behov med mindre det gis utdanningsstøtte til trengende familier med barn. 

22.112  Sosialomsorgsytelser gis gjennom sosialomsorgsordninger som forvaltes og organiseres av offentlige eller 

private organer, f.eks. pensjonskasser, offentlige organer, forsikringsselskaper, offentlige eller private 

arbeidsgivere og private velferds- og sosialhjelpsorganisasjoner. Ordningene er ikke nødvendigvis knyttet til 

bestemte institusjoner eller et bestemt regel- eller lovverk, selv om de i mange tilfeller er det. Alle ordninger 

som utelukkende er basert på individuelle avtaler eller der det forekommer samtidige motytelser, regnes ikke 

som sosialomsorg. 

22.113  I de tilfeller der motytelsen fra arbeidstakeren ikke er samtidig, klassifiseres utgiften som sosialomsorg. Dette 

gjelder alders- og etterlattepensjoner som betales av en arbeidsgiver og gratis bolig til pensjonerte 

arbeidstakere. Fortsatt utbetaling av lønn i perioder der en arbeidstaker ikke kan arbeide på grunn av sykdom, 

svangerskap/fødsel, uførhet, permittering o.l. regnes som sosialomsorgsytelser fra arbeidsgiver. 

22.114  Ordninger kontrollert av offentlig forvaltning er ordninger der offentlig forvaltning treffer alle viktige 

beslutninger om ytelsenes størrelse, vilkårene for utbetaling og hvordan ordningen skal finansieres. Offentlig 

kontrollerte sosialomsorgsordninger er vanligvis opprettet ved lov eller forskrift. De omfatter også ordninger 

som yter sosialomsorg til offentlige tjenestemenn på samme måte som offentlig kontrollerte ordninger yter 

sosialomsorg til befolkningen generelt. De omfatter imidlertid ikke ordninger som offentlig forvaltning 

oppretter i egenskap av arbeidsgiver og som det ikke finnes tilsvarende offentlig kontrollerte ordninger til i 

privat sektor. 

22.115  Eksempler på ordninger som kontrolleres av offentlig forvaltning, er: 

a)  ikke-innskuddsbaserte ordninger som offentlig forvaltning oppretter for å overholde sitt generelle 

samfunnsansvar, f.eks. en ordning for inntektsstøtte til fattige eller en ordning for bostøtte, 

b)  ordninger som drives av trygdekasser, 

c)  ordninger som opprinnelig ble opprettet i privat sektor og som offentlig forvaltning senere har overtatt 

ansvaret for. 

22.116  Eksempler på ordninger som ikke kontrolleres av offentlig forvaltning, er: 

a)  ordninger drevet av allmennyttige organisasjoner, f.eks. gjensidige forsikringsselskaper, private 

pensjonskasser og institusjoner som forvaltes i fellesskap av partene i arbeidslivet, 

b)  ordninger som forvaltes av kommersielle forsikringsselskaper, 

c)  ikke-selvstendige ordninger som drives av arbeidsgivere. Dette omfatter både fondsbaserte ordninger 

som har egne avsetninger i balansene til dekning av framtidige ytelser, og ikke-fondsbaserte ordninger 

uten slike egne avsetninger. 

22.117  Regnskapene for sosialomsorg bygger på informasjon om bestemte enkeltordninger og gir en flerdimensjonal 

oversikt over sosialomsorgen, som beskrevet i The European System of integrated Social PROtection 

Statistics (ESSPROS), (Eurostat, 2008). Regnskapene beskriver størrelsen på og sammensetningen av 

sosialomsorgsytelser, hvordan de finansieres og kostnadene ved forvaltning av sosialomsorgen. 

Sosialomsorgsytelser klassifiseres etter formål (f.eks. ytelser ved sykdom og høy alder), etter type (f.eks. 

kontantytelser eller naturalytelser), og etter om de er behovsprøvd eller ikke. Ordningene som ligger til grunn 

klassifiseres etter hvorvidt de er kontrollert av offentlig forvaltning eller ikke, eller hvorvidt de er 

grunnleggende ordninger eller tilleggsordninger.  
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22.118  For hver enkelt sosialomsorgsordning gis det opplysninger om inntekter og utgifter og en hel del annen 

kvalitativ informasjon, som omfang, finansiering, historie og viktige endringer over tid. 

22.119  Standardinformasjonen om de enkelte sosialomsorgsordningene utgjør kjernen i sosialomsorgssystemet og 

utfylles av ulike moduler. Dette kan være 

a)  en modul som dekker antallet pensjonsmottakere, 

b)  en modul for netto sosialomsorgsytelser som gjør rede for innflytelsen av skatter og trygde- og 

pensjonspremier som mottakerne betaler på sosialomsorgsytelser og i hvilken grad sosialstønader ytes i 

form av skattelettelser eller skattefradrag. 

22.120  Begrepene og klassifiseringen i regnskapene for sosialomsorg er nært knyttet til begrepene og klassifiseringen 

i hovedkontosystemet. Den viktigste forskjellen mellom sosialomsorgsytelser og sosialstønad i 

hovedkontosystemet er at sistnevnte også dekker utgifter til utdanning, og en annen forskjell er at 

sosialomsorgsytelser kan omfatte kapitaloverføringer for sosiale formål. En enkel oversiktstabell som vist i 

tabell 22.20 viser disse forbindelsene og gir samtidig en oversikt over størrelsen på og sammensetningen av et 

lands sosialomsorgsytelser.  



   

 

N
r. 5

3
/5

3
0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e 
3

1
.8

.2
0

1
7

 

 

Tabell 22.20 — Oversikt over sosial(omsorgs)ytelser etter sosial risiko / sosialt behov og transaksjon 

 Sykdom Uførhet Alderdom Etterlatte Barn/familie 
Sysselsetting/ 

arbeidsløshet 
Bostøtte 

Sosial utstøting 

ellers 

Sosialomsorg

sytelser i alt 
Utdanning i henhold til nasjonalregnskapet 

Ordninger kontrollert av offentlige 

forvaltning 

           

Trygdeytelser            

kontantytelser            

naturalytelser            

Sosialstønader            

kontantytelser            

naturalytelser via markedsprodu-

senter 

           

naturalytelser i form av annen 

ikke-markedsrettet produksjon 

           

Andre sosialomsorgsytelser (f.eks. 

kapitaloverføringer fra offentlig 

forvaltning) 

          Tom per definisjon 

Sosialomsorgsytelser fra offentlig 

kontrollerte ordninger, i alt 

           

Ordninger kontrollert av andre enn 

offentlig forvaltning 

           

Pensjonsytelser (fondsbaserte)            

Andre ytelser fra private trygde- og 

pensjonsordninger 

           

Ikke-fondsbaserte sosialytelser til 

ansatte (inklusive fra det offentlige) 

           

Sosialstønader i naturalier fra ideelle 

organisasjoner 

           

Andre sosialomsorgsytelser           Tom per definisjon 

Andre sosialomsorgsytelser i alt            

Sosialomsorgsytelser i alt            
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22.121  De nære koplingene mellom standard nasjonalregnskapsstatistikk og statistikk over sosialomsorg innebærer 

muligheter for begge statistikktyper. Når det gjelder sosialomsorgsstatistikken kan den knyttes til offisiell 

statistikk om nasjonaløkonomien, f.eks. om økonomisk vekst og offentlig forvaltnings finanser. 

Nasjonalregnskapsstatistikk inndelt etter sosialomsorgsordning kan også tjene som en kontroll av om 

sosialomsorgsstatistikken er fullstendig og pålitelig. Under utarbeidelsen kan de to statistikkene også knyttes 

sammen, noe som er kostnadsbesparende, øker påliteligheten og skaper nye muligheter, f.eks. til å gjøre 

sosialomsorgsstatistikken like aktuell som nasjonalregnskapsstatistikken(1). Det er lignende fordeler for 

nasjonalregnskapet. Regnskapene for sosialomsorg er relativt enkle å utlede fra sektorregnskapene og tabellen 

over offentlig forvaltnings utgifter etter COFOG-formål og brukes i utformingen av økonomisk politikk og 

sosialpolitikk. Videre kan de brukes som en kontroll av at de standardiserte nasjonalregnskapstallene er 

pålitelige og fullstendige, f.eks. med hensyn til trygde- og pensjonsytelser og -premier. 

22.122  OECD offentliggjør også opplysninger om sosiale utgifter for hver ordning i sin database for sosiale utgifter 

(Social Expenditure Database – SOCX). OECD samler inn data fra land utenfor EU, mens data om 

medlemsstatenes utgifter til sosialomsorg oversendes fra Eurostat til OECD. Et særtrekk ved OECDs arbeid 

med sosiale utgifter er at det legger stor vekt på internasjonal sammenligning av netto sosiale utgifter, noe 

som omfatter en justering for virkningen av ulike næringsskatter og importavgifter på husholdningenes 

konsum. 

Satellittregnskaper for turisme 

22.123  Satellittregnskapene for turisme(2) gir en oversikt over tilgang og anvendelse av varer og tjenester innen ulike 

typer turisme og deres betydning for innenlandsk sysselsetning, utenriksregnskapet, offentlig forvaltnings 

finanser og personers og foretaks inntekter. 

22.124  «Turisme» omfatter aktivitetene til personer som reiser til og oppholder seg på et sted utenfor deres vanlige 

oppholdssted i mindre enn et år med et annet hovedformål enn å arbeide for et innenlandsk foretak på stedet 

vedkommende besøker. Disse aktivitetene omfatter alt det en reisende foretar seg i forbindelse med eller i 

løpet av en reise. «Turisme» begrenser seg ikke til typiske turistaktiviteter som sightseeing, soling og besøk 

til severdigheter. Reiser i forbindelse med utøvelse av virksomhet eller for utdannings- og opplæringsformål 

kan også inngå i turisme. 

22.125  Etterspørselen som skapes på grunn av turisme omfatter en rekke varer og tjenester, hvorav transport-, 

overnattings- og serveringstjenester har en framtredende plass. For at statistikken skal kunne sammenlignes 

internasjonalt defineres produkter som er karakteristiske for turisme som produkter som i de fleste land 

sannsynligvis ikke ville finnes i nevneverdige mengder eller som ville blitt forbrukt i betydelig mindre 

omfang dersom det ikke fantes turister, og som det er mulig å innhente statistiske opplysninger om. Produkter 

tilknyttet turisme er en restkategori som omfatter produkter som betraktes som turismespesifikke i en bestemt 

land, men som ikke er anerkjent som dette globalt. 

22.126  Noen tjenester for turismeformål, blant annet innkvartering i sekundærboliger eller transport i private 

kjøretøyer, kan produseres i betydelige mengder for egen regning. I motsetning til boligtjenester til eget bruk 

blir transporttjenester som produseres i husholdningene til eget bruk ikke regnet som produksjon i 

hovedkontosystemet. Det anbefales at denne konvensjonen følges i satellittregnskapet for turisme. Men i land 

der produksjonen av transporttjenester for eget bruk er betydelig, kan den vises separat i satellittregnskapet 

for turisme. 

22.127  Det viktigste målet på etterspørsel etter turisme er besøkendes konsum fordelt på husholdninger, offentlig 

forvaltning, ideelle organisasjoner og foretak. Det består av følgende: 

a)  besøkendes konsum i kontanter, 

b)  besøkendes konsum i naturalier, f.eks. boligtjenester for eget bruk, 

c)  sosiale naturaloverføringer innen turistnæringen, f.eks. individuelle ikke-markedsrettede tjenester som 

forbrukes av besøkende, blant annet helsetjenester på kursteder og de ikke-markedsrettede tjenester som 

tilbys av museer, 

d)  forretningsrelaterte turismeutgifter. Dette omfatter turismeutgifter som er klassifisert som produktinnsats 

og ikke andre utgifter som tilsvarer ansattes utgifter på tjenestereiser som betales av arbeidsgiver, f.eks. 

godtgjørelse for måltider som behandles som godtgjørelse i naturalier. Forretningsrelaterte 

turismeutgifter tilsvarer følgelig ikke en besøkendes samlede konsum på tjenestereiser,  

  

(1) Tidsplanen for formidling av ESSPROS er fastsatt i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 458/2007 av 25. april 2007 om 

det europeiske systemet for integrerte statistikkar over sosial tryggleik (ESSPROS) (EUT 113 av 30.4.2007, s. 3). 

(2) Se Eurostat, OECD, UNSD, UNWTO, Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework, 2008. 
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e)  for å understreke den økonomiske betydningen av de tiltak som iverksettes av offentlige myndigheter for 

å fremme turisme foreslås det dessuten en særskilt måling av den samlede verdien av kollektivt 

turismekonsum. Dette kan være tiltak iverksatt av en enhet i offentlig forvaltning for å fremme turisme, 

opprettholdelse av offentlig orden og sikkerhet og vedlikehold av det offentlige rom. 

22.128  Tilgang og anvendelse av varer og tjenester for turismeformål, samt bruttoproduktet og sysselsettingen som 

skapes av turisme, kan vises i en tilgangs- og anvendelsestabell der karakteristiske produkter og næringer 

samt produkter tilknyttet turisme vises separat. 

22.129  I regnskapene for turisme kan landene videre dele inn og typefastsette sine markeder på grunnlag av 

oppholdets varighet, formål med besøket og særtrekk ved de besøkende, f.eks. om de besøkende er 

utenlandske eller innenlandske. 

 ______  
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KAPITTEL 23 

KLASSIFIKASJONER 

INNLEDNING 

23.01  Klassifiseringen i ENS 2010 er helt i tråd med de nye kodesystemene i SNA 2008, NACE Rev. 2, CPA 2008 

(på de aggregeringsnivåer som benyttes i innsendingsplanen), COFOG, Coicop, COPNI og COPP. Bare et 

svært begrenset antall nye koder er innført. 

23.02  Regnskapet er bygget opp omkring noen få begreper, nærmere bestemt sektorer, transaksjoner og 

klassifikasjoner av de størrelser som inngår i transaksjonene og andre strømmer, særlig eiendeler og gjeld. For 

hvert av disse elementene finnes det en hierarkisk klassifikasjon. Regnskapet kan være mer eller mindre 

detaljert alt etter hvor mange av nivåene i hierarkiet som benyttes. 

23.03  Postene i regnskapet er inndelt i typer som angis med én eller to bokstaver som følger: 

a)  S-koder for sektorer, 

b)  P-koder for produkttransaksjoner, 

c)  NP-koder for transaksjoner i ikke-finansiell ikke-produsert kapital, 

d)  D-koder for fordelingstransaksjoner, 

e)  F-koder for transaksjoner i finansobjekter, 

f)  K-koder for andre endringer i eiendeler, 

g)  B-koder for saldoposter og nettoformuesposter, 

h)  L-koder for poster i balansen, 

i)  AN-koder for ikke-finansiell kapital (både produsert og ikke-produsert), 

j)  AF-koder for beholdninger av finansobjekter, 

23.04  Ved bruk av produksjonsmetoden for beregning av BNP, tabeller etter næring og kryssløpstabeller benyttes 

også to europeiske klassifikasjoner: NACE Rev. 2 for næringsgruppering og CPA 2008 for produktgruppering 

etter næring. NACE Rev. 2 er den europeiske versjonen av ISIC Rev. 4. Ved bruk av utgiftsmetoden for 

beregning av BNP, benyttes også CPA 2008, COFOG (klassifikasjon av offentlige utgifter etter formål) og 

Coicop (klassifikasjon av individuelt konsum etter formål). De to sistnevnte klassifikasjonene er utarbeidet av 

FN.  

23.05  I tillegg til COFOC og Coicop inngår også COPNI (klassifikasjon av ideelle organisasjoners formål) og COPP 

(klassifikasjon av produsenters utgifter etter formål) blant de funksjonelle klassifikasjonene. Disse 

klassifikasjonene benyttes i analyser av formålet med utgiftene i foretak, offentlig forvaltning, husholdninger 

og ideelle organisasjoner, og i satellittregnskaper inndelt etter formål. 

KLASSIFISERING AV INSTITUSJONELLE SEKTORER (S) 

S.1 Totaløkonomien(1) 

S.11 Ikke-finansielle foretak 

S.11001 Offentlige ikke-finansielle foretak 

S.11002 Private finansielle foretak, nasjonalt kontrollerte 

S.11003 Utenlandskkontrollerte ikke-finansielle foretak 

S.12 Finansielle foretak 

S.121 Sentralbank(2) (offentlig) 
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S.122 Innskuddsinstitusjoner unntatt sentralbanken(2) 

S.12201 Offentlig 

S.12202 Private, nasjonalt kontrollerte 

S.12203 Utenlandskkontrollert 

S.123 Pengemarkedsfond 

S.12301 Offentlig 

S.12302 Private, nasjonalt kontrollerte 

S.12303 Utenlandskkontrollert 

S.124 Investeringsfond, unntatt pengemarkedsfond 

S.12401 Offentlig 

S.12402 Private, nasjonalt kontrollerte 

S.12403 Utenlandskkontrollert 

S.125 Andre finansformidlere, med unntak av forsikringsselskaper og pensjonskasser 

S.12501 Offentlig 

S.12502 Private, nasjonalt kontrollerte 

S.12503 Utenlandskkontrollert 

S.126 Finansielle hjelpeforetak 

S.12601 Offentlig 

S.12602 Private, nasjonalt kontrollerte 

S.12603 Utenlandskkontrollert 

S.127 Konserninterne finansinstitusjoner og pengeutlånere 

S.12701 Offentlig 

S.12702 Private, nasjonalt kontrollerte 

S.12703 Utenlandskkontrollert 

S.128 Forsikringsselskaper(3) 

S.12801 Offentlig 

S.12802 Private, nasjonalt kontrollerte 

S.12803 Utenlandskkontrollert 

S.129 Pensjonskasser(3) 

S.12901 Offentlig 

S.12902 Private, nasjonalt kontrollerte 

S.12903 Utenlandskkontrollert 

S.121 + S.122 + S.123 Monetære finansinstitusjoner 

S.13 Offentlig forvaltning 
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S.1311 Statsforvaltning (unntatt trygdeforvaltningen) 

S.1312 Delstatsforvaltning (unntatt trygdeforvaltningen) 

S.1313 Kommunalforvaltning (unntatt trygdeforvaltningen) 

S.1314 Trygdeforvaltning 

S.14 Husholdninger 

S.141 Arbeidsgivere 

S.142 Selvstendig næringsdrivende uten ansatte 

S.143 Lønnstakere 

S.144 Mottakere av formuesinntekt og inntekt fra overføringer 

S.1441 Mottakere av formuesinntekt 

S.1442 Pensjonsmottakere 

S.1443 Mottakere av andre overføringer 

S.15 Ideelle organisasjoner 

S.15002 Private, nasjonalt kontrollerte 

S.15003 Utenlandskkontrollert 

S.2 Utlandet 

S.21 Medlemsstater og EUs institusjoner og organer 

S.211 EUs medlemsstater 

S.2111 Medlemsstater i euroområdet 

S.2112 Medlemsstater utenfor euroområdet 

S.212 EUs institusjoner og organer 

S.2121 Den europeiske sentralbanken (ESB) 

S.2122 Europeiske institusjoner og organer, unntatt ESB 

S.22 Tredjestater og internasjonale organisasjoner som ikke er hjemmehørende i EU 

(1) For alle koder i sektor S.11 og S.12, viser femte siffer 1/2/3 til offentlig/privat, nasjonalt kontrollert/utenlandskkontrollert. 

(2) Sentralbank (S.121) pluss innskuddsinstitusjoner, unntatt sentralbanken (S.122) tilsvarer S.12B. 

(3) Forsikringsselskaper (S.128) pluss pensjonskasser (S.129) tilsvarer S.12I. 

KLASSIFISERING AV TRANSAKSJONER OG ANDRE STRØMMER 

Produkttransaksjoner (P) 

P.1 Produksjon 

P.11 Markedsrettet produksjon 

P.119 Finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM) 

P.12 Produksjon for eget bruk 

P.13 Ikke-markedsrettet produksjon 
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P.2 Produktinnsats 

P.3 Konsum 

P.31 Individuelt konsum 

P.32 Kollektivt konsum 

P.4 Sluttkonsum 

P.41 Personlig konsum 

P.42 Kollektivt konsum 

P.5 Bruttoinvestering/P.5n nettoinvestering 

P.51g Bruttoinvestering i fast realkapital 

P.511 Anskaffelser minus avhending av faste materielle eiendeler 

P.5111 Anskaffelse av nye faste materielle eiendeler 

P.5112 Anskaffelse av brukte faste materielle eiendeler 

P.5113 Avhending av brukte faste materielle eiendeler 

P.512 Kostnader ved eierskifte av ikke-produsert kapital  

P.51c Kapitalslit (–) 

P.51c1 Kapitalslit på brutto driftsresultat (–) 

P.51c2 Kapitalslit på brutto blandet inntekt (–) 

P.51n Nettoinvestering i fast realkapital 

P.52 Lagerendringer 

P.53 Anskaffelser minus avhending av verdigjenstander 

P.6 Eksport av varer og tjenester 

P.61 Eksport av varer 

P.62 Eksport av tjenester 

P.7 Import av varer og tjenester 

P.71 Import av varer 

P.72 Import av tjenester 

Transaksjoner i ikke-produsert ikke-finansiell kapital (NP-koder) 

Kodene som benyttes for transaksjoner i ikke-produsert ikke-finansiell kapital kan om ønskelig inndeles ytterligere ved 

å tilføye koden for ikke-produsert ikke-finansiell kapital AN.2 

NP Anskaffelser minus avhending av ikke-produsert kapital 

NP.1 Anskaffelser minus avhending av naturressurser 

NP.2 Anskaffelser minus avhending av kontrakter, leasingkontrakter og lisenser 

NP.3 Kjøp minus salg av goodwill og markedsføringskapital 
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Fordelingstransaksjoner (D) 

D.1 Lønnskostnader 

D.11 Lønn 

D.12 Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier 

D.121 Arbeidsgivers faktiske trygde- og pensjonspremier 

D.1211 Arbeidsgivers faktiske pensjonspremier 

D.1212 Arbeidsgivers faktiske premier, unntatt pensjonspremier 

D.122 Arbeidsgivers beregnede trygde- og pensjonspremier 

D.1221 Arbeidsgivers beregnede pensjonspremier 

D.1222 Arbeidsgivers beregnede premier, unntatt pensjonspremier 

D.2 Skatter på produksjon og import 

D.21 Produktskatter 

D.211 Merverdiavgift 

D.212 Skatter på import utenom merverdiavgift 

D.2121 Importavgifter 

D.2122 Skatter på import utenom merverdiavgift og importavgifter 

D.214 Produktskatter utenom merverdiavgift og skatter på import 

D.29 Næringsskatter 

D.3 Subsidier 

D.31 Produktsubsidier 

D.311 Importsubsidier 

D.319 Andre produktsubsidier 

D.39 Næringssubsidier 

D.4 Formuesinntekt 

D.41 Renter 

D.42 Selskapsinntekt til fordeling 

D.421 Utbytte 

D.422 Uttak av inntekter fra selskapslignende foretak 

D.43 Reinvestert fortjeneste på direkteinvesteringer i/fra utlandet 

D.44 Annen formuesinntekt 

D.441 Inntekt fra investering som skal tilskrives forsikringstakere 

D.442 Inntekt fra investering fra pensjonsrettigheter 

D.443 Inntekt fra investering som skal tilskrives andelseiere i kollektive investeringsfond 
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D.4431 Utbytte som skal tilskrives andelseiere i kollektive investeringsfond 

D.4432 Tilbakeholdt overskudd som skal tilskrives andelseiere i kollektive investeringsfond 

D.45 Grunnleie mv. 

Løpende overføringer i kontanter og naturalier (D.5-D.8) 

D.5 Skatter på inntekt, formue osv. 

D.51 Inntektsskatter 

D.59 Andre løpende skatter 

D.6 Trygde- og pensjonspremier og stønader 

D.61 Netto trygde- og pensjonspremier 

D.611 Arbeidsgivers faktiske trygde- og pensjonspremier 

D.6111 Arbeidsgivers faktiske pensjonspremier 

D.6112 Arbeidsgivers faktiske premier, unntatt pensjonspremier 

D.612 Arbeidsgivers beregnede trygde- og pensjonspremier 

D.6121 Arbeidsgivers beregnede pensjonspremier 

D.6122 Arbeidsgivers beregnede premier, unntatt pensjonspremier 

D.613 Husholdningers faktiske trygde- og pensjonspremier 

D.6131 Husholdningers faktiske pensjonspremier 

D.6132 Husholdningers faktiske premier, unntatt pensjonspremier 

D.614 Husholdningers trygde- og pensjonspremietillegg 

D.6141 Husholdningers pensjonspremietillegg 

D.6142 Husholdningers premietillegg, unntatt pensjon 

D.61SC Tjenesteandeler i trygde- og pensjonsordninger (–)(1) 

D.62 Stønader utenom sosiale naturaloverføringer 

D.621 Trygdestønader, kontantytelser 

D.6211 Trygdepensjonsstønader, kontantytelser 

D.6212 Trygdestønader unntatt pensjon, kontantytelser 

D.622 Andre ytelser fra trygde- og pensjonsordninger 

D.6221 Andre pensjonsytelser fra trygde- og pensjonsordninger 

D.6222 Andre ytelser enn pensjon fra trygde- og pensjonsordninger 

D.623 Sosialstønader, kontantytelser 

D.63 Sosiale naturaloverføringer 

D.631 Sosiale naturaloverføringer — ikke-markedsrettet produksjon 

D.632 Sosiale naturaloverføringer — kjøpt markedsrettet produksjon 
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D.7 Andre løpende overføringer 

D.71 Netto skadeforsikringspremier 

D.711 Netto skadeforsikringspremier, direkte forsikring 

D.712 Netto skadeforsikringspremier, gjenforsikring 

D.72 Skadeforsikringskrav 

D.721 Skadeforsikringskrav, direkte forsikring 

D.722 Skadeforsikringskrav, gjenforsikring 

D.73 Løpende overføringer innen offentlig forvaltning 

D.74 Løpende internasjonalt samarbeid 

D.75 Diverse løpende overføringer 

D.751 Løpende overføringer til ideelle organisasjoner 

D.752 Løpende overføringer mellom husholdninger 

D.759 Andre diverse løpende overføringer 

D.76 EUs merverdiavgifts- og BNI-baserte egne midler 

D.8 Korreksjon for endring i pensjonsrettigheter 

D.9 Kapitaloverføringer 

D.9r Kapitaloverføringer, mottatte 

D.91r Kapitalskatter, mottatte 

D.92r Investeringstilskudd, mottatte 

D.99r Andre kapitaloverføringer, mottatte 

D.9p Kapitaloverføringer, betalte 

D.91p Kapitalskatter, betalte 

D.92p Investeringstilskudd, betalte 

D.99p Andre kapitaloverføringer, betalte 

(1) Arbeidsgivers premier opptrer både i konto for inntektsopptjening og konto for allokering av primære inntekter som betalt av 

arbeidsgiver og mottatt av arbeidstaker. I konto for sekundær inntektsfordeling registreres disse beløpene som betalt av 

husholdningene og mottatt av dem som forvalter trygde- og pensjonsordningene. For at nøyaktig samme verdi skal angis i hvert 

tilfelle, vises også fradraget for den avgift som utgjør en del av ordningens produksjon og de mottakende husholdningenes konsum, 

som en egen post i konto for sekundær inntektsfordeling. Tjenesteandeler i trygde- og pensjonsordning (D.61SC) er dermed bare 

en justeringspost og ikke i seg selv en fordelingstransaksjon. 

Transaksjoner i finansobjekter (F) 

(netto anskaffelse av finanskapital/netto gjeldsstiftelse) 

F.1 Monetært gull og SDR 

F.11 Monetært gull 

F.12 Spesielle trekkrettigheter (SDR) 

F.2 Sedler og bankinnskudd 

F.21 Sedler 
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F.22 Overførbare innskudd 

F.221 Interbankposisjoner 

F.229 Andre overførbare innskudd 

F.29 Andre bankinnskudd 

F.3 Omsettelige gjeldspapirer 

F.31 Kortsiktige 

F.32 Langsiktige 

F.4 Lån(1) 

F.41 Kortsiktige 

F.42 Langsiktige 

F.5 Egenkapital og aksjer og andeler i investeringsfond 

F.51 Egenkapital 

F.511 Børsnoterte aksjer 

F.512 Ikke-børsnoterte aksjer 

F.519 Annen egenkapital 

F.52 Aksjer og andeler i investeringsfond 

F.521 Aksjer og andeler i pengemarkedsfond 

F.522 Aksjer og andeler i investeringsfond 

F.6 Forsikrings-, pensjons- og standardiserte garantiordninger 

F.61 Skadeforsikringstekniske avsetninger 

F.62 Livsforsikrings- og livrenterettigheter 

F.63 Pensjonsrettigheter 

F.64 Pensjonskassens krav mot pensjonsforvalter 

F.65 Rettigheter til andre ytelser enn pensjon 

F.66 Avsetninger til utbetalinger i henhold til standardiserte garantier 

F.7 Finansielle derivater og personalopsjoner 

F.71 Finansielle derivater 

F.711 Opsjoner 

F.712 Forwardkontrakter 

F.72 Personalopsjoner 

F.8 Andre fordringer/gjeld 

F.81 Handelskreditter og forskudd 

F.89 Fordringer/gjeld ellers, unntatt handelskreditter og forskudd 

(1) Memorandumpost: direkteinvesteringer i/fra utlandet (tilføy kode FDI) 
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Andre endringer i eiendeler (K) 

K.1-5 Volumendringer, totalt 

K.1 Økonomisk oppståelse av eiendeler/kapital 

K.2 Økonomisk forsvinning av ikke-produsert kapital 

K.21 Uttømming av naturressurser 

K.22 Annen økonomisk forsvinning av ikke-produsert kapital 

K.3 Tap ved katastrofer 

K.4 Ikke-kompensert beslagleggelse 

K.5 Andre endringer i volum ellers 

K.6 Endring i klassifisering 

K.61 Endringer i sektoromfang og struktur 

K.62 Endringer i klassifiseringen av eiendeler og gjeld 

K.7 Nominelle kapitalgevinster og -tap 

K.71 Nøytrale kapitalgevinster og -tap 

K.72 Kapitalgevinster og -tap til realverdi 

KLASSIFISERING AV SALDOPOSTER OG NETTOFORMUE (B)(1) 

B.1g Bruttoprodukt/bruttonasjonalprodukt 

B.2g Driftsresultat, brutto 

B.3g Blandet inntekt, brutto 

B.4g Næringsinntekt, brutto 

B.5g Primære inntekter, brutto/bruttonasjonalinntekt 

B.6g Disponibel inntekt, brutto 

B.7g Korrigert disponibel inntekt, brutto 

B.8g Sparing, brutto 

B.9 Nettofinansinvestering (+/-) 

B.9N Nettofinansinvestering (+/-), ikke-finansielle regnskaper 

B.9F Nettofinansinvestering (+/-), finansregnskaper 

B.10 Endringer i nettoformue 

B.101 Endringer i nettoformue på grunn av sparing og kapitaloverføringer(2) (3) 

B.102 Endringer i nettoformue på grunn av andre volumendringer i balansene 

B.103 Endringer i nettoformue på grunn av nominelle kapitalgevinster/-tap 
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B.1031 Endringer i nettoformue på grunn av nøytrale kapitalgevinster/-tap 

B.1032 Endringer i nettoformue på grunn av kapitalgevinster/-tap til realverdi 

B.11 Vare- og tjenestebalansen overfor utlandet 

B.12 Driftsbalansen overfor utlandet 

B.90 Nettoformue 

BF.90 Finansiell nettoformue 

(1) Alle saldoposter kan måles før eller etter fradrag for kapitalslit. Koden for brutto balanseposter består av postens kode pluss 

bokstaven «g». Likeledes angir tilføyelse av bokstaven «n» til koden, postens nettoverdi. 

(2) Dette er ikke en saldopost i regnskapssystemets struktur. Det er totalsummen av høyre side av kapitalkontoen. Ettersom den er en 

betydelig komponent av endringer i nettoformue, kodes den imidlertid sammen med de andre komponentene av sistnevnte. 

(3) For utlandet viser dette til endringer i nettoformue som følge av driftsbalansen overfor utlandet og kapitaloverføringer. 

KLASSIFISERING AV POSTER I BALANSEN (L) 

Som i konto for finanstransaksjoner, er det i en enkeltstående balanse bare nødvendig å benytte de koder som angir 

inndeling av eiendelene etter type (AN- og AF-koder). Det kan imidlertid opprettes en konto som viser beholdningene 

ved begynnelsen (LS) og slutten (LE) av en periode samt de samlede endringene mellom disse tidspunktene (LX). Alle 

tre kodene må ledsages av angivelse av type eiendel. LX-postene er summen av poster med kode P.5, NP, F og K for 

de berørte eiendelene i den aktuelle perioden. 

Ut fra postene i åpningsbalansen kan det beregnes en verdi av nettoformuen (B.90) Differansen mellom denne verdien 

og verdien på B.90 i avslutningsbalansen, må være lik saldoen for alle LX-koder, som også må være lik  

verdien av B.10. 

LS Åpningsbalanse 

LX Balanseendringer 

LE Avslutningsbalanse 

KLASSIFISERING AV EIENDELER 

Ikke-finansiell kapital (AN) 

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 

AN.11 Fast realkapital etter type eiendel 

AN.111 Boliger 

AN.112 Andre bygninger og anlegg 

AN.1121 Andre bygninger enn boliger 

AN.1122 Andre anlegg 

AN.1123 Grunnforbedring 

AN.113 Maskiner og utstyr 

AN.1131 Transportmidler 

AN.1132 IKT-utstyr 

AN.1139 Andre maskiner og utstyr 

AN.114 Våpensystemer 

AN.115 Avlede/dyrkede biologiske ressurser 

AN.1151 Dyr som produserer gjentatte produkter 
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AN.1152 Trær og andre vekster som produserer gjentatte avlinger 

(AN.116) (Kostnader ved eierskifte av ikke-produsert kapital)(1) 

AN.117 Produkter omfattet av immaterialrett 

AN.1171 Forskning og utvikling 

AN.1172 Leting etter og vurdering av mineraler 

AN.1173 Edb-programvare og databaser 

AN.11731 Edb-programvare 

AN.11732 Databaser 

AN.1174 Originalverk innen underholdning, litteratur eller annen kunst 

AN.1179 Andre produkter omfattet av immaterialrett 

AN.12 Lagerbeholdninger etter type 

AN.121 Råvarer og materiell 

AN.122 Produkter under arbeid 

AN.1221 Produkter under arbeid (avlede/dyrkede biologiske ressurser) 

AN.1222 Andre produkter under arbeid 

AN.123 Ferdige produkter 

AN.124 Militære lagre 

AN.125 Handelsvarer 

AN.13 Verdigjenstander 

AN.131 Edle metaller og edelstener 

AN.132 Antikviteter og andre kunstgjenstander 

AN.133 Andre verdigjenstander 

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell kapital 

AN.21 Naturressurser 

AN.211 Grunn 

AN.2111 Tomter under bygninger og anlegg  

AN.2112 Dyrket areal  

AN.2113 Friluftsområder og tilhørende overflatevann 

AN.2119 Andre landområder og tilhørende overflatevann 

AN.212 Mineral- og energireserver 

AN.213 Ikke-avlede/-dyrkede biologiske ressurser 

AN.214 Vannressurser 

AN.215 Andre naturressurser 

AN.2151 Radiospektrum 
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AN.2159 Annet 

AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser 

AN.221 Omsettelige operasjonelle leasingkontrakter 

AN.222 Tillatelser til å utnytte naturressurser 

AN.223 Tillatelser til å utøve visse virksomheter 

AN.224 Enerett til framtidige varer og tjenester 

AN.23 Kjøp minus salg av goodwill og markedsføringskapital 

(1) Kostnader ved eierskifte av ikke-produsert kapital (AN.116) behandles som en del av investering fast realkapital, dvs. som 

anskaffelse av fast realkapital. Når beholdningene deles inn i poster, inngår kostnadene ved eierskifte imidlertid i den ikke-

produserte kapital de gjelder, og føres derfor ikke atskilt som en del av AN.11. Ved overdragelse av grunn, skal kostnaden ved 

eierskifte av grunn inngå i posten grunnforbedring (AN.1123). Post AN.116 er oppført på den fullstendige listen over bare for å 

vise sammenhengen. 

Finansielle eiendeler (AF) 

I teorien er det full overensstemmelse mellom kodene for transaksjoner i finansobjekter (F-koder) og kodene for 

beholdninger av og posisjoner i de samme objektene (AF-koder). I praksis kan opplysninger i balansene være mindre 

detaljert og bare finnes på første inndelingsnivå, som vist under. Ved behov kan AF-kodene inndeles ytterligere i tråd 

med inndelingen av F-kodene, på følgende måte: 

AF.1 Monetært gull og SDR 

AF.11 Monetært gull 

AF.12 Spesielle trekkrettigheter (SDR) 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 

AF.21 Sedler 

AF.22 Overførbare innskudd 

AF.221 Interbankposisjoner 

AF.229 Andre overførbare innskudd 

AF.29 Andre bankinnskudd 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 

AF.31 Kortsiktige 

AF.32 Langsiktige 

AF.4 Lån(1) 

AF.41 Kortsiktige 

AF.42 Langsiktige 

AF.5 Egenkapital og aksjer og andeler i investeringsfond 

AF.51 Egenkapital 

AF.511 Børsnoterte aksjer 
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AF.512 Ikke-børsnoterte aksjer 

AF.519 Annen egenkapital 

AF.52 Aksjer og andeler i investeringsfond 

AF.521 Aksjer og andeler i pengemarkedsfond 

AF.522 Aksjer og andeler i investeringsfond, unntatt pengemarkedsfond 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og standardiserte garantiordninger 

AF.61 Skadeforsikringstekniske avsetninger 

AF.62 Livsforsikrings- og livrenterettigheter 

AF.63 Pensjonsrettigheter 

AF.64 Pensjonskassens krav mot pensjonsforvalter 

AF.65 Rettigheter til andre ytelser enn pensjon 

AF.66 Avsetninger til utbetalinger i henhold til standardiserte garantier 

AF.7 Finansielle derivater og personalopsjoner 

AF.71 Finansielle derivater 

F.711 Opsjoner 

F.712 Forwardkontrakter 

AF.72 Personalopsjoner 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 

AF.81 Handelskreditter og forskudd 

AF.89 Fordringer/gjeld ellers, unntatt handelskreditter og forskudd 

(1) Memorandumpost: direkteinvesteringer i/fra utlandet (tilføy kode FDI) 

KLASSIFISERING AV TILLEGGSPOSTER 

Per konvensjon begynner kodene for tilleggsposter med X og knyttes til en standardpost ved at det bygges på 

standardpostens kode. 

Tapsutsatte lån 

Følgende koder gjelder beholdninger og strømmer av tapsutsatte lån. Ettersom lån har kode AF.4 og F.4 begynner 

tilleggskoden for beholdninger med XAF4 og for strømmer med XF4. 

Kodene for beholdninger er: 

XAF4_NNP Lån: nominell verdi, tapsutsatt 

XAF4_MNP Lån: markedsverdi, tapsutsatt 

  



Nr. 53/546 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

og for de tilknyttede strømmene: 

XF4_NNP Lån: nominell verdi, tapsutsatt 

XF4_MNP Lån: markedsverdi, tapsutsatt 

I begge kodesett angir understrektegnet en plass som er avsatt til eventuelle detaljerte koder for lån dersom det er 

relevant, for eksempel i balansen: 

XAF41NNP Kortsiktige lån: nominell verdi, tapsutsatt 

XAF42MNP Langsiktige lån: markedsverdi, tapsutsatt 

Kapitaltjenester 

Følgende koder gjelder kapitaltjenester. 

XCS Kapitaltjenester 

XCSC Kapitaltjenester — foretak 

P.51c1 Kapitalslit på brutto driftsresultat 

XRC Kapitalavkastning — foretak 

XOC Andre kapitalkostnader — foretak 

XCSU Kapitaltjenester — personlige foretak 

P.51c2 Kapitalslit på brutto blandet inntekt 

XRU Kapitalavkastning — personlige foretak 

XOU Andre kapitalkostnader — personlige foretak 

Pensjonstabell 

Følgende koder gjelder tilleggstabellen omhandlet i kapittelet om pensjoner. Det er foreslått ulike koder for tabellens 

kolonner og rader 

Kolonner 

I kolonnebeskrivelsen står bokstaven «W» for «utenom offentlig forvaltning» og sifrene i kodene viser til tilsvarende 

institusjonelle sektorer. 

a)  Gjeld som er registrert i hovedkontoene 

 Ordninger der ansvaret for utforming og gjennomføring ligger hos andre enn offentlig forvaltning 

XPC1W Innskuddsbaserte ordninger 

XPB1W Ytelsesbaserte ordninger 

XPCB1W I alt 

 Ordninger der ansvaret for utforming og gjennomføring ligger hos offentlig forvaltning 

XPCG Innskuddsbaserte ordninger 
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Innskuddsbaserte ordninger for ansatte i offentlig forvaltning 

XPBG12 I sektoren finansielle foretak 

XPBG13 I sektoren offentlig forvaltning 

b)  Gjeld som ikke er registrert i hovedkontoene 

XPBOUT13 I sektoren offentlig forvaltning 

XP1314 Trygdepensjonsordninger 

XPTOT Alle pensjonsordninger 

XPTOTNRH herav: utenlandske husholdninger 

Rader 

a)  Åpningsbalanse 

XAF63LS Pensjonsrettigheter 

b)  Transaksjoner 

XD61p Særskilte premier knyttet til pensjonsordninger 

XD6111 Arbeidsgivers faktiske trygde- og pensjonspremier 

XD6121 Arbeidsgivers beregnede trygde- og pensjonspremier 

XD6131 Husholdningers faktiske trygde- og pensjonspremier 

XD6141 Husholdningers trygde- og pensjonspremietillegg 

XD619 Annen (forsikringstekniske) akkumulering av pensjonsrettigheter i trygdepensjonsordninger 

XD62p Pensjonsytelser 

XD8 Korreksjon for endring i pensjonsrettigheter 

XD81 Endring i pensjonsrettigheter som følge av overdragelse av rettigheter 

XD82 Endringer i rettigheter som følge av avtalte endringer i ordningens struktur 

c)  Andre økonomiske strømmer 

XK7 Omvurderinger 

XK5 Andre volumendringer 

d)  Avslutningsbalanse 

XAF63LE Pensjonsrettigheter 

e)  Beslektede indikatorer 

XP1 Produksjon 

XAFN Midler eid av pensjonsordninger ved årsslutt 
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Varige konsumvarer 

Kodene for varige konsumvarer har X som prefiks pluss DHHCE (husholdningers utgifter til varige konsumvarer) 

pluss et ensifret tall for undergrupper og et tosifret tall for postene. Tilsvarende Coicop-koder er også angitt. 

Coicop SNA-koder  

 XDHHCE1 Møbler og husholdningsapparater 

05.1.1 XDHHCE11 Møbler og innrednings- og dekorasjonsartikler 

05.1.2 XDHHCE12 Tepper og annet gulvbelegg 

05.3.1 XDHHCE13 Større elektriske og ikke-elektriske husholdningsapparater 

05.5.1 XDHHCE14 Større verktøy og utstyr til hus og hage 

 XDHHCE2 Persontransportmidler 

07.1.1 XDHHCE21 Biler 

07.1.2 XDHHCE22 Motorsykler 

07.1.3 XDHHCE23 Sykler 

07.1.4 XDHHCE24 Kjøretøy som dras av dyr 

 XDHHCE3 Fritids- og underholdningsvarer 

08.2.0 XDHHCE31 Teleutstyr 

09.1.1 XDHHCE32 Utstyr til mottak, opptak og gjengivelse av lyd og bilder 

09.1.2 XDHHCE33 Fotoutstyr, kinematografisk utstyr og optiske instrumenter 

09.1.3 XDHHCE34 Databehandlingsutstyr 

09.2.1 XDHHCE35 Større varige konsumvarer knyttet til utendørs fritidsaktiviteter 

09.2.2 XDHHCE36 Musikkinstrumenter og større varige konsumvarer knyttet til innendørs 

fritidsaktiviteter 

 XDHHCE4 Andre varige goder 

12.3.1 XDHHCE41 Smykker og ur 

06.1.3 XDHHCE42 Hjelpemidler og utstyr til medisinsk behandling 

Direkteinvesteringer i/fra utlandet 

Tilleggsposter for direkteinvesteringer i/fra utlandet (FDI) kan ha koder som starter med X etterfulgt av F eller AF og 

avsluttes med FDI, for eksempel: 

XF42FDI for direkteinvesteringstransaksjoner i langsiktige lån i/fra utlandet 

Betingede posisjoner 

Tilleggskoder for betingede poster har koder som starter med X etterfulgt av AF og avsluttes med CP, for eksempel: 

XAF11CP når belåning av monetarisert gull kan virke inn på dets anvendbarhet som internasjonal reserve 
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Sedler og bankinnskudd 

Kodene for tilleggspostene for klassifisering av sedler og bankinnskudd i nasjonal og utenlandske valutaer starter med 

X etterfulgt av kode F eller AF og avsluttes med NC for å angi sedler og bankinnskudd i nasjonal valuta og FC for å 

angi sedler og bankinnskudd i utenlandske valutaer, for eksempel: 

For transaksjoner 

XF21NC lokal valuta, sedler og mynt 

XF22FC bankinnskudd i utenlandsk valuta 

For beholdninger 

XAF21NC lokal valuta, sedler og mynt 

XAF22FC bankinnskudd i utenlandsk valuta 

Klassifisering av omsettelige gjeldspapirer etter gjenstående løpetid 

Det foreslås at omsettelige gjeldspapirer klassifiseres etter gjenstående løpetid. Dette kan gjøres ved å bruke X som 

prefiks pluss kode AF og et suffiks som viser forfallsdato, for eksempel: 

XAF32Y20 for omsettelige gjeldspapirer som forfaller i år 2020. 

Børsnoterte og ikke-børsnoterte omsettelige gjeldspapirer 

Utfyllende poster om omsettelige gjeldspapirer har kode X som prefiks pluss F eller AF som kode og 1 for børsnoterte 

2 for ikke-børsnoterte gjeldspapirer, for eksempel: 

For transaksjoner 

XF321 for transaksjoner i børsnoterte langsiktige omsettelige gjeldspapirer 

XF322 for transaksjoner i ikke-børsnoterte langsiktige omsettelige gjeldspapirer 

For beholdninger 

XAF321 for beholdninger av børsnoterte langsiktige omsettelige gjeldspapirer 

XAF322 for beholdninger av ikke-børsnoterte langsiktige omsettelige gjeldspapirer 

Langsiktige lån med gjenstående løpetid på mindre enn ett år og langsiktige lån med sikkerhet i fast eiendom 

Kodene for langsiktige lån med gjenstående løpetid på mindre enn ett år og langsiktige lån med sikkerhet i fast 

eiendom starter med X etterfulgt av kode F eller AF pluss L1 som angir gjenstående løpetid på mindre enn et år og LM 

som angir lån med sikkerhet i fast eiendom, for eksempel: 

For transaksjoner 

XF42L1 for langsiktige lån med gjenstående løpetid på under et år 

XF42LM for langsiktige lån med sikkerhet i fast eiendom 
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For beholdninger 

XAF42L1 for langsiktige lån med gjenstående løpetid på under et år 

XAF42LM for langsiktige lån med sikkerhet i fast eiendom 

Børsnoterte og ikke-børsnoterte aksjer i investeringsfond 

Aksjer i børsnoterte og ikke-børsnoterte investeringsfond har kode X som prefiks pluss F eller AF som kode og 1 for 

børsnoterte 2 for ikke-børsnoterte aksjer, for eksempel: 

For transaksjoner 

XF5221 for transaksjoner i aksjer i børsnoterte investeringsfond, unntatt pengemarkedsfond 

XF5222 for transaksjoner i aksjer i ikke-børsnoterte investeringsfond, unntatt pengemarkedsfond 

For beholdninger 

XAF5221 for beholdninger av aksjer i børsnoterte investeringsfond, unntatt pengemarkedsfond 

XAF5222 for beholdninger av aksjer i ikke-børsnoterte investeringsfond, unntatt pengemarkedsfond 

Rente- og avdragsrestanser 

Rente- og avdragsrestanser har kode X som prefiks pluss koden AF med suffikset IA for renterestanser og suffikset PA 

for avdragsrestanser, for eksempel: 

XAF42IA for renterestanser på langsiktige lån og  

XAF42PA for avdragsrestanser på langsiktige lån. 

Personlige og samlede betalingssendinger 

Personlige og samlede betalingssendinger mellom innenlandske og utenlandske husholdninger starter med X etterfulgt 

av koden for løpende overføringer og avsluttes med PR for personlige betalingssendinger og TR for samlede 

betalingssendinger, som følger: 

XD5452PR for personlige betalingssendinger mellom innenlandske og utenlandske husholdninger 

XD5452TR for samlede betalingssendinger mellom innenlandske og utenlandske husholdninger 

OMGRUPPERING OG KODING AV NÆRINGER (A) OG PRODUKTER (P) 

Klassifikasjonene av næringer og produkter som skal benyttes, er NAVE Rev. 2 og CPA 2008. Tilsvarende 

aggregeringsnivåer som skal benyttes for innsendingsplanen for ENS er A*3, A*10, A*21, A*38 og A*64 for 

økonomisk virksomhet og P*3, P*10, P*21, P*38 og P*64 for produkter. Nivå A*88 (NACE Rev.2) og P*88 (CPA) 

presenteres også i dette kapittelet selv om de ikke benyttes i innsendingsplanen for ENS. 

De nye aggregeringsnivåene presenteres under. 

A*3 

Løpe- nr. 
Næringshovedområde i 

NACE Rev. 2 
Beskrivelse 

1 A Jordbruk, skogbruk og fiske 

2 B C, D, E og F Bergverksdrift og utvinning; industri; elektrisitets-, gass-, damp- og 

varmtvannsforsyning; vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet; bygge- 

og anleggsvirksomhet 

3 G, H, I, J, K, L, M, N, 

O, P, Q, R, S, T og U 

Tjenester 
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A*10 

Løpe- nr. 
Næringshovedområde i 

NACE Rev. 2 
Beskrivelse 

1 A Jordbruk, skogbruk og fiske 

2 B, C, D og E Bergverksdrift og utvinning; industri; elektrisitets-, gass-, damp- og 

varmtvannsforsyning; vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 

2a C herav: industri 

3 F Bygge- og anleggsvirksomhet 

4 G, H og I Varehandel, reparasjon av motorvogner; transport og lagring; overnattings- og 

serveringsvirksomhet 

5 J Informasjon og kommunikasjon 

6 K Finansierings- og forsikringsvirksomhet 

7 L Omsetning og drift av fast eiendom 

8 M og N Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting; forretningsmessig tjenesteyting 

9 O, P og Q Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig 

forvaltning; undervisning; helse- og sosialtjenester 

10 R, S, T og U Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter; annen tjenesteyting; 

lønnet arbeid i private husholdninger, private husholdningers produksjon av 

diverse varer og tjenester til eget bruk; internasjonale organisasjoner og organer 

A*21 

Løpe- 

nr. 

Næringshoved-

område i 

NACE Rev. 2 

Næring i 

NACE Rev. 

2 

Beskrivelse 

1 A 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 

2 B 05-09 Bergverksdrift og utvinning 

3 C 10-33 Industri 

4 D 35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 

5 E 36-39 Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 

6 F 41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 

7 G 45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 

8 H 49-53 Transport og lagring 

9 I 55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet 

10 J 58-63 Informasjon og kommunikasjon 

11 K 64-66 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 

12 L 68 Omsetning og drift av fast eiendom 

13 M 69-75 Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 

14 N 77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 

15 O 84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig 

forvaltning 
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Løpe- 

nr. 

Næringshoved-

område i 

NACE Rev. 2 

Næring i 

NACE Rev. 

2 

Beskrivelse 

16 P 85 Undervisning 

17 Q 86-88 Helse- og sosialtjenester 

18 R 90-93 Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 

19 S 94-96 Annen tjenesteyting 

20 T 97-98 Lønnet arbeid i private husholdninger, og private husholdningers produksjon 

av diverse varer og tjenester til eget bruk 

21 U 99 Internasjonale organisasjoner og organer 

A*38 

Løpenr. 
Næring i NACE 

Rev. 2 
Beskrivelse 

1 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 

2 05-09 Bergverksdrift og utvinning 

3 10-12 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 

4 13-15 Produksjon av tekstiler, klær og lær- og lærvarer 

5 16-18 Produksjon av tre- og papirvarer samt trykking 

6 19 Produksjon av kull og raffinerte petroleumsprodukter 

7 20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 

8 21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 

9 22-23 Produksjon av gummi- og plastprodukter og produksjon av andre ikke-metallholdige 

mineralprodukter 

10 24-25 Produksjon av metaller og metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 

11 26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 

12 27 Produksjon av elektrisk utstyr 

13 28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ellers 

14 29-30 Produksjon av transportmidler 

15 31-33 Produksjon av møbler, annen industriproduksjon, reparasjon og installasjon av maskiner 

og utstyr 

16 35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning, 

17 36-39 Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 

18 41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 

19 45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 

20 49-53 Transport og lagring 

21 55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet 

22 58-60 Forlagsvirksomhet; audiovisuell virksomhet; radio- og fjernsynskringkasting 

23 61 Telekommunikasjon 
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Løpenr. 
Næring i NACE 

Rev. 2 
Beskrivelse 

24 62-63 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi; informasjonstjenester 

25 64-66 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 

26 68 Omsetning og drift av fast eiendom 

26a  herav: beregnet leie for egen bolig 

27 69-71 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting, hovedkontortjenester, administrativ rådgivning, 

arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, teknisk prøving og analyse 

28 72 Forskning og utviklingsarbeid 

29 73-75 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser, annen faglig, vitenskapelig og 

teknisk virksomhet, veterinærtjenester 

30 77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 

31 84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 

32 85 Undervisning 

33 86 Helsetjenester 

34 87-88 Sosial- og omsorgstjenester 

35 90-93 Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 

36 94-96 Annen tjenesteyting 

37 97-98 Lønnet arbeid i private husholdninger, og private husholdningers produksjon av diverse 

varer og tjenester til eget bruk 

38 99 Internasjonale organisasjoner og organer 

A*64 

Løpenr. 
Næring i NACE 

Rev. 2 
Beskrivelse 

1 01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 

2 02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 

3 03 Fiske, fangst og fiskeoppdrett 

4 05-09 Bergverksdrift og utvinning 

5 10-12 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 

6 13-15 Produksjon av tekstiler, klær og lær- og lærvarer 

7 16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 

8 17 Produksjon av papir og papirvarer 

9 18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 

10 19 Produksjon av kull og raffinerte petroleumsprodukter 

11 20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 

12 21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 

13 22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 
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Løpenr. 
Næring i NACE 

Rev. 2 
Beskrivelse 

14 23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 

15 24 Produksjon av metaller 

16 25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 

17 26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 

18 27 Produksjon av elektrisk utstyr 

19 28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ellers 

20 29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 

21 30 Produksjon av andre transportmidler 

22 31-32 Produksjon av møbler; annen industriproduksjon 

23 33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 

24 35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 

25 36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 

26 37-39 Oppsamling og behandling av avløpsvann; innsamling, behandling, disponering og 

gjenvinning av avfall; miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 

27 41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 

28 45 Handel med og reparasjon av motorvogner 

29 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 

30 47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 

31 49 Landtransport og rørtransport 

32 50 Sjøfart 

33 51 Lufttransport 

34 52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 

35 53 Post- og distribusjonsvirksomhet 

36 55-56 Overnattingsvirksomhet, serveringsvirksomhet 

37 58 Forlagsvirksomhet 

38 59-60 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak, radio- 

og fjernsynskringkasting 

39 61 Telekommunikasjon 

40 62-63 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi; informasjonstjenester 

41 64 Finansieringsvirksomhet 

42 65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig 

forvaltning 

43 66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 

44 68 Omsetning og drift av fast eiendom 

44a  herav: beregnet leie for egen bolig 

45 69-70 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting, hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/555 

 

Løpenr. 
Næring i NACE 

Rev. 2 
Beskrivelse 

46 71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 

47 72 Forskning og utviklingsarbeid 

48 73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 

49 74-75 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet; veterinærtjenester 

50 77 Utleie- og leasingvirksomhet 

51 78 Arbeidskrafttjenester 

52 79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 

53 80-82 Vakttjenester og etterforskning; tjenester tilknyttet eiendomsdrift; annen forretningsmessig 

tjenesteyting 

54 84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 

55 85 Undervisning 

56 86 Helsetjenester 

57 87-88 Sosial- og omsorgstjenester 

58 90-92 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet; drift av biblioteker, arkiver, 

museer og annen kulturvirksomhet; lotteri og totalisatorspill 

59 93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 

60 94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 

61 95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 

62 96 Annen personlig tjenesteyting 

63 97-98 Lønnet arbeid i private husholdninger, og private husholdningers produksjon av diverse 

varer og tjenester til eget bruk 

64 99 Internasjonale organisasjoner og organer 

A*88 

Løpenr. 
Næring i NACE 

Rev. 2 
Beskrivelse 

1 01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 

2 02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 

3 03 Fiske, fangst og fiskeoppdrett 

4 05 Bryting av steinkull og brunkull 

5 06 Utvinning av råolje og naturgass 

6 07 Bryting av metallholdig malm 

7 08 Bryting og bergverksdrift ellers 

8 09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift og utvinning 

9 10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 

10 11 Produksjon av drikkevarer 
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Løpenr. 
Næring i NACE 

Rev. 2 
Beskrivelse 

11 12 Produksjon av tobakksvarer 

12 13 Produksjon av tekstiler 

13 14 Produksjon av klær 

14 15 Produksjon av lær og lærvarer 

15 16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 

16 17 Produksjon av papir og papirvarer 

17 18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 

18 19 Produksjon av kull og raffinerte petroleumsprodukter 

19 20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 

20 21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 

21 22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 

22 23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 

23 24 Produksjon av metaller 

24 25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 

25 26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 

26 27 Produksjon av elektrisk utstyr 

27 28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ellers 

28 29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 

29 30 Produksjon av andre transportmidler 

30 31 Produksjon av møbler 

31 32 Annen industriproduksjon 

32 33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 

33 35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning, 

34 36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 

35 37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 

36 38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 

37 39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 

38 41 Oppføring av bygninger 

39 42 Anleggsvirksomhet 

40 43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 

41 45 Handel med og reparasjon av motorvogner 

42 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 

43 47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 
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Løpenr. 
Næring i NACE 

Rev. 2 
Beskrivelse 

44 49 Landtransport og rørtransport 

45 50 Sjøfart 

46 51 Lufttransport 

47 52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 

48 53 Post- og distribusjonsvirksomhet 

49 55 Overnattingsvirksomhet 

50 56 Serveringsvirksomhet 

51 58 Forlagsvirksomhet 

52 59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 

53 60 Radio- og fjernsynskringkasting 

54 61 Telekommunikasjon 

55 62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 

56 63 Informasjonstjenester 

57 64 Finansieringsvirksomhet 

58 65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig 

forvaltning 

59 66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 

60 68 Omsetning og drift av fast eiendom 

60a  herav: beregnet leie for egen bolig 

61 69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 

62 70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 

63 71 Arkitektvirksomhet og tekniske konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 

64 72 Forskning og utviklingsarbeid 

65 73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 

66 74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 

67 75 Veterinærtjenester 

68 77 Utleie- og leasingvirksomhet 

69 78 Arbeidskrafttjenester 

70 79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 

71 80 Vakttjeneste og etterforskning 

72 81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 

73 82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 

74 84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 

75 85 Undervisning 

76 86 Helsetjenester 
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Løpenr. 
Næring i NACE 

Rev. 2 
Beskrivelse 

77 87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 

78 88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 

79 90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 

80 91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 

81 92 Lotteri og totalisatorspill 

82 93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 

83 94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 

84 95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 

85 96 Annen personlig tjenesteyting 

86 97 Lønnet arbeid i private husholdninger 

87 98 Private husholdningers produksjon av diverse varer og tjenester til eget bruk 

88 99 Internasjonale organisasjoner og organer 

P*3 

Løpenr. 
Næringshovedområde i 

CPA 2008 
Beskrivelse 

1 A Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 

2 B C, D, E og F Bergverksdrift og utvinning; bearbeidede varer; elektrisitets-, gass-, damp- og 

varmtvannforsyning; vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet; bygge- og 

anleggsvirksomhet 

3 G, H, I, J, K, L, M, 

N, O, P, Q, R, S, T 

og U 

Tjenester 

P*10 

Løpe- 

nr. 

Næringshovedområde i 

CPA 2008 
Beskrivelse 

1 A Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 

2 B, C, D og E Bergverksdrift og utvinning; bearbeidede varer; elektrisitets-, gass-, damp og 

varmtvannforsyning; vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 

2a C herav: bearbeidede varer 

3 F Bygge- og anleggsvirksomhet 

4 G, H og I Varehandel, reparasjon av motorvogner, transport og lagring, overnattings- og 

serveringsvirksomhet 

5 J Informasjon og kommunikasjon 

6 K Finansierings- og forsikringsvirksomhet 

7 L Omsetning og drift av fast eiendom 

8 M og N Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting; forretningsmessig tjenesteyting 

9 O, P og Q Offentlig administrasjon og forsvar, trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning, 

undervisning, helse- og sosialtjenester 

10 R, S, T og U Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter, reparasjon av 

husholdningsvarer og annen tjenesteyting 
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P*21 

Løpenr. 

Næringshoved-

område i CPA 

2008 

Næring i CPA 

2008 
Beskrivelse 

1 A 01-03 Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 

2 B 05-09 Bergverksdrift og utvinning 

3 C 10-33 Industriprodukter 

4 D 35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 

5 E 36-39 Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 

6 F 41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 

7 G 45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 

8 H 49-53 Transport og lagring 

9 I 55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet 

10 J 58-63 Informasjon og kommunikasjon 

11 K 64-66 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 

12 L 68 Omsetning og drift av fast eiendom 

13 M 69-75 Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 

14 N 77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 

15 O 84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt 

offentlig forvaltning 

16 P 85 Undervisning 

17 Q 86-88 Helse- og sosialtjenester 

18 R 90-93 Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 

19 S 94-96 Annen tjenesteyting 

20 T 97-98 Lønnet arbeid i private husholdninger, og private husholdningers 

produksjon av diverse varer og tjenester til eget bruk 

21 U 99 Internasjonale organisasjoner og organer 

P*38 

Løpenr. Næring i CPA 2008 Beskrivelse 

1 01-03 Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 

2 05-09 Bergverksdrift og utvinning 

3 10-12 Nærings- og nytelsesmidler 

4 13-15 Tekstiler, klær og lær- og lærvarer 

5 16-18 Tre- og papirvarer samt trykking 

6 19 Koks og raffinerte petroleumsprodukter 

7 20 Kjemikalier og kjemiske produkter 
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Løpenr. Næring i CPA 2008 Beskrivelse 

8 21 Farmasøytiske råvarer og preparater 

9 22-23 Gummi- og plastprodukter, andre ikke-metallholdige mineralprodukter 

10 24-25 Metaller og metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 

11 26 Datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 

12 27 Elektrisk utstyr 

13 28 Maskiner og utstyr til generell bruk, ellers 

14 29-30 Transportmidler 

15 31-33 Møbler; annen industriproduksjon; reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 

16 35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 

17 36-39 Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 

18 41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 

19 45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 

20 49-53 Transport og lagring 

21 55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet 

22 58-60 Forlagsvirksomhet, audiovisuell virksomhet og radio- og fjernsynskringkasting 

23 61 Telekommunikasjon 

24 62-63 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi; informasjonstjenester 

25 64-66 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 

26 68 Omsetning og drift av fast eiendom 

26a  herav: beregnet leie for egen bolig 

27 69-71 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting; hovedkontortjenester, administrativ 

rådgivning; arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og 

analyse 

28 72 Forskning og utviklingsarbeid 

29 73-75 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser; annen faglig, vitenskapelig 

og teknisk virksomhet; veterinærtjenester 

30 77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 

31 84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 

32 85 Undervisning 

33 86 Helsetjenester 

34 87-88 Sosial- og omsorgstjenester 

35 90-93 Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 

36 94-96 Annen tjenesteyting 

37 97-98 Lønnet arbeid i private husholdninger, og private husholdningers produksjon av diverse 

varer og tjenester til eget bruk 

38 99 Internasjonale organisasjoner og organer 
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P*64 

Løpenr. Næring i CPA 2008 Beskrivelse 

1 01 Produkter fra jordbruk, jakt og viltstell 

2 02 Produkter fra skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 

3 03 Fisk og andre fiskeprodukter, akvakulturprodukter, tjenester tilknyttet fiske og fangst 

4 05-09 Bergverksdrift og utvinning 

5 10-12 Næringsmidler; drikkevarer; tobakksvarer 

6 13-15 Tekstiler; klær; lær og lærvarer 

7 16 Trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 

8 17 Papir og papirvarer 

9 18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 

10 19 Koks og raffinerte petroleumsprodukter 

11 20 Kjemikalier og kjemiske produkter 

12 21 Farmasøytiske råvarer og preparater 

13 22 Gummi- og plastprodukter 

14 23 Andre ikke-metallholdige mineralprodukter 

15 24 Metaller 

16 25 Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 

17 26 Datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 

18 27 Elektrisk utstyr 

19 28 Maskiner og utstyr til generell bruk, ellers 

20 29 Motorvogner og tilhengere 

21 30 Andre transportmidler 

22 31-32 Møbler; andre industriprodukter 

23 33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 

24 35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 

25 36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 

26 37-39 Oppsamling og behandling av avløpsvann, slam fra renseanlegg; innsamling, 

behandling, disponering og gjenvinning av avfall; miljørydding, miljørensing og 

lignende virksomhet 

27 41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 

28 45 Handel med og reparasjon av motorvogner 

29 46 Engroshandel, unntatt med motorvogner 

30 47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 

31 49 Landtransport og rørtransport 
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Løpenr. Næring i CPA 2008 Beskrivelse 

32 50 Sjøfart 

33 51 Lufttransport 

34 52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 

35 53 Post- og budtjenester 

36 55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet 

37 58 Forlagsvirksomhet 

38 59-60 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak, radio- 

og fjernsynskringkasting 

39 61 Telekommunikasjon 

40 62-63 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi; informasjonstjenester 

41 64 Finansieringsvirksomhet 

42 65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig 

forvaltning 

43 66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 

44 68 Omsetning og drift av fast eiendom 

44a  herav: beregnet leie for egen bolig 

45 69-70 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting, hovedkontortjenester, administrativ 

rådgivning 

46 71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, teknisk prøving og analyse 

47 72 Forskning og utviklingsarbeid 

48 73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 

49 74-75 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, veterinærtjenester 

50 77 Utleie- og leasingvirksomhet 

51 78 Arbeidsformidlingstjenester 

52 79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 

53 80-82 Vakttjenester og etterforskning, tjenester tilknyttet eiendomsdrift, annen 

forretningsmessig tjenesteyting 

54 84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 

55 85 Undervisning 

56 86 Helsetjenester 

57 87-88 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon, sosiale omsorgstjenester uten botilbud 

58 90-92 Tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet, drift av 

biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet, lotteri og totalisatorspill 

59 93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 

60 94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 

61 95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 

62 96 Annen personlig tjenesteyting 
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Løpenr. Næring i CPA 2008 Beskrivelse 

63 97-98 Lønnet arbeid i private husholdninger, og diverse varer og tjenester produsert av private 

husholdninger til eget bruk 

64 99 Internasjonale organisasjoner og organer 

P*88 

Løpenr. Næring i CPA 2008 Beskrivelse 

1 01 Produkter fra jordbruk, jakt og viltstell 

2 02 Produkter fra skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 

3 03 Fisk og andre fiskeprodukter, akvakulturprodukter, tjenester tilknyttet fiske og fangst 

4 05 Steinkull og brunkull 

5 06 Råolje og naturgass 

6 07 Metallholdig malm 

7 08 Bryting og bergverksdrift ellers 

8 09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 

9 10 Nærings- og nytelsesmidler 

10 11 Drikkevarer 

11 12 Tobakksvarer 

12 13 Tekstiler 

13 14 Klær 

14 15 Lær og lærvarer 

15 16 Trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 

16 17 Papir og papirvarer 

17 18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 

18 19 Koks og raffinerte petroleumsprodukter 

19 20 Kjemikalier og kjemiske produkter 

20 21 Farmasøytiske råvarer og preparater 

21 22 Gummi- og plastprodukter 

22 23 Andre ikke-metallholdige mineralprodukter 

23 24 Metaller 

24 25 Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 

25 26 Datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 

26 27 Elektrisk utstyr 

27 28 Maskiner og utstyr til generell bruk, ellers 

28 29 Motorvogner og tilhengere 
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Løpenr. Næring i CPA 2008 Beskrivelse 

29 30 Andre transportmidler 

30 31 Møbler 

31 32 Andre industriprodukter 

32 33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 

33 35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 

34 36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 

35 37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 

36 38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 

37 39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 

38 41 Oppføring av bygninger 

39 42 Anleggsvirksomhet 

40 43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 

41 45 Handel med og reparasjon av motorvogner 

42 46 Engroshandel, unntatt med motorvogner 

43 47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 

44 49 Landtransport og rørtransport 

45 50 Sjøfart 

46 51 Lufttransport 

47 52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 

48 53 Post- og budtjenester 

49 55 Overnattingsvirksomhet 

50 56 Serveringsvirksomhet 

51 58 Forlagsvirksomhet 

52 59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 

53 60 Radio- og fjernsynskringkasting 

54 61 Telekommunikasjon 

55 62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 

56 63 Informasjonstjenester 

57 64 Finansieringsvirksomhet 

58 65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig 

forvaltning 

59 66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 

60 68 Omsetning og drift av fast eiendom 

60a  herav: beregnet leie for egen bolig 
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Løpenr. Næring i CPA 2008 Beskrivelse 

61 69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 

62 70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 

63 71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 

64 72 Forskning og utviklingsarbeid 

65 73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 

66 74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 

67 75 Veterinærtjenester 

68 77 Utleie- og leasingvirksomhet 

69 78 Arbeidsformidlingstjenester 

70 79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 

71 80 Vakttjeneste og etterforskning 

72 81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 

73 82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 

74 84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 

75 85 Undervisning 

76 86 Helsetjenester 

77 87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 

78 88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 

79 90 Kunstnerisk virksomhet og underholdning 

80 91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 

81 92 Lotteri og totalisatorspill 

82 93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 

83 94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 

84 95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 

85 96 Annen personlig tjenesteyting 

86 97 Lønnet arbeid i private husholdninger 

87 98 Private husholdningers produksjon av diverse varer og tjenester til eget bruk 

88 99 Internasjonale organisasjoner og organer 

KLASSIFIKASJON AV OFFENTLIGE UTGIFTER ETTER FORMÅL (COFOG) 

01 Alminnelig offentlig tjenesteyting 

01.1 Utøvende og lovgivende organer, finansielle og fiskale formål, utenrikssaker 

01.2 Internasjonal økonomisk bistand 

01.3 Generell tjenesteyting 



Nr. 53/566 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

01.4 Grunnforskning 

01.5 FoU – alminnelig tjenesteyting 

01.6 Alminnelig tjenesteyting ellers 

01.7 Offentlige gjeldstransaksjoner 

01.8 Overføringer av generell karakter mellom forvaltningsnivåene 

02 Forsvar 

02.1 Militært forsvar 

02.2 Sivilforsvar 

02.3 Utenlandsk militær bistand 

02.4 FoU – forsvar 

02.5 Forsvar ellers 

03 Offentlig orden og trygghet 

03.1 Politi 

03.2 Brannvern og redningstjenester 

03.3 Domstoler 

03.4 Fengsler 

03.5 FoU – offentlig orden og trygghet 

03.6 Offentlig orden og trygghet ellers 

04 Næringsøkonomiske formål 

04.1 Generelle næringsøkonomiske formål og arbeidsmarkedsformål 

04.2 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 

04.3 Brensel og energi 

04.4 Bergverksdrift, industri, bygge- og anleggsvirksomhet 

04.5 Transport 

04.6 Post- og teletjenester 

04.7 Andre næringer 

04.8 FoU – næringsøkonomiske formål 

04.9 Næringsøkonomiske formål ellers 

05 Miljøvern 

05.1 Avfallshåndtering 

05.2 Avløp og spillvann 

05.3 Forurensningsbekjempelse 

05.4 Landskapsvern og biologisk mangfold 

05.5 FoU – miljøvern 
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05.6 Miljøvern ellers 

06 Bolig og nærmiljø 

06.1 Boligbygging 

06.2 Nærmiljøutvikling 

06.3 Vannforsyning 

06.4 Gatebelysning 

06.5 FoU – bolig og nærmiljø 

06.6 Bolig og nærmiljø ellers 

07 Helse 

07.1 Legemidler, hjelpemidler og utstyr 

07.2 Legetjenester mv. 

07.3 Sykehustjenester 

07.4 Forebyggende helsearbeid 

07.5 FoU – helse 

07.6 Helse ellers 

08 Fritid, kultur og religion 

08.1 Fritid og sport 

08.2 Kultur 

08.3 Kringkasting og forlagsvirksomhet 

08.4 Religiøse fellesskapsaktiviteter 

08.5 FoU – fritid, kultur og religion 

08.6 Fritid, kultur og religion ellers 

09 Utdanning 

09.1 Førskole og barneskole 

09.2 Ungdomsskole og videregående skole 

09.3 Påbygning til utdanning på videregående nivå 

09.4 Universitets- og høgskoleutdanning 

09.5 Utdanning, udefinert nivå 

09.6 Støttetjenester tilknyttet utdanning 

09.7 FoU – utdanning 

09.8 Utdanning ellers 

10 Sosialomsorg 

10.1 Sykdom og uførhet 

10.2 Alderdom 
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10.3 Etterlatte 

10.4 Barn og familie 

10.5 Arbeidsledighet 

10.6 Bostøtte 

10.7 Sosial inkludering ellers 

10.8 FoU – sosialomsorg 

10.9 Sosialomsorg ellers 

KLASSIFIKASJON AV INDIVIDUELT KONSUM ETTER FORMÅL (Coicop) 

01-12 Individuelt konsum i husholdninger 

01 Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 

01.1 Matvarer 

01.2 Alkoholfrie drikkevarer 

02 Alkoholholdige drikkevarer, tobakk og narkotika 

02.1 Alkoholholdige drikkevarer 

02.2 Tobakk 

02.3 Narkotika 

03 Klær og skotøy 

03.1 Klær 

03.2 Skotøy 

04 Bolig, lys og brensel 

04.1 Betalt husleie 

04.2 Beregnet husleie 

04.3 Vedlikehold og reparasjon av bolig 

04.4 Andre tjenester knyttet til bolig og fritidsbolig 

04.5 Elektrisitet, fyringsoljer og annet brensel 

05 Møbler og innredning, husholdningsartikler og vedlikehold av bolig 

05.1 Møbler og innredning, tepper og annet gulvbelegg 

05.2 Boligtekstiler 

05.3 Komfyrer, kjøleskap, vaskemaskiner og andre husholdningsapparater, inkl. reparasjoner 

05.4 Kjøkkenutstyr, glass, dekketøy mv. 

05.5 Verktøy og utstyr til hus og hage 

05.6 Varer og tjenester for rengjøring og vedlikehold av bolig 

06 Helse 
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06.1 Legemidler, helseartikler, briller mv. 

06.2 Helsetjenester utenom institusjon 

06.3 Sykehustjenester 

07 Transport 

07.1 Kjøp av egne transportmidler 

07.2 Drift og vedlikehold av egne transportmidler 

07.3 Transporttjenester 

08 Post- og teletjenester 

08.1 Posttjenester 

08.2 Teleutstyr 

08.3 Teletjenester 

09 Kultur og fritid 

09.1 Audiovisuelt utstyr, fotoutstyr, databehandlingsutstyr 

09.2 Andre varige konsumgoder knyttet til kultur og fritid 

09.3 Annet utstyr, fritid og hage 

09.4 Tjenester knyttet til kultur og fritid 

09.5 Aviser, bøker og skrivemateriell 

09.6 Feriereiser 

10 Utdanning 

10.1 Førskole og barneskole 

10.2 Ungdomsskole og videregående skole 

10.3 Påbygning til utdanning på videregående nivå 

10.4 Universitets- og høgskoleutdanning 

10.5 Utdanning, udefinert nivå 

11 Overnattings- og serveringstjenester 

11.1 Serveringstjenester 

11.2 Overnattingstjenester 

12 Andre varer og tjenester 

12.1 Personlig pleie 

12.2 Prostitusjon 

12.3 Andre personlige varer 

12.4 Sosialomsorg 

12.5 Forsikring 

12.6 Finansielle tjenester utenom forsikring 
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12.7 Andre tjenester 

13 Individuelt konsum i ideelle organisasjoner  

13.1 Bolig 

13.2 Helsetjenester 

13.3 Kultur og fritid 

13.4 Utdanning 

13.5 Sosialomsorg 

13.6 Andre tjenester 

14 Individuelt konsum i offentlig forvaltning 

14.1 Bolig 

14.2 Helse 

14.3 Kultur og fritid 

14.4 Utdanning 

14.5 Sosialomsorg 

KLASSIFIKASJON AV IDEELLE ORGANISASJONERS FORMÅL (COPNI) 

01 Bolig 

02. Helse 

02.1 Legemidler, hjelpemidler og utstyr 

02.2 Legetjenester mv. 

02.3 Sykehustjenester 

02.4 Forebyggende helsearbeid 

02.5 FoU – helse 

02.6 Andre helsetjenester 

03 Kultur og fritid 

03.1 Tjenester knyttet til fritid og sport 

03.2 Kultur 

04 Utdanning 

04.1 Førskole og barneskole 

04.2 Ungdomsskole og videregående skole 

04.3 Påbygning til utdanning på videregående nivå 

04.4 Universitets- og høgskoleutdanning 

04.5 Utdanning, udefinert nivå 

04.6 FoU – utdanning 
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04.7 Andre tjenester tilknyttet utdanning 

05 Sosialomsorg 

05.1 Tjenester tilknyttet sosialomsorg 

05.2 FoU – sosialomsorg 

06 Religion 

07 Politiske partier, yrkes- og bransjeorganisasjoner 

07.1 Tjenester fra politiske partier 

07.2 Tjenester fra yrkesorganisasjoner 

07.3 Tjenester fra bransjeorganisasjoner 

08 Miljøvern 

08.1 Tjenester tilknyttet miljøvern 

08.2 FoU – Miljøvern 

09 Tjenester ellers 

09.1 Tjenester ellers (unntatt forskning og utvikling) 

09.2 FoU – tjenester ellers 

KLASSIFIKASJON AV PRODUSENTERS UTGIFTER ETTER FORMÅL (COPP) 

01 Utgifter til infrastruktur 

01.1 Utgifter til bygging og forbedring av veier og grunn 

01.2 Utgifter til prosjektering og tilknyttet teknisk arbeid 

01.3 Utgifter til informasjonsforvaltning 

02 Utgifter til forskning og utvikling 

02.1 Utgifter til forskning og utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk 

02.2 Utgifter til forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske fag 

03 Utgifter til miljøvern 

03.1 Utgifter til vern av omgivelsesluften og klimaet 

03.2 Utgifter til håndtering av spillvann 

03.3 Utgifter til håndtering av avfall 

03.4 Utgifter til vern av jord og grunnvann 

03.5 Utgifter til bekjempelse av støy og vibrasjoner 

03.6 Utgifter til vern av biologisk mangfold og landskapsvern 

03.7 Utgifter til miljøvern ellers 

04 Utgifter til markedsføring 

04.1 Utgifter til direktesalgsmateriell 
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04.2 Utgifter til reklame og annonsering 

04.3 Utgifter til markedsføring ellers 

05 Utgifter til personalutvikling 

05.1 Utgifter til utdanning og opplæring 

05.2 Utgifter til helse 

05.3 Utgifter til sosialtjenester 

06 Utgifter til løpende produksjonsprogrammer, administrasjon og ledelse 

06.1 Utgifter til løpende produksjonsprogrammer 

06.2 Utgifter til ekstern transport 

06.3 Utgifter til sikkerhet og beredskap 

06.4 Utgifter til ledelse og administrasjon 
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KAPITTEL 24 

KONTOENE 

Tabell 24.1 — Konto 0: Konto for varer og tjenester 

Tilgang  Anvendelse 

P.1 Produksjon 3 604  P.2 Produktinnsats 1 883 

P.11 Markedsrettet produksjon 3 077  P.3 Konsum 1 399 

P.12 Produksjon for eget bruk 147  P.31 Individuelt konsum 1 230 

P.13 Ikke-markedsrettet 

produksjon 

380  P.32 Kollektivt konsum 169 

D.21 Produktskatter 141  P.5g Bruttoinvestering 414 

 P.511 Anskaffelse minus 

avhending av fast realkapital 

359 

D.31 Produktsubsidier –8  P.5111 Anskaffelse av ny fast 

realkapital 

358 

    P.5112 Anskaffelse av brukt fast 

realkapital 

9 

P.7 Import av varer og tjenester 499  P.5113 Avhending av brukt fast 

realkapital 

–8 

P.71 Import av varer 392  P.512 Kostnader ved eierskifte av 

ikke-produsert kapital 

17 

P.72 Import av tjenester 107     

 P.52 Lagerendringer 28 

P.53 Anskaffelse minus 

avhending av 

verdigjenstander 

10 

P.6 Eksport av varer og tjenester 540 

P.61 Eksport av varer 462 

P.62 Eksport av tjenester 78 

Tabell 24.2 — Hele kontosystemet for totaløkonomien 

I: Produksjonskonto 

Anvendelse 

 

Tilgang 

P.2 Produktinnsats 1883 P.1 Produksjon 3 604 

 P.11 Markedsrettet produksjon 3 077 

P.12 Produksjon for eget bruk 147 

P.13 Ikke-markedsrettet 

produksjon 

380 

D.21 – 

D.31 

Produktskatter minus 

produktsubsidier 

133 

B.1*g Bruttonasjonalprodukt 1 854  

P.51c Kapitalslit 222 

B.1*n Nettonasjonalprodukt 1 632 
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II: Inntektsfordelings- og inntektsanvendelseskontoer 

II.1: Konto for primær inntektsfordeling 

I I . 1 .1 :  Konto for  inn t ek tsoppt j en in g  

Anvendelse  Tilgang 

D.1 Lønnskostnader 1 150 B.1*g Bruttonasjonalprodukt 1 854 

D.11 Lønn 950 B.1*n Nettonasjonalprodukt 1 632 

D.12 Arbeidsgivers trygde- og 

pensjonspremier 

200  

D.121 Arbeidsgivers faktiske 

trygde- og pensjonspremier 

181 

D.1211 Arbeidsgivers faktiske 

pensjonspremier 

168 

D.1212 Arbeidsgivers faktiske 

premier, unntatt pen-

sjonspremier 

13 

D.122 Arbeidsgivers beregnede 

trygde- og pensjonspremier 

19 

D.1221 Arbeidsgivers beregne-

de pensjonspremier 

18 

D.1222 Arbeidsgivers beregne-

de premier, unntatt 

pensjonspremier 

1 

D.2 Skatter på produksjon og import 235 

D.21 Produktskatter 141 

D.211 Merverdiavgift 121 

D.212 Skatter og avgifter på 

import utenom merverdi-

avgift 

17 

D.2121 Importavgifter 17 

D.2122 Skatter på import 

utenom merverdiavgift 

og importavgifter 

0 

D.214 Produktskatter utenom 

merverdiavgift og 

skatter på import 

3 

D.29 Næringsskatter 94 

D.3 Subsidier -44 

D.31 Produktsubsidier -8 

D.311 Importsubsidier 0 

D.319 Andre produktsubsidier -8 

D.39 Næringssubsidier -36 
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Anvendelse  Tilgang 

B.2g Driftsresultat, brutto 452  

B.3g Blandet inntekt, brutto 61 

P.51c1 Kapitalslit på brutto driftsresultat 214 

P.51c2 Kapitalslit på brutto blandet inntekt 8 

B.2n Driftsresultat, netto 238 

B.3n Blandet inntekt, netto 53 

II . 1 .2 :  Konto for  a l lok erin g av  p r imære inn t ek t er  

Anvendelse  Tilgang 

D.4 Formuesinntekt 391  B.2g Driftsresultat, brutto 452 

D.41 Renter 217 B.3g Blandet inntekt, brutto 61 

D.42 Selskapsinntekt til fordeling 62 B.2n Driftsresultat, netto 238 

D.421 Utbytte 54 B.3n Blandet inntekt, netto 53 

D.422 Uttak av inntekter fra 

selskapslignende foretak 

8    

D.43 Reinvestert fortjeneste på 

direkteinvesteringer i/fra utlandet 

0 D.1 Lønnskostnader 1154 

D.44 Annen inntekt fra investeringer 47 D.11 Lønn 954 

D.441 Inntekt fra investering som skal 

tilskrives forsikringstakere 

 D.12 Arbeidsgivers trygde- og 

pensjonspremier 

200 

 25 D.121 Arbeidsgivers faktiske 

trygde- og pensjonspremier 

181 

D.442 Inntekt fra investering fra 

pensjonsrettigheter 

 D.1211 Arbeidsgivers faktiske 

pensjonspremier 

168 

 8 D.1212 Arbeidsgivers faktiske 

premier, unntatt 

pensjonspremier 

13 

D.443 Inntekt fra investering som skal 

tilskrives andelseiere i 

kollektive investeringsfond 

 D.122 Arbeidsgivers beregnede 

trygde- og pensjonspremier 

19 

 14 D.1221 Arbeidsgivers 

beregnede 

pensjonspremier 

18 

D.4431 Utbytte som skal tilskrives 

andelseiere i kollektive 

investeringsfond 

 D.1222 Arbeidsgivers 

beregnede premier, 

unntatt pensjonspremier 

1 

 6    

D.4432 Tilbakehold overskudd som 

skal tilskrives andelseiere i 

kollektive investeringsfond 

 D.2 Skatter på produksjon og import 235 

 8 D.21 Produktskatter 141 
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Anvendelse  Tilgang 

D.45 Grunnrente mv. 65  D.211 Merverdiavgift 121 

 D.212 Skatter og avgifter på import 

utenom merverdiavgift 

17 

D.2121 Importavgifter 17 

D.2122 Skatter på import utenom 

merverdiavgift og importavgifter 

0 

D.214 Produktskatter utenom 

merverdiavgift og skatter på 

import 

3 

D.29 Næringsskatter 94 

D.3 Subsidier -44 

D.31 Produktsubsidier -8 

D.311 Importsubsidier 0 

D.319 Andre produktsubsidier -8 

D.39 Næringssubsidier -36 

D.4 Formuesinntekt 397 

D.41 Renter 209 

D.42 Selskapsinntekt til fordeling 62 

D.421 Utbytte 53 

D.422 Uttak av inntekter fra 

selskapslignende foretak 

9 

D.43 Reinvestert fortjeneste på 

direkteinvesteringer i/fra utlandet 

14 

D.44 Annen inntekt fra investeringer 47 

D.441 Inntekt fra investering som 

skal tilskrives 

forsikringstakere 

25 

D.442 Inntekt fra investering fra 

pensjonsrettigheter 

8 

D.443 Inntekt fra investering som 

skal tilskrives andelseiere i 

kollektive investeringsfond 

14 

D.4431 Utbytte som skal 

tilskrives andelseiere i 

kollektive 

investeringsfond 

6 

D.4432 Tilbakehold 

overskudd som skal 

tilskrives andelseiere i 

kollektive 

investeringsfond 

8 

D.45 Grunnrente mv. 65 

B.5*g Bruttonasjonalinntekt 1 864  

B.5*n Nettonasjonalinntekt 1 642 
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II.1.2.1: Konto for næringsinntekt 

Anvendelse  Tilgang 

D.4 Formuesinntekt 240  B.2g Driftsresultat, brutto 452 

D.41 Renter 162 B.3g Blandet inntekt, brutto 61 

D.44 Annen inntekt fra investeringer 47 B.2n Driftsresultat, netto 238 

D.441 Inntekt fra investering som 

skal tilskrives 

forsikringstakere 

25 B.3n Blandet inntekt, netto 53 

D.442 Inntekt fra investering fra 

pensjonsrettigheter 

    

  8 D.4 Formuesinntekt 245 

D.443 Inntekt fra investering som 

skal tilskrives andelseiere i 

kollektive investeringsfond 

 D.41 Renter 139 

  14 D.42 Selskapsinntekt til fordeling 35 

D.45 Grunnrente mv. 31 D.421 Utbytte 35 

 D.422 Uttak av inntekter fra 

selskapslignende 

foretak 

0 

D.43 Reinvestert fortjeneste på 

direkteinvesteringer i/fra utlandet 

11 

D.44 Annen inntekt fra investeringer 16 

D.441 Inntekt fra investering 

som skal tilskrives 

forsikringstakere 

5 

D.442 Inntekt fra investering 

fra pensjonsrettigheter 

0 

D.443 Inntekt fra investering 

som skal tilskrives 

andelseiere i kollektive 

investeringsfond 

11 

D.45 Grunnrente mv. 44 

B.4g Næringsinntekt, brutto 343  

B.4n Næringsinntekt, netto 174 

II.1.2.2: Konto for allokering av andre primære inntekter 

Anvendelse  Tilgang 

D.4 Formuesinntekt 151  B.4g Næringsinntekt, brutto 343 

D.41 Renter 55 B.4n Næringsinntekt, netto 174 

D.42 Selskapsinntekt til fordeling 62    

D.421 Utbytte 54 D.1 Lønnskostnader 1 154 
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Anvendelse  Tilgang 

D.422 Uttak av inntekter fra 

selskapslignende foretak 

8  D.11 Lønn 954 

D.43 Reinvestert fortjeneste på 

direkteinvesteringer i/fra utlandet 

0  D.12 Arbeidsgivers trygde- og 

pensjonspremier 

200 

D.44 Annen inntekt fra investeringer   D.121 Arbeidsgivers faktiske 

trygde- og pensjonspremier 

181 

D.441 Inntekt fra investering som 

skal tilskrives 

forsikringstakere 

  D.122 Arbeidsgivers beregnede 

trygde- og pensjonspremier 

19 

       

D.442 Inntekt fra investering fra 

pensjonsrettigheter 

  D.2 Skatter på produksjon og import 235 

   D.21 Produktskatter 141 

D.443 Inntekt fra investering som 

skal tilskrives andelseiere i 

kollektive investeringsfond 

  D.211 Merverdiavgift 121 

   D.212 Skatter og avgifter på import 

utenom merverdiavgift 

17 

D.45 Grunnrente mv. 34  D.2121 Importavgifter 17 

 D.2122 Skatter på import 

utenom merverdiavgift 

og importavgifter 

0 

D.214 Produktskatter utenom 

merverdiavgift og skatter på 

import 

3 

D.29 Næringsskatter 94 

D.3 Subsidier -44 

D.31 Produktsubsidier -8 

D.311 Importsubsidier 0 

D.319 Andre produktsubsidier -8 

D.39 Næringssubsidier -36 

D.4 Formuesinntekt 152 

D.41 Renter 70 

D.42 Selskapsinntekt til fordeling 27 

D.421 Utbytte 18 

D.422 Uttak av inntekter fra 

selskapslignende foretak 

9 

D.43 Reinvestert fortjeneste på 

direkteinvesteringer i/fra utlandet 

3 

D.44 Annen inntekt fra investeringer 31 
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Anvendelse  Tilgang 

 D.441 Inntekt fra investering som 

skal tilskrives 

forsikringstakere 

20 

D.442 Inntekt fra investering fra 

pensjonsrettigheter 

8 

D.443 Inntekt fra investering som 

skal tilskrives andelseiere i 

kollektive investeringsfond 

3 

D.45 Grunnrente mv. 21 

B.5*g Bruttonasjonalinntekt 1 864  

B.5*n Nettonasjonalinntekt 1 642 

II.2: Konto for sekundær inntektsfordeling 

Anvendelse  Tilgang 

 Løpende overføringer 1 212  B.5*g Bruttonasjonalinntekt 1 864 

D.5 Skatter på inntekt, formue osv. 212 B.5*n Nettonasjonalinntekt 1 642 

D.51 Inntektsskatter 203  

D.59 Andre skatter 9 Løpende overføringer 1 174 

D.61 Netto trygde- og pensjonspremier 333 D.5 Skatter på inntekt, formue osv. 213 

D.611 Arbeidsgivers faktiske 

trygde- og pensjonspremier 

181 D.51 Inntektsskatter 204 

D.6111 Arbeidsgivers faktiske 

pensjonspremier 

168 D.59 Andre skatter 9 

D.6112 Arbeidsgivers faktiske 

premier, unntatt 

pensjonspremier 

13 D.61 Netto trygde- og pensjonspremier 333 

D.612 Arbeidsgivers beregnede 

trygde- og pensjonspremier 

19 D.611 Arbeidsgivers faktiske 

trygde- og 

pensjonspremier 

181 

D.6121 Arbeidsgivers 

beregnede 

pensjonspremier 

18 D.6111 Arbeidsgivers faktiske 

pensjonspremier 

168 

D.6122 Arbeidsgivers 

beregnede premier, 

unntatt 

pensjonspremier 

1 D.6112 Arbeidsgivers faktiske 

premier, unntatt 

pensjonspremier 

13 

D.613 Husholdningers faktiske 

trygde- og pensjonspremier 

129 D.612 Arbeidsgivers beregnede 

trygde- og 

pensjonspremier 

19 

D.6131 Husholdningers 

faktiske 

pensjonspremier 

115 D.6121 Arbeidsgivers 

beregnede 

pensjonspremier 

18 
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Anvendelse  Tilgang 

D.6132 Husholdningers 

faktiske premier, 

unntatt 

pensjonspremier 

14  D.6122 Arbeidsgivers 

beregnede premier, 

unntatt 

pensjonspremier 

1 

D.614 Husholdningers trygde- og 

pensjonspremietillegg 

10 D.613 Husholdningers faktiske 

trygde- og 

pensjonspremier 

129 

D.6141 Husholdningers 

pensjonspremietillegg 

8 D.6131 Husholdningers 

faktiske 

pensjonspremier 

115 

D.6142 Husholdningers 

premietillegg, unntatt 

pensjonspremietillegg 

2 D.6132 Husholdningers 

faktiske premier, 

unntatt 

pensjonspremier 

14 

D.61SC Tjenesteandeler i trygde- og 

pensjonsordninger 

-6 D.614 Husholdningers trygde- og 

pensjonspremietillegg 

10 

   D.6141 Husholdningers 

pensjonspremietillegg 

8 

D.62 Stønader utenom sosiale 

naturaloverføringer 

384 D.6142 Husholdningers 

premietillegg, unntatt 

pensjonspremietillegg 

2 

D.621 Trygdestønader, 

kontantytelser 

53 D.61SC Tjenesteandeler i trygde- 

og pensjonsordninger 

6 

D.6211 Pensjon fra 

trygdeordninger, 

kontantytelser 

45  

D.6212 Trygdestønader unntatt 

pensjon, kontantytelser 

8  D.62 Stønader utenom sosiale 

naturaloverføringer 

384 

D.622 Andre ytelser fra trygde- og 

pensjonsordninger 

279  D.621 Trygdestønader, 

kontantytelser 

53 

D.6221 Andre pensjonsytelser 

fra trygde- og 

pensjonsordninger 

250  D.6211 Pensjon fra 

trygdeordninger, 

kontantytelser 

45 

D.6222 Andre ytelser enn 

pensjon fra trygde- og 

pensjonsordninger 

29  D.6212 Trygdestønader unntatt 

pensjon, kontantytelser 

8 

D.623 Sosialstønader, 

kontantytelser 

52  D.622 Andre ytelser fra trygde- og 

pensjonsordninger 

279 

 D.6221 Andre pensjonsytelser 

fra trygde- og 

pensjonsordninger 

250 

D.7 Andre løpende overføringer 283  D.6222 Andre ytelser enn 

pensjon fra trygde- og 

pensjonsordninger 

29 

D.71 Netto skadeforsikringspremier 56 D.623 Sosialstønader, 

kontantytelser 

52 

D.711 Netto 

skadeforsikringspremier, 

direkte forsikring 

43  

D.712 Netto 

skadeforsikringspremier, 

gjenforsikring 

13 D.7 Andre løpende overføringer 244 
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Anvendelse  Tilgang 

D.72 Skadeforsikringskrav 48  D.71 Netto skadeforsikringspremier 47 

D.721 Skadeforsikringskrav, 

direkte forsikring 

45  D.711 Netto 

skadeforsikringspremier, 

direkte forsikring 

44 

D.722 Skadeforsikringskrav, 

gjenforsikring 

3  D.712 Netto 

skadeforsikringspremier, 

gjenforsikring 

3 

D.73 Løpende overføringer innen 

offentlig forvaltning 

96  D.72 Skadeforsikringskrav 57 

D.74 Løpende internasjonalt samarbeid 22  D.721 Skadeforsikringskrav, 

direkte forsikring 

42 

D.75 Diverse løpende overføringer 52  D.722 Skadeforsikringskrav, 

gjenforsikring 

15 

D.751 Løpende overføringer til 

ideelle organisasjoner 

36  D.73 Løpende overføringer innen 

offentlig forvaltning 

96 

D.752 Løpende overføringer 

mellom husholdninger 

7  D.74 Løpende internasjonalt samarbeid 1 

D.759 Andre diverse løpende 

overføringer 

9  D.75 Diverse løpende overføringer 43 

D.76 EUs merverdiavgifts- og BNI-

baserte egne midler 

9  D.751 Løpende overføringer til 

ideelle organisasjoner 

36 

 D.752 Løpende overføringer 

mellom husholdninger 

1 

D.759 Andre diverse løpende 

overføringer 

6 

B.6*g Disponibel nasjonalinntekt, brutto 1 826  

B.6*n Disponibel nasjonalinntekt, netto 1 604 

II.3: Konto for inntektsomfordeling i naturalier 

Anvendelse  Tilgang 

D.63 Sosiale naturaloverføringer 215  B.6*g Disponibel nasjonalinntekt, brutto 1 826 

D.631 Sosiale 

naturaloverføringer — 

ikke-markedsrettet 

produksjon 

211 B.6*n Disponibel nasjonalinntekt, netto 1 604 

D.632 Sosiale 

naturaloverføringer — 

kjøpt markedsrettet 

produksjon 

4    

 D.63 Sosiale naturaloverføringer 215 

D.631 Sosiale 

naturaloverføringer — 

ikke-markedsrettet 

produksjon 

211 

D.632 Sosiale 

naturaloverføringer — 

kjøpt markedsrettet 

produksjon 

4 

B.7*g Justert disponibel nasjonalinntekt, 

brutto 

1 826  

B.7*n Justert disponibel nasjonalinntekt, 

netto 

1 604  
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II.4: Konto for inntektsanvendelse 

I I . 4 .1 :  Konto for  an vend else  av d isp onib el  inn t ek t  

Anvendelse  Tilgang 

 B.6*g Disponibel nasjonalinntekt, brutto 1 826 

P.3 Konsum 1 399  B.6*n Disponibel nasjonalinntekt, netto 1 604 

P.31 Individuelt konsum 1 230    

P.32 Kollektivt konsum 169 D.8 Korreksjon for endring i 

pensjonsrettigheter 

11 

  

D.8 Korreksjon for endring i 

pensjonsrettigheter 

11  

 

B.8*g Nasjonal sparing, brutto 427 

B.8*n Nasjonal sparing, netto 205 

II . 4 .2 :  Konto for  an vend else  av jus t er t  d i sponib el  inn t ek t  

Anvendelse  Tilgang 

 B.7g Justert disponibel inntekt, brutto 1 826 

P.4 Sluttkonsum 1 399  B.7n Justert disponibel inntekt, netto 1 604 

P.41 Individuelt konsum 1 230    

P.42 Kollektivt konsum 169 D.8 Korreksjon for endring i 

pensjonsrettigheter 

11 

D.8 Korreksjon for endring i 

pensjonsrettigheter 

11  

B.8*g Nasjonal sparing, brutto 427 

B.8*n Nasjonal sparing, netto 205 

III: Akkumuleringskontoer 

III.1: Kapitalkonto 

I I I. 1 .1 :  Konto  for  end ringer  i  n et t o formu e på  grunn  av spa rin g og kapi ta lover førin ger  

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

B.101 Endringer i nettoformue på grunn av 

sparing og kapitaloverføringer 

202  B.8*n Nasjonal sparing, netto 205 

 

 D.9r Kapitaloverføringer, mottatte 62 

D.91r Kapitalskatter, mottatte 2 

D.92r Investeringstilskudd, mottatte 23 

D.99r Andre kapitaloverføringer, 

mottatte 

37 



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/583 

 

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

 D.9p Kapitaloverføringer, betalte -65 

D.91p Kapitalskatter, betalte -2 

D.92p Investeringstilskudd, betalte -27 

D.99p Andre kapitaloverføringer, betalte -36 

II I. 1 .2 :  Konto  for  anska f fe lse av ikk e -f inan si e l l  kap i ta l  

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

P.5g Bruttoinvestering 414  B.101 Endringer i nettoformue på grunn 

av sparing og kapitaloverføringer 

202 

P.5n Nettoinvestering 192  

P.51g Bruttoinvestering i fast realkapital 376 

P.511 Anskaffelse minus 

avhending av fast 

realkapital 

359 

P.5111 Anskaffelse av ny fast 

realkapital 

358 

P.5112 Anskaffelse av brukt 

fast realkapital 

9 

P.5113 Avhending av brukt 

fast realkapital 

-8 

P.512 Kostnader ved eierskifte av 

ikke-produsert kapital 

17 

P.51c Kapitalslit -222 

P.52 Lagerendringer 28 

P.53 Anskaffelse minus avhending av 

verdigjenstander 

10 

NP Anskaffelse minus avhending av 

ikke-produsert kapital 

0 

NP.1 Anskaffelse minus avhending av 

naturressurser 

0 

NP.2 Anskaffelse minus avhending av 

kontrakter, leasingkontrakter og 

lisenser 

0 

NP.3 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

0 

B.9 Nettofinansinvestering (+/-) 10 

III.2: Konto for finanstransaksjoner 

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

 B.9 Nettofinansinvestering (+/-) 10 

F Netto anskaffelse av finansiell 

kapital 

436  F Netto gjeldsstiftelse 426 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

F.1 Monetært gull og SDR -1  F.1 Monetært gull og SDR 0 

F.11 Monetært gull -1  F.11 Monetært gull  

F.12 Spesielle trekkrettigheter 0  F.12 Spesielle trekkrettigheter 0 

F.2 Sedler og bankinnskudd 89  F.2 Sedler og bankinnskudd 102 

F.21 Sedler 33  F.21 Sedler 35 

F.22 Overførbare innskudd 26  F.22 Overførbare innskudd 28 

F.221 Interbankposisjoner –5  F.221 Interbankposisjoner -5 

F.229 Andre overførbare 

innskudd 

31  F.229 Andre overførbare 

innskudd 

33 

F.29 Andre bankinnskudd 30  F.29 Andre bankinnskudd 39 

F.3 Omsettelige gjeldspapirer 86  F.3 Omsettelige gjeldspapirer 74 

F.31 Kortsiktige 27  F.31 Kortsiktige 24 

F.32 Langsiktige 59  F.32 Langsiktige 50 

F.4 Lån 78  F.4 Lån 47 

F.41 Kortsiktige 22  F.41 Kortsiktige 11 

F.42 Langsiktige 56  F.42 Langsiktige 36 

F.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

107  F.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

105 

F.51 Egenkapital 91  F.51 Egenkapital 94 

F.511 Børsnoterte aksjer 77  F.511 Børsnoterte aksjer 84 

F.512 Ikke-børsnoterte aksjer 7  F.512 Ikke-børsnoterte 

aksjer 

7 

F.519 Annen egenkapital 7  F.519 Annen egenkapital 3 

F.52 Aksjer og andeler i 

investeringsfond 

16  F.52 Aksjer og andeler i 

investeringsfond 

11 

F.521 Aksjer og andeler i 

pengemarkedsfond 

7  F.521 Aksjer og andeler i 

pengemarkedsfond 

5 

F.522 Aksjer og andeler i 

investeringsfond, 

unntatt 

pengemarkedsfond 

9  F.522 Aksjer og andeler i 

investeringsfond, 

unntatt 

pengemarkedsfond 

6 

F.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

48  F.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

48 

F.61 Forsikringstekniske 

avsetninger til 

skadeforsikring 

7  F.61 Forsikringstekniske 

avsetninger til 

skadeforsikring 

7 

F.62 Livsforsikrings- og 

livrenterettigheter 

22  F.62 Livsforsikrings- og 

livrenterettigheter 

22 

F.63 Pensjonsrettigheter 11  F.63 Pensjonsrettigheter 11 

F.64 Pensjonskassens krav mot 

pensjonsforvalter 

3  F.64 Pensjonskassens krav mot 

pensjonsforvalter 

3 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

F.65 Rettigheter til andre ytelser 

enn pensjon 

2  F.65 Rettigheter til andre 

ytelser enn pensjon 

2 

F.66 Avsetninger til utbetalinger 

i henhold til standardiserte 

garantier 

3  F.66 Avsetninger til 

utbetalinger i henhold til 

standardiserte garantier 

3 

F.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

14  F.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

11 

F.71 Finansielle derivater 12  F.71 Finansielle derivater 9 

F.711 Opsjoner 5  F.711 Opsjoner 4 

F.712 Terminkontrakter 7  F.712 Terminkontrakter 5 

F.72 Personalopsjoner 2  F.72 Personalopsjoner 2 

F.8 Andre fordringer/gjeld 15  F.8 Andre fordringer/gjeld 39 

F.81 Handelskreditter og 

forskudd 

7  F.81 Handelskreditter og 

forskudd 

16 

F.89 Fordringer/gjeld ellers, 

unntatt handelskreditter og 

forskudd 

8  F.89 Fordringer/gjeld ellers, 

unntatt handelskreditter 

og forskudd 

23 

III.3: Konto for andre endringer i balansene 

I I I. 3 .1 :  Konto  for  and re vo lumend rin ger  i  ba lansen e  

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

K.1 Økonomisk oppståelse av 

eiendeler/kapital 

33  K.5 Andre endringer i volum ellers 1 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

3  AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

30  AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

 

AN.21 Naturkapital 26  AF Gjeld 1 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

4  K.6 Endring i klassifikasjoner 2 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  K.61 Endringer i sektoromfang og 

struktur 

2 

K.2 Økonomisk forsvinning av ikke-

produsert kapital 

-11  AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

 

K.21 Uttømming av naturressurser -8  AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

 

AN.21 Naturkapital -8  AF Gjeld 2 

K.22 Annen økonomisk forsvinning av 

ikke-produsert kapital 

-3  K.62 Endringer i klassifiseringen av 

eiendeler og gjeld 

0 

AN.21 Naturkapital 0  AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

-1  AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

-2  AF Gjeld 0 

K.3 Tap ved katastrofer -11  Andre volumendringer, totalt 3 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

-9  AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

-2  AN.11 Fast realkapital  

AF Finansielle eiendeler 0  AN.12 Lagerbeholdninger  

K.4 Ikke-kompensert beslagleggelse 0  AN.13 Verdigjenstander  

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0  AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0  AN.21 Naturkapital  

AF Finansielle eiendeler 0  AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

 

K.5 Andre endringer i volum ellers 2  AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

1  AF Gjeld 3 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0  AF.1 Monetært gull og SDR  

AF Finansielle eiendeler 1  AF.2 Sedler og bankinnskudd  

K.6 Endring i klassifikasjoner 0  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer  

K.61 Endringer i sektoromfang og 

struktur 

2  AF.4 Lån 0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

2 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0  AF.6 Forsikring-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

1 

AF Finansielle eiendeler 2  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

 

K.62 Endringer i klassifiseringen av 

eiendeler og gjeld 

-2  AF.8 Andre fordringer/gjeld  

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

-2  

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0 

AF Finansielle eiendeler 0 

Andre volumendringer, totalt 13 



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/587 

 

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

-7  

AN.11 Fast realkapital -2 

AN.12 Lagerbeholdninger -3 

AN.13 Verdigjenstander -2 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

17 

AN.21 Naturkapital 9 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

6 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0 

AF Finansielle eiendeler 3 

AF.1 Monetært gull og SDR 0 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 0 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 0 

AF.4 Lån  

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

2 

AF.6 Forsikring-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

1 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

 B.102 Endringer i nettoformue på grunn av 

andre volumendringer i balansene 

10 

II I. 3 .2 :  Konto  for  omvu rd ering  

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

K.7 Nominelle kapitalgevinster/-tap (+/-)   K.7 Nominelle kapitalgevinster/-tap (-/+)  

AN Ikke-finansiell kapital 280  AF Gjeld 76 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

126  AF.1 Monetært gull og SDR 0 

AN.11 Fast realkapital 111  AF.2 Sedler og bankinnskudd 0 

AN.12 Lagerbeholdninger 7  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 42 

AN.13 Verdigjenstander 8  AF.4 Lån 0 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

154  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

34 

AN.21 Naturkapital 152 AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

0 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

2 AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0 AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

AF Finansielle eiendeler 84  

AF.1 Monetært gull og SDR 12 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 0 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 40 

AF.4 Lån 0 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

32 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

0 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

 B.103 Endringer i nettoformue på grunn 

av nominelle kapitalgevinster/-tap 

288 

III.3.2.1: Konto for nøytrale kapitalgevinster/-tap 

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

K.71 Nøytrale kapitalgevinster/-tap (+/–)   K.71 Nøytrale kapitalgevinster/-tap (–/+)  

AN Ikke-finansiell kapital 198 AF Gjeld 126 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

121 AF.1 Monetært gull og SDR 0 

AN.11 Fast realkapital 111 AF.2 Sedler og bankinnskudd 30 

AN.12 Lagerbeholdninger 4 AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 26 

AN.13 Verdigjenstander 6 AF.4 Lån 29 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

77 AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

28 

AN.21 Naturkapital 76 AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

7 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

1  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 6 

AF Finansielle eiendeler 136     

AF.1 Monetært gull og SDR 16     

AF.2 Sedler og bankinnskudd 30     

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 25     

AF.4 Lån 28     

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

26     

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

7     

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0     

AF.8 Andre fordringer/gjeld 4     

    B.1031 Endringer i nettoformue på grunn av 

nøytrale kapitalgevinster/-tap 

208 

III.3.2.2: Konto for kapitalgevinster/-tap til realverdi 

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

K.72 Kapitalgevinster/-tap til realverdi 

(+/–) 

  K.72 Kapitalgevinster/-tap til realverdi (–/+)  

AN Ikke-finansiell kapital 82  AF Gjeld -50 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

5  AF.1 Monetært gull og SDR 0 

AN.11 Fast realkapital 0  AF.2 Sedler og bankinnskudd -30 

AN.12 Lagerbeholdninger 3  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 16 

AN.13 Verdigjenstander 2  AF.4 Lån -29 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

77  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

6 

AN.21 Naturkapital 76  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

-7 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

1  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld -6 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

AF Finansielle eiendeler -52  

AF.1 Monetært gull og SDR -4 

AF.2 Sedler og bankinnskudd -30 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 15 

AF.4 Lån -28 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

6 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

-7 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld -4 

 B.1032 Endringer i nettoformue på grunn 

av kapitalgevinster/-tap til 

realverdi 

80 

IV: Balanser 

IV.1: Åpningsbalanse 

Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

AN Ikke-finansiell kapital 4 621  AF Gjeld 7 762 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

2 818  AF.1 Monetært gull og SDR 0 

AN.11 Fast realkapital 2 579  AF.2 Sedler og bankinnskudd 1 471 

AN.12 Lagerbeholdninger 114  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 1 311 

AN.13 Verdigjenstander 125  AF.4 Lån 1 437 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

1 803  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

2 756 

AN.21 Naturkapital 1 781  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

471 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

22  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

14 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 302 

AF Finansielle eiendeler 8 231  

AF.1 Monetært gull og SDR 770 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 1 482 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 1 263 
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Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

AF.4 Lån 1 384  

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

2 614 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

470 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

21 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 227 

 B.90 Nettoformue 5 090 

IV.2: Balanseendringer 

Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

Endringer i eiendeler i alt  Endringer i gjeld i alt 

AN Ikke-finansiell kapital 482  AF Gjeld 505 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

294  AF.1 Monetært gull og SDR  

AN.11 Fast realkapital 246  AF.2 Sedler og bankinnskudd 102 

AN.12 Lagerbeholdninger 32  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 116 

AN.13 Verdigjenstander 16  AF.4 Lån 47 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

186  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

141 

AN.21 Naturkapital 178  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

49 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

8  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

11 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 39 

AF Finansielle eiendeler 523  

AF.1 Monetært gull og SDR 11 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 89 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 126 

AF.4 Lån 78 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

141 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

49 
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Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

14  

AF.8 Andre fordringer/gjeld 15 

 B.10 Endringer i nettoformue 500 

B.101 Endringer i nettoformue på 

grunn av sparing og 

kapitaloverføringer 

202 

B.102 Endringer i nettoformue på 

grunn av andre 

volumendringer i balansene 

10 

B.103 Endringer i nettoformue på 

grunn av nominelle 

kapitalgevinster/-tap 

288 

B.1031 Endringer i 

nettoformue på grunn 

av nøytrale 

kapitalgevinster/-tap 

208 

B.1032 Endringer i 

nettoformue på grunn 

av kapitalgevinster/-tap 

til realverdi 

80 

IV.3: Avslutningsbalanse 

Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

AN Ikke-finansiell kapital 5 101  AF Gjeld 8 267 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

3 112  AF.1 Monetært gull og SDR 0 

AN.11 Fast realkapital 2 825  AF.2 Sedler og bankinnskudd 1 573 

AN.12 Lagerbeholdninger 146  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 1 427 

AN.13 Verdigjenstander 141  AF.4 Lån 1 484 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

1 989  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

2 897 

AN.21 Naturkapital 1 959  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

520 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

30  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

25 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 341 

AF Finansielle eiendeler 8 754  

AF.1 Monetært gull og SDR 781 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 1 571 
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Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 1 389  

AF.4 Lån 1 462 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

2 755 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

519 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

35 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 242 

 B.90 Nettoformue 5 590 

Tabell 24.3 — Hele kontosystemet for ikke-finansielle foretak 

I: Produksjonskonto 

Anvendelse  Tilgang 

P.2 Produktinnsats 1 477  P.1 Produksjon 2 808 

 P.11 Markedsrettet 

produksjon 

2 808 

P.12 Produksjon for eget 

bruk 

0 

B.1g Bruttoprodukt 1 331  

P.51c Kapitalslit 157 

B.1n Nettoprodukt 1 174 

II: Inntektsfordelings- og inntektsanvendelseskontoer 

II.1: Konto for primær inntektsfordeling 

I I . 1 .1 :  Konto for  inn t ek tsoppt j en in g  

Anvendelse  Tilgang 

D.1 Lønnskostnader 986  B.1g Bruttoprodukt 1 331 

D.11 Lønn 841  B.1n Nettoprodukt 1 174 

D.12 Arbeidsgivers trygde- og 

pensjonspremier 

145  

D.121 Arbeidsgivers faktiske 

trygde- og pensjonspremier 

132 

D.1211 Arbeidsgivers faktiske 

pensjonspremier 

122 

D.1212 Arbeidsgivers faktiske 

premier, unntatt 

pensjonspremier 

10 

D.122 Arbeidsgivers beregnede 

trygde- og pensjonspremier 

13 
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Anvendelse  Tilgang 

D.1221 Arbeidsgivers 

beregnede 

pensjonspremier 

12  

D.1222 Arbeidsgivers 

beregnede premier, 

unntatt 

pensjonspremier 

1 

D.29 Næringsskatter 88 

D.39 Næringssubsidier -35 

B.2g Driftsresultat, brutto 292 

P.51c1 Kapitalslit på brutto driftsresultat 157 

B.2n Driftsresultat, netto 135 

II . 1 .2 :  Konto for  a l lok erin g av  p r imære inn t ek t er  

Anvendelse  Tilgang 

D.4 Formuesinntekt 134  B.2g Driftsresultat, brutto 292 

D.41 Renter 56  B.2n Driftsresultat, netto 135 

D.42 Selskapsinntekt til fordeling 47     

D.421 Utbytte 39  D.4 Formuesinntekt 96 

D.422 Uttak av inntekter fra 

selskapslignende foretak 

8  D.41 Renter 33 

D.43 Reinvestert fortjeneste på 

direkteinvesteringer i/fra utlandet 

0  D.42 Selskapsinntekt til fordeling 10 

D.45 Grunnrente mv. 31  D.421 Utbytte 10 

 D.422 Uttak av inntekter fra 

selskapslignende foretak 

 

D.43 Reinvestert fortjeneste på 

direkteinvesteringer i/fra utlandet 

4 

D.44 Annen inntekt fra investeringer 8 

D.441 Inntekt fra investering som 

skal tilskrives 

forsikringstakere 

5 

D.442 Inntekt fra investering fra 

pensjonsrettigheter 

 

D.443 Inntekt fra investering som 

skal tilskrives andelseiere i 

kollektive investeringsfond 

3 

D.4431 Utbytte som skal tilskrives 

andelseiere i kollektive 

investeringsfond 

1 
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Anvendelse  Tilgang 

 D.4432 Tilbakehold overskudd som 

skal tilskrives andelseiere i 

kollektive investeringsfond 

2 

D.45 Grunnrente mv. 41 

B.5g Primære inntekter, brutto 254  

B.5n Primære inntekter, netto 97 

II.1.2.1: Konto for næringsinntekt 

Anvendelse  Tilgang 

D.4 Formuesinntekt 87  B.2g Driftsresultat, brutto 292 

D.41 Renter 56 B.2n Driftsresultat, netto 135 

D.45 Grunnrente mv. 31    

 D.4 Formuesinntekt 96 

D.41 Renter 33 

D.42 Selskapsinntekt til fordeling 10 

D.421 Utbytte 10 

D.43 Reinvestert fortjeneste på 

direkteinvesteringer i/fra utlandet 

4 

D.44 Annen inntekt fra investeringer 8 

D.441 Inntekt fra investering 

som skal tilskrives 

forsikringstakere 

5 

D.443 Inntekt fra investering 

som skal tilskrives 

andelseiere i kollektive 

investeringsfond 

3 

D.45 Grunnrente mv. 41 

B.4g Næringsinntekt, brutto 301  

B.4n Næringsinntekt, netto 144 

II.1.2.2: Konto for allokering av andre primære inntekter 

Anvendelse  Tilgang 

D.4 Formuesinntekt 47  B.4g Næringsinntekt, brutto 301 

D.42 Selskapsinntekt til fordeling 47  B.4n Næringsinntekt, netto 144 

D.421 Utbytte 39  

D.422 Uttak av inntekter fra 

selskapslignende foretak 

8 

D.43 Reinvestert fortjeneste på 

direkteinvesteringer i/fra utlandet 

0 

B.5g Primære inntekter, brutto 254 

B.5n Primære inntekter, netto 97 
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II.2: Konto for sekundær inntektsfordeling 

Anvendelse  Tilgang 

Løpende overføringer 98  B.5g Primære inntekter, brutto 254 

D.5 Skatter på inntekt, formue osv. 24  B.5n Primære inntekter, netto 97 

D.51 Inntektsskatter 20  

D.59 Andre skatter 4  Løpende overføringer 72 

    D.61 Netto trygde- og pensjonspremier 66 

D.62 
Stønader utenom sosiale 

naturaloverføringer 
62 

 D.611 Arbeidsgivers faktiske 

trygde- og 

pensjonspremier 

31 

D.622 Andre ytelser fra trygde- og 

pensjonsordninger 

62  D.6111 Arbeidsgivers 

faktiske 

pensjonspremier 

27 

D.6221 Andre pensjonsytelser 

fra trygde- og 

pensjonsordninger 

49  D.6112 Arbeidsgivers 

faktiske premier, 

unntatt 

pensjonspremier 

4 

D.6222 Andre ytelser enn 

pensjon fra trygde- og 

pensjonsordninger 

13  D.612 Arbeidsgivers beregnede 

trygde- og 

pensjonspremier 

12 

   D.6121 Arbeidsgivers 

beregnede 

pensjonspremier 

12 

D.7 Andre løpende overføringer 12  D.6122 Arbeidsgivers 

beregnede premier, 

unntatt 

pensjonspremier 

0 

D.71 Netto skadeforsikringspremier 8  D.613 Husholdningers faktiske 

trygde- og 

pensjonspremier 

25 

D.711 Netto 

skadeforsikringspremier, 

direkte forsikring 

8  D.6131 Husholdningers 

faktiske 

pensjonspremier 

19 

D.75 Diverse løpende overføringer 4  D.6132 Husholdningers 

faktiske premier, 

unntatt trygde- og 

pensjonspremier 

6 

D.751 Løpende overføringer til 

ideelle organisasjoner 

1  D.61SC Tjenesteandeler i trygde- 

og pensjonsordninger 

2 

D.759 Andre diverse løpende 

overføringer 

3  

 D.7 Andre løpende overføringer 6 

D.72 Skadeforsikringskrav 6 

D.721 Skadeforsikringskrav, 

direkte forsikring 

6 

D.75 Diverse løpende overføringer 0 

B.6g Disponibel inntekt, brutto 228  

B.6n Disponibel inntekt, netto 71 
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II.4: Konto for inntektsanvendelse 

I I . 4 .1 :  Konto for  an vend else  av d isp onib el  inn t ek t  

Anvendelse  Tilgang 

 B.6g Disponibel inntekt, brutto 228 

D.8 Korreksjon for endring i 

pensjonsrettigheter 

0  B.6n Disponibel inntekt, netto 71 

B.8g Sparing, brutto 228  

B.8n Sparing, netto 71 

III: Akkumuleringskontoer 

III.1: Kapitalkonto 

I I I. 1 .1 :  Konto  for  end ringer  i  n et t o formu e på  grunn  av spa rin g og kapi ta lover førin ger  

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

B.101 Endringer i nettoformue på grunn 

av sparing og kapitaloverføringer 

88  B.8n Sparing, netto 71 

 D.9r Kapitaloverføringer, mottatte 33 

D.92r Investeringstilskudd, mottatte 23 

D.99r Andre kapitaloverføringer, 

mottatte 

10 

D.9p Kapitaloverføringer, betalte -16 

D.91p Kapitalskatter, betalte 0 

D.99p Andre kapitaloverføringer, 

betalte 

-16 

II I. 1 .2 :  Konto  for  anska f fe lse av ikk e -f inan si e l l  kap i ta l  

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

P.5g Bruttoinvestering 308  B.101 Endringer i nettoformue på grunn 

av sparing og kapitaloverføringer 

88 

P.5n Nettoinvestering 151  

P.51g Bruttoinvestering i fast realkapital 280 

P.511 Anskaffelse minus 

avhending av fast 

realkapital 

263 

P.5111 Anskaffelse av ny fast 

realkapital 

262 

P.5112 Anskaffelse av brukt 

fast realkapital 

5 

P.5113 Avhending av brukt 

fast realkapital 

-4 

P.512 Kostnader ved eierskifte av 

ikke-produsert kapital 

17 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

P.51c Kapitalslit -157  

P.52 Lagerendringer 26 

P.53 Anskaffelse minus avhending av 

verdigjenstander 

2 

NP Anskaffelse minus avhending av 

ikke-produsert kapital 

-7 

NP.1 Anskaffelse minus avhending av 

naturressurser 

-6 

NP.2 Anskaffelse minus avhending av 

kontrakter, leasingkontrakter og 

lisenser 

-1 

NP.3 Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringskapital 

0 

B.9 Nettofinansinvestering (+/–) –56 

III.2: Konto for finanstransaksjoner 

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

 B.9 Nettofinansinvestering (+/–) -56 

F Netto anskaffelse av finansiell 

kapital 

83  F Netto gjeldsstiftelse 139 

F.2 Sedler og bankinnskudd 39  F.2 Sedler og bankinnskudd  

F.21 Sedler 5  F.21 Sedler  

F.22 Overførbare innskudd 30  F.22 Overførbare innskudd  

F.229 Andre overførbare innskudd 30  F.229 Andre overførbare 

innskudd 

 

F.29 Andre bankinnskudd 4  F.29 Andre bankinnskudd  

F.3 Omsettelige gjeldspapirer 7  F.3 Omsettelige gjeldspapirer 6 

F.31 Kortsiktige 10  F.31 Kortsiktige 2 

F.32 Langsiktige -3  F.32 Langsiktige 4 

F.4 Lån 19  F.4 Lån 21 

F.41 Kortsiktige 14  F.41 Kortsiktige 4 

F.42 Langsiktige 5  F.42 Langsiktige 17 

F.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

10  F.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

83 

F.51 Egenkapital 10  F.51 Egenkapital 83 

F.511 Børsnoterte aksjer 5  F.511 Børsnoterte aksjer 77 

F.512 Ikke-børsnoterte aksjer 3  F.512 Ikke-børsnoterte aksjer 3 

F.519 Annen egenkapital 2  F.519 Annen egenkapital 3 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

F.52 Aksjer og andeler i investeringsfond 0  F.52 Aksjer og andeler i 

investeringsfond 

 

F.521 Aksjer og andeler i 

pengemarkedsfond 

0  F.521 Aksjer og andeler i 

pengemarkedsfond 

 

F.522 Aksjer og andeler i 

investeringsfond, unntatt 

pengemarkedsfond 

0  F.522 Aksjer og andeler i 

investeringsfond, unntatt 

pengemarkedsfond 

 

F.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

1  F.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

 

F.61 Forsikringstekniske avsetninger til 

skadeforsikring 

1  F.61 Forsikringstekniske avsetninger til 

skadeforsikring 

 

F.62 Livsforsikrings- og 

livrenterettigheter 

0  F.62 Livsforsikrings- og 

livrenterettigheter 

 

F.66 Avsetninger til utbetalinger i 

henhold til standardiserte garantier 

0  F.66 Avsetninger til utbetalinger i 

henhold til standardiserte garantier 

 

F.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

3  F.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

3 

F.71 Finansielle derivater 3  F.71 Finansielle derivater 2 

F.711 Opsjoner 1  F.711 Opsjoner 2 

F.712 Terminkontrakter 2  F.712 Terminkontrakter 0 

F.72 Personalopsjoner 0  F.72 Personalopsjoner 1 

F.8 Andre fordringer/gjeld 4  F.8 Andre fordringer/gjeld 26 

F.81 Handelskreditter og forskudd 3  F.81 Handelskreditter og forskudd 6 

F.89 Fordringer/gjeld ellers, unntatt 

handelskreditter og forskudd 

1  F.89 Fordringer/gjeld ellers, unntatt 

handelskreditter og forskudd 

20 

III.3: Konto for andre endringer i balansene 

I I I. 3 .1 :  Konto  for  and re vo lumend rin ger  i  ba lansen e  

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

K.1 Økonomisk oppståelse av 

eiendeler/kapital 

26  K.5 Andre endringer i volum ellers 0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0  AN.1 Produsert kapital  

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

26  AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

 

AN.21 Naturkapital 22  AF Gjeld 0 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

4  K.6 Endring i klassifikasjoner 0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  K.61 Endringer i sektoromfang og 

struktur 

0 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

K.2 Økonomisk forsvinning av ikke-

produsert kapital 

-9  AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

 

K.21 Uttømming av naturressurser -6 AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

 

AN.21 Naturkapital -6 AF Gjeld 0 

K.22 Annen økonomisk forsvinning av 

ikke-produsert kapital 

-3 K.62 Endringer i klassifiseringen av 

eiendeler og gjeld 

0 

AN.21 Naturkapital 0 AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

-1 AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

-2 AF Gjeld 0 

K.3 Tap ved katastrofer -5 Andre volumendringer, i alt  

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

-5 AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0 AN.11 Fast realkapital  

AF Finansielle eiendeler 0 AN.12 Lagerbeholdninger  

K.4 Ikke-kompensert beslagleggelse -5 AN.13 Verdigjenstander  

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

-1 AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

-4 AN.21 Naturkapital  

AF Finansielle eiendeler 0 AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

 

K.5 Andre endringer i volum ellers 1 AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

1 AF Gjeld 0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0 AF.1 Monetært gull og SDR  

AF Finansielle eiendeler 0 AF.2 Sedler og bankinnskudd  

K.6 Endring i klassifikasjoner 6 AF.3 Omsettelige gjeldspapirer  

K.61 Endringer i sektoromfang og 

struktur 

6 AF.4 Lån  

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

3 AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

1 AF.6 Forsikring-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

AF Finansielle eiendeler 2  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

 

K.62 Endringer i klassifiseringen av 

eiendeler og gjeld 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld  

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0  

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0 

AF Finansielle eiendeler 0 

Andre volumendringer, totalt 14 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

-2 

AN.11 Fast realkapital 1 

AN.12 Lagerbeholdninger -3 

AN.13 Verdigjenstander 0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

14 

AN.21 Naturkapital 10 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

4 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0 

AF Finansielle eiendeler 2 

AF.1 Monetært gull og SDR 0 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 0 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 0 

AF.4 Lån 0 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

2 

AF.6 Forsikring-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

 B.102 Endringer i nettoformue på grunn av 

andre volumendringer i balansene 

14 
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II I. 3 .2 :  Konto  for  omvu rd ering  

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

K.7 Nominelle kapitalgevinster/-tap (+/–)   K.7 Nominelle kapitalgevinster/-tap (–/+)  

AN Ikke-finansiell kapital 144  AF Gjeld 18 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

63  AF.1 Monetært gull og SDR  

AN.11 Fast realkapital 58  AF.2 Sedler og bankinnskudd  

AN.12 Lagerbeholdninger 4  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 1 

AN.13 Verdigjenstander 1  AF.4 Lån  

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

81  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

17 

AN.21 Naturkapital 80  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

 

AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter 

og lisenser 

1  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av goodwill 

og markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

AF Finansielle eiendeler 8  

AF.1 Monetært gull og SDR  

AF.2 Sedler og bankinnskudd  

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 3 

AF.4 Lån  

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

5 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

 B.103 Endringer i nettoformue på grunn 

av nominelle kapitalgevinster/-tap 

134 

III.3.2.1: Konto for nøytrale kapitalgevinster/-tap 

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

K.71 Nøytrale kapitalgevinster/-tap (+/–)   K.71 Nøytrale kapitalgevinster/-tap (–/+)  

AN Ikke-finansiell kapital 101  AF Gjeld 37 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

60  AF.1 Monetært gull og SDR  
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

AN.11 Fast realkapital 58  AF.2 Sedler og bankinnskudd 1 

AN.12 Lagerbeholdninger 1  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 1 

AN.13 Verdigjenstander 1  AF.4 Lån 18 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

41  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

14 

AN.21 Naturkapital 40  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

1  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 3 

AF Finansielle eiendeler 18  

AF.1 Monetært gull og SDR  

AF.2 Sedler og bankinnskudd 8 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 2 

AF.4 Lån 1 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

3 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

1 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 3 

 B.103 Endringer i nettoformue på grunn 

av nøytrale kapitalgevinster/-tap 

82 

III.3.2.2: Konto for kapitalgevinster/-tap til realverdi 

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

K.72 Kapitalgevinster/-tap til realverdi 

(+/–) 

  K.72 Kapitalgevinster/-tap til realverdi (–

/+) 

 

AN Ikke-finansiell kapital 43  AF Gjeld -19 

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 3  AF.1 Monetært gull og SDR 0 

AN.11 Fast realkapital 0  AF.2 Sedler og bankinnskudd -1 

AN.12 Lagerbeholdninger 3  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 0 

AN.13 Verdigjenstander 0  AF.4 Lån -18 

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

40  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

3 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

AN.21 Naturkapital 40  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld -3 

AF Finansielle eiendeler -10  

AF.1 Monetært gull og SDR  

AF.2 Sedler og bankinnskudd -8 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 1 

AF.4 Lån -1 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

2 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

-1 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld -3 

 B.1032 Endringer i nettoformue på grunn 

av kapitalgevinster/-tap til 

realverdi 

52 

IV: Balanser 

IV.1: Åpningsbalanse 

Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

AN Ikke-finansiell kapital 2 151  AF Gjeld 3 221 

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 1 274  AF.1 Monetært gull og SDR  

AN.11 Fast realkapital 1 226  AF.2 Sedler og bankinnskudd 40 

AN.12 Lagerbeholdninger 43  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 44 

AN.13 Verdigjenstander 5  AF.4 Lån 897 

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

877  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

1 987 

AN.21 Naturkapital 864  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

12 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

13  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

4 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 237 

AF Finansielle eiendeler 982  

AF.1 Monetært gull og SDR  
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Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 382  

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 90 

AF.4 Lån 50 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

280 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

25 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

5 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 150 

 B.90 Nettoformue -88 

IV.2: Balanseendringer 

Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

Endringer i eiendeler i alt  Endringer i gjeld i alt 

AN Ikke-finansiell kapital 301  AF Gjeld 157 

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 195  AF.1 Monetært gull og SDR  

AN.11 Fast realkapital 165  AF.2 Sedler og bankinnskudd 0 

AN.12 Lagerbeholdninger 27  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 7 

AN.13 Verdigjenstander 3  AF.4 Lån 21 

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

106  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

100 

AN.21 Naturkapital 101  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

5  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

3 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 26 

AF Finansielle eiendeler 93   

AF.1 Monetært gull og SDR  

AF.2 Sedler og bankinnskudd 39 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 10 

AF.4 Lån 19 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

17 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

1 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

3 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 4 
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Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

 B.10 Endringer i nettoformue 237 

B.101 Endringer i nettoformue på 

grunn av sparing og 

kapitaloverføringer 

88 

B.102 Endringer i nettoformue på 

grunn av andre 

volumendringer i balansene 

14 

B.103 Endringer i nettoformue på 

grunn av nominelle 

kapitalgevinster/-tap 

134 

B.1031 Endringer i nettoformue på 

grunn av nøytrale 

kapitalgevinster/-tap 

82 

B.1032 Endringer i nettoformue på 

grunn av kapitalgevinster/-

tap til realverdi 

52 

IV: Balanser 

IV.3: Avslutningsbalanse 

Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

AN Ikke-finansiell kapital 2 452  AF Gjeld 3 378 

AN.1 Produsert ikke-finansiell kapital 1 469  AF.1 Monetært gull og SDR  

AN.11 Fast realkapital 1 391  AF.2 Sedler og bankinnskudd 40 

AN.12 Lagerbeholdninger 70  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 51 

AN.13 Verdigjenstander 8  AF.4 Lån 918 

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

983  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

2 087 

AN.21 Naturkapital 965  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

12 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

18  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

7 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 263 

AF Finansielle eiendeler 1 075  

AF.1 Monetært gull og SDR  

AF.2 Sedler og bankinnskudd 421 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 100 

AF.4 Lån 69 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

297 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

26 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

8 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 154 

 B.90 Nettoformue 149 
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Tabell 24.4 — Hele kontosystemet for finansielle foretak 

I: Produksjonskonto 

Anvendelse  Tilgang 

P.2 Produktinnsats 52  P.1 Produksjon 146 

 P.11 Markedsrettet produksjon 146 

P.12 Produksjon for eget bruk 0 

B.1g Bruttoprodukt 94  

P.51c Kapitalslit 12 

B.1n Nettoprodukt 82 

II: Inntektsfordelings- og inntektsanvendelseskontoer 

II.1: Konto for primær inntektsfordeling 

I I . 1 .1 :  Konto for  inn t ek tsoppt j en in g  

Anvendelse  Tilgang 

D.1 Lønnskostnader 44  B.1g Bruttoprodukt 94 

D.11 Lønn 29  B.1n Nettoprodukt 82 

D.12 Arbeidsgivers trygde- og 

pensjonspremier 

5  

D.121 Arbeidsgivers faktiske 

trygde- og 

pensjonspremier 

4 

D.1211 Arbeidsgivers faktiske 

pensjonspremier 

4 

D.1212 Arbeidsgivers faktiske 

premier, unntatt 

pensjonspremier 

0 

D.122 Arbeidsgivers 

beregnede trygde- og 

pensjonspremier 

1 

D.1221 Arbeidsgivers 

beregnede 

pensjonspremier 

1 

D.1222 Arbeidsgivers beregnede premier, 

unntatt pensjonspremier 

0 

D.29 Næringsskatter 4 

D.39 Næringssubsidier 0 

B.2g Driftsresultat, brutto 46 

P.51c1 Kapitalslit på brutto driftsresultat 12 

B.2n Driftsresultat, netto 34 
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II . 1 .2 :  Konto for  a l lok erin g av  p r imære inn t ek t er  

Anvendelse  Tilgang 

D.4 Formuesinntekt 168  B.2g Driftsresultat, brutto 46 

D.41 Renter 106  B.2n Driftsresultat, netto 34 

D.42 Selskapsinntekt til fordeling 15  

D.421 Utbytte 15  D.4 Formuesinntekt 149 

D.422 Uttak av inntekter fra 

selskapslignende foretak 

0  D.41 Renter 106 

D.43 Reinvestert fortjeneste på 

direkteinvesteringer i/fra utlandet 

0  D.42 Selskapsinntekt til fordeling 25 

D.44 Annen inntekt fra investeringer 47  D.421 Utbytte 25 

D.441 Inntekt fra investering som 

skal tilskrives 

forsikringstakere 

  D.422 Uttak av inntekter fra 

selskapslignende foretak 

0 

25  D.43 Reinvestert fortjeneste på 

direkteinvesteringer i/fra utlandet 

7 

D.442 Inntekt fra investering fra 

pensjonsrettigheter 

  D.44 Annen inntekt fra investeringer 8 

  8  D.441 Inntekt fra investering som 

skal tilskrives 

forsikringstakere 

 

D.443 Inntekt fra investering som 

skal tilskrives andelseiere i 

kollektive investeringsfond 

    0 

  14  D.443 Inntekt fra investering som 

skal tilskrives andelseiere i 

kollektive investeringsfond 

 

D.4431 Utbytte som skal tilskrives 

andelseiere i kollektive 

investeringsfond 

    8 

  6  D.4431 Utbytte som skal 

tilskrives andelseiere i 

kollektive 

investeringsfond 

 

D.4432 Tilbakehold overskudd som 

skal tilskrives andelseiere i 

kollektive investeringsfond 

    3 

  8  D.4432 Tilbakehold overskudd 

som skal tilskrives 

andelseiere i kollektive 

investeringsfond 

 

D.45 Grunnrente mv. 0    5 

    D.45 Grunnrente mv. 3 

B.5g Primære inntekter, brutto 27  

B.5n Primære inntekter, netto 15 
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II.1.2.1: Konto for næringsinntekt 

Anvendelse  Tilgang 

D.4 Formuesinntekt 153  B.2g Driftsresultat, brutto 46 

D.41 Renter 106  B.2n Driftsresultat, netto 34 

D.44 Annen inntekt fra 

investeringer 

47     

D.441 Inntekt fra investering 

som skal tilskrives 

forsikringstakere 

25  D.4 Formuesinntekt 149 

D.442 Inntekt fra investering fra 

pensjonsrettigheter 

  D.41 Renter 106 

  8  D.42 Selskapsinntekt til fordeling 25 

D.443 Inntekt fra investering 

som skal tilskrives 

andelseiere i kollektive 

investeringsfond 

  D.421 Utbytte 25 

  14  D.422 Uttak av inntekter fra 

selskapslignende foretak 

0 

D.45 Grunnrente mv. 0  D.43 Reinvestert fortjeneste på 

direkteinvesteringer i/fra utlandet 

7 

 D.44 Annen inntekt fra investeringer 8 

D.441 Inntekt fra investering 

som skal tilskrives 

forsikringstakere 

0 

D.442 Inntekt fra investering fra 

pensjonsrettigheter 

 

D.443 Inntekt fra investering 

som skal tilskrives 

andelseiere i kollektive 

investeringsfond 

8 

D.45 Grunnrente mv. 3 

B.4g Næringsinntekt, brutto 42  

B.4n Næringsinntekt, netto 30 

II.1.2.2: Konto for allokering av andre primære inntekter 

Anvendelse  Tilgang 

D.4 Formuesinntekt 15  B.4g Næringsinntekt, brutto 42 

D.42 Selskapsinntekt til fordeling 15  B.4n Næringsinntekt, netto 30 

D.421 Utbytte 15     

D.422 Uttak av inntekter fra 

selskapslignende foretak 

0     

D.43 Reinvestert fortjeneste på 

direkteinvesteringer i/fra utlandet 

0     

B.5g Primære inntekter, brutto 27     

B.5n Primære inntekter, netto 15     
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II.2: Konto for sekundær inntektsfordeling 

Anvendelse  Tilgang 

Løpende overføringer 277  B.5g Primære inntekter, brutto 27 

D.5 Skatter på inntekt, formue osv. 10  B.5n Primære inntekter, netto 15 

D.51 Inntektsskatter 7  

D.59 Andre skatter 3  Løpende overføringer 275 

 D.61 Netto trygde- og pensjonspremier 212 

D.62 Stønader utenom sosiale 

naturaloverføringer 

205  D.611 Arbeidsgivers faktiske 

trygde- og 

pensjonspremier 

109 

D.622 Andre ytelser fra trygde- og 

pensjonsordninger 

205  D.6111 Arbeidsgivers faktiske 

pensjonspremier 

104 

D.6221 Andre pensjonsytelser 

fra trygde- og 

pensjonsordninger 

193  D.6112 Arbeidsgivers faktiske 

premier, unntatt 

pensjonspremier 

5 

D.6222 Andre ytelser enn 

pensjon fra trygde- og 

pensjonsordninger 

12  D.612 Arbeidsgivers beregnede 

trygde- og 

pensjonspremier 

2 

   D.6121 Arbeidsgivers 

beregnede 

pensjonspremier 

1 

D.7 Andre løpende overføringer 62  D.6122 Arbeidsgivers 

beregnede premier, 

unntatt 

pensjonspremier 

1 

D.71 Netto skadeforsikringspremier 13  D.613 Husholdningers faktiske 

trygde- og 

pensjonspremier 

94 

D.711 Netto 

skadeforsikringspremier, 

direkte forsikring 

0  D.6131 Husholdningers 

faktiske 

pensjonspremier 

90 

D.712 Netto 

skadeforsikringspremier, 

gjenforsikring 

13  D.6132 Husholdningers 

faktiske premier, 

unntatt trygde- og 

pensjonspremier 

4 

D.72 Skadeforsikringskrav 48  D.614 Husholdningers trygde- og 

pensjonspremietillegg 

10 

D.721 Skadeforsikringskrav, 

direkte forsikring 

45  D.6141 Husholdningers 

pensjonspremietillegg 

8 

D.722 Skadeforsikringskrav, 

gjenforsikring 

3  D.6142 Husholdningers 

premietillegg, unntatt 

pensjon 

2 

D.75 Diverse løpende overføringer 1  D.61SC Tjenesteandeler i trygde- 

og pensjonsordninger 

3 
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Anvendelse  Tilgang 

D.751 Løpende overføringer til 

ideelle organisasjoner 

1  

D.759 Andre diverse løpende 

overføringer 

0  D.7 Andre løpende overføringer 62 

 D.71 Netto skadeforsikringspremier 47 

D.711 Netto 

skadeforsikringspremier, 

direkte forsikring 

44 

D.712 Netto 

skadeforsikringspremier, 

gjenforsikring 

3 

D.72 Skadeforsikringskrav 15 

D.722 Skadeforsikringskrav, 

gjenforsikring 

15 

D.75 Diverse løpende overføringer 0 

B.6g Disponibel inntekt, brutto 25  

B.6n Disponibel inntekt, netto 13 

II.4: Konto for inntektsanvendelse 

I I . 4 .1 :  Konto for  an vend else  av d isp onib el  inn t ek t  

Anvendelse  Tilgang 

 B.6g Disponibel inntekt, brutto 25 

D.8 Korreksjon for endring i 

pensjonsrettigheter 

11  B.6n Disponibel inntekt, netto 13 

B.8g Sparing, brutto 14  

B.8n Sparing, netto 2 

III: Akkumuleringskontoer 

III.1: Kapitalkonto 

I I I. 1 .1 :  Konto  for  end ringer  i  n et t o formu e på  grunn  av spa rin g og kapi ta lover førin ger  

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

B.101 Endringer i nettoformue på grunn 

av sparing og kapitaloverføringer 

-5  B.8n Sparing, netto 2 

 D.9r Kapitaloverføringer, mottatte 0 

D.92r Investeringstilskudd, 

mottatte 

0 

D.99r Andre kapitaloverføringer, 

mottatte 

 

D.9p Kapitaloverføringer, betalte -7 

D.91p Kapitalskatter, betalte 0 

D.99p Andre kapitaloverføringer, 

betalte 

-7 
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II I. 1 .2 :  Konto  for  anska f fe lse av ikk e -f inan si e l l  kap i ta l  

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

P.5g Bruttoinvestering 8  B.101 Endringer i nettoformue på grunn 

av sparing og kapitaloverføringer 

-5 

P.5n Nettoinvestering -4  

P.51g Bruttoinvestering i fast 

realkapital 

8 

P.511 Anskaffelse minus 

avhending av fast 

realkapital 

8 

P.5111 Anskaffelse av ny fast 

realkapital 

8 

P.5112 Anskaffelse av brukt fast 

realkapital 

0 

P.5113 Avhending av brukt fast 

realkapital 

0 

P.512 Kostnader ved eierskifte 

av ikke-produsert kapital 

0 

P.51c Kapitalslit -12 

P.52 Lagerendringer 0 

P.53 Anskaffelse minus avhending av 

verdigjenstander 

0 

NP Anskaffelse minus avhending av 

ikke-produsert kapital 

0 

NP.1 Anskaffelse minus 

avhending av 

naturressurser 

0 

NP.2 Anskaffelse minus 

avhending av kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0 

NP.3 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0 

B.9 Nettofinansinvestering (+/–) -1 

III.2: Konto for finanstransaksjoner 

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

 B.9 Nettofinansinvestering (+/–) -1 

F Netto anskaffelse av finansiell 

kapital 

172  F Netto gjeldsstiftelse 173 

F.1 Monetært gull og SDR -1  F.1 Monetært gull og SDR 0 

F.11 Monetært gull -1  F.11 Monetært gull 0 

F.12 Spesielle trekkrettigheter 0  F.12 Spesielle trekkrettigheter 0 

F.2 Sedler og bankinnskudd 10  F.2 Sedler og bankinnskudd 65 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

F.21 Sedler 15  F.21 Sedler  

F.22 Overførbare innskudd -5  F.22 Overførbare innskudd 26 

F.221 Interbankposisjoner -5  F.221 Interbankposisjoner -5 

F.229 Andre overførbare innskudd 0  F.229 Andre overførbare innskudd 31 

F.29 Andre bankinnskudd 0  F.29 Andre bankinnskudd 39 

F.3 Omsettelige gjeldspapirer 66  F.3 Omsettelige gjeldspapirer 30 

F.31 Kortsiktige 13  F.31 Kortsiktige 18 

F.32 Langsiktige 53  F.32 Langsiktige 12 

F.4 Lån 53  F.4 Lån 0 

F.41 Kortsiktige 4  F.41 Kortsiktige 0 

F.42 Langsiktige 49  F.42 Langsiktige 0 

F.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

28  F.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

22 

F.51 Egenkapital 25  F.51 Egenkapital 11 

F.511 Børsnoterte aksjer 23  F.511 Børsnoterte aksjer 7 

F.512 Ikke-børsnoterte aksjer 1  F.512 Ikke-børsnoterte aksjer 4 

F.519 Annen egenkapital 1  F.519 Annen egenkapital 0 

F.52 Aksjer og andeler i 

investeringsfond 

3  F.52 Aksjer og andeler i 

investeringsfond 

11 

F.521 Aksjer og andeler i 

pengemarkedsfond 

2  F.521 Aksjer og andeler i 

pengemarkedsfond 

5 

F.522 Aksjer og andeler i 

investeringsfond, unntatt 

pengemarkedsfond 

1  F.522 Aksjer og andeler i 

investeringsfond, unntatt 

pengemarkedsfond 

6 

F.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

7  F.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

48 

F.61 Forsikringstekniske 

avsetninger til 

skadeforsikring 

2  F.61 Forsikringstekniske 

avsetninger til 

skadeforsikring 

7 

F.62 Livsforsikrings- og 

livrenterettigheter 

0  F.62 Livsforsikrings- og 

livrenterettigheter 

22 

F.63 Pensjonsrettigheter   F.63 Pensjonsrettigheter 11 

F.64 Pensjonskassens krav mot 

pensjonsforvalter 

3  F.64 Pensjonskassens krav mot 

pensjonsforvalter 

3 

F.65 Rettigheter til andre ytelser 

enn pensjon 

  F.65 Rettigheter til andre ytelser 

enn pensjon 

2 

F.66 Avsetninger til utbetalinger 

i henhold til standardiserte 

garantier 

2  F.66 Avsetninger til utbetalinger 

i henhold til standardiserte 

garantier 

3 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

F.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

8  F.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

8 

F.71 Finansielle derivater 8  F.71 Finansielle derivater 7 

F.711 Opsjoner 3  F.711 Opsjoner 2 

F.712 Terminkontrakter 5  F.712 Terminkontrakter 5 

F.72 Personalopsjoner 0  F.72 Personalopsjoner 1 

F.8 Andre fordringer/gjeld 1  F.8 Andre fordringer/gjeld 0 

F.81 Handelskreditter og 

forskudd 

  F.81 Handelskreditter og 

forskudd 

0 

F.89 Fordringer/gjeld ellers, 

unntatt handelskreditter og 

forskudd 

1  F.89 Fordringer/gjeld ellers, 

unntatt handelskreditter og 

forskudd 

0 

III.3: Konto for andre endringer i balansene 

I I I. 3 .1 :  Konto  for  and re vo lumend rin ger  i  ba lansen e 

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

K.1 Økonomisk oppståelse av 

eiendeler/kapital 

0  K.5 Andre endringer i volum ellers 0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0  AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0  AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0 

AN.21 Naturkapital 0  AF Gjeld 0 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0  K.6 Endring i klassifikasjoner 0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  K.61 Endringer i sektoromfang og 

struktur 

0 

K.2 Økonomisk forsvinning av ikke-

produsert kapital 

0  AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 

K.21 Uttømming av naturressurser 0  AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0 

AN.21 Naturkapital 0  AF Gjeld 0 

K.22 Annen økonomisk forsvinning av 

ikke-produsert kapital 

0  K.62 Endringer i klassifiseringen av 

eiendeler og gjeld 

0 

AN.21 Naturkapital 0  AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0  AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF Gjeld 0 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

K.3 Tap ved katastrofer 0  Andre volumendringer, totalt 0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0  AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0  AN.11 Fast realkapital  

AF Finansielle eiendeler 0  AN.12 Lagerbeholdninger  

K.4 Ikke-kompensert beslagleggelse 0  AN.13 Verdigjenstander  

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0  AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0  AN.21 Naturkapital  

AF Finansielle eiendeler 0  AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

 

K.5 Andre endringer i volum ellers 1  AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0  AF Gjeld 0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0  AF.1 Monetært gull og SDR  

AF Finansielle eiendeler 1  AF.2 Sedler og bankinnskudd  

K.6 Endring i klassifikasjoner -2  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer  

K.61 Endringer i sektoromfang og 

struktur 

0  AF.4 Lån  

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0  AF.6 Forsikring-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

 

AF Finansielle eiendeler 0  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

 

K.62 Endringer i klassifiseringen av 

eiendeler og gjeld 

-2  AF.8 Andre fordringer/gjeld  

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

-2  

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0 

AF Finansielle eiendeler 0 

Andre volumendringer, totalt -1 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

-2 

AN.11 Fast realkapital 0 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

AN.12 Lagerbeholdninger 0  

AN.13 Verdigjenstander -2 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0 

AN.21 Naturkapital -2 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0 

AF Finansielle eiendeler 1 

AF.1 Monetært gull og SDR 0 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 0 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 0 

AF.4 Lån 0 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

0 

AF.6 Forsikring-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

1 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

 B.102 Endringer i nettoformue på grunn av 

andre volumendringer i balansene 

-1 

II I. 3 .2 :  Konto  for  omvu rd ering  

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

K.7 Nominelle kapitalgevinster/-tap (+/–)   K.7 Nominelle kapitalgevinster/-tap (–/+)  

AN Ikke-finansiell kapital 4  AF Gjeld 51 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

2  AF.1 Monetært gull og SDR  

AN.11 Fast realkapital 2  AF.2 Sedler og bankinnskudd  

AN.12 Lagerbeholdninger 0  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 34 

AN.13 Verdigjenstander 0  AF.4 Lån  

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

2  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

17 

AN.21 Naturkapital 1  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter 

og lisenser 

1  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av goodwill 

og markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

AF Finansielle eiendeler 57  

AF.1 Monetært gull og SDR 11 

AF.2 Sedler og bankinnskudd  

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 30 

AF.4 Lån 0 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

16 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

0 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

 B.103 Endringer i nettoformue på grunn 

av nominelle kapitalgevinster/-tap 

10 

III.3.2.1: Konto for nøytrale kapitalgevinster/-tap 

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

K.71 Nøytrale kapitalgevinster/-tap (+/–)   K.71 Nøytrale kapitalgevinster/-tap (–/+)  

AN Ikke-finansiell kapital 3  AF Gjeld 68 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

2  AF.1 Monetært gull og SDR  

AN.11 Fast realkapital 2  AF.2 Sedler og bankinnskudd 26 

AN.12 Lagerbeholdninger 0  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 21 

AN.13 Verdigjenstander 0  AF.4 Lån 0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

1  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

14 

AN.21 Naturkapital 1  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

7 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

AF Finansielle eiendeler 71  

AF.1 Monetært gull og SDR 14 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 0 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 18 

AF.4 Lån 24 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

14 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

1 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

 B.103 Endringer i nettoformue på grunn 

av nøytrale kapitalgevinster/-tap 

6 

III.3.2.2: Konto for kapitalgevinster/-tap til realverdi 

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

K.72 Kapitalgevinster/-tap til realverdi 

(+/–) 

  K.72 Kapitalgevinster/-tap til realverdi (–/+)  

AN Ikke-finansiell kapital 1  AF Gjeld -17 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0  AF.1 Monetært gull og SDR 0 

AN.11 Fast realkapital 0  AF.2 Sedler og bankinnskudd -26 

AN.12 Lagerbeholdninger 0  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 13 

AN.13 Verdigjenstander 0  AF.4 Lån 0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

1  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

3 

AN.21 Naturkapital 0  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

-7 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

1  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

AF Finansielle eiendeler -14  

AF.1 Monetært gull og SDR -3 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 0 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 12 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

AF.4 Lån -24  

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

2 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

-1 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

 B.1032 Endringer i nettoformue på grunn av 

kapitalgevinster/-tap til realverdi 

4 
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IV: Balanser 

IV.1: Åpningsbalanse 

Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

AN Ikke-finansiell kapital 93  AF Gjeld 3 544 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

67  AF.1 Monetært gull og SDR  

AN.11 Fast realkapital 52  AF.2 Sedler og bankinnskudd 1 281 

AN.12 Lagerbeholdninger 0  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 1 053 

AN.13 Verdigjenstander 15  AF.4 Lån  

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

26  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

765 

AN.21 Naturkapital 23  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

435 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

3  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

10 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

AF Finansielle eiendeler 3 421  

AF.1 Monetært gull og SDR 690 

AF.2 Sedler og bankinnskudd  

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 950 

AF.4 Lån 1 187 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

551 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

30 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

13 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

 B.90 Nettoformue -30 

IV.2: Balanseendringer 

Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

 Endringer i eiendeler i alt   Endringer i gjeld i alt 

AN Ikke-finansiell kapital -4  AF Gjeld 224 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

-4  AF.1 Monetært gull og SDR  

AN.11 Fast realkapital -2  AF.2 Sedler og bankinnskudd 65 
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Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

AN.12 Lagerbeholdninger 0  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 64 

AN.13 Verdigjenstander -2  AF.4 Lån 0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

39 

AN.21 Naturkapital -1  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

48 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

1  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

8 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

AF Finansielle eiendeler 230  

AF.1 Monetært gull og SDR 10 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 10 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 96 

AF.4 Lån 53 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

44 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

8 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

8 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 1 

 B.10 Endringer i nettoformue 2 

B.101 Endringer i nettoformue på 

grunn av sparing og 

kapitaloverføringer 

-5 

B.102 Endringer i nettoformue på 

grunn av andre 

volumendringer i balansene 

-1 

B.103 Endringer i nettoformue på 

grunn av nominelle 

kapitalgevinster/-tap 

10 

B.1031 Endringer i nettoformue på 

grunn av nøytrale 

kapitalgevinster/-tap 

6 

B.1032 Endringer i nettoformue på 

grunn av kapitalgevinster/-

tap til realverdi 

4 
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IV: Balanser 

IV.3: Avslutningsbalanse 

Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

AN Ikke-finansiell kapital 89  AF Gjeld 3 768 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

63  AF.1 Monetært gull og SDR  

AN.11 Fast realkapital 50  AF.2 Sedler og bankinnskudd 1 346 

AN.12 Lagerbeholdninger 0  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 1 117 

AN.13 Verdigjenstander 13  AF.4 Lån 0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

26  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

804 

AN.21 Naturkapital 22  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

483 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

4  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

18 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

AF Finansielle eiendeler 3 651  

AF.1 Monetært gull og SDR 700 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 10 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 1 046 

AF.4 Lån 1 240 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

595 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

38 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

21 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 1 

 B.90 Nettoformue -28 

Tabell 24.5 — Hele kontosystemet for offentlig forvaltning 

I: Produksjonskonto 

Anvendelse  Tilgang 

P.2 Produktinnsats 222  P.1 Produksjon 348 

    P.11 Markedsrettet 

produksjon 

0 

    P.12 Produksjon for eget 

bruk 

0 
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Anvendelse  Tilgang 

 P.13 Ikke-markedsrettet 

produksjon 

348 

B.1g Bruttoprodukt 126  

P.51c Kapitalslit 27 

B.1n Nettoprodukt 99 

II: Inntektsfordelings- og inntektsanvendelseskontoer 

II.1: Konto for primær inntektsfordeling 

I I . 1 .1 :  Konto for  inn t ek tsoppt j en in g  

Anvendelse  Tilgang 

D.1 Lønnskostnader 98  B.1g Bruttoprodukt 126 

D.11 Lønn 63  B.1n Nettoprodukt 99 

D.12 Arbeidsgivers trygde- og 

pensjonspremier 

55  

D.121 Arbeidsgivers faktiske trygde- og 

pensjonspremier 

51 

D.1211 Arbeidsgivers faktiske 

pensjonspremier 

48 

D.1212 Arbeidsgivers faktiske 

premier, unntatt 

pensjonspremier 

3 

D.122 Arbeidsgivers beregnede trygde- 

og pensjonspremier 

4 

D.1221 Arbeidsgivers 

beregnede 

pensjonspremier 

4 

D.1222 Arbeidsgivers 

beregnede premier, 

unntatt 

pensjonspremier 

0 

D.29 Næringsskatter 1 

D.39 Næringssubsidier 0 

B.2g Driftsresultat, brutto 27 

P.51c1 Kapitalslit på brutto driftsresultat 27 

B.2n Driftsresultat, netto 0 
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II . 1 .2 :  Konto for  a l lok erin g av  p r imære inn t ek t er  

Anvendelse  Tilgang 

D.4 Formuesinntekt 42  B.2g Driftsresultat, brutto 27 

D.41 Renter 35  B.2n Driftsresultat, netto 0 

D.45 Grunnrente mv. 7  

 D.2 Skatter på produksjon og import 235 

D.21 Produktskatter 141 

D.211 Merverdiavgift 121 

D.212 Skatter og avgifter på import 

utenom merverdiavgift 

17 

D.2121 Importavgifter 17 

D.2122 Skatter på import utenom 

merverdiavgift og importavgifter 

0 

D.214 Produktskatter utenom 

merverdiavgift og skatter på import 

3 

D.29 Næringsskatter 94 

D.3 Subsidier -44 

D.31 Produktsubsidier -8 

D.311 Importsubsidier 0 

D.319 Andre produktsubsidier -8 

D.39 Næringssubsidier -36 

D.4 Formuesinntekt 22 

D.41 Renter 14 

D.42 Selskapsinntekt til fordeling 7 

D.421 Utbytte 5 

D.422 Uttak av inntekter fra 

selskapslignende foretak 

2 

D.43 Reinvestert fortjeneste på 

direkteinvesteringer i/fra 

utlandet 

0 

D.44 Annen inntekt fra 

investeringer 

1 

D.441 Inntekt fra investering som 

skal tilskrives 

forsikringstakere 

0 

D.442 Inntekt fra investering fra 

pensjonsrettigheter 
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Anvendelse  Tilgang 

 D.443 Inntekt fra investering som 

skal tilskrives andelseiere i 

kollektive investeringsfond 

1 

D.4431 Utbytte som skal 

tilskrives andelseiere i 

kollektive 

investeringsfond 

0 

D.4432 Tilbakehold overskudd 

som skal tilskrives 

andelseiere i kollektive 

investeringsfond 

1 

D.45 Grunnrente mv. 0 

B.5g Primære inntekter, brutto 198  

B.5n Primære inntekter, netto 171 

II.2: Konto for sekundær inntektsfordeling 

Anvendelse  Tilgang 

Løpende overføringer 248  B.5g Primære inntekter, brutto 198 

D.5 Skatter på inntekt, formue osv. 0  B.5n Primære inntekter, netto 171 

D.51 Inntektsskatter 0     

D.59 Andre skatter 0  Løpende overføringer 367 

 D.5 Skatter på inntekt, formue osv. 213 

D.62 Stønader utenom sosiale 

naturaloverføringer 

112  D.51 Inntektsskatter 204 

D.621 Trygdestønader, 

kontantytelser 

53  D.59 Andre skatter 9 

D.6211 Pensjon fra 

trygdeordninger, 

kontantytelser 

45  

D.6212 Trygdestønader unntatt 

pensjon, kontantytelser 

8  D.61 Netto trygde- og pensjonspremier 50 

D.622 Andre ytelser fra trygde- og 

pensjonsordninger 

7  D.611 Arbeidsgivers faktiske 

trygde- og pensjonspremier 

38 

D.6221 Andre pensjonsytelser 

fra trygde- og 

pensjonsordninger 

5  D.6111 Arbeidsgivers faktiske 

pensjonspremier 

35 

D.6222 Andre ytelser enn 

pensjon fra trygde- og 

pensjonsordninger 

2  D.6112 Arbeidsgivers faktiske 

premier, unntatt 

pensjonspremier 

3 
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Anvendelse  Tilgang 

D.623 Sosialstønader, 

kontantytelser 

52  D.612 Arbeidsgivers beregnede 

trygde- og pensjonspremier 

4 

 D.6121 Arbeidsgivers 

beregnede 

pensjonspremier 

4 

D.7 Andre løpende overføringer 136  D.6122 Arbeidsgivers 

beregnede premier, 

unntatt 

pensjonspremier 

0 

D.71 Netto skadeforsikringspremier 4  D.613 Husholdningers faktiske 

trygde- og pensjonspremier 

9 

D.711 Netto 

skadeforsikringspremier, 

direkte forsikring 

4  D.6131 Husholdningers 

faktiske 

pensjonspremier 

6 

D.712 Netto 

skadeforsikringspremier, 

gjenforsikring 

  D.6132 Husholdningers 

faktiske premier, 

unntatt trygde- og 

pensjonspremier 

3 

D.72 Skadeforsikringskrav  

D.721 Skadeforsikringskrav, 

direkte forsikring 

  D.7 Andre løpende overføringer 104 

D.722 Skadeforsikringskrav, 

gjenforsikring 

  D.71 Netto skadeforsikringspremier  

D.73 Løpende overføringer innen 

offentlig forvaltning 

96  D.711 Netto 

skadeforsikringspremier, 

direkte forsikring 

 

D.74 Løpende internasjonalt samarbeid 22  D.712 Netto 

skadeforsikringspremier, 

gjenforsikring 

 

D.75 Diverse løpende overføringer 5  D.72 Skadeforsikringskrav 1 

D.751 Løpende overføringer til 

ideelle organisasjoner 

5  D.721 Skadeforsikringskrav, 

direkte forsikring 

1 

D.752 Løpende overføringer 

mellom husholdninger 

  D.722 Skadeforsikringskrav, 

gjenforsikring 

 

D.759 Andre diverse løpende 

overføringer 

0  D.73 Løpende overføringer innen 

offentlig forvaltning 

96 

D.76 EUs merverdiavgifts- og BNI-

baserte egne midler 

9  D.74 Løpende internasjonalt samarbeid 1 

 D.75 Diverse løpende overføringer 6 

D.751 Løpende overføringer til 

ideelle organisasjoner 

 

D.752 Løpende overføringer 

mellom husholdninger 

 

D.759 Andre diverse løpende 

overføringer 

6 

B.6g Disponibel inntekt, brutto 317  

B.6n Disponibel inntekt, netto 290 
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II.3: Konto for inntektsomfordeling i naturalier 

Anvendelse  Tilgang 

D.63 Sosiale naturaloverføringer 184  B.6g Disponibel inntekt, brutto 317 

D.631 Sosiale naturaloverføringer 

— ikke-markedsrettet 

produksjon 

180  B.6n Disponibel inntekt, netto 290 

D.632 Sosiale naturaloverføringer 

— kjøpt markedsrettet 

produksjon 

4  

 

B.7g Justert disponibel inntekt, brutto 133 

B.7n Justert disponibel inntekt, netto 106 

II.4: Konto for inntektsanvendelse 

I I . 4 .1 :  Konto for  an vend else  av d isp onib el  inn t ek t  

Anvendelse  Tilgang 

 B.6g Disponibel inntekt, brutto 317 

P.3 Konsum 352  B.6n Disponibel inntekt, netto 290 

P.31 Individuelt konsum 184  

P.32 Kollektivt konsum 168 

D.8 Korreksjon for endring i 

pensjonsrettigheter 

0 

B.8g Sparing, brutto -35 

B.8n Sparing, netto -62 

II . 4 .2 :  Konto for  an vend else  av jus t er t  d i sponib el  inn t ek t  

Anvendelse  Tilgang 

 B.7g Justert disponibel inntekt, brutto 133 

P.4 Sluttkonsum 168  B.7n Justert disponibel inntekt, netto 106 

P.41 Individuelt konsum   

P.42 Kollektivt konsum 168 

D.8 Korreksjon for endring i 

pensjonsrettigheter 

0 

B.8g Sparing, brutto -35 

B.8n Sparing, netto -62 
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III: Akkumuleringskontoer 

III.1: Kapitalkonto 

I I I. 1 .1 :  Konto  for  end ringer  i  n et t o formu e på  grunn  av spa rin g og kapi ta lover førin ger  

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

B.101 Endringer i nettoformue på grunn 

av sparing og kapitaloverføringer 

-90  B.8n Sparing, netto -62 

 D.9r Kapitaloverføringer, mottatte 6 

D.91r Kapitalskatter, mottatte 2 

D.92r Investeringstilskudd, 

mottatte 

0 

D.99r Andre kapitaloverføringer, 

mottatte 

4 

D.9p Kapitaloverføringer, betalte -34 

D.91p Kapitalskatter, betalte 0 

D.92p Investeringstilskudd, betalte -27 

D.99p Andre kapitaloverføringer, 

betalte 

-7 

II I. 1 .2 :  Konto  for  anska f fe lse av ikk e -f inan si e l l  kap i ta l  

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

P.5g Bruttoinvestering 38  B.101 Endringer i nettoformue på grunn 

av sparing og kapitaloverføringer 

-90 

P.5n Nettoinvestering 11  

P.51g Bruttoinvestering i fast 

realkapital 

35 

P.511 Anskaffelse minus 

avhending av fast 

realkapital 

35 

P.5111 Anskaffelse av ny fast 

realkapital 

38 

P.5112 Anskaffelse av brukt 

fast realkapital 

0 

P.5113 Avhending av brukt 

fast realkapital 

-3 

P.512 Kostnader ved eierskifte av 

ikke-produsert kapital 

 

P.51c Kapitalslit -27 

P.52 Lagerendringer 0 

P.53 Anskaffelse minus avhending av 

verdigjenstander 

3 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

NP Anskaffelse minus avhending av 

ikke-produsert kapital 

2  

NP.1 Anskaffelse minus 

avhending av naturressurser 

2 

NP.2 Anskaffelse minus 

avhending av kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0 

NP.3 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

 

B.9 Nettofinansinvestering (+/–) -103 

III.2: Konto for finanstransaksjoner 

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

 B.9 Nettofinansinvestering (+/–) -103 

F Netto anskaffelse av finansiell 

kapital 

-10  F Netto gjeldsstiftelse 93 

F.1 Monetært gull og SDR   F.1 Monetært gull og SDR  

F.11 Monetært gull   F.11 Monetært gull  

F.12 Spesielle trekkrettigheter   F.12 Spesielle trekkrettigheter  

F.2 Sedler og bankinnskudd -26  F.2 Sedler og bankinnskudd 37 

F.21 Sedler 2  F.21 Sedler 35 

F.22 Overførbare innskudd -27  F.22 Overførbare innskudd 2 

F.221 Interbankposisjoner   F.221 Interbankposisjoner  

F.229 Andre overførbare 

innskudd 

-27  F.229 Andre overførbare 

innskudd 

2 

F.29 Andre bankinnskudd -1  F.29 Andre bankinnskudd 0 

F.3 Omsettelige gjeldspapirer 4  F.3 Omsettelige gjeldspapirer 38 

F.31 Kortsiktige 1  F.31 Kortsiktige 4 

F.32 Langsiktige 3  F.32 Langsiktige 34 

F.4 Lån 3  F.4 Lån 9 

F.41 Kortsiktige 1  F.41 Kortsiktige 3 

F.42 Langsiktige 2  F.42 Langsiktige 6 

F.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

3  F.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

 

F.51 Egenkapital 3  F.51 Egenkapital  

F.511 Børsnoterte aksjer 1  F.511 Børsnoterte aksjer  

F.512 Ikke-børsnoterte aksjer 1  F.512 Ikke-børsnoterte aksjer  
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

F.519 Annen egenkapital 1  F.519 Annen egenkapital  

F.52 Aksjer og andeler i 

investeringsfond 

0  F.52 Aksjer og andeler i 

investeringsfond 

 

F.521 Aksjer og andeler i 

pengemarkedsfond 

0  F.521 Aksjer og andeler i 

pengemarkedsfond 

 

F.522 Aksjer og andeler i 

investeringsfond, 

unntatt 

pengemarkedsfond 

0  F.522 Aksjer og andeler i 

investeringsfond, 

unntatt 

pengemarkedsfond 

 

F.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

1  F.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

0 

F.61 Forsikringstekniske 

avsetninger til 

skadeforsikring 

0  F.61 Forsikringstekniske 

avsetninger til 

skadeforsikring 

 

F.62 Livsforsikrings- og 

livrenterettigheter 

0  F.62 Livsforsikrings- og 

livrenterettigheter 

 

F.63 Pensjonsrettigheter   F.63 Pensjonsrettigheter  

F.64 Pensjonskassens krav mot 

pensjonsforvalter 

  F.64 Pensjonskassens krav mot 

pensjonsforvalter 

 

F.65 Rettigheter til andre ytelser 

enn pensjon 

  F.65 Rettigheter til andre ytelser 

enn pensjon 

 

F.66 Avsetninger til utbetalinger 

i henhold til standardiserte 

garantier 

1  F.66 Avsetninger til utbetalinger 

i henhold til standardiserte 

garantier 

0 

F.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0  F.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

F.71 Finansielle derivater 0  F.71 Finansielle derivater 0 

F.711 Opsjoner 0  F.711 Opsjoner 0 

F.712 Terminkontrakter 0  F.712 Terminkontrakter 0 

F.72 Personalopsjoner 0  F.72 Personalopsjoner 0 

F.8 Andre fordringer/gjeld 5  F.8 Andre fordringer/gjeld 9 

F.81 Handelskreditter og 

forskudd 

1  F.81 Handelskreditter og 

forskudd 

6 

F.89 Fordringer/gjeld ellers, 

unntatt handelskreditter og 

forskudd 

4  F.89 Fordringer/gjeld ellers, 

unntatt handelskreditter og 

forskudd 

3 

III.3: Konto for andre endringer i balansene 

I I I. 3 .1 :  Konto  for  and re vo lumend rin ger  i  ba lansen e  

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

K.1 Økonomisk oppståelse av 

eiendeler/kapital 

7  K.5 Andre endringer i volum ellers 0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

3  AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

 



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/631 

 

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

4  AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

 

AN.21 Naturkapital 4  AF Gjeld 0 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0  K.6 Endring i klassifikasjoner 2 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  K.61 Endringer i sektoromfang og 

struktur 

2 

K.2 Økonomisk forsvinning av ikke-

produsert kapital 

-2  AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 

K.21 Uttømming av naturressurser -2  AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0 

AN.21 Naturkapital -2  AF Gjeld 2 

K.22 Annen økonomisk forsvinning av 

ikke-produsert kapital 

0  K.62 Endringer i klassifiseringen av 

eiendeler og gjeld 

0 

AN.21 Naturkapital 0  AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0  AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

  AF Gjeld 0 

K.3 Tap ved katastrofer -6  Andre volumendringer, totalt 2 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

-4  AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

-2  AN.11 Fast realkapital  

AF Finansielle eiendeler 0  AN.12 Lagerbeholdninger  

K.4 Ikke-kompensert beslagleggelse 5  AN.13 Verdigjenstander  

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

1  AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

4  AN.21 Naturkapital  

AF Finansielle eiendeler 0  AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

 

K.5 Andre endringer i volum ellers 0  AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0  AF Gjeld 2 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0  AF.1 Monetært gull og SDR  
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

AF Finansielle eiendeler 0  AF.2 Sedler og bankinnskudd  

K.6 Endring i klassifikasjoner -4  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer  

K.61 Endringer i sektoromfang og 

struktur 

-4  AF.4 Lån 0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

-3  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

2 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

-1  AF.6 Forsikring-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

 

AF Finansielle eiendeler 0  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

 

K.62 Endringer i klassifiseringen av 

eiendeler og gjeld 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld  

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0  

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0 

AF Finansielle eiendeler 0 

Andre volumendringer, totalt 0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

-3 

AN.11 Fast realkapital -3 

AN.12 Lagerbeholdninger 0 

AN.13 Verdigjenstander 0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

3 

AN.21 Naturkapital 1 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

2 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

 

AF Finansielle eiendeler 0 

AF.1 Monetært gull og SDR  

AF.2 Sedler og bankinnskudd  

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer  

AF.4 Lån  

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

AF.6 Forsikring-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

  

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

 B.102 Endringer i nettoformue på grunn av 

andre volumendringer i balansene 

-2 

II I. 3 .2 :  Konto  for  omvu rd ering  

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

K.7 Nominelle kapitalgevinster/-tap (+/–)   K.7 Nominelle kapitalgevinster/-tap (–/+)  

AN Ikke-finansiell kapital 44  AF Gjeld 7 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

21  AF.1 Monetært gull og SDR 0 

AN.11 Fast realkapital 18  AF.2 Sedler og bankinnskudd 0 

AN.12 Lagerbeholdninger 1  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 7 

AN.13 Verdigjenstander 2  AF.4 Lån 0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

23  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

0 

AN.21 Naturkapital 23  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

 

AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter 

og lisenser 

0  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av goodwill 

og markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

AF Finansielle eiendeler 1  

AF.1 Monetært gull og SDR 1 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 0 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 0 

AF.4 Lån 0 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

0 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

 B.103 Endringer i nettoformue på grunn 

av nominelle kapitalgevinster/-tap 

38 
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III.3.2.1: Konto for nøytrale kapitalgevinster/-tap 

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

K.71 Nøytrale kapitalgevinster/-tap (+/–)   K.71 Nøytrale kapitalgevinster/-tap (–/+)  

AN Ikke-finansiell kapital 32  AF Gjeld 13 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

20  AF.1 Monetært gull og SDR  

AN.11 Fast realkapital 18  AF.2 Sedler og bankinnskudd 2 

AN.12 Lagerbeholdninger 1  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 4 

AN.13 Verdigjenstander 1  AF.4 Lån 7 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

12  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

0 

AN.21 Naturkapital 12  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

  AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

AF Finansielle eiendeler 8  

AF.1 Monetært gull og SDR 2 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 3 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 0 

AF.4 Lån 3 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

0 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

 B.1031 Endringer i nettoformue på grunn 

av nøytrale kapitalgevinster/-tap 

27 

III.3.2.2: Konto for kapitalgevinster/-tap til realverdi 

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

K.72 Kapitalgevinster/-tap til realverdi 

(+/–) 

  K.72 Kapitalgevinster/-tap til realverdi (–/+)  

AN Ikke-finansiell kapital 12  AF Gjeld -6 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

1  AF.1 Monetært gull og SDR 0 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

AN.11 Fast realkapital 0  AF.2 Sedler og bankinnskudd -2 

AN.12 Lagerbeholdninger 0  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 3 

AN.13 Verdigjenstander 1  AF.4 Lån -7 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

11  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

0 

AN.21 Naturkapital 11  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

  AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

AF Finansielle eiendeler -7  

AF.1 Monetært gull og SDR -1 

AF.2 Sedler og bankinnskudd -3 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 0 

AF.4 Lån -3 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

0 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

0 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

 B.1032 Endringer i nettoformue på grunn av 

kapitalgevinster/-tap til realverdi 

11 

IV: Balanser 

IV.1: Åpningsbalanse 

Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

AN Ikke-finansiell kapital 789  AF Gjeld 687 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

497  AF.1 Monetært gull og SDR 0 

AN.11 Fast realkapital 467  AF.2 Sedler og bankinnskudd 102 

AN.12 Lagerbeholdninger 22  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 212 

AN.13 Verdigjenstander 8  AF.4 Lån 328 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

292  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

4 
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Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

AN.21 Naturkapital 286  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

19 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

6  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

  AF.8 Andre fordringer/gjeld 22 

AF Finansielle eiendeler 396  

AF.1 Monetært gull og SDR 80 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 150 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 0 

AF.4 Lån 115 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

12 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

20 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 19 

 B.90 Nettoformue 498 

 

IV.2: Balanseendringer 

Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

 Endringer i eiendeler i alt   Endringer i gjeld i alt 

AN Ikke-finansiell kapital 57  AF Gjeld 102 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

29  AF.1 Monetært gull og SDR 0 

AN.11 Fast realkapital 23  AF.2 Sedler og bankinnskudd 37 

AN.12 Lagerbeholdninger 1  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 45 

AN.13 Verdigjenstander 5  AF.4 Lån 9 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

28  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

2 

AN.21 Naturkapital 26  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

0 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

2  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 
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Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

  AF.8 Andre fordringer/gjeld 9 

AF Finansielle eiendeler -9  

AF.1 Monetært gull og SDR 1 

AF.2 Sedler og bankinnskudd -26 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 4 

AF.4 Lån 3 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

3 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

1 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 5 

 B.10 Endringer i nettoformue -54 

B.101 Endringer i nettoformue på 

grunn av sparing og 

kapitaloverføringer 

90 

B.102 Endringer i nettoformue på 

grunn av andre 

volumendringer i balansene 

-2 

B.103 Endringer i nettoformue på 

grunn av nominelle 

kapitalgevinster/-tap 

38 

B.1031 Endringer i nettoformue på 

grunn av nøytrale 

kapitalgevinster/-tap 

27 

B.1032 Endringer i nettoformue på 

grunn av kapitalgevinster/-

tap til realverdi 

11 

IV: Balanser 

IV.3: Avslutningsbalanse 

Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

AN Ikke-finansiell kapital 846  AF Gjeld 789 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

526  AF.1 Monetært gull og SDR 0 

AN.11 Fast realkapital 490  AF.2 Sedler og bankinnskudd 139 
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Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

AN.12 Lagerbeholdninger 23  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 257 

AN.13 Verdigjenstander 13  AF.4 Lån 337 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

320  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

6 

AN.21 Naturkapital 312  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

19 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

8  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 31 

AF Finansielle eiendeler 387  

AF.1 Monetært gull og SDR 81 

AF.2 Sedler og bankinnskudd 124 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 4 

AF.4 Lån 118 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

15 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

21 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 24 

 B.90 Nettoformue 444 

Tabell 24.6 — Hele kontosystemet for husholdninger 

I: Produksjonskonto 

Anvendelse  Tilgang 

P.2 Produktinnsats 115  P.1 Produksjon 270 

 P.11 Markedsrettet produksjon 123 

P.12 Produksjon for eget bruk 147 

B.1g Bruttoprodukt 155  

P.51c Kapitalslit 23 

B.1n Nettoprodukt 132 
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II: Inntektsfordelings- og inntektsanvendelseskontoer 

II.1: Konto for primær inntektsfordeling 

I I . 1 .1 :  Konto for  inn t ek tsoppt j en in g  

Anvendelse  Tilgang 

D.1 Lønnskostnader 11  B.1g Bruttoprodukt 155 

D.11 Lønn 11  B.1n Nettoprodukt 132 

D.12 Arbeidsgivers trygde- og 

pensjonspremier 

0  

D.121 Arbeidsgivers faktiske 

trygde- og pensjonspremier 

0 

D.1211 Arbeidsgivers faktiske 

pensjonspremier 

0 

D.1212 Arbeidsgivers faktiske 

premier, unntatt 

pensjonspremier 

0 

D.122 Arbeidsgivers 

beregnede trygde- og 

pensjonspremier 

0 

D.1221 Arbeidsgivers 

beregnede 

pensjonspremier 

0 

D.1222 Arbeidsgivers 

beregnede premier, 

unntatt 

pensjonspremier 

0 

D.29 Næringsskatter 0 

D.39 Næringssubsidier -1 

B.2g Driftsresultat, brutto 84 

B.3g Blandet inntekt, brutto 61 

P.51c1 Kapitalslit på brutto driftsresultat 15 

P.51c2 Kapitalslit på brutto blandet inntekt 8 

B.2n Driftsresultat, netto 69 

B.3n Blandet inntekt, netto 53 

II . 1 .2 :  Konto for  a l lok erin g av  p r imære inn t ek t er  

Anvendelse  Tilgang 

D.4 Formuesinntekt 41  B.2g Driftsresultat, brutto 84 

D.41 Renter 14  B.3g Blandet inntekt, brutto 61 
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Anvendelse  Tilgang 

D.45 Grunnrente mv. 27  B.2n Driftsresultat, netto 69 

 B.3n Blandet inntekt, netto 53 

D.1 Lønnskostnader 1154 

D.11 Lønn 954 

D.12 Arbeidsgivers trygde- og 

pensjonspremier 

200 

D.121 Arbeidsgivers faktiske trygde- og 

pensjonspremier 

181 

D.1211 Arbeidsgivers faktiske 

pensjonspremier 

168 

D.1212 Arbeidsgivers faktiske 

premier, unntatt 

pensjonspremier 

13 

D.122 Arbeidsgivers beregnede trygde- 

og pensjonspremier 

19 

D.1221 Arbeidsgivers 

beregnede 

pensjonspremier 

18 

D.1222 Arbeidsgivers 

beregnede premier, 

unntatt 

pensjonspremier 

1 

D.4 Formuesinntekt 123 

D.41 Renter 49 

D.42 Selskapsinntekt til fordeling 20 

D.421 Utbytte 13 

D.422 Uttak av inntekter fra 

selskapslignende 

foretak 

7 

D.43 Reinvestert fortjeneste på 

direkteinvesteringer i/fra utlandet 

3 

D.44 Annen inntekt fra investeringer 30 

D.441 Inntekt fra investering 

som skal tilskrives 

forsikringstakere 

20 

D.442 Inntekt fra investering 

fra pensjonsrettigheter 

8 

D.443 Inntekt fra investering 

som skal tilskrives 

andelseiere i kollektive 

investeringsfond 

2 
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Anvendelse  Tilgang 

 D.4431 Utbytte som skal 

tilskrives andelseiere i 

kollektive 

investeringsfond 2 

D.4432 Tilbakehold overskudd 

som skal tilskrives 

andelseiere i kollektive 

investeringsfond 0 

D.45 Grunnrente mv. 21 

B.5g Primære inntekter, brutto 1 381  

B.5n Primære inntekter, netto 1 358 

II.2: Konto for sekundær inntektsfordeling 

Anvendelse  Tilgang 

Løpende overføringer 582  B.5g Primære inntekter, brutto 1381 

D.5 Skatter på inntekt, formue osv. 178  B.5n Primære inntekter, netto 1358 

D.51 Inntektsskatter 176  

D.59 Andre skatter 2  Løpende overføringer 420 

D.61 Netto trygde- og pensjonspremier 333  D.61 Netto trygde- og pensjonspremier 0 

D.611 Arbeidsgivers faktiske trygde- og 

pensjonspremier 

181  D.611 Arbeidsgivers faktiske trygde- og 

pensjonspremier 

0 

D.6111 Arbeidsgivers faktiske 

pensjonspremier 

168  D.6111 Arbeidsgivers faktiske 

pensjonspremier 

0 

D.6112 Arbeidsgivers faktiske 

premier, unntatt 

pensjonspremier 

13  D.6112 Arbeidsgivers faktiske 

premier, unntatt 

pensjonspremier 

0 

D.612 Arbeidsgivers beregnede trygde- 

og pensjonspremier 

19  D.612 Arbeidsgivers beregnede trygde- 

og pensjonspremier 

0 

D.6121 Arbeidsgivers beregnede 

pensjonspremier 

18  D.6121 Arbeidsgivers beregnede 

pensjonspremier 

0 

D.6122 Arbeidsgivers beregnede 

premier, unntatt 

pensjonspremier 

1  D.6122 Arbeidsgivers beregnede 

premier, unntatt 

pensjonspremier 

0 

D.613 Husholdningers faktiske trygde- og 

pensjonspremier 

129  D.613 Husholdningers faktiske trygde- og 

pensjonspremier 

0 

D.6131 Husholdningers faktiske 

pensjonspremier 

115  D.6131 Husholdningers faktiske 

pensjonspremier 

0 

D.6132 Husholdningers faktiske 

premier, unntatt trygde- og 

pensjonspremier 

14  D.6132 Husholdningers faktiske 

premier, unntatt trygde- og 

pensjonspremier 

0 

D.614 Husholdningers trygde- og 

pensjonspremietillegg 

10  D.614 Husholdningers trygde- og 

pensjonspremietillegg 

0 

D.6141 Husholdningers 

pensjonspremietillegg 

8  D.6141 Husholdningers 

pensjonspremietillegg 

0 
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Anvendelse  Tilgang 

D.6142 Husholdningers 

premietillegg, unntatt 

pensjon 

2  D.6142 Husholdningers 

premietillegg, unntatt 

pensjon 

0 

D.61SC Tjenesteandeler i trygde- og 

pensjonsordninger 

-6  D.61S

C 

Tjenesteandeler i trygde- og 

pensjonsordninger 

1 

D.62 Stønader utenom sosiale 

naturaloverføringer 

0  D.62 Stønader utenom sosiale 

naturaloverføringer 

384 

D.622 Andre ytelser fra trygde- og 

pensjonsordninger 

0  D.621 Trygdestønader, kontantytelser 53 

D.6221 Andre pensjonsytelser fra 

trygde- og 

pensjonsordninger 

0  D.6211 Pensjon fra 

trygdeordninger, 

kontantytelser 

45 

D.6222 Andre ytelser enn pensjon 

fra trygde- og 

pensjonsordninger 

0  D.6212 Trygdestønader unntatt 

pensjon, kontantytelser 

8 

 D.622 Andre ytelser fra trygde- og 

pensjonsordninger 

279 

D.7 Andre løpende overføringer 71  D.6221 Andre pensjonsytelser fra 

trygde- og 

pensjonsordninger 

250 

D.71 Netto skadeforsikringspremier 31  D.6222 Andre ytelser enn pensjon 

fra trygde- og 

pensjonsordninger 

29 

D.711 Netto skadeforsikringspremier, 

direkte forsikring 

31  D.623 Sosialstønader, kontantytelser 52 

D.75 Diverse løpende 

overføringer 

40  D.7 Andre løpende overføringer 36 

D.751 Løpende overføringer til ideelle 

organisasjoner 

29  D.72 Skadeforsikringskrav 35 

D.752 Løpende overføringer mellom 

husholdninger 

7  D.721 Skadeforsikringskrav, direkte 

forsikring 

35 

D.759 Andre diverse løpende 

overføringer 

4  D.75 Diverse løpende 

overføringer 

1 

 D.751 Løpende overføringer til ideelle 

organisasjoner 

0 

D.752 Løpende overføringer mellom 

husholdninger 

1 

D.759 Andre diverse løpende 

overføringer 

0 

B.6g Disponibel inntekt, brutto 1 219  

B.6n Disponibel inntekt, netto 1 196 

II.3: Konto for inntektsomfordeling i naturalier 

Anvendelse  Tilgang 

 B.6g Disponibel inntekt, brutto 1 219 

B.6n Disponibel inntekt, netto 1 196 

D.63 Sosiale naturaloverføringer 215 
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Anvendelse  Tilgang 

 D.631 Sosiale naturaloverføringer — 

ikke-markedsrettet produksjon 

211 

D.632 Sosiale naturaloverføringer — 

kjøpt markedsrettet produksjon 

4 

B.7g Justert disponibel inntekt, brutto 1 434  

B.7n Justert disponibel inntekt, netto 1 411 

II.4: Konto for inntektsanvendelse 

I I . 4 .1 :  Konto for  an vend else  av d isp onib el  inn t ek t  

Anvendelse  Tilgang 

 B.6g Disponibel inntekt, brutto 1 219 

P.3 Konsum 1 015  B.6n Disponibel inntekt, netto 1 196 

P.31 Individuelt konsum 1 015  

 D.8 Korreksjon for endring i 

pensjonsrettigheter 

11 

B.8g Sparing, brutto 215  

B.8n Sparing, netto 192 

II . 4 .2 :  Konto for  an vend else  av jus t er t  d i sponib el  inn t ek t  

Anvendelse  Tilgang 

 B.7g Justert disponibel inntekt, brutto 1 434 

P.4 Sluttkonsum 1 230  B.7n Justert disponibel inntekt, netto 1 411 

P.41 Individuelt konsum 1 230  

 D.8 Korreksjon for endring i 

pensjonsrettigheter 

11 

B.8g Sparing, brutto 215  

B.8n Sparing, netto 192 

III: Akkumuleringskontoer 

III.1: Kapitalkonto 

I I I. 1 .1 :  Konto  for  end ringer  i  n et t o formu e på  grunn  av spa rin g og kapi ta lover førin ger  

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

B.101 Endringer i nettoformue på grunn 

av sparing og kapitaloverføringer 

210  B.8n Sparing, netto 192 

 D.9r Kapitaloverføringer, mottatte 23 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

 D.92r Investeringstilskudd, 

mottatte 

0 

D.99r Andre kapitaloverføringer, 

mottatte 

23 

D.9p Kapitaloverføringer, betalte -5 

D.91p Kapitalskatter, betalte -2 

D.92p Investeringstilskudd, betalte  

D.99p Andre kapitaloverføringer, 

betalte 

-3 

I I I . 1 .2 :  Kon to  fo r  an sk a f f e l s e  a v  i k k e - f i n an s i e l l  k ap i t a l  

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

P.5g Bruttoinvestering 55  B.101 Endringer i nettoformue på grunn 

av sparing og kapitaloverføringer 

210 

P.5n Nettoinvestering 32  

P.51g Bruttoinvestering i fast 

realkapital 

48 

P.511 Anskaffelse minus avhending av 

fast realkapital 

48 

P.5111 Anskaffelse av ny fast 

realkapital 

45 

P.5112 Anskaffelse av brukt fast 

realkapital 

3 

P.5113 Avhending av brukt fast 

realkapital 

0 

P.512 Kostnader ved eierskifte av ikke-

produsert kapital 

0 

P.51c Kapitalslit -23 

P.52 Lagerendringer 2 

P.53 Anskaffelse minus avhending av 

verdigjenstander 

5 

NP Anskaffelse minus avhending av 

ikke-produsert kapital 

4 

NP.1 Anskaffelse minus 

avhending av naturressurser 

3 

NP.2 Anskaffelse minus 

avhending av kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

1 

NP.3 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

 

B.9 Nettofinansinvestering (+/–) 174 
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III.2: Konto for finanstransaksjoner 

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

 B.9 Nettofinansinvestering (+/–) 174 

F Netto anskaffelse av finansiell 

kapital 

189  F Netto gjeldsstiftelse 15 

F.2 Sedler og bankinnskudd 64  F.3 Omsettelige gjeldspapirer 0 

F.21 Sedler 10  F.31 Kortsiktige 0 

F.22 Overførbare innskudd 27  F.32 Langsiktige 0 

F.229 Andre overførbare innskudd 27  

F.29 Andre bankinnskudd 27  F.4 Lån 11 

 F.41 Kortsiktige 2 

F.3 Omsettelige gjeldspapirer 10  F.42 Langsiktige 9 

F.31 Kortsiktige 3  

F.32 Langsiktige 7  F.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

 F.71 Finansielle derivater 0 

F.4 Lån 3  F.711 Opsjoner 0 

F.41 Kortsiktige 3  F.712 Terminkontrakter 0 

F.42 Langsiktige 0  F.72 Personalopsjoner 0 

F.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

66  F.8 Andre fordringer/gjeld 4 

F.51 Egenkapital 53  F.81 Handelskreditter og 

forskudd 

4 

F.511 Børsnoterte aksjer 48  F.89 Fordringer/gjeld ellers, 

unntatt handelskreditter og 

forskudd 

0 

F.512 Ikke-børsnoterte aksjer 2  

F.519 Annen egenkapital 3 

F.52 Aksjer og andeler i 

investeringsfond 

13 

F.521 Aksjer og andeler i 

pengemarkedsfond 

5 

F.522 Aksjer og andeler i 

investeringsfond, unntatt 

pengemarkedsfond 

8 

F.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

39 

F.61 Forsikringstekniske 

avsetninger til 

skadeforsikring 

4 

F.62 Livsforsikrings- og 

livrenterettigheter 

22 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

F.63 Pensjonsrettigheter 11  

F.64 Pensjonskassens krav mot 

pensjonsforvalter 

 

F.65 Rettigheter til andre ytelser 

enn pensjon 

2 

F.66 Avsetninger til utbetalinger 

i henhold til standardiserte 

garantier 

0 

F.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

3 

F.71 Finansielle derivater 1 

F.711 Opsjoner 1 

F.712 Terminkontrakter 0 

F.72 Personalopsjoner 2 

F.8 Andre fordringer/gjeld 4 

F.81 Handelskreditter og 

forskudd 

3 

F.89 Fordringer/gjeld ellers, 

unntatt handelskreditter og 

forskudd 

1 

III.3: Konto for andre endringer i balansene 

I I I. 3 .1 :  Konto  for  and re  vo lumend rin ger  i  ba lansen e  

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

K.1 Økonomisk oppståelse av 

eiendeler/kapital 

0  K.5 Andre endringer i volum ellers 1 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0  AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0  AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0 

AN.21 Naturkapital 0  AF Gjeld 1 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0  K.6 Endring i klassifikasjoner 0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  K.61 Endringer i sektoromfang og 

struktur 

0 

K.2 Økonomisk forsvinning av ikke-

produsert kapital 

0  AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 

K.21 Uttømming av naturressurser 0  AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0 

AN.21 Naturkapital 0  AF Gjeld 0 

K.22 Annen økonomisk forsvinning av 

ikke-produsert kapital 

0  K.62 Endringer i klassifiseringen av 

eiendeler og gjeld 

0 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

AN.21 Naturkapital 0  AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0  AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF Gjeld 0 

K.3 Tap ved katastrofer 0  Andre volumendringer, totalt 1 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0  AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0  AN.11 Fast realkapital 0 

AF Finansielle eiendeler 0  AN.12 Lagerbeholdninger 0 

K.4 Ikke-kompensert beslagleggelse 0  AN.13 Verdigjenstander 0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0  AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0  AN.21 Naturkapital 0 

AF Finansielle eiendeler 0  AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0 

K.5 Andre endringer i volum ellers 0  AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0  AF Gjeld 1 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0  AF.1 Monetært gull og SDR  

AF Finansielle eiendeler 0  AF.2 Sedler og bankinnskudd  

K.6 Endring i klassifikasjoner 0  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer  

K.61 Endringer i sektoromfang og 

struktur 

0  AF.4 Lån 0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0  AF.6 Forsikring-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

1 

AF Finansielle eiendeler 0  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

K.62 Endringer i klassifiseringen av 

eiendeler og gjeld 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0  

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

AF Finansielle eiendeler 0  

Andre volumendringer, totalt 0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 

AN.11 Fast realkapital 0 

AN.12 Lagerbeholdninger 0 

AN.13 Verdigjenstander 0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0 

AN.21 Naturkapital 0 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0 

AF Finansielle eiendeler 0 

AF.1 Monetært gull og SDR  

AF.2 Sedler og bankinnskudd  

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer  

AF.4 Lån 0 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

0 

AF.6 Forsikring-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

 B.102 Endringer i nettoformue på grunn av 

andre volumendringer i balansene 

-1 

II I. 3 .2 :  Konto  for  omvu rd ering  

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

K.7 Nominelle kapitalgevinster/-tap (+/–)   K.7 Nominelle kapitalgevinster/-tap (–/+)  

AN Ikke-finansiell kapital 80  AF Gjeld 0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

35  AF.1 Monetært gull og SDR  

AN.11 Fast realkapital 28  AF.2 Sedler og bankinnskudd 0 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

AN.12 Lagerbeholdninger 2  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 0 

AN.13 Verdigjenstander 5  AF.4 Lån 0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

45  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

0 

AN.21 Naturkapital 45  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

0 

AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter 

og lisenser 

0  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av goodwill 

og markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

AF Finansielle eiendeler 16  

AF.1 Monetært gull og SDR  

AF.2 Sedler og bankinnskudd  

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 6 

AF.4 Lån 0 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

10 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

 B.103 Endringer i nettoformue på grunn 

av nominelle kapitalgevinster/-tap 

96 

III.3.2.1: Konto for nøytrale kapitalgevinster/-tap 

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

K.71 Nøytrale kapitalgevinster/-tap (+/–)   K.71 Nøytrale kapitalgevinster/-tap (–/+)  

AN Ikke-finansiell kapital 56  AF Gjeld 5 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

34  AF.1 Monetært gull og SDR  

AN.11 Fast realkapital 28  AF.2 Sedler og bankinnskudd 0 

AN.12 Lagerbeholdninger 2  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 0 

AN.13 Verdigjenstander 4  AF.4 Lån 3 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

22  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

0 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

AN.21 Naturkapital 22  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

0 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 2 

AF Finansielle eiendeler 36  

AF.1 Monetært gull og SDR  

AF.2 Sedler og bankinnskudd 17 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 4 

AF.4 Lån 0 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

9 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

5 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 1 

 B.1031 Endringer i nettoformue på grunn 

av nøytrale kapitalgevinster/-tap 

87 

III.3.2.2: Konto for kapitalgevinster/-tap til realverdi 

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

K.72 Kapitalgevinster/-tap til realverdi 

(+/–) 

  K.72 Kapitalgevinster/-tap til realverdi 

(–/+) 

 

AN Ikke-finansiell kapital 24  AF Gjeld -5 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

1  AF.1 Monetært gull og SDR  

AN.11 Fast realkapital 0  AF.2 Sedler og bankinnskudd 0 

AN.12 Lagerbeholdninger 0  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 0 

AN.13 Verdigjenstander 1  AF.4 Lån -3 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

23  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

0 

AN.21 Naturkapital 23  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld -2 

AF Finansielle eiendeler -20  

AF.1 Monetært gull og SDR  

AF.2 Sedler og bankinnskudd -17 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 2 

AF.4 Lån 0 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

1 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

-5 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld -1 

 B.1032 Endringer i nettoformue på grunn av 

kapitalgevinster/-tap til realverdi 

9 

IV: Balanser 

IV.1: Åpningsbalanse 

Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

AN Ikke-finansiell kapital 1 429  AF Gjeld 189 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

856  AF.1 Monetært gull og SDR  

AN.11 Fast realkapital 713  AF.2 Sedler og bankinnskudd 10 

AN.12 Lagerbeholdninger 48  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 2 

AN.13 Verdigjenstander 95  AF.4 Lån 169 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

573  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

 

AN.21 Naturkapital 573  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 8 
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Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

AF Finansielle eiendeler 3 260  

AF.1 Monetært gull og SDR  

AF.2 Sedler og bankinnskudd 840 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 198 

AF.4 Lån 24 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

1 749 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

391 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

3 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 55 

 B.90 Nettoformue 4 500 

IV.2: Balanseendringer 

Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

 Endringer i eiendeler i alt   Endringer i gjeld i alt 

AN Ikke-finansiell kapital 115  AF Gjeld 16 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

67  AF.1 Monetært gull og SDR  

AN.11 Fast realkapital 53  AF.2 Sedler og bankinnskudd 0 

AN.12 Lagerbeholdninger 4  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 0 

AN.13 Verdigjenstander 10  AF.4 Lån 11 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

48  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

0 

AN.21 Naturkapital 48  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

1 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 4 

AF Finansielle eiendeler 205  

AF.1 Monetært gull og SDR  

AF.2 Sedler og bankinnskudd 64 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 16 
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Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

AF.4 Lån 3  

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

76 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

39 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

3 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 4 

 B.10 Endringer i nettoformue 304 

B.101 Endringer i nettoformue på 

grunn av sparing og 

kapitaloverføringer 

210 

B.102 Endringer i nettoformue på 

grunn av andre 

volumendringer i balansene 

-1 

B.103 Endringer i nettoformue på 

grunn av nominelle 

kapitalgevinster/-tap 

96 

B.1031 Endringer i nettoformue på 

grunn av nøytrale 

kapitalgevinster/-tap 

87 

B.1032 Endringer i nettoformue på 

grunn av kapitalgevinster/-

tap til realverdi 

9 

IV: Balanser 

IV.3: Avslutningsbalanse 

Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

AN Ikke-finansiell kapital 1 544  AF Gjeld 205 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

923  AF.1 Monetært gull og SDR  

AN.11 Fast realkapital 766  AF.2 Sedler og bankinnskudd 10 

AN.12 Lagerbeholdninger 52  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 2 

AN.13 Verdigjenstander 105  AF.4 Lån 180 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

621  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

0 

AN.21 Naturkapital 621  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

1 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 
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Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 12 

AF Finansielle eiendeler 3 465  

AF.1 Monetært gull og SDR  

AF.2 Sedler og bankinnskudd 904 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 214 

AF.4 Lån 27 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

1 825 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

430 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

6 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 59 

 B.90 Nettoformue 4804 

Tabell 24.7 — Hele kontosystemet for ideelle organisasjoner 

I: Produksjonskonto 

Anvendelse  Tilgang 

P.2 Produktinnsats 17  P.1 Produksjon 32 

 P.11 Markedsrettet produksjon 0 

P.12 Produksjon for eget bruk 0 

P.13 Ikke-markedsrettet produksjon 32 

B.1g Bruttoprodukt 15  

P.51c Kapitalslit 3 

B.1n Nettoprodukt 12 

II: Inntektsfordelings- og inntektsanvendelseskontoer 

II.1: Konto for primær inntektsfordeling 

I I . 1 .1 :  Konto for  inn t ek tsoppt j en in g  

Anvendelse  Tilgang 

D.1 Lønnskostnader 11  B.1g Bruttoprodukt 15 

D.11 Lønn 6  B.1n Nettoprodukt 12 
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Anvendelse  Tilgang 

D.12 Arbeidsgivers trygde- og 

pensjonspremier 

5  

D.121 Arbeidsgivers faktiske 

trygde- og pensjonspremier 

4 

D.1211 Arbeidsgivers faktiske 

pensjonspremier 

4 

D.1212 Arbeidsgivers faktiske 

premier, unntatt 

pensjonspremier 

0 

D.122 Arbeidsgivers beregnede 

trygde- og pensjonspremier 

1 

D.1221 Arbeidsgivers beregnede 

pensjonspremier 

1 

D.1222 Arbeidsgivers beregnede 

premier, unntatt 

pensjonspremier 

0 

D.29 Næringsskatter 1 

D.39 Næringssubsidier 0 

B.2g Driftsresultat, brutto 3 

P.51c1 Kapitalslit på brutto driftsresultat 3 

B.2n Driftsresultat, netto 0 

I I . 1 .2 :  Konto for  a l lok erin g av  p r imære inn t ek t er  

Anvendelse  Tilgang 

D.4 Formuesinntekt 6  B.2g Driftsresultat, brutto 3 

D.41 Renter 6  B.3g Blandet inntekt, brutto  

D.45 Grunnrente mv. 0  B.2n Driftsresultat, netto 0 

 B.3n Blandet inntekt, netto  

D.4 Formuesinntekt 7 

D.41 Renter 7 

D.42 Selskapsinntekt til fordeling 0 

D.421 Utbytte 0 

D.422 Uttak av inntekter fra 

selskapslignende foretak 
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Anvendelse  Tilgang 

 D.43 Reinvestert fortjeneste på 

direkteinvesteringer i/fra 

utlandet 

0 

D.44 Annen inntekt fra 

investeringer 

0 

D.441 Inntekt fra investering som 

skal tilskrives 

forsikringstakere 

0 

D.442 Inntekt fra investering fra 

pensjonsrettigheter 

 

D.443 Inntekt fra investering som 

skal tilskrives andelseiere i 

kollektive investeringsfond 

0 

D.4431 Utbytte som skal tilskrives 

andelseiere i kollektive 

investeringsfond 

0 

D.4432 Tilbakehold overskudd som 

skal tilskrives andelseiere i 

kollektive investeringsfond 

0 

D.45 Grunnrente mv. 0 

B.5g Primære inntekter, brutto 4  

B.5n Primære inntekter, netto 1 

II.2: Konto for sekundær inntektsfordeling 

Anvendelse  Tilgang 

Løpende overføringer 7  B.5g Primære inntekter, brutto 4 

D.5 Skatter på inntekt, formue 

osv. 

0  B.5n Primære inntekter, netto 1 

D.51 Inntektsskatter 0  

D.59 Andre skatter 0  Løpende overføringer 40 

 D.61 Netto trygde- og 

pensjonspremier 

5 

D.62 Stønader utenom sosiale 

naturaloverføringer 

5  D.611 Arbeidsgivers faktiske trygde- og 

pensjonspremier 

3 

D.621 Trygdestønader, kontantytelser   D.6111 Arbeidsgivers faktiske 

pensjonspremier 

2 

D.6211 Pensjon fra 

trygdeordninger, 

kontantytelser 

  D.6112 Arbeidsgivers faktiske 

premier, unntatt 

pensjonspremier 

1 
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Anvendelse  Tilgang 

D.6212 Trygdestønader unntatt 

pensjon, kontantytelser 

  D.612 Arbeidsgivers beregnede trygde- 

og pensjonspremier 

1 

D.622 Andre ytelser fra trygde- og 

pensjonsordninger 

5  D.6121 Arbeidsgivers beregnede 

pensjonspremier 

1 

D.6221 Andre pensjonsytelser fra 

trygde- og 

pensjonsordninger 

3  D.6122 Arbeidsgivers beregnede 

premier, unntatt 

pensjonspremier 

0 

D.6222 Andre ytelser enn pensjon 

fra trygde- og 

pensjonsordninger 

2  D.613 Husholdningers faktiske trygde- og 

pensjonspremier 

1 

D.623 Sosialstønader, kontantytelser   D.6131 Husholdningers faktiske 

pensjonspremier 

0 

 D.6132 Husholdningers faktiske 

premier, unntatt trygde- og 

pensjonspremier 

1 

D.7 Andre løpende overføringer 2  

D.71 Netto 

skadeforsikringspremier 

0  D.7 Andre løpende overføringer 36 

D.711 Netto skadeforsikringspremier, 

direkte forsikring 

0  D.72 Skadeforsikringskrav 0 

D.712 Netto skadeforsikringspremier, 

gjenforsikring 

  D.721 Skadeforsikringskrav, direkte 

forsikring 

0 

D.72 Skadeforsikringskrav   D.722 Skadeforsikringskrav, 

gjenforsikring 

 

D.721 Skadeforsikringskrav, direkte 

forsikring 

  D.73 Løpende overføringer innen 

offentlig forvaltning 

 

D.722 Skadeforsikringskrav, 

gjenforsikring 

  D.74 Løpende internasjonalt 

samarbeid 

 

D.73 Løpende overføringer innen 

offentlig forvaltning 

  D.75 Diverse løpende 

overføringer 

36 

D.74 Løpende internasjonalt 

samarbeid 

  D.751 Løpende overføringer til ideelle 

organisasjoner 

36 

D.75 Diverse løpende 

overføringer 

2  D.752 Løpende overføringer mellom 

husholdninger 

 

D.751 Løpende overføringer til ideelle 

organisasjoner 

0  D.759 Andre diverse løpende 

overføringer 

0 

D.752 Løpende overføringer mellom 

husholdninger 

   

D.759 Andre diverse løpende 

overføringer 

2   

   

B.6g Disponibel inntekt, brutto 37   

B.6n Disponibel inntekt, netto 34   
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II.3: Konto for inntektsomfordeling i naturalier 

Anvendelse  Tilgang 

D.63 Sosiale naturaloverføringer 31  B.6g Disponibel inntekt, brutto 37 

D.631 Sosiale naturaloverføringer 

— ikke-markedsrettet 

produksjon 

31  B.6n Disponibel inntekt, netto 34 

D.632 Sosiale naturaloverføringer 

— kjøpt markedsrettet 

produksjon 

0  

B.7g Justert disponibel inntekt, brutto 6 

B.7n Justert disponibel inntekt, netto 3 

II.4: Konto for inntektsanvendelse 

I I . 4 .1 :  Konto for  an vend else  av d isp onib el  inn t ek t  

Anvendelse  Tilgang 

 B.6g Disponibel inntekt, brutto 37 

P.3 Konsum 32  B.6n Disponibel inntekt, netto 34 

P.31 Individuelt konsum 31  

P.32 Kollektivt konsum 1 

D.8 Korreksjon for endring i 

pensjonsrettigheter 

0 

B.8g Sparing, brutto 5 

B.8n Sparing, netto 2 

I I . 4 .2 :  Konto for  an vend else  av jus t er t  d i sponib el  inn t ek t  

Anvendelse  Tilgang 

 B.7g Justert disponibel inntekt, brutto 6 

P.4 Sluttkonsum 1  B.7n Justert disponibel inntekt, netto 3 

P.41 Individuelt konsum   

P.42 Kollektivt konsum 1 

D.8 Korreksjon for endring i 

pensjonsrettigheter 

0 

B.8g Sparing, brutto 5 

B.8n Sparing, netto 2 
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III: Akkumuleringskontoer 

III.1: Kapitalkonto 

I I I. 1 .1 :  Konto  for  end ringer  i  n et t o formu e på  grunn  av spa rin g og kapi ta lover førin ger  

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

B.101 Endringer i nettoformue på grunn 

av sparing og kapitaloverføringer 

-1  B.8n Sparing, netto 2 

 D.9r Kapitaloverføringer, mottatte 0 

D.92r Investeringstilskudd, 

mottatte 

0 

D.99r Andre kapitaloverføringer, 

mottatte 

0 

D.9p Kapitaloverføringer, betalte -3 

D.91p Kapitalskatter, betalte 0 

D.92p Investeringstilskudd, betalte  

D.99p Andre kapitaloverføringer, 

betalte 

-3 

II I. 1 .2 :  Konto  for  anska f fe lse av ikk e -f inan si e l l  kap i ta l  

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

P.5g Bruttoinvestering 5  B.101 Endringer i nettoformue på grunn 

av sparing og kapitaloverføringer 

-1 

P.5n Nettoinvestering 2  

P.51g Bruttoinvestering i fast 

realkapital 

5 

P.511 Anskaffelse minus 

avhending av fast 

realkapital 

5 

P.5111 Anskaffelse av ny fast 

realkapital 

5 

P.5112 Anskaffelse av brukt 

fast realkapital 

1 

P.5113 Avhending av brukt 

fast realkapital 

-1 

P.512 Kostnader ved eierskifte av 

ikke-produsert kapital 

0 

P.51c Kapitalslit -3 

P.52 Lagerendringer 0 

P.53 Anskaffelse minus avhending av 

verdigjenstander 

0 

NP Anskaffelse minus avhending av 

ikke-produsert kapital 

1 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

NP.1 Anskaffelse minus 

avhending av naturressurser 

1  

NP.2 Anskaffelse minus 

avhending av kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0 

NP.3 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

 

B.9 Nettofinansinvestering (+/–) -4 

III.2: Konto for finanstransaksjoner 

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

 B.9 Nettofinansinvestering (+/–) -4 

F Netto anskaffelse av finansiell 

kapital 

2  F Netto gjeldsstiftelse 6 

F.2 Sedler og bankinnskudd 2  F.3 Omsettelige gjeldspapirer 0 

F.21 Sedler 1  F.31 Kortsiktige 0 

F.22 Overførbare innskudd 1  F.32 Langsiktige 0 

F.229 Andre overførbare innskudd 1  

F.29 Andre bankinnskudd 0  F.4 Lån 6 

  F.41 Kortsiktige 2 

F.3 Omsettelige gjeldspapirer -1  F.42 Langsiktige 4 

F.31 Kortsiktige 0     

F.32 Langsiktige -1  F.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

 F.71 Finansielle derivater 0 

F.4 Lån 0  F.711 Opsjoner 0 

F.41 Kortsiktige 0  F.712 Terminkontrakter 0 

F.42 Langsiktige 0  F.72 Personalopsjoner 0 

F.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

0  F.8 Andre fordringer/gjeld 0 

F.51 Egenkapital 0  F.81 Handelskreditter og 

forskudd 

0 

F.511 Børsnoterte aksjer 0  F.89 Fordringer/gjeld ellers, 

unntatt handelskreditter og 

forskudd 

0 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

F.512 Ikke-børsnoterte aksjer 0  

F.519 Annen egenkapital 0 

F.52 Aksjer og andeler i 

investeringsfond 

0 

F.521 Aksjer og andeler i 

pengemarkedsfond 

0 

F.522 Aksjer og andeler i 

investeringsfond, unntatt 

pengemarkedsfond 

0 

F.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

0 

F.61 Forsikringstekniske 

avsetninger til 

skadeforsikring 

0 

F.62 Livsforsikrings- og 

livrenterettigheter 

0 

F.63 Pensjonsrettigheter  

F.64 Pensjonskassens krav mot 

pensjonsforvalter 

 

F.65 Rettigheter til andre ytelser 

enn pensjon 

 

F.66 Avsetninger til utbetalinger 

i henhold til standardiserte 

garantier 

0 

F.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

F.71 Finansielle derivater 0 

F.711 Opsjoner 0 

F.712 Terminkontrakter 0 

F.72 Personalopsjoner 0 

F.8 Andre fordringer/gjeld 1 

F.81 Handelskreditter og 

forskudd 

 

F.89 Fordringer/gjeld ellers, 

unntatt handelskreditter og 

forskudd 

1 

III.3: Konto for andre endringer i balansene 

I I I. 3 .1 :  Konto  for  and re vo lumend rin ger  i  ba lansen e  

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

K.1 Økonomisk oppståelse av 

eiendeler/kapital 

0  K.5 Andre endringer i volum ellers 0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0  AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0  AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

AN.21 Naturkapital 0  AF Gjeld 0 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0  K.6 Endring i klassifikasjoner 0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  K.61 Endringer i sektoromfang og 

struktur 

0 

K.2 Økonomisk forsvinning av ikke-

produsert kapital 

0  AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 

K.21 Uttømming av naturressurser 0  AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0 

AN.21 Naturkapital 0  AF Gjeld 0 

K.22 Annen økonomisk forsvinning av 

ikke-produsert kapital 

0  K.62 Endringer i klassifiseringen av 

eiendeler og gjeld 

0 

AN.21 Naturkapital 0  AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0  AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF Gjeld 0 

K.3 Tap ved katastrofer 0  Andre volumendringer, totalt 0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0  AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0  AN.11 Fast realkapital 0 

AF Finansielle eiendeler 0  AN.12 Lagerbeholdninger 0 

K.4 Ikke-kompensert beslagleggelse 0  AN.13 Verdigjenstander 0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0  AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0  AN.21 Naturkapital 0 

AF Finansielle eiendeler 0  AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0 

K.5 Andre endringer i volum ellers 0  AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0  AF Gjeld 0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0  AF.1 Monetært gull og SDR  

AF Finansielle eiendeler 0  AF.2 Sedler og bankinnskudd  

K.6 Endring i klassifikasjoner 0  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer  

K.61 Endringer i sektoromfang og 

struktur 

0  AF.4 Lån 0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0  AF.6 Forsikring-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

0 

AF Finansielle eiendeler 0  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

K.62 Endringer i klassifiseringen av 

eiendeler og gjeld 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0  

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0 

AF Finansielle eiendeler 0 

Andre volumendringer, totalt 0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0 

AN.11 Fast realkapital 0 

AN.12 Lagerbeholdninger 0 

AN.13 Verdigjenstander 0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

0 

AN.21 Naturkapital 0 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0 

AF Finansielle eiendeler 0 

AF.1 Monetært gull og SDR  

AF.2 Sedler og bankinnskudd  

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer  

AF.4 Lån 0 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

0 

AF.6 Forsikring-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

 B.102 Endringer i nettoformue på grunn av 

andre volumendringer i balansene 

-1 
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II I. 3 .2 :  Konto  for  omvu rd ering  

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

K.7 Nominelle kapitalgevinster/-tap (+/–)   K.7 Nominelle kapitalgevinster/-tap (–/+)  

AN Ikke-finansiell kapital 8  AF Gjeld 0 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

5  AF.1 Monetært gull og SDR  

AN.11 Fast realkapital 5  AF.2 Sedler og bankinnskudd 0 

AN.12 Lagerbeholdninger 0  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 0 

AN.13 Verdigjenstander 0  AF.4 Lån 0 

AN.2 Ikke-produsert ikke-finansiell 

kapital 

3  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

0 

AN.21 Naturkapital 3  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

0 

AN.22 Kontrakter, leasingkontrakter 

og lisenser 

0  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av goodwill 

og markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

AF Finansielle eiendeler 2  

AF.1 Monetært gull og SDR  

AF.2 Sedler og bankinnskudd  

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 1 

AF.4 Lån  

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

1 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

 B.103 Endringer i nettoformue på grunn 

av nominelle kapitalgevinster/-tap 

10 

III.3.2.1: Konto for nøytrale kapitalgevinster/-tap 

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

K.71 Nøytrale kapitalgevinster/-tap (+/–)   K.71 Nøytrale kapitalgevinster/-tap (–/+)  

AN Ikke-finansiell kapital 6  AF Gjeld 3 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

5  AF.1 Monetært gull og SDR  

AN.11 Fast realkapital 5  AF.2 Sedler og bankinnskudd 1 

AN.12 Lagerbeholdninger 0  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 0 

AN.13 Verdigjenstander 0  AF.4 Lån 1 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

1  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

0 

AN.21 Naturkapital 1  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

0 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 1 

AF Finansielle eiendeler 3  

AF.1 Monetært gull og SDR  

AF.2 Sedler og bankinnskudd 2 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 1 

AF.4 Lån 0 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

0 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

0 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

 B.1031 Endringer i nettoformue på grunn 

av nøytrale kapitalgevinster/-tap 

6 

III.3.2.2: Konto for kapitalgevinster/-tap til realverdi 

Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

K.72 Kapitalgevinster/-tap til realverdi 

(+/–) 

  K.72 Kapitalgevinster/-tap til realverdi 

(–/+) 

 

AN Ikke-finansiell kapital 2  AF Gjeld -3 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

0  AF.1 Monetært gull og SDR  

AN.11 Fast realkapital 0  AF.2 Sedler og bankinnskudd -1 

AN.12 Lagerbeholdninger 0  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 0 
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Endringer i eiendeler  Endringer i gjeld og nettoformue 

AN.13 Verdigjenstander 0  AF.4 Lån -1 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

2  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

0 

AN.21 Naturkapital 2  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld -1 

AF Finansielle eiendeler -1  

AF.1 Monetært gull og SDR  

AF.2 Sedler og bankinnskudd -2 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 0 

AF.4 Lån 0 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

1 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

0 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 

 B.1032 Endringer i nettoformue på grunn av 

kapitalgevinster/-tap til realverdi 

4 

IV: Balanser 

IV.1: Åpningsbalanse 

Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

AN Ikke-finansiell kapital 159  AF Gjeld 121 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

124  AF.1 Monetært gull og SDR  

AN.11 Fast realkapital 121  AF.2 Sedler og bankinnskudd 38 

AN.12 Lagerbeholdninger 1  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 0 

AN.13 Verdigjenstander 2  AF.4 Lån 43 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

35  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

 

AN.21 Naturkapital 35  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

5 



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/667 

 

Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 35 

AF Finansielle eiendeler 172  

AF.1 Monetært gull og SDR  

AF.2 Sedler og bankinnskudd 110 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 25 

AF.4 Lån 8 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

22 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

4 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 3 

 B.90 Nettoformue 210 

IV.2: Balanseendringer 

Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

 Endringer i eiendeler i alt   Endringer i gjeld i alt 

AN Ikke-finansiell kapital 11  AF Gjeld 6 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

7  AF.1 Monetært gull og SDR  

AN.11 Fast realkapital 7  AF.2 Sedler og bankinnskudd 0 

AN.12 Lagerbeholdninger 0  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 0 

AN.13 Verdigjenstander 0  AF.4 Lån 6 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

4  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

0 

AN.21 Naturkapital 4  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

0 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 0 
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Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

AF Finansielle eiendeler 4  

AF.1 Monetært gull og SDR  

AF.2 Sedler og bankinnskudd 2 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 0 

AF.4 Lån 0 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

1 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

0 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 1 

 B.10 Endringer i nettoformue 9 

B.101 Endringer i nettoformue på 

grunn av sparing og 

kapitaloverføringer 

-1 

B.102 Endringer i nettoformue på 

grunn av andre 

volumendringer i balansene 

0 

B.103 Endringer i nettoformue på 

grunn av nominelle 

kapitalgevinster/-tap 

10 

B.1031 Endringer i nettoformue på 

grunn av nøytrale 

kapitalgevinster/-tap 

6 

B.1032 Endringer i nettoformue på 

grunn av kapitalgevinster/-

tap til realverdi 

4 

IV: Balanser 

IV.3: Avslutningsbalanse 

Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

AN Ikke-finansiell kapital 170  AF Gjeld 127 

AN.1 Produsert ikke-finansiell 

kapital 

131  AF.1 Monetært gull og SDR  

AN.11 Fast realkapital 128  AF.2 Sedler og bankinnskudd 38 

AN.12 Lagerbeholdninger 1  AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 0 

AN.13 Verdigjenstander 2  AF.4 Lån 49 
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Eiendeler  Gjeld og nettoformue 

AN.2 Ikke-produsert ikke-

finansiell kapital 

39  AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

0 

AN.21 Naturkapital 39  AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

5 

AN.22 Kontrakter, 

leasingkontrakter og 

lisenser 

0  AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AN.23 Kjøp minus salg av 

goodwill og 

markedsføringskapital 

0  AF.8 Andre fordringer/gjeld 35 

AF Finansielle eiendeler 176  

AF.1 Monetært gull og SDR  

AF.2 Sedler og bankinnskudd 112 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer 25 

AF.4 Lån 8 

AF.5 Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

23 

AF.6 Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

4 

AF.7 Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

0 

AF.8 Andre fordringer/gjeld 4 

 B.90 Nettoformue 219 
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VEDLEGG B 

Oversikt over tabellene 

Tabell nr. Innhold i tabellene 
Frist t + måneder (dager 

der det er angitt)(1) 
Periode(2) 

1 Hovedstørrelser – kvartalsvis 2 f.o.m 1. kvartal 1995  

1 Hovedstørrelser – årlig 2/9 f.o.m 1995 

2 Hovedstørrelser for offentlig forvaltning – årlig 3/9 f.o.m 1995 

3 Tabeller etter næring – årlig 9/21 f.o.m 1995 

5 Konsum i husholdninger etter formål – årlig 9 f.o.m 1995 

6 Konto for finanstransaksjoner etter sektor (transaksjoner) – 

årlig 

9 f.o.m 1995 

7 Balanse for finansielle eiendeler og gjeld – årlig 9 f.o.m 1995 

8 Konto for ikke-finansielle transaksjoner etter sektor – årlig 9 f.o.m 1995 

801 Konto for ikke-finansielle transaksjoner etter sektor – 

kvartalsvis 

85 dager(4)(5)(6) f.o.m 1. kvartal 1999 

9 Skatteinntekter og innbetalte trygde- og pensjonspremier 

etter type skatt og trygde- og pensjonspremier og etter 

mottakende undersektor, herunder listen over skatter og 

trygde- og pensjonspremier i henhold til nasjonal 

klassifikasjon — årlig 

9 f.o.m 1995 

10 Tabeller etter næring og etter region, NUTS nivå 2 — årlig 12(3)/24 f.o.m 2000 

11 Utgifter i offentlig forvaltning etter formål — årlig 12 f.o.m 1995 

12 Tabeller etter næring og etter region, NUTS nivå 3 — årlig 24 f.o.m 2000 

13 Husholdningenes kontoer etter region, NUTS nivå 2 — 

årlig 

24 f.o.m 2000 

15 Tilgangstabell i basispriser inkl. omregning til  

kjøperpriser — årlig 

36 f.o.m 2010 

16 Anvendelsestabell i kjøperpriser — årlig 36 f.o.m 2010 

17 Symmetrisk kryssløpstabell i basispriser — femårlig 36 f.o.m 2010 

20 Kryssklassifisering av fast realkapital etter næring og 

eiendeler — årlig 

24 f.o.m 2000 

22 Kryssklassifisering av bruttoinvestering i fast realkapital 

etter næring og eiendeler — årlig 

24 f.o.m 1995 

26 Balanse for ikke-finansiell kapital — årlig 24 f.o.m 1995 

27 Konto for finanstransaksjoner for offentlig forvaltning — 

kvartalsvis 

85 dager(4)(5) f.o.m 1. kvartal 1999 
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Tabell nr. Innhold i tabellene 
Frist t + måneder (dager 

der det er angitt)(1) 
Periode(2) 

28 Offentlig forvaltnings gjeld (i henhold til Maastricht-

kriteriene) — kvartalsvis 

3 f.o.m 1. kvartal 2000 

29 Opptjente pensjonsrettigheter i trygde- og 

pensjonsordninger — treårlig 

24 f.o.m 2012 

t  = Referanseperiode (år eller kvartal). 

(1) I alle tilfeller skal variablene oversendes til Kommisjonen (Eurostat) senest samme dag som de offentliggjøres av den nasjonale 

myndighet. Ved revisjon av data som allerede er oversendt til Kommisjonen (Eurostat), skal slike reviderte data oversendes til 

Kommisjonen (Eurostat) senest samme dag som de offentliggjøres av den nasjonale myndighet. 

(2) Gjelder hele tabellen unntatt utvalgte poster (se nærmere opplysninger om de enkelte tabellene). 

(3) Gjelder utvalgte poster (se nærmere opplysninger om de enkelte tabellene). 

(4) Fristen på 85 dager gjelder for medlemsstater som har euro som valuta. For medlemsstater som ikke har euro som valuta er fristen 

for oversending av data tre måneder. Dersom det angis at dataene ikke offentliggjøres på nasjonalt plan, skal de foreløpige data 

som den enkelte medlemsstat har oversendt innen fristen på 85 dager, ikke offentliggjøres på EU-plan. Den berørte medlemsstat 

skal oversende tilsvarende sluttførte dataene innen fristen på tre måneder. Oversending av sesongjusterte størrelser og størrelser i 

kjedeindekserende volumer innen 85 dager er frivillig. For medlemsstater som tiltrer Den økonomiske og monetære union etter at 

denne forordning trer i kraft er gjeldende frist for oversending 85 dager etter medlemsstatens tiltredelse. 

(5) Dersom medlemsstaten oversender hele datasettet innen 85 dager er det ikke nødvendig å oversende data ved tremånedersfristen. 

(6) For medlemsstater med et bruttonasjonalprodukt i løpende priser på under 1 % av Unionens samlede BNP, skal bare data om 

utvalgte poster være obligatorisk (se tabell 801 for nærmere opplysninger). 

Tabell 1 — Hovedstørrelser — kvartalsvis(1) og årlig 

Kode Variabler Inndeling(2) 

Løpen-

de 

priser 

Foregående års 

priser og kjede-

indekserende 

volumer(10) 

Bruttoprodukt og bruttonasjonalprodukt 

B.1g 1.  Bruttoprodukt til basispriser A*10 x x 

D.21 2.  a)  Produktskatter(3)  x x 

D.31 b)  Produktsubsidier(3)  x x 

B.1*g 3.  Bruttonasjonalprodukt til markedspriser  x x 

Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse 

P.3 4.  Konsum i alt  x x 

P.3 5.  a)  Konsum i husholdninger (innenlandsk begrep) Varighet(4) x x 

P.3 b)  Konsum i husholdninger (nasjonalt begrep)  x x 

P.3 6.  Konsum i ideelle organisasjoner  x x 

P.3 7.  Konsum i offentlig forvaltning  x x 

P.31 a)  Individuelt konsum  x x 

P.32 b)  Kollektivt konsum  x x 

P.4 8.  Sluttkonsum  x x 

P.41 a)  Personlig konsum  x x 
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Kode Variabler Inndeling(2) 

Løpen-

de 

priser 

Foregående års 

priser og kjede-

indekserende 

volumer(10) 

P.5 9.  Bruttoinvestering  x x 

P.51g a)  Bruttoinvestering i fast realkapital AN_F6(5) x x 

P.52 b)  Lagerendringer  x x(6) 

P.53 c)  Anskaffelser minus avhending av verdigjenstander  x x(6) 

P.6 10.  Eksport av varer (fob) og tjenester  x x 

P.61 a)  Varer  x x 

P.62 b)  Tjenester  x x 

 Eksport av varer (fob) og tjenester til S.2I Medlemsstater 

som har euro som valuta, Den europeiske sentralbank og 

andre institusjoner og organer i euroområdet(7) 

 x x 

 S.xx (S.21-S.2I) Medlemsstater som ikke har euro som 

valuta og Den europeiske unions institusjoner og organer 

(med unntak av Den europeiske sentralbank og andre 

institusjoner og organer i euroområdet)(7) 

 x x 

 Eksport av varer (fob) og tjenester til S.22 Tredjestater 

og internasjonale organisasjoner som ikke er 

hjemmehørende i EU(7) 

 x x 

P.7 11.  Import av varer (fob) og tjenester  x x 

P.71 a)  Varer  x x 

P.72 b)  Tjenester  x x 

 Import av varer (fob) og tjenester fra S.2I Medlemsstater 

som har euro som valuta, Den europeiske sentralbank og 

andre institusjoner og organer i euroområdet(7) 

 x x 

 Import av varer (fob) og tjenester fra S.xx (S.21-S.2I) 

Medlemsstater som ikke har euro som valuta og Den 

europeiske unions institusjoner og organer (med unntak 

av Den europeiske sentralbank og andre institusjoner og 

organer i euroområdet)(7) 

 x x 

 Import av varer (fob) og tjenester fra S.22 Tredjestater 

og internasjonale organisasjoner som ikke er hjemme-

hørende i EU(7) 

 x x 

B.11 12.  Overskudd på vare- og tjenestebalansen overfor utlandet  x x(6) 

Brutto driftsresultat og blandet inntekt, skatter på produksjon og import, subsidier 

B.2g + B.3g 13.  Brutto driftsresultat og blandet inntekt  x  

D.2 14.  Skatter på produksjon og import  x  

D.3 15.  Subsidier  x  
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Kode Variabler Inndeling(2) 

Løpen-

de 

priser 

Foregående års 

priser og kjede-

indekserende 

volumer(10) 

Folkemengde, sysselsetting, lønnskostnader 

 16.  Data om folkemengde og sysselsetting    

POP a)  Folkemengde i alt (antall tusen personer)    

EMP b)  Sysselsetting i innenlandske produksjonsenheter 

(antall tusen sysselsatte, tusen utførte timeverk og 

tusen jobber(8)) og sysselsetting av innlendinger 

(antall tusen personer)  

A*10(9)   

ESE c)  Selvstendig næringsdrivende A*10(9)   

EEM d)  Lønnstakere A*10(9)   

D.1 17.  Lønnskostnader i innenlandske produksjonsenheter og til 

innenlandske lønnstakere 

A*10 x  

D.11 a)  Lønn A*10 x  

D.12 b)  Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier A*10 x  

(1)  Kvartalsvise data skal oppgis i ikke-sesongjustert form og i sesongjustert form (herunder kalenderkorrigeringer der det er relevant). 

Sesongjusterte kvartalsvise data i foregående års priser skal ikke oppgis. Oversending av kvartalsvise data som bare omfatter 

kalenderkorrigeringer er frivillig.  

(2)  Dersom inndeling ikke er angitt, betyr det totaløkonomien.  

(3)  Inndeling i skatter og subsidier er frivillig for kvartalsregnskaper.  

(4)  Inndeling etter varighet for årsregnskaper: varige goder, halv-varige goder, ikke-varige goder, tjenester. Inndeling etter varighet for 

kvartalsregnskaper: varige varer og øvrige.  

(5)  AN_F6: Inndeling etter fast realkapital:  

AN.111 boliger  

AN.112 andre bygninger og anlegg  

AN.113 + AN.114 maskiner og utstyr + våpensystemer 

—  AN.1131 transportmidler 

—  AN.1132 IKT-utstyr(*) 

—  AN.1139 + AN.114 andre maskiner og annet utstyr + våpensystemer(*)  

AN.115 avlede/dyrkede biologiske ressurser  

AN.117 produkter omfattet av immaterialrett  

(*)  På frivillig basis. 

(6)  Bare i foregående års priser.  

(7)  Import og eksport skal deles inn i:  

a)  S.2I Medlemsstater som har euro som valuta, Den europeiske sentralbank og andre institusjoner og organer i euroområdet,  

b)  S.xx (S.21-S.2I) Medlemsstater som ikke har euro som valuta og Den europeiske unions institusjoner og organer (med unntak 

av Den europeiske sentralbank og andre institusjoner og organer i euroområdet) (7) 

c)  S.22 Tredjestater og internasjonale organisasjoner som ikke er hjemmehørende i EU, idet det tas hensyn til: 

—  inndelingene for ØMU og EU bør representere den faktiske sammensetningen ved utgangen av hver referanseperiode 

(«foranderlig sammensetning»), 

—  størrelser for referanseperiodene fra og med 2012 skal obligatorisk oppgis i løpende priser, foregående års priser og 

kjedeindekserende volumer,  

—  størrelser for referanseperiodene 2008–2011 skal obligatorisk oppgis i løpende priser og kan frivillig oppgis i foregående 

års priser og kjedeindekserende volumer, 

—  størrelser for referanseperiodene 1999–2007 kan frivillig oppgis i løpende priser,  

(8)  Frivillig.  

(9)  A*10 bare for sysselsetting i alt, selvstendig næringsdrivende og lønnstakere i innenlandske produksjonsenheter.  

(10)  Årlige og kvartalsvise størrelser i foregående års priser skal ikke oppgis for referanseåret 1995. 

Tabell 2 — Hovedstørrelser for offentlig forvaltning 

Kode Transaksjon 
Sektorer og 

undersektorer(*)(1)(2) 

P.1 Produksjon S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.11 + P.12 — Markedsrettet produksjon og produksjon for eget bruk S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 
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Kode Transaksjon 
Sektorer og 

undersektorer(*)(1)(2) 

P.13 — Ikke-markedsrettet produksjon S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.131 Betalinger for ikke-markedsrettet produksjon S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.132 Ikke-markedsrettet produksjon, øvrig S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.11 + P.12 + P.131 Markedsrettet produksjon, produksjon for eget bruk og betalinger 

for ikke-markedsrettet produksjon 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.2 Produktinnsats S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.1g Bruttoprodukt S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.51c Kapitalslit S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.1n Nettoprodukt S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.1p Lønnskostnader, betalt S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.29p Næringsskatter, betalt S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.39r Næringssubsidier, mottatte S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.2n Driftsresultat, netto S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.2r Skatter på produksjon og import, mottatte S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.21r Produktskatter, mottatte S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.211r Merverdiavgift, mottatt S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.29r Næringsskatter, mottatte S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.4r Formuesinntekt, mottatt(1) S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.41r Rente, mottatt(1) S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.42r + D.43r + D.44r 

+ D.45r 

Annen formuesinntekt, mottatt(1) S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.3p Subsidier, betalte S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.31p Produktsubsidier, betalte S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/675 

 

 

Kode Transaksjon 
Sektorer og 

undersektorer(*)(1)(2) 

D.39p Næringssubsidier, betalte S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.4p Formuesinntekt, betalt(1) S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.4p_S.1311 herav til undersektoren statsforvaltning (S.1311)(1)(4) S.1312, S.1313, S.1314 

D.4p_S.1312 herav til undersektoren delstatsforvaltning (S.1312)(1)(4) S.1311, S.1313, S.1314 

D.4p_S.1313 herav til undersektoren kommuneforvaltning (S.1313)(1)(4) S.1311, S.1312, S.1314 

D.4p_S.1314 herav til undersektoren trygdeforvaltning (S.1314)(1)(4) S.1311, S.1312, S.1313 

D. 41 p — Rente, betalt(1) S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.42p + D.43p + 

D.44p + D.45p 

— Annen formuesinntekt, betalt(1) S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.5n Primære inntekter, netto S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.5r Skatter på inntekt, formue osv., mottatte S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.61r Netto trygde- og pensjonspremier, mottatte S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.611r — herav arbeidsgivers faktiske trygde- og pensjonspremier S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.613r — herav husholdningers faktiske trygde- og pensjonspremier S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.7r Andre løpende overføringer, mottatte(1) S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.5p Skatter på inntekt, formue osv., betalte S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.62p Stønader utenom sosiale naturaloverføringer, betalte S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.632p Sosiale naturaloverføringer — kjøpt markedsrettet produksjon, 

betalte 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.62p+D.632p Stønader utenom sosiale naturaloverføringer og sosiale 

naturaloverføringer — kjøpt markedsrettet produksjon, betalte 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.7p Andre løpende overføringer, betalte(1) S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.7p_S.1311 herav til undersektoren statsforvaltning (S.1311)(1)(4) S.1312, S.1313, S.1314 

D.7p_S.1312 herav til undersektoren delstatsforvaltning (S.1312)(1)(4) S.1311, S.1313, S.1314 
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Kode Transaksjon 
Sektorer og 

undersektorer(*)(1)(2) 

D.7p_S.1313 herav til undersektoren kommuneforvaltning (S.1313)(1)(4) S.1311, S.1312, S.1314 

D.7p_S.1314 herav til undersektoren trygdeforvaltning (S.1314)(1)(4) S.1311, S.1312, S.1313 

B.6n Disponibel inntekt, netto S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.3 Konsum S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.31 — Individuelt konsum S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.32 — Kollektivt konsum S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.8 Korreksjon for endringer i pensjonsrettigheter S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.8g Sparing, brutto S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.8n Sparing, netto S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.9r Kapitaloverføringer, mottatte(1) S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.91r —  Kapitalskatter, mottatte(1) S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.92r+D.99r —  Andre kapitaloverføringer og investeringstilskudd,  

mottatte(1)(2) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.9p Kapitaloverføringer, betalte(1)(2) S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.9p_S.1311 herav til undersektoren statsforvaltning (S.1311)(1)(2)(4) S.1312, S.1313, S.1314 

D.9p_S.1312 herav til undersektoren delstatsforvaltning (S.1312)(1)(2)(4) S.1311, S.1313, S.1314 

D.9p_S.1313 herav til undersektoren kommunalforvaltning (S.1313)(1)(2)(4) S.1311, S.1312, S.1314 

D.9p_S.1314 herav til undersektoren trygdeforvaltning (S.1314)(1)(2)(4) S.1311, S.1312, S.1313 

D.92p —  Investeringstilskudd, betalt S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.5 Bruttoinvestering S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.51g — Bruttoinvestering i fast realkapital S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.52+P.53 —  Lagerendringer og anskaffelser minus avhending av 

verdigjenstander 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

NP Anskaffelser minus avhending av ikke-finansiell ikke-produsert 

kapital 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 
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Kode Transaksjon 
Sektorer og 

undersektorer(*)(1)(2) 

OP5ANP Bruttoinvestering og anskaffelser minus avhending av ikke-

finansiell ikke-produsert kapital 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.9 Nettofinansinvestering (+/-) S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

TE Samlede utgifter S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

TR Samlede inntekter S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.995 Kapitaloverføringer fra offentlig forvaltning til de berørte sektorer 

svarende til skatter og trygde- og pensjonspremier som er utlignet, 

men som trolig ikke vil bli innbetalt(1)(2)(3) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

PTC Skattekreditter i alt, betalte(5)(6)(7) S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

TC — herav skattekreditter som overstiger skattegjelden(5)(6)(7) S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

(*) Sektorer og undersektorer: 

S.13 Inndeling av offentlig forvaltning i undersektorer: 

—  S.13 Offentlig forvaltning 

—  S.1311 Statsforvaltning 

—  S.1312 Delstatsforvaltning 

—  S.1313 Kommuneforvaltning 

—  S.1314 Trygdeforvaltning 

(1) Data om undersektorer skal konsolideres innenfor hver sektor, men ikke mellom sektorer. Data for sektor S.13 er lik summen av 

data for undersektorene, unntatt for post D.4, D.7 og D.9 (og deres underposter), der det bør foretas konsolidering mellom 

undersektorene (med opplysninger om motparten). 

(2) D.995 skal trekkes fra D.99r. Ingen beløp for D.995 skal inngå under D.9p. 

(3) Inndeling etter mottakende undersektor er frivillig. 

(4) Dersom det er foretatt betydelige betalinger mellom undersektorer i forbindelse med andre poster enn D.4, D.7 eller D.9 og 

underposter, bes det om at det redegjøres for dette i fotnoter. 

(5) Skattekreditt er en form for skattelette som trekkes direkte fra den skatt som skattepliktige husholdninger eller foretak ellers skulle 

ha betalt. «Skattekreditter, betalte» er skattekreditter der eventuelle beløp som overstiger skattegjelden (som ellers ville forfalt til 

betaling) utbetales til den skattepliktige. Hele den skattekreditt som skal utbetales skal registreres som offentlige utgifter 

(«Skattekreditter i alt, betalte», PTC) med angivelse av «Overført beløp» (TC) , som er skattekreditt som overstiger skattegjelden 

og som skal utbetales til skattebetaleren. 

(6) Oversending av data om undersektorer er frivillig. 

(7) Oversending av data for referanseårene før 2012 er frivillig. Oversending er obligatorisk for referanseårene fra 2012. 

Tabell 3 — Tabeller etter næring 

Kode Variabler Inndeling(1)(3) 
Løpende 

priser 

Foregående 

års priser og 

kjede-

indekserende 

volumer(2) 

Produksjon 

P.1 1.  Produksjon i basispriser etter næring A*21/A*64 x  

P.2 2.  Produktinnsats i kjøperpriser etter næring A*21/A*64 x  

B.1g 3.  Bruttoprodukt i basispriser etter næring A*21/A*64 x x 

P.51c 4.  Kapitalslit etter næring A*21/A*64 x x 

B.2n+B.3n 5.  Netto driftsresultat og blandet inntekt A*21/A*64 x  

D.29 – D.39 6.  Næringsskatter minus næringssubsidier A*21/A*64 x  
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Kode Variabler Inndeling(1)(3) 
Løpende 

priser 

Foregående 

års priser og 

kjede-

indekserende 

volumer(2) 

Investering 

P.5 7.  Bruttoinvestering  x x 

P.51g a)  Bruttoinvestering i fast realkapital etter 

næring 

A*10 (A*21(5))/A*10 

(A*64(5)) 

x x 

  Inndeling etter fast realkapital AN_F6 A*10 (A*21(5))/A*10 

(A*64(5)) 

x x 

P.52 b)  Lagerendringer etter næring A*10 (A*21(5))/A*10 

(A*64(5)) 

x x(6) 

P.53 c)  Anskaffelser minus avhending av 

verdigjenstander 

 x x(6) 

Sysselsetting og lønnskostnader    

EMP 8.  Sysselsetting etter næring (antall tusen 

personer, tusen utførte timeverk(4) og tusen 

jobber(5)) 

A*21/A*64   

ESE a)  selvstendig næringsdrivende etter næring 

(antall tusen personer, tusen utførte 

timeverk(4) og tusen jobber(5)) 

A*21/A*64   

EEM b)  lønnstakere etter næring (antall tusen 

personer, tusen utførte timeverk(4) og 

tusen jobber(5)) 

A*21/A*64   

D.1 9.  Lønnskostnader etter næring A*21/A*64 x  

D.11 a)  Lønn etter næring A*21/A*64 x  

AN_F6: Inndeling etter fast realkapital: 

AN.111 boliger 

AN.112 andre bygninger og anlegg 

AN.113 + AN.114 maskiner og utstyr + våpensystemer 

—  AN.1131 transportmidler 

—  AN.1132 IKT-utstyr(*), (**) 

—  AN.1139 + AN.114 andre maskiner og annet utstyr + våpensystemer(*), (**) 

AN.115 avlede/dyrkede biologiske ressurser 

AN.117 produkter omfattet av immaterialrett(**) 

(*) Frivillig. 

(**) Bare totaløkonomien. 

(1) Inndeling etter næring i henhold til NACE-klassifikasjonen. Det førstnevnte inndelingsnivået gjelder for oversending ved t+9 

måneder. Det andre nevnte inndelingsnivået gjelder for oversending ved t+21 måneder. Dersom inndeling ikke er angitt, betyr det 

totaløkonomien. 

(2) Størrelser i foregående års priser skal ikke oppgis for referanseåret 1995. 

(3) For inndelinger på nivå A*64 er oversending av data om post «beregnet leie for egen bolig» (post 44 — «Omsetning og drift av 

fast eiendom») obligatorisk bare for variablene P.1, P.2 og B.1g. 

(4) Oversending av data om timeverk på NACE-nivå A*64 er frivillig. 

(5) Frivillig. 

(6) Bare i foregående års priser. 
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Tabell 5 — Konsum i husholdninger 

Kode Variabler Inndeling 
Løpende 

priser 

Foregående 

års priser og 

kjedeindekse-

rende 

volumer(2) 

P.3 1.  Konsum i husholdninger etter formål Coicop-grupper(1) x x 

P.3 2.  Innenlandske og utenlandske husholdningers 

konsum på det økonomiske territorium 

 x x 

P.33 3.  Innenlandske husholdningers konsum i 

utlandet 

 x x 

P.34 4.  Utenlandske husholdningers konsum på det 

økonomiske territorium 

 x x 

P.3 5.  Innenlandske husholdningers konsum på det 

økonomiske territorium og i utlandet 

 x x 

(1) Størrelser i foregående års priser skal ikke oppgis for referanseåret 1995. 

(2) Coicop-gruppene 12.2 «Prostitusjon» og 12.7 «Andre tjenester, ikke ellers nevnt» skal oppgis i aggregert form. 

Tabell 6 — Konto for finanstransaksjoner etter sektor 

(Transaksjoner, kontoer for andre volumendringer og omvurdering — konsoliderte og ikke-konsoliderte — og 

opplysninger om motparten(*)) 

 
Total-

økonomien 

Ikke-finansielle 

foretak, 

herunder 

undersektorer(1) 

Finansielle 

foretak, 

herunder 

undersek-

torer(2) 

Offentlig 

forvaltning, 

herunder 

undersektorer

(3) 

Hushold-

ninger og 

ideelle 

organisasjo-

ner(4) 

Utlandet, 

herunder 

undersek-

torer(5) 

Transaksjoner/volum-

endringer(**)/omvurdering 

av finansielle 

instrumenter(**) 

ENS S.1 S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.2 

Finansielle eiendeler F.A x x x x x x 

Monetært gull og 

spesielle trekkrettigheter 

(SDR) 

F.1 x x x x x x 

Monetært gull F.11 x x x x x x 

Spesielle 

trekkrettigheter 

F.12 x x x x x x 

Sedler og bankinnskudd F.2 x x x x x x 

Sedler F.21 x x x x x x 

Overførbare 

innskudd 

F.22 x x x x x x 

Andre bankinnskudd F.29 x x x x x x 

Omsettelige gjeldspapirer F.3 x x x x x x 

Kortsiktige F.31 x x x x x x 

Langsiktige F.32 x x x x x x 
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Total-

økonomien 

Ikke-finansielle 

foretak, 

herunder 

undersektorer(1) 

Finansielle 

foretak, 

herunder 

undersek-

torer(2) 

Offentlig 

forvaltning, 

herunder 

undersektorer

(3) 

Hushold-

ninger og 

ideelle 

organisasjo-

ner(4) 

Utlandet, 

herunder 

undersek-

torer(5) 

Transaksjoner/volum-

endringer(**)/omvurdering 

av finansielle 

instrumenter(**) 

ENS S.1 S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.2 

Lån F.4 x x x x x x 

Kortsiktige F.41 x x x x x x 

Langsiktige F.42 x x x x x x 

Egenkapital og aksjer/ 

andeler i investeringsfond 

F.5 x x x x x x 

Egenkapital F.51 x x x x x x 

Børsnoterte aksjer F.511 x x x x x x 

Ikke-børsnoterte 

aksjer 

F.512 x x x x x x 

Annen egenkapital F.519 x x x x x x 

Aksjer/andeler i 

investeringsfond 

F.52 x x x x x x 

Aksjer/andeler i 

pengemarkedsfond(6) 

F.521 x x x x x x 

Aksjer/andeler i 

investeringsfond, 

unntatt penge-

markedsfond(6) 

F.522 x x x x x x 

Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

F.6 x x x x x x 

Forsikringstekniske 

avsetninger til 

skadeforsikring 

F.61 x x x x x x 

Livsforsikrings- og 

livrenterettigheter 

F.62 x x x x x x 

Pensjonsrettigheter, 

pensjonskassers krav 

mot pensjonsfor-

valter og rettigheter 

til andre ytelser enn 

pensjon 

F.63+ 

F.64+  

F.65 

x x x x x x 

Pensjonsrettigheter(6) F.63 x x x x x x 

Pensjonskassenes 

krav mot 

pensjonsforvalter(6) 

F.64 x x x x x x 

Rettigheter til andre 

ytelser enn pensjon(6) 

F.65 x x x x x x 

Avsetninger til utbe-

talinger i henhold til 

standardiserte 

garantier 

F.66 x x x x x x 

Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

F.7 x x x x x x 
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Total-

økonomien 

Ikke-finansielle 

foretak, 

herunder 

undersektorer(1) 

Finansielle 

foretak, 

herunder 

undersek-

torer(2) 

Offentlig 

forvaltning, 

herunder 

undersektorer

(3) 

Hushold-

ninger og 

ideelle 

organisasjo-

ner(4) 

Utlandet, 

herunder 

undersek-

torer(5) 

Transaksjoner/volum-

endringer(**)/omvurdering 

av finansielle 

instrumenter(**) 

ENS S.1 S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.2 

Finansielle 

derivater(6) 

F.71 x x x x x x 

Personalopsjoner(6) F.72 x x x x x x 

Andre fordringer F.8 x x x x x x 

Handelskreditter og 

forskudd 

F.81 x x x x x x 

Andre fordringer 

unntatt 

handelskreditter og 

forskudd 

F.89 x x x x x x 

Gjeld F.L x x x x x x 

Monetært gull og 

spesielle trekkrettigheter 

(SDR) 

F.1 x x x x x x 

Monetært gull F.11 x x x x x x 

Spesielle 

trekkrettigheter 

F.12 x x x x x x 

Sedler og bankinnskudd F.2 x x x x x x 

Sedler F.21 x x x x x x 

Overførbare 

innskudd 

F.22 x x x x x x 

Andre bankinnskudd F.29 x x x x x x 

Omsettelige gjeldspapirer F.3 x x x x x x 

Kortsiktige F.31 x x x x x x 

Langsiktige F.32 x x x x x x 

Lån F.4 x x x x x x 

Kortsiktige F.41 x x x x x x 

Langsiktige F.42 x x x x x x 

Egenkapital og 

aksjer/andeler i 

investeringsfond 

F.5 x x x x x x 

Egenkapital F.51 x x x x x x 

Børsnoterte aksjer F.511 x x x x x x 

Ikke-børsnoterte 

aksjer 

F.512 x x x x x x 

Annen egenkapital F.519 x x x x x x 

Aksjer/andeler i 

investeringsfond 

F.52 x x x x x x 
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Total-

økonomien 

Ikke-finansielle 

foretak, 

herunder 

undersektorer(1) 

Finansielle 

foretak, 

herunder 

undersek-

torer(2) 

Offentlig 

forvaltning, 

herunder 

undersektorer

(3) 

Hushold-

ninger og 

ideelle 

organisasjo-

ner(4) 

Utlandet, 

herunder 

undersek-

torer(5) 

Transaksjoner/volum-

endringer(**)/omvurdering 

av finansielle 

instrumenter(**) 

ENS S.1 S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.2 

Aksjer/andeler i 

pengemarkedsfond(6) 

F.521 x x x x x x 

Aksjer/andeler i 

investeringsfond, 

unntatt penge-

markedsfond(6) 

F.522 x x x x x x 

Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte 

garantiordninger 

F.6 x x x x x x 

Forsikringstekniske 

avsetninger til 

skadeforsikring 

F.61 x x x x x x 

Livsforsikrings- og 

livrenterettigheter 

F.62 x x x x x x 

Pensjonsrettigheter, 

pensjonskassers krav 

mot pensjonsfor-

valter og rettigheter 

til andre ytelser enn 

pensjon 

F.63+ 

F.64+  

F.65 

x x x x x x 

Pensjonsrettigheter(6) F.63 x x x x x x 

Pensjonskassenes 

krav mot 

pensjonsforvalter(6) 

F.64 x x x x x x 

Rettigheter til andre 

ytelser enn pensjon(6) 

F.65 x x x x x x 

Avsetninger til 

utbetalinger i 

henhold til 

standardiserte 

garantier 

F.66 x x x x x x 

Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

F.7 x x x x x x 

Finansielle 

derivater(6) 

F.71 x x x x x x 

Personalopsjoner(6) F.72 x x x x x x 

Annen gjeld F.8 x x x x x x 

Handelskreditter og 

forskudd 

F.81 x x x x x x 

Annen gjeld unntatt 

handelskreditter og 

forskudd 

F.89 x x x x x x 

Netto anskaffelse av 

finanskapital(7) 

F.A x x x x x x 
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Total-

økonomien 

Ikke-finansielle 

foretak, 

herunder 

undersektorer(1) 

Finansielle 

foretak, 

herunder 

undersek-

torer(2) 

Offentlig 

forvaltning, 

herunder 

undersektorer

(3) 

Hushold-

ninger og 

ideelle 

organisasjo-

ner(4) 

Utlandet, 

herunder 

undersek-

torer(5) 

Transaksjoner/volum-

endringer(**)/omvurdering 

av finansielle 

instrumenter(**) 

ENS S.1 S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.2 

Netto gjeldsstiftelse(7) F.L x x x x x x 

Netto finanstransak-

sjoner(7) 

 x x x x x x 

(*) Innsending av ikke-konsoliderte opplysninger om motparten er frivillig og begrenset til følgende motsektorer: 

—  S.11 Ikke-finansielle foretak 

—  S.12 Finansielle foretak 

—  S.13 Offentlig forvaltning 

—  S.14 + S.15 Husholdninger og ideelle organisasjoner 

—  S.2 Utlandet 

(**) Ikke-konsoliderte regnskaper over andre volumendringer og omvurdering er obligatorisk for referanseårene fra og med 2012, men 

begrenset til følgende sektorer og instrumenter: 

—  S.11 Ikke-finansielle foretak 

—  S.12 Finansielle foretak 

—  S.13 Offentlig forvaltning 

—  S.14 + S.15 Husholdninger og ideelle organisasjoner 

—  S.2 Utlandet 

—  F.1 Monetært gull og spesielle trekkrettigheter (SDR) 

—  F.2 Sedler og bankinnskudd 

—  F.3 Omsettelige gjeldspapirer 

—  F.4 Lån 

—  F.5 Egenkapital og aksjer og andeler i investeringsfond 

—  F.6 Forsikrings-, pensjons- og standardiserte garantiordninger 

—  F.7 Finansielle derivater og personalopsjoner 

—  F.8 Andre fordringer/gjeld 

Oversending av konsoliderte kontoer for andre volumendringer og omvurdering er frivillig. 

(1) Ikke-finansielle foretak: 

—  S.11 Ikke-finansielle foretak — i alt 

—  S.11001 Alle offentlige ikke-finansielle foretak (frivillige opplysninger). 

(2) Finansielle foretak: 

—  S.12 Finansielle foretak — i alt 

—  S.121+S.122+S.123 Monetære finansinstitusjoner 

—  S.121 Sentralbanken 

—  S.122+S.123 Innskuddsinstitusjoner, unntatt sentralbanken, og pengemarkedsfond (inndeling er frivillig) 

—  S.124 Investeringsfond, unntatt pengemarkedsfond 

—  S.125 + S.126+S.127 Andre finansformidlere, unntatt forsikringsselskaper og pensjonskasser, finansielle hjelpeforetak og 

konserninterne finansinstitusjoner og pengeutlånere (inndeling er frivillig) 

—  S.128+S.129 Forsikringsselskaper og pensjonskasser (inndeling er frivillig) 

—  S.12001 Alle offentlige finansielle foretak (frivillige opplysninger). 

(3) Inndeling av offentlig forvaltning i undersektorer: 

—  S.13 Offentlig forvaltning — i alt 

—  S.1311 Statsforvaltning 

—  S.1312 Delstatsforvaltning 

—  S.1313 Kommuneforvaltning 

—  S.1314 Trygdeforvaltning 

(4) Husholdninger og ideelle organisasjoner (inndeling er frivillig for referanseårene før 2012): 

— S.14+S.15 Husholdninger og ideelle organisasjoner — i alt 

— S.14 Husholdninger 

— S.15 Ideelle organisasjoner 

(5) Utlandet: 

S.2 Utlandet — i alt (inndeling er frivillig) 

S.21 Medlemsstater og EUs institusjoner og organer 

S.2I Medlemsstater som har euro som valuta, Den europeiske sentralbank og andre institusjoner og organer i euroområdet 

S.22 Tredjestater og internasjonale organisasjoner som ikke er hjemmehørende i EU, idet det tas hensyn til: 

—  inndelingene for ØMU og EU bør representere den faktiske sammensetningen ved utgangen av hver referanseperiode 

(«foranderlig sammensetning»), 

—  ikke-obligatoriske data bør ikke oppgis for referanseperioder før 1999. 

(6) Frivillig. 

(7) Bare for «transaksjoner med finansielle instrumenter», men ikke relevant for «volumendringer», «omvurdering av finansielle 

instrumenter» og opplysninger om motsektorer. 
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Tabell 7 — Balanse for finansielle eiendeler og gjeld (Beholdninger av finansielle instrumenter — konsoliderte 

og ikke-konsoliderte — og opplysninger om motpart(*)) 

 
Total-

økonomien 

Ikke-

finansielle 

foretak, 

herunder 

undersek-

torer(1) 

Finansielle 

foretak, 

herunder 

undersek-

torer(2) 

Offentlig 

forvaltning, 

herunder 

undersek-

torer(3) 

Hushold-

ninger og 

ideelle 

organisasjo-

ner(4) 

Utlandet, 

herunder 

undersek-

torer(5) 

Beholdninger av finansi-

elle eiendeler og gjeld 
ENS S.1 S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.2 

Finansielle eiendeler AF.A x x x x x x 

Monetært gull og spesi-

elle trekkrettigheter 

(SDR) 

AF.1 x x x x x x 

Monetært gull AF.11 x x x x x x 

Spesielle 

trekkrettigheter 

AF.12 x x x x x x 

Sedler og bankinnskudd AF.2 x x x x x x 

Sedler AF.21 x x x x x x 

Overførbare 

innskudd 

AF.22 x x x x x x 

Andre bankinnskudd AF.29 x x x x x x 

Omsettelige gjelds-

papirer 

AF.3 x x x x x x 

Kortsiktige  AF.31 x x x x x x 

Langsiktige AF.32 x x x x x x 

Lån AF.4 x x x x x x 

Kortsiktige AF.41 x x x x x x 

Langsiktige AF.42 x x x x x x 

Egenkapital og 

aksjer/andeler i investe-

ringsfond 

AF.5 x x x x x x 

Egenkapital AF.51 x x x x x x 

Børsnoterte aksjer AF.511 x x x x x x 

Ikke-børsnoterte 

aksjer 

AF.512 x x x x x x 

Annen egenkapital AF.519 x x x x x x 

Aksjer/andeler i 

investeringsfond 

AF.52 x x x x x x 

Aksjer/andeler i 

pengemarkeds-

fond(6) 

AF.521 x x x x x x 

Aksjer/andeler i 

investeringsfond, 

unntatt pengemar-

kedsfond(6) 

AF.522 x x x x x x 

Forsikrings-, pensjons- 

og standardiserte 

garantiordninger 

AF.6 x x x x x x 

Forsikringstekniske 

avsetninger til 

skadeforsikring 

AF.61 x x x x x x 

Livsforsikrings- og 

livrenterettigheter 

AF.62 x x x x x x 
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Total-

økonomien 

Ikke-

finansielle 

foretak, 

herunder 

undersek-

torer(1) 

Finansielle 

foretak, 

herunder 

undersek-

torer(2) 

Offentlig 

forvaltning, 

herunder 

undersek-

torer(3) 

Hushold-

ninger og 

ideelle 

organisasjo-

ner(4) 

Utlandet, 

herunder 

undersek-

torer(5) 

Beholdninger av finansi-

elle eiendeler og gjeld 
ENS S.1 S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.2 

Pensjonsrettigheter, 

pensjonskassers krav 

mot pensjonsfor-

valter og rettigheter 

til andre ytelser enn 

pensjon 

AF.63+ 

AF.64+ 

AF.65 

x x x x x x 

Pensjonsret-

tigheter(6) 

AF.63 x x x x x x 

Pensjonskassenes 

krav mot pensjons-

forvalter(6) 

AF.64 x x x x x x 

Rettigheter til andre 

ytelser enn 

pensjon(6) 

AF.65 x x x x x x 

Avsetninger til utbe-

talinger i henhold til 

standardiserte 

garantier 

AF.66 x x x x x x 

Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

AF.7 x x x x x x 

Finansielle 

derivater(6) 

AF.71 x x x x x x 

Personalopsjoner(6) AF.72 x x x x x x 

Andre fordringer AF.8 x x x x x x 

Handelskreditter og 

forskudd 

AF.81 x x x x x x 

Andre fordringer 

unntatt handels-

kreditter og forskudd 

AF.89 x x x x x x 

Gjeld AF.L x x x x x x 

Monetært gull og 

spesielle trekkrettigheter 

(SDR) 

AF.1 x x x x x x 

Monetært gull AF.11 x x x x x x 

Spesielle trekk-

rettigheter 

AF.12 x x x x x x 

Sedler og bankinnskudd AF.2 x x x x x x 

Sedler AF.21 x x x x x x 

Overførbare inn-

skudd 

AF.22 x x x x x x 

Andre bankinnskudd AF.29 x x x x x x 

Omsettelige gjelds-

papirer 

AF.3 x x x x x x 

Kortsiktige  AF.31 x x x x x x 



Nr. 53/686 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

 

 
Total-

økonomien 

Ikke-

finansielle 

foretak, 

herunder 

undersek-

torer(1) 

Finansielle 

foretak, 

herunder 

undersek-

torer(2) 

Offentlig 

forvaltning, 

herunder 

undersek-

torer(3) 

Hushold-

ninger og 

ideelle 

organisasjo-

ner(4) 

Utlandet, 

herunder 

undersek-

torer(5) 

Beholdninger av finansi-

elle eiendeler og gjeld 
ENS S.1 S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.2 

Langsiktige AF.32 x x x x x x 

Lån AF.4 x x x x x x 

Kortsiktige AF.41 x x x x x x 

Langsiktige AF.42 x x x x x x 

Egenkapital og 

aksjer/andeler i 

investeringsfond 

AF.5 x x x x x x 

Egenkapital AF.51 x x x x x x 

Børsnoterte aksjer AF.511 x x x x x x 

Ikke-børsnoterte 

aksjer 

AF.512 x x x x x x 

Annen egenkapital AF.519 x x x x x x 

Aksjer/andeler i 

investeringsfond 

AF.52 x x x x x x 

Aksjer/andeler i 

pengemarkeds-

fond(6) 

AF.521 x x x x x x 

Aksjer/andeler i 

investeringsfond, 

unntatt pengemar-

kedsfond(6) 

AF.522 x x x x x x 

Forsikrings-, pensjons- 

og standardiserte 

garantiordninger 

AF.6 x x x x x x 

Forsikringstekniske 

avsetninger til 

skadeforsikring 

AF.61 x x x x x x 

Livsforsikrings- og 

livrenterettigheter 

AF.62 x x x x x x 

Pensjonsrettigheter, 

pensjonskassers krav 

mot pensjonsfor-

valter og rettigheter 

til andre ytelser enn 

pensjon 

AF.63 + 

AF.64 + 

AF.65 

x x x x x x 

Pensjonsret-

tigheter(6) 

AF.63 x x x x x x 

Pensjonskassenes 

krav mot 

pensjonsforvalter(6) 

AF.64 x x x x x x 

Rettigheter til andre 

ytelser enn 

pensjon(6) 

AF.65 x x x x x x 

Avsetninger til 

utbetalinger i 

henhold til 

standardiserte 

garantier 

AF.66 x x x x x x 

Finansielle derivater og 

personalopsjoner 

AF.7 x x x x x x 



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/687 

 

 

 
Total-

økonomien 

Ikke-

finansielle 

foretak, 

herunder 

undersek-

torer(1) 

Finansielle 

foretak, 

herunder 

undersek-

torer(2) 

Offentlig 

forvaltning, 

herunder 

undersek-

torer(3) 

Hushold-

ninger og 

ideelle 

organisasjo-

ner(4) 

Utlandet, 

herunder 

undersek-

torer(5) 

Beholdninger av finansi-

elle eiendeler og gjeld 
ENS S.1 S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.2 

Finansielle 

derivater(6) 

AF.71 x x x x x x 

Personalopsjoner(6) AF.72 x x x x x x 

Annen gjeld AF.8 x x x x x x 

Handelskreditter og 

forskudd 

AF.81 x x x x x x 

Annen gjeld unntatt 

handelskreditter og 

forskudd 

AF.89 x x x x x x 

Finansielle eiendeler(7) AF.A x x x x x x 

Gjeld(7) AF.L x x x x x x 

Finansiell nettoformue(7) BF.90 x x x x x x 

(*) Innsending av ikke-konsoliderte opplysninger om motparten er frivillig og begrenset til følgende motsektorer: 

—  S.11 Ikke-finansielle foretak 

—  S.12 Finansielle foretak 

—  S.13 Offentlig forvaltning 

—  S.14 + S.15 Husholdninger og ideelle organisasjoner 

—  S.2 Utlandet 

(1) Ikke-finansielle foretak: 

—  S.11 Ikke-finansielle foretak — i alt 

—  S.11001 Alle offentlige ikke-finansielle foretak (frivillige opplysninger). 

(2) Finansielle foretak: 

—  S.12 Finansielle foretak — i alt 

—  S.121+S.122+S.123 Monetære finansinstitusjoner 

—  S.121 Sentralbanken 

—  S.122+S.123 Innskuddsinstitusjoner unntatt sentralbanken, og pengemarkedsfond (inndeling er frivillig) 

—  S.124 Investeringsfond, unntatt pengemarkedsfond 

—  S.125 + S.126+S.127 Andre finansformidlere, unntatt forsikringsselskaper og pensjonskasser, finansielle hjelpeforetak og 

konserninterne finansinstitusjoner og pengeutlånere (inndeling er frivillig) 

—  S.128+S.129 Forsikringsselskaper og pensjonskasser (inndeling er frivillig) 

—  S.12001 Alle offentlige finansielle foretak (frivillige opplysninger). 

(3) Inndeling av undersektorer i offentlig forvaltning: 

—  S.13 Offentlig forvaltning — i alt 

—  S.1311 Statsforvaltning 

—  S.1312 Delstatsforvaltning 

—  S.1313 Kommuneforvaltning 

—  S.1314 Trygdeforvaltning 

(4) Husholdninger og ideelle organisasjoner (inndeling er frivillig for referanseårene før 2012): 

—  S.14+S.15 Husholdninger og ideelle organisasjoner — i alt 

—  S.14 Husholdninger 

—  S.15 Ideelle organisasjoner 

(5) Utlandet: 

—  S.2 Utlandet — i alt (inndeling er frivillig) 

—  S.21 Medlemsstater og EUs institusjoner og organer 

—  S.2I Medlemsstater som har euro som valuta, Den europeiske sentralbank og andre institusjoner og organer i euroområdet 

—  S.22 Tredjestater og internasjonale organisasjoner som ikke er hjemmehørende i EU, idet det tas hensyn til: 

—  inndelingene for ØMU og EU bør representere den faktiske sammensetningen ved utgangen av hver referanseperiode 

(«foranderlig sammensetning»), 

—  Ikke-obligatoriske data bør ikke oppgis for referanseperioder før 1999. 

(6)  Frivillig. 

(7) Opplysninger om motparten er ikke relevant for denne posten. 
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Tabell 8 — Konto for ikke-finansielle transaksjoner etter sektor – årlig 

 Transaksjoner og saldoposter Sektorer 

  S.1 S.11 S.11001  S.12 S.12001  S.13 S.14+S.15 S.14(1) S.15(1) S.1N S.2 

 

I  Produksjonskonto/konto for varer og 

tjenester for utlandet 
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P.1 Produksjon x x o  x o  x x x x  

(P.11+P.12 +P.131) Markedsrettet produksjon, produksjon for 

eget bruk og betalinger for annen ikke-

markedsrettet produksjon 

  x  

P.11 —  Markedsrettet produksjon x x o  x o x x x x 

P.12 —  Produksjon for eget bruk x x o x o x x x x 

P.13 —  Ikke-markedsrettet produksjon x  x x  x 

P.7 Import av varer og tjenester   x 

P.71 —  Import av varer x 

P.72 —  Import av tjenester x 

P.72F —  Import av FISIM o 

(D.21 — D.31) Produktskatter minus produktsubsidier x  x  

Anvendelse 2 

P.2 Produktinnsats x x o  x o  x x x x  

P.6 —  Eksport av varer og tjenester  x 

P.61 —  Eksport av varer x 

P.62 —  Eksport av tjenester x 

P.62F — —  Eksport av FISIM o 

B.1g Bruttoprodukt/bruttonasjonalprodukt x x o  x o  x x x x x  
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 Transaksjoner og saldoposter Sektorer 

  S.1 S.11 S.11001  S.12 S.12001  S.13 S.14+S.15 S.14(1) S.15(1) S.1N S.2 

 

I  Produksjonskonto/konto for varer og 

tjenester for utlandet 
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o
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B.11 Overskudd på vare- og tjenestebalansen 

overfor utlandet 

 x 

  

P.51c Kapitalslit x x o  x o  x x x x  

B.1n Nettoprodukt/nettonasjonalprodukt x x o x o x x x x x  

 II.1.1  Konto for inntektsopptjening 

Tilgang 
Sektorer 

  S.1 S.11 S.11001  S.12 S.12001  S.13 S.14+S.15 S.14(1) S.15(1) S.1N S.2 

B.1g Bruttoprodukt/bruttonasjonalprodukt x x o  x o  x x x x x  

D.3 Subsidier x x o x o x x x x x 

D.31 —  Produktsubsidier x     x 

D.39 —  Næringssubsidier x x o  x o  x x x x  

Anvendelse  

D.1 Lønnskostnader x x o  x o  x x x x  x 

D.11 —  Lønn x x o  x o  x x x x x 

D.12 —  Arbeidsgivers trygde- og pensjons-

premier 

x x o  x o  x x x x x 

D.2 Skatter på produksjon og import x x o  x o x x x x x  

D.21 —  Produktskatter x  x  

D.29 —  Næringsskatter x x o  x o  x x x x   

(B.2g+ B.3g) Driftsresultat, brutto + blandet inntekt, 

brutto 

x x o  x o  x x x x 
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 Transaksjoner og saldoposter Sektorer 

  S.1 S.11 S.11001  S.12 S.12001  S.13 S.14+S.15 S.14(1) S.15(1) S.1N S.2 

 

I  Produksjonskonto/konto for varer og 

tjenester for utlandet 
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B.2g —  Driftsresultat, brutto x        x x    

B.3g —  Blandet inntekt, brutto x        x x    

 II.1.2  Konto for allokering av primære 

inntekter 

Tilgang 

Sektorer 

S.1 S.11 S.11001  S.12 S.12001  S.13 S.14+S.15 S.14(1) S.15(1) S.1N S.2 

(B.2g+B.3g) Driftsresultat, brutto + blandet inntekt, 

brutto 

x x o  x o  x x x x  

B.2g —  Driftsresultat, brutto x   x x   

B.3g —  Blandet inntekt, brutto x x x 

D.1 Lønnskostnader x x x x 

D.11 —  Lønn x x x x 

D.12 —  Arbeidsgivers trygde- og pensjons-

premier 

x x x x 

D.2 Skatter på produksjon og import x x  x 

D.21 —  Produktskatter x x x 

D.211 — —  Merverdiavgift x x x 

D.212 — —  Skatter på import utenom 

merverdiavgift 

x x x 

D.214 — —  Produktskatter utenom merverdi-

avgift og skatter på import 

x x x 

D.29 —  Næringsskatter x x x 

D.4 Formuesinntekt x x o  x o  x x x x  x 

D.41 —  Rente(2) x x o x o x x x x x 

D.42 —  Selskapsinntekt til fordeling x x o x o x x x x x 
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 Transaksjoner og saldoposter Sektorer 

  S.1 S.11 S.11001  S.12 S.12001  S.13 S.14+S.15 S.14(1) S.15(1) S.1N S.2 

 

I  Produksjonskonto/konto for varer og 

tjenester for utlandet 
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D.421 — —  Utbytte o o o  o o  o o o o  o 

D.422 — —  Uttak av inntekter fra selskaps-

lignende foretak 

o o o o o o o o o o 

D.43 —  Reinvestert fortjeneste på 

direkteinvesteringer i/fra utlandet 

x x o  x o  x x x x x 

D.43S2I — —  Reinvestert fortjeneste fra uten-

landske direkteinvesteringer i euro-

området(3)(4) 

 x o  x o  

D.43S2X — —  Reinvestert fortjeneste fra uten-

landske direkteinvesteringer utenfor 

euroområdet(3)(4) 

 x o x o 

D.43S21 — —  Reinvestert fortjeneste fra 

utenlandske direkteinvesteringer i 

EU(3) 

 x o x o 

D.43S22 — —  Reinvestert fortjeneste fra 

utenlandske direkteinvesteringer 

utenfor EU(3) 

 x o x o 

D.44 —  Annen inntekt fra investeringer x x o  x o  x x x x  x 

D.441 — —  Inntekt fra investering som skal 

tilskrives forsikringstakere(3) 

x x o  x o  x x x x x 

D.442 — —  Inntekt fra investering fra 

pensjonsrettigheter(3) 

x x o x o x x x x x 

D.443 — —  Inntekt fra investering som skal 

tilskrives andelseiere i kollektive 

investeringsfond(3) 

x x o x o x x x x x 

D.45 —  Grunnrente mv. x x o  x o  x x x x  

B.4g Næringsinntekt, brutto o x o  x o  o o o o 
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 Transaksjoner og saldoposter Sektorer 

  S.1 S.11 S.11001  S.12 S.12001  S.13 S.14+S.15 S.14(1) S.15(1) S.1N S.2 
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D.41g Rente før allokering av FISIM, i alt(2) x x o  x o  x x x x  x 

Anvendelse  

D.3 Subsidier x  x  x 

D.31 —  Produktsubsidier x x x 

D.39 —  Næringssubsidier x x x 

D.4 Formuesinntekt x x o  x o  x x x x  x 

D.41 —  Rente(2) x x o  x o  x x x x x 

D.42 —  Selskapsinntekt til fordeling x x o  x o  x 

D.421 — —  Utbytte o o o  o o o 

D.422 — —  Uttak av inntekter fra 

selskapslignende foretak 

o o o  o o o 

D.43 —  Reinvestert fortjeneste på 

direkteinvesteringer i/fra utlandet 

x x o  x o   x x x  x 

D.43S2I — —  Reinvestert fortjeneste fra 

utenlandske direkteinvesteringer i 

euroområdet(3)(4) 

 x o  x o  

D.43S2X — —  Reinvestert fortjeneste fra 

utenlandske direkteinvesteringer 

utenfor euroområdet(3)(4) 

x o  x o 

D.43S21 — —  Reinvestert fortjeneste fra 

utenlandske direkteinvesteringer i 

EU(3) 

x o  x o 

D.43S22 — —  Reinvestert fortjeneste fra 

utenlandske direkteinvesteringer 

utenfor EU(3) 

x o  x o 

D.44 —  Annen inntekt fra investeringer x x o  x o  x x x x  x 
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 Transaksjoner og saldoposter Sektorer 

  S.1 S.11 S.11001  S.12 S.12001  S.13 S.14+S.15 S.14(1) S.15(1) S.1N S.2 
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D.441 — —  Inntekt fra investering som skal 

tilskrives forsikringstakere(3) 

x x o  x o  x x x x  x 

D.442 — —  Inntekt fra investering fra pensjons-

rettigheter(3) 

x x o x o x x x x x 

D.443 — —  Inntekt fra investering som skal 

tilskrives andelseiere i kollektive 

investeringsfond(3) 

x x o x o x x x x x 

D.45 —  Grunnrente mv. x x o  x o  x x x x  

B.5g Primære inntekter, brutto/bruttonasjonal-

inntekt 

x x o x o x x x x 

   

D.41g Rente før allokering av FISIM, i alt(2) x x o  x o  x x x x  x 

 
II.2  Konto for sekundær inntekts-

fordeling 

Tilgang 

Sektorer 

S.1 S.11 S.11001  S.12 S.12001  S.13 S.14+S.15 S.14(1) S.15(1) S.1N S.2 

 

B.5g Primære inntekter, 

brutto/bruttonasjonalinntekt 

x x o  x o  x x x x  

D.5 Løpende skatter på inntekt, formue osv. x  x  x 

D.51 —  Inntektsskatter x x x 

D.59 —  Andre løpende skatter x x x 

D.6 Trygde- og pensjonspremier og stønader x x o  x o  x x x x  x 

D.61 —  Netto trygde- og pensjonspremier x x o x o x x x x x 
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D.611 — —  Arbeidsgivers faktiske trygde- og 

pensjonspremier(3) 

x x o  x o  x x x x  x 

D.612 — —  Arbeidsgivers beregnede trygde- og 

pensjonspremier(3) 

x x o x o x x x x x 

D.613 — —  Husholdningers faktiske trygde- og 

pensjonspremier(3) 

x x o x o x x x x x 

D.614 — —  Husholdningers trygde- og 

pensjonspremietillegg(3) 

x x o x o x x x x x 

D.61SC — —  Tjenesteandeler i trygde- og 

pensjonsordninger(3) 

x x o x o x x x x x 

D.62 —  Stønader utenom sosiale 

naturaloverføringer 

x  x x  x 

D.63 —  Sosiale naturaloverføringer x x x  

D.631 —  Sosiale naturaloverføringer — ikke-

markedsrettet produksjon 

o        o o    

D.632 —  Sosiale naturaloverføringer — kjøpt 

markedsrettet produksjon 

o o o 

D.7 Andre løpende overføringer x x o  x o  x x x x  x 

D.71 —  Netto skadeforsikringspremier x   x o  x  x 

D.72 —  Skadeforsikringserstatninger x x o x o x x x x x 

D.74 —  Løpende internasjonalt samarbeid x  x  x 

D. 74A — —  hvorav betalt til/mottatt av EU-

institusjoner (f.eks. EUF) 

  x 
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D.75 —  Diverse løpende overføringer(2) x x o  x o  x x x x  x 

D.76 —  EUs merverdiavgifts- og BNI-baserte 

egne midler 

 x 

Anvendelse  

D.5 Løpende skatter på inntekt, formue osv. x x o  x o  x x x x  x 

D.51 —  Inntektsskatter x x o  x o  x x x  x 

D.59 —  Andre løpende skatter x x o x o x x x x x 

D.6 Trygde- og pensjonspremier og stønader x x o  x o  x x x x x 

D.61 —  Netto trygde- og pensjonspremier x  x x  x 

D.611 — —  Arbeidsgivers faktiske trygde- og 

pensjonspremier(3) 

x x x x 

D.612 — —  Arbeidsgivers beregnede trygde- og 

pensjonspremier(3) 

x x x x 

D.613 — —  Husholdningers faktiske trygde- og 

pensjonspremier(3) 

x x x x 

D.614 — —  Husholdningers trygde- og 

pensjonspremietillegg(3) 

x x x x 

D.61SC — —  Tjenesteandeler i trygde- og 

pensjonsordninger(3) 

x x x x 

D.62 —  Stønader utenom sosiale 

naturaloverføringer 

x x o  x o  x x x x  x 

D.63 —  Sosiale naturaloverføringer x  x x  x  

D.631 —  Sosiale naturaloverføringer — ikke-

markedsrettet produksjon 

o x o o 

D.632 —  Sosiale naturaloverføringer — kjøpt 

markedsrettet produksjon 

o x o o 
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D.7 Andre løpende overføringer x x o  x o  x x x x  x 

D.71 —  Netto skadeforsikringspremier x x o  x o  x x x x x 

D.72 —  Skadeforsikringserstatninger x  x o x  x 

D.74 —  Løpende internasjonalt samarbeid x  x x 

D.74A — —  hvorav betalt til/mottatt av EU-

institusjoner (f.eks. EUF) 

x x  

D.75 —  Diverse løpende overføringer(2) x x o x o x x x x  x 

D.76 —  EUs merverdiavgifts- og BNI-baserte 

egne midler 

x  x   

B.7g Korrigert disponibel inntekt, brutto x x x x x  

    

B.6g Disponibel inntekt, brutto x x o  x o  x x x x 

 II.4.1  Konto for anvendelse av 

disponibel inntekt 
Sektorer 

 Tilgang S.1 S.11 S.11001  S.12 S.12001  S.13 S.14+S.15 S.14(1) S.15(1) S.1N S.2 

B.6g Disponibel inntekt, brutto x x o  x o  x x x x  

D.8 Korreksjon for endringer i 

pensjonsrettigheter 

x  x x  x 

Anvendelse  

P.3 Konsum x  x x x x  
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P.31 —  Individuelt konsum x  x x x x  

P.32 —  Kollektivt konsum x x  

D.8 Korreksjon for endringer i pensjonsret-

tigheter 

x x o  x o  x x x x  x 

B.8g Sparing, brutto x x o  x o  x x x x  

B.12 Driftsbalansen overfor utlandet  x 

 III.1.1  Konto for endringer i nettoformue 

på grunn av sparing og 

kapitaloverføringer 

Endringer i gjeld og nettoformue 

 

B.8g Sparing, brutto x x o  x o  x x x x  

B.12 Driftsbalansen overfor utlandet   x 

D.9r Kapitaloverføringer, mottatte x x o  x o  x x x x x 

D.91r —  Kapitalskatter, mottatte x  x  x 

D.92r —  Investeringstilskudd, mottatte(2) x x o  x o  x x x x x 

D.99r —  Andre løpende overføringer, mottatte(2) x x o x o x x x x x 

   

Endring i eiendeler  

D.9p Kapitaloverføringer, betalte x x o  x o  x x x x  x 

D.91p —  Kapitalskatter, betalte x x o  x o  x x x x 



   

 

 

N
r. 5

3
/6

9
8
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e 
3

1
.8

.2
0

1
7
 

 

 Transaksjoner og saldoposter Sektorer 

  S.1 S.11 S.11001  S.12 S.12001  S.13 S.14+S.15 S.14(1) S.15(1) S.1N S.2 

 

I  Produksjonskonto/konto for varer og 

tjenester for utlandet 

Tilgang T
o

ta
lø

k
o

n
o

m
i 

Ik
k

e-
fi

n
an

si
el

le
 

fo
re

ta
k

 

O
ff

en
tl

ig
e 

ik
k

e-

fi
n

an
si

el
le

 f
o

re
ta

k
 

 

F
in

an
si

el
le

 f
o

re
ta

k
 

O
ff

en
tl

ig
e 

fi
n

an
si

el
le

 f
o

re
ta

k
 

 

O
ff

en
tl

ig
 

fo
rv

al
tn

in
g

 

H
u

sh
o

ld
n

in
g

e
r 

o
g

 

id
ee

ll
e 

o
rg

an
is

as
jo

n
er

 

H
u

sh
o

ld
n

in
g

e
r 

Id
ee

ll
e 

o
rg

an
is

as
jo

n
er

 

Ik
k

e 
se

k
to

ri
se

rt
 

U
tl

an
d

et
 

D.92p —  Investeringstilskudd, betalte(2) x     x   x 

D.99p —  Andre kapitaloverføringer, betalte(2) x x o x o x x x x x 

P.51c Kapitalslit x x o  x o  x x x x  

B.10.1 Endring i nettoformue på grunn av sparing 

og kapitaloverføringer 

x x o  x o  x x x x x 

 III.1.2  Konto for anskaffelse av ikke-

finansiell kapital 

Endringer i gjeld og nettoformue 

Sektorer 

 S.1 S.11 S.11001  S.12 S.12001  S.13 S.14+S.15 S.14(1) S.15(1) S.1N S.2 

B.10.1 Endring i nettoformue på grunn av sparing 

og kapitaloverføringer 

x x o  x o  x x x x  x 

Endring i eiendeler  

P.5g Bruttoinvestering x x o  x o  x x x x  

P.51g —  Bruttoinvestering i fast realkapital x x o  x o  x x x x 

P.51c Kapitalslit x x o  x o  x x x x 

P.52 —  Lagerendringer x x o  x o x x x x 

P.53 —  Anskaffelser minus avhending av 

verdigjenstander 

x x o  x o  x x x x 

NP Anskaffelser minus avhending av ikke-

produsert kapital 

x x o  x o  x x x x  x 

B.9 Nettofinansinvestering (+/-) x x o  x o  x x x x x 
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DB.9 Avvik fra nettofinansinvestering i konto for 

finanstransaksjoner 

x x o  x o  x x x x  x 

Tilleggsopplysninger  

EMP Sysselsetting angitt i antall personer og 

antall utførte timeverk 

o o o  o o  x o o o  

OTE Utgifter i offentlig forvaltning, i alt  x  

OTR Inntekter i offentlig forvaltning, i alt x 

 

 = ikke relevant x = obligatorisk o = frivillig 

 

(1) Oversending av data om S.14 og S.15 for referanseårene før 2012 er frivillig. Oversending er obligatorisk for referanseårene f.o.m 2012. 

(2) Data om undersektorer bør generelt konsolideres innenfor hver sektor, men ikke mellom sektorer. For denne transaksjonen bør det imidlertid også konsolideres mellom undersektorer i offentligforvaltning (S.13), dvs. statsforvaltning, 

delstatsforvaltning, kommunalforvaltning og trygdeforvaltning. 

(3) Oversending av data for referanseårene før 2012 er frivillig. Oversending er obligatorisk for referanseårene f.o.m 2012. 

(4) Skal bare oversendes av medlemsstater som har euro som valuta. 
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Tabell 801 — Konto for ikke-finansielle transaksjoner etter sektor – kvartalsvis 

Kode Transaksjoner og saldoposter Sektorer 

  S.1 S.11(1) S.12(1) S.13 
S.14 + 

S.15(1) 
S.1N(1) S.2 

 

I  Produksjonskonto/konto for 

varer og tjenester for utlandet 
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P.1 Produksjon o o o o 

x 

o  

(P.11+P12+P131) herav markedsrettet produksjon, 

produksjon for eget bruk og 

betalinger for annen ikke-

markedsrettet produksjon 

  

P.7 Import av varer og tjenester   x 

P.71 —  Import av varer x 

P.72 —  Import av tjenester x 

P.72F —  Import av FISIM o 

D.21 — D.31 Produktskatter minus produkt-

subsidier 

x  x  

Anvendelse  

P.2 Produktinnsats o o o o o  

P.6 Eksport av varer og tjenester  x 

P.61 —  Eksport av varer x 

P.62 —  Eksport av tjenester x 

P.62F —  Eksport av FISIM o 

B.1g Bruttoprodukt/bruttonasjonal-

produkt 

x x x x x x  

B.11 Overskudd på vare- og tjeneste-

balansen overfor utlandet 

 x 

P51c Kapitalslit x x x x x  

B.1n Nettoprodukt/nettonasjonalprodukt x x x x x 

 II.1.1  Konto for inntektsopptjening 

Tilgang 

Sektorer 

S.1 
S.11 

(1) 
S.12(1) S.13 

S.14 + 

S.15(1) 

S.1N 

(1) 
S.2 

B.1g Bruttoprodukt/bruttonasjonal-

produkt 

x x x x x x  

D.3 Subsidier x x x x x x 

D.31 —  Produktsubsidier x  x 

D.39 —  Næringssubsidier x x x x x  

Anvendelse  

D.1 Lønnskostnader x x x x x  x 

D.2 Skatter på produksjon og import x x x x x x  

D.21 —  Produktskatter x  x 

D.29 —  Næringsskatter x x x x x  

B.2g+B.3g Driftsresultat, brutto + blandet 

inntekt, brutto 

x x x x x x  

B.3g —  Blandet inntekt, brutto x  x   
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Kode Transaksjoner og saldoposter Sektorer 

  S.1 S.11(1) S.12(1) S.13 
S.14 + 

S.15(1) 
S.1N(1) S.2 
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 II.1.2  Konto for allokering av 

primære inntekter 

Tilgang 

Sektorer 

S.1 
S.11 

(1) 
S.12(1) S.13 

S.14 + 

S.15(1) 

S.1N 

(1) 
S.2 

B.2g+B.3g Driftsresultat, brutto + blandet 

inntekt, brutto 

x x x x x x  

B.3g —  Blandet inntekt, brutto x   x  

D.1 Lønnskostnader x x x 

D.2 Skatter på produksjon og import x x  x 

D.21 —  Produktskatter x x x 

D.211 —  Merverdiavgift  x  

D.29 —  Næringsskatter x x x 

D.4 Formuesinntekt x(1) x x x x x 

D.41 —  Rente(2) x(1) x x x x x 

(D.42+D.43+D.44+D.45) —  Annen formuesinntekt, ikke 

ellers nevnt 

x(1) x x x x x 

D.42 —  Selskapsinntekt til fordeling x(1) x x x x x 

D.43 —  Reinvestert fortjeneste på 

direkteinvesteringer i/fra 

utlandet 

x(1) x x x x x 

D.43S2I —  Reinvestert fortjeneste fra 

utenlandske 

direkteinvesteringer i 

euroområdet 

 o o   

D.43S2X —  Reinvestert fortjeneste fra 

utenlandske direkteinvesterin-

ger utenfor euroområdet 

o o 

D.43S21 —  Reinvestert fortjeneste fra 

utenlandske direkteinvesterin-

ger i EU 

o o 

D.43S22 —  Reinvestert fortjeneste fra 

utenlandske direkteinvesterin-

ger utenfor EU 

o o 

D.44 —  Annen inntekt fra investeringer x(1) x x x x x 

D.45 —  Grunnrente mv. x(1) x x x x  

B.4g Næringsinntekt, brutto o x x o o 

D.41g Rente før allokering av FISIM, i 

alt(2) 

x(1) x x x x x 

Anvendelse  

D.3 Subsidier x  x  x x 

D.31 —  Produktsubsidier x x x x 

D.39 —  Næringssubsidier x x  x 
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Kode Transaksjoner og saldoposter Sektorer 

  S.1 S.11(1) S.12(1) S.13 
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D.4 Formuesinntekt x(1) x x x x  x 

D.41 —  Rente(2) x(1) x x x x x 

(D.42 + D.43 + D.44 + 

D.45) 

—  Annen formuesinntekt, ikke 

ellers nevnt 

x(1) x x x x x 

D.42 —  Selskapsinntekt til fordeling x(1) x x  x 

D.43 —  Reinvestert fortjeneste på 

direkteinvesteringer i/fra 

utlandet 

x(1) x x x 

D.43S2I —  Reinvestert fortjeneste fra 

utenlandske 

direkteinvesteringer i 

euroområdet 

 o o  

D.43S2X —  Reinvestert fortjeneste fra 

utenlandske 

direkteinvesteringer utenfor 

euroområdet 

o o 

D.43S21 —  Reinvestert fortjeneste fra 

utenlandske 

direkteinvesteringer i EU 

o o 

D.43S22 —  Reinvestert fortjeneste fra 

utenlandske 

direkteinvesteringer utenfor 

EU 

o o 

D.44 —  Annen inntekt fra investeringer x(1) x x x  x 

D.45 —  Leie mv. x(1) x x x x   

B.5g Primære inntekter, 

brutto/bruttonasjonalinntekt 

x x x x x 

D.41g Rente før allokering av FISIM, i 

alt(2) 

x(1) x x x x x 

 II.2  Konto for sekundær inntekts-

fordeling 

Tilgang 

Sektorer 

S.1 S.11(1) S.12(1) S.13 
S.14 + 

S.15(1) 
S.1N(1) S.2 

B.5g Primære inntekter, 

brutto/bruttonasjonalinntekt 

x x x x x  

D.5 Løpende skatter på inntekt, formue 

osv. 

x  x  x 

D.6 Trygde- og pensjonspremier og 

stønader 

x(1) x x x x  x 

D.61 —  Netto trygde- og 

pensjonspremier 

x(1) x x x x x 

D.62 —  Stønader utenom sosiale 

naturaloverføringer 

x(1)  x x 

D.63 —  Sosiale naturaloverføringer x(1) x   

D.7 Andre løpende overføringer x(1) x x x x  x 

D.71 —  Netto skadeforsikringspremier x(1)  x x  x 

D.72 — Skadeforsikringserstatninger x(1) x x x x x 

(D.74+D.75+D.76) —  Andre løpende overføringer, 

ikke ellers nevnt 

x(1) x x x x x 
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D.74 —  Løpende internasjonalt 

samarbeid 

o  o  o 

D.74A —  hvorav betalt til/mottatt av EU-

institusjoner (f.eks. EUF) 

 x 

D.75 —  Diverse løpende 

overføringer(2) 

o o o o o  o 

D.76 —  EUs merverdiavgifts- og BNI-

baserte egne midler 

 o 

Anvendelse  

D.5 Løpende skatter på inntekt, formue 

osv. 

x(1) x x x x  x 

D.6 Trygde- og pensjonspremier og 

stønader 

x(1) x x x x x 

D.61 —  Netto trygde- og pensjons-

premier 

x(1)  x x 

D.62 —  Stønader utenom sosiale 

naturaloverføringer 

x(1) x x x x  x 

D.63 —  Sosiale naturaloverføringer x(1)  x x   

D.631 —  Sosiale naturaloverføringer — 

ikke-markedsrettet produksjon 

x x   

D.632 —  Sosiale naturaloverføringer — 

kjøpt markedsrettet produksjon 

x x  

D.7 Andre løpende overføringer x(1) x x x x  x 

D.71 —  Netto skadeforsikringspremier x(1) x x x x x 

D.72 —  Skadeforsikringserstatninger x(1)  x x  x 

(D.74+D.75+D.76) —  Andre løpende overføringer, 

ikke ellers nevnt 

x(1) x x x x  x 

D.74 —  Løpende internasjonalt 

samarbeid 

o  o  o 

D.74A —  hvorav betalt til/mottatt av EU-

institusjoner (f.eks. EUF) 

x x  

D.75 —  Diverse løpende 

overføringer(2) 

o o o o o  o 

D.76 —  EUs merverdiavgifts- og BNI-

baserte egne midler 

o  o   

B.7g Korrigert disponibel inntekt, brutto  x x  

B.6g Disponibel inntekt, brutto x x x x x 
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Kode Transaksjoner og saldoposter Sektorer 

  S.1 S.11(1) S.12(1) S.13 
S.14 + 
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 II.4.1  Konto for anvendelse av 

disponibel inntekt 

Tilgang 

Sektorer 

S.1 S.11(1) S.12(1) S.13 
S.14 + 

S.15(1) 
S.1N(1) S.2 

B.6g Disponibel inntekt, brutto x x x x x   

D.8 Korreksjon for endring i pensjons-

rettigheter 

x  x  x 

Anvendelse  

P.3 Konsum x  x x  

P.31 —  Individuelt konsum x x x 

P.32 —  Kollektivt konsum x x  

D.8 Korreksjon for endring i pensjons-

rettigheter 

x x x x x  x 

B.8g Sparing, brutto x x x x x  

B.12 Driftsbalansen overfor utlandet  x 

 III.1.1  Konto for endringer i 

nettoformue på grunn av 

sparing og kapitaloverfø-

ringer 

Endringer i gjeld og nettoformue 

Sektorer 

S.1 S.11(1) S.12(1) S.13 
S.14 + 

S.15(1) 
S.1N(1) S.2 

B.8g Sparing, brutto x x x x x  

B.12 Driftsbalansen overfor utlandet  x 

D.9r Kapitaloverføringer, mottatte x(1) x x x x  x 

D.91r —  Kapitalskatter, mottatte x  x  x 

D.92r + D.99r —  Investeringstilskudd og andre 

kapitaloverføringer(2) 

x(1) x x x x x 

D.92r —  Investeringstilskudd, 

mottatte(2) 

o o o o o o 

D.99r —  Andre kapitaloverføringer, 

mottatte(2) 

o o o o o o 

Endring i eiendeler 

D.9p Kapitaloverføringer, betalte x(1) x x x x  x 

D.91p —  Kapitalskatter, betalte x(1) x x  x x 

D.92p + D.99p —  Investeringstilskudd og andre 

kapitaloverføringer(2) 

x(1) x x x x x 

D.92p —  Investeringstilskudd, betalte(2) o  o  o 

D.99p —  Andre kapitaloverføringer, 

betalte(2) 

o o o o o o 

P.51c Kapitalslit x x x x x   
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B.101 Endring i nettoformue på grunn av 

sparing og kapitaloverføringer 

x x x x x  x 

 III.1.2  Konto for anskaffelse av ikke-

finansiell kapital 

Sektorer 

 Endringer i gjeld og nettoformue 
S.1 S.11(1) S.12(1) S.13 

S.14 + 

S.15(1) 
S.1N(1) S.2 

B.101 Endring i nettoformue på grunn av 

sparing og kapitaloverføringer 

x x x x x  x 

 Endring i eiendeler  

P.5g Bruttoinvestering x x x x x  

P.51g —  Bruttoinvestering i fast 

realkapital 

x x x x x 

P.51c Kapitalslit x x x x x 

P.52 + P.53 —  Lagerendringer og netto 

anskaffelse av verdigjenstander 

x x x x x 

NP Anskaffelser minus avhending av 

ikke-produsert kapital 

x x x x x  x 

B.9 Nettofinansinvestering (+/-) x x x x x x 

DB.9 Avvik fra nettofinansinvestering i 

konto for finanstransaksjoner 

o o o o o o 

 Tilleggsopplysninger  

EMP Sysselsetting angitt i antall 

personer og antall utførte timeverk 

o o o o o  o 

OTE Utgifter i offentlig forvaltning, i alt  x   

OTR Inntekter i offentlig forvaltning, i 

alt 

x 

AN.111 Boliger  o  

AN.211 Grunn o 

 

 = ikke relevant x = obligatorisk o = frivillig 

 

(1) Frivillig for stater hvis BNP til løpende priser utgjør mindre enn 1 % av Unionens samlede BNP. Grenseverdien på 1 % er 

beregnet som et bevegelig gjennomsnitt på grunnlag av de tre siste tilgjengelige år. 

(2) Data om undersektorer bør generelt konsolideres innenfor hver sektor, men ikke mellom sektorer. For denne transaksjonen bør det 

imidlertid også konsolideres mellom undersektorer i offentlig forvaltning (s.13) dvs. statsforvaltning, delstatsforvaltning, 

kommuneforvaltning og trygdeforvaltning. 
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SESONGJUSTERING 

— Sesongjustering (herunder kalenderjustering der det er relevant) fra og med referanseåret 2014 er obligatorisk for: 

 Anvendelse: S.2/P.6, S.2/D.1+D.2+D.3+D.4, S.2/D.5+D.6+D.7, S.2/D.8, S.2/D.9 

 Tilgang: S.2/P.7, S.2/D.1+D.2+D.3+D.4, S.2/D.5+D.6+D.7, S.2/D.8, S.2/D.9 

 Saldoposter: S.1/B.1g, S.1/B.2g+B.3g, S.1/B.5g, S.1/B.6g, S.1/B.8g, S.1/B.9 

 Frist for oversendelse: tre virkedager etter tidsfristen for ikke-sesongjusterte data. 

— Sesongjustering (herunder kalenderjustering der det er relevant) fra og med referanseåret 2017 er obligatorisk for: 

 Anvendelse: S.11/D.1(a), S.11/P.51g(a), S.13/P.3, S.13/P.51g, S.13/OTE, S.14+S.15/D.4(a), S.14+S.15/D.5(a), 

S.14+S.15/D.61(a), S.14+S.15/D.7(a), S.14+S.15/D.8(a), S.14+S.15/P.31, S.14+S.15/P.51g(a) 

 Tilgang: S.13/OTR, S.14+S.15/D.1(a), S.14+S.15/D.4(a), S.14+S.15/D.62(a), S.14+S.15/D.7(a), S.14+S.15/D.8(a) 

 Saldoposter: S.11/B.1g(a), S.11/B.2g+B.3g(a), S.13/B.9, S.14+S.15/B.2g+B.3g(a), S.14+S.15/B.6g(a), 

S.14+S.15/B.8g(a) 

 Frist for oversendelse: tre virkedager etter tidsfristen for ikke-sesongjusterte data. 

— Sesongjustering (herunder kalenderjustering) er frivillig for: 

 Anvendelse: S.11/(P.52+P.53), S.11/D.5, S.14+S.15/D.62, S.14+S.15/D.63, S.2/P.61, S.2/P.62 

 Tilgang: S.14+S.15/D.61, S.14+S.15/D.63, S.2/P.71, S.2/P.72 

 Saldoposter: S.11/B.4g, S.11/B.9, S.14+S.15/B.3g, S.14+S.15/B.9 

 Frist for oversendelse: tre virkedager etter tidsfristen for ikke-sesongjusterte data. 

_______________ 

(a) Frivillig for stater hvis BNP til løpende priser utgjør mindre enn 1 % av Unionens samlede BNP. Grenseverdien på 1 % er beregnet 

som et bevegelig gjennomsnitt på grunnlag av de tre siste tilgjengelige år. 

VOLUMOPPLYSNINGER 

Data i kjedeindekserende volumer, etter sesongjustering (herunder kalenderjustering der det er relevant), er frivillig for: 

S.11/B1g, S.11/P.51g, S.14+S.15/P.31, S.14+S.15/P.51g. 

Frist for oversendelse: tre virkedager etter tidsfristen for ikke-sesongjusterte data. 

KILDER OG METODER 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om større metodiske eller andre endringer som har betydning for data 

som innberettes, senest tre måneder etter at en slik endring er trådt i kraft. 

Tabell 9 — Detaljert oversikt over betalte skatter og trygde- og pensjonspremier etter type og mottakende 

undersektor, herunder liste over skatter og trygde- og pensjonspremier i henhold til nasjonal klassifisering(*) 

Kode(**) Transaksjon 

D.2 Skatter på produksjon og import 

D.21 Produktskatter 

D.211 Merverdiavgift 

D.212 Skatter og avgifter på import utenom merverdiavgift 

D.2121 Importavgifter 

D.2122 Skatter på import utenom merverdiavgift og importavgifter 

D.2122a Avgifter på importerte landbruksprodukter 

D.2122b Monetære utjevningsbeløp på import 
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Kode(**) Transaksjon 

D.2122c Særavgifter 

D.2122d Generelle omsetningsskatter 

D.2122e Skatter på særlige tjenester 

D.2122f Overskudd fra importmonopoler 

D.214 Produktskatter utenom merverdiavgift og skatter på import 

D.214a Særavgifter og forbruksskatter 

D.214b Stempelavgifter 

D.214c Skatter på finans- og kapitaltransaksjoner 

D.214d Registreringsavgifter for kjøretøyer 

D.214e Skatter på underholdning 

D.214f Skatter på lotterier, pengespill og veddemål 

D.214g Skatter på forsikringspremier 

D.214h Andre skatter på særlige tjenester 

D.214i Generelle omsetningsskatter 

D.214j Overskudd fra fiskale monopoler 

D.214k Eksportavgifter og monetære utjevningsbeløp på eksport 

D.214l Produktskatter ikke ellers nevnt 

D.29 Næringsskatter 

D.29a Skatter på grunn, bygninger og andre anlegg 

D.29b Skatter på anvendelse av fast realkapital 

D.29c Lønnsskatter i alt 

D.29d Skatter på internasjonale transaksjoner 

D.29e Skatter på tillatelser til å drive forretnings- eller yrkesvirksomhet 

D.29f Skatter på forurensning 

D.29g For lav godtgjøring av merverdiavgift (fastsatsordning) 

D.29h Næringsskatter ikke ellers nevnt 

D.5 Løpende skatter på inntekt, formue osv. 

D.51 Inntektsskatter 

D.51a+D.51c1 Skatter på personers eller husholdningers inntekter, herunder kapitalgevinster 

D.51a Skatter på personers eller husholdningers inntekter, unntatt kapitalgevinster(1) 

D.51c1 Skatter på personers eller husholdningers kapitalgevinster(1) 
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Kode(**) Transaksjon 

D.51b+D51c2 Skatter på selskapers inntekter eller overskudd, herunder kapitalgevinster 

D.51b Skatter på selskapers inntekter eller overskudd, unntatt kapitalgevinster(1) 

D.51c2 Skatter på selskapers kapitalgevinster(1) 

D.51c3 Andre skatter på kapitalgevinster(1) 

D.51c Skatter på kapitalgevinster 

D.51d Skatter på gevinster fra lotterier eller pengespill 

D.51e Inntektsskatter ikke ellers nevnt 

D.59 Andre løpende skatter 

D.59a Løpende skatter på kapital 

D.59b Koppskatter 

D.59c Utgiftsskatter 

D.59d Husholdningers betalinger for tillatelser 

D.59e Skatter på internasjonale transaksjoner 

D.59f Andre løpende skatter ikke ellers nevnt 

D.91 Kapitalskatter 

D.91a Skatter på kapitaltransaksjoner 

D.91b Kapitalavgifter 

D.91c Andre kapitalskatter ikke ellers nevnt 

ODA Skatteinntekter i alt 

D.61 Netto trygde- og pensjonspremier 

D.611 Arbeidsgivers faktiske trygde- og pensjonspremier 

D.611C Arbeidsgivers faktiske trygde- og pensjonspremier underlagt offentlig forvaltning 

D.611V Arbeidsgivers frivillige faktiske trygde- og pensjonspremier 

D.61SC Tjenesteandeler i trygde- og pensjonsordninger(1) 

D.6111 Arbeidsgivers faktiske pensjonspremier(1) 

D.6112 Arbeidsgivers faktiske premier, unntatt trygde- og pensjonspremier(1) 

D.6121 Arbeidsgivers beregnede pensjonspremier(1) 

D.6122 Arbeidsgivers beregnede premier, unntatt trygde- og pensjonspremier(1) 

D.6131 Husholdningers faktiske pensjonspremier(1) 

D.6132 Husholdningers faktiske premier, unntatt trygde- og pensjonspremier(1) 

D.6141 Husholdningers pensjonspremietillegg(1) 
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Kode(**) Transaksjon 

D.6142 Husholdningers premietillegg, unntatt pensjonspremietillegg(1) 

D.612 Arbeidsgivers beregnede trygde- og pensjonspremier 

D.613 Husholdningers faktiske trygde- og pensjonspremier 

D.613c Husholdningers faktiske trygde- og pensjonspremier underlagt offentlig forvaltning 

D.613ce Arbeidstakers faktiske trygde- og pensjonspremier underlagt offentlig forvaltning 

D.613cs Selvstendig næringsdrivendes faktiske trygde- og pensjonspremier underlagt offentlig 

forvaltning(1) 

D.613cn Ikke-sysselsattes faktiske trygde- og pensjonspremier underlagt offentlig forvaltning(1) 

D.613v Husholdningers frivillige faktiske trygde- og pensjonspremier 

D.614 Husholdningers trygde- og pensjonspremietillegg(3) 

D.995 Kapitaloverføringer fra offentlig forvaltning til de berørte sektorer svarende til skatter og 

trygde- og pensjonspremier som er utlignet, men som trolig ikke vil bli innbetalt(2) 

D.995a Produktskatter som er utlignet, men som trolig ikke vil bli innbetalt(2) 

D.995b Andre produksjonsskatter som er utlignet, men som trolig ikke vil bli innbetalt(2) 

D.995c Inntektsskatter som er utlignet, men som trolig ikke vil bli innbetalt(2) 

D.995d Andre løpende skatter som er utlignet, men som trolig ikke vil bli innbetalt(2) 

D.995e Arbeidsgivers faktiske trygde- og pensjonspremier som er utlignet, men som trolig ikke vil bli 

innbetalt(2) 

D.995f Husholdningers faktiske trygde- og pensjonspremier som er utlignet, men som trolig ikke vil 

bli innbetalt(2) 

D.995fe Arbeidstakers faktiske trygde- og pensjonspremier som er utlignet, men som trolig ikke vil bli 

innbetalt(2) 

D.995fs Selvstendig næringsdrivendes faktiske trygde- og pensjonspremier som er utlignet, men som 

trolig ikke vil bli innbetalt(1) 

D.995fn Ikke-sysselsattes faktiske trygde- og pensjonspremier som er utlignet, men som trolig ikke vil 

bli innbetalt(1) 

D.995g Kapitalskatter som er utlignet, men som trolig ikke vil bli innbetalt(2) 

ODB Skatteinntekter og trygde- og pensjonspremier i alt, etter fradrag av beløp som er utlignet, men 

som trolig ikke vil bli innbetalt 

ODC Skatteinntekter og netto trygde- og pensjonspremier (herunder beregnede trygde- og 

pensjonspremier) i alt, etter fradrag av beløp som er utlignet, men som trolig ikke vil bli 

innbetalt 

ODD Skattebyrde = skatteinntekter og trygde- og pensjonspremier underlagt offentlig forvaltning i 

alt, etter fradrag av beløp som er utlignet, men som trolig ikke vil bli innbetalt 

(*) Sektorer og undersektorer: 

S.13 Offentlig forvaltning 

—  S.1311 Statsforvaltning 

—  S.1312 Delstatsforvaltning 

—  S.1313 Kommuneforvaltning 

—  S.1314 Trygdeforvaltning 

S.212 EUs institusjoner og organer. 

(**) I tillegg vil den nasjonale klassifiseringen av skatter og trygde- og pensjonspremier (nasjonal skatteliste) i sin helhet, med 

tilhørende beløp for hver ENS-kode, angis i tabell 9. Den nasjonale skattelisten er obligatorisk for offentlig forvaltning og EUs 

institusjoner og organer. 

(1) Frivillig. 

(2) Inndeling i mottakende undersektorer er frivillig. 

(3) Oversending av data for referanseårene før 2012 er frivillig. Oversending er obligatorisk for referanseårene f.o.m 2012. 
  



Nr. 53/710 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

 

Tabell 10 — Tabeller etter næring og region (NUTS II) 

Kode Variabler Inndeling 

B.1g 1.  Bruttoprodukt i basispriser (volumvekstrater basert på foregående års priser)(1)  

B.1g 2.  Bruttoprodukt i basispriser (løpende priser)(2) A*10 

D.1 3.  Lønnskostnader (løpende priser) A*10 

P.51g 4.  Bruttoinvestering i fast realkapital (løpende priser) A*10 

 5.  Sysselsetting (2)(3) angitt i antall tusen personer og i antall tusen timeverk  

ETO —  I alt(2)(3) A*10 

EEM —  Lønnstakere(3) A*10 

POP 6.  Befolkning angitt i antall tusen personer(4)  

(1) Oversending er frivillig fram til 2016. Fra og med 2017: obligatorisk oversending ved t+24 måneder og frivillig oversending ved 

t+12 måneder. 

(2) Bruttoprodukt i alt og sysselsetting angitt i tusen personer i alt: oversending ved t+24 måneder. Sysselsetting angitt i timeverk i alt, 

A*10-inndeling av sysselsetting angitt i antall personer og i antall timeverk, A*10-inndeling av bruttoprodukt: oversending ved 

t+24 måneder. 

(3) Sysselsetting og lønnstakere: innenlandske og utenlandske lønnstakere etter innenlandsk produksjonsenheter (innenlandsk begrep). 

(4) Oversending ved t+12 måneder er obligatorisk. 

Tabell 11 — Utgifter i offentlig forvaltnings etter formål 

Kode Variabler Formål Inndeling i undersektor(1) 

OP5ANP Bruttoinvestering + anskaffelser minus 

avhending av ikke-finansiell ikke-produsert 

kapital 

COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(3)(7) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.5 Bruttoinvestering COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(3)(7) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.51g herav bruttoinvestering i fast realkapital COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(7) 

S.13 

NP Anskaffelser minus avhending av ikke-

finansiell ikke-produsert kapital 

COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(3)(7) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.1 Lønnskostnader COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(3)(7) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.3 Subsidier COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(3)(7) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.4 Formuesinntekt(2) COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(3)(7) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.4p_S.1311 herav til undersektoren statsforvaltning 

(S.1311)(2)(6) 

COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(7) 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.4p_S.1312 herav til undersektoren delstatsforvaltning 

(S.1312)(2)(6) 

COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(7) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.4p_S.1313 herav til undersektoren 

kommuneforvaltning (S.1313)(2)(6) 

COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 
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Kode Variabler Formål Inndeling i undersektor(1) 

D.4p_S.1314 herav til undersektoren trygdeforvaltning 

(S.1314)(2)(6) 

COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 

D.62+D.632 Stønader utenom sosiale naturaloverføringer og 

sosiale naturaloverføringer — kjøpt 

markedsrettet produksjon 

COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(3)(7) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.62 Stønader utenom sosiale naturaloverføringer(8) COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(3)(7) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.632 Sosiale naturaloverføringer — kjøpt 

markedsrettet produksjon(8) 

COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(3)(7) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.2+D.29+D.5+D.8 Produktinnsats + næringsskatter + skatter på 

inntekt, formue osv. + korreksjon for endring i 

pensjonsrettigheter 

COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(3)(7) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.2 Produktinnsats COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(3)(7) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.29+D.5+D.8 Næringsskatter + skatter på inntekt, formue 

osv. + korreksjon for endring i 

pensjonsrettigheter 

COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(3)(7) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.7 Andre løpende overføringer(2) COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(3)(7) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.7p_S.1311 herav til undersektoren statsforvaltning 

(S.1311)(2)(6) 

COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(7) 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.7p_S.1312 herav til undersektoren delstatsforvaltning 

(S.1312)(2)(6) 

COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(7) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.7p_S.1313 herav til undersektoren 

kommuneforvaltning (S.1313)(2)(6) 

COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.7p_S.1314 herav til undersektoren trygdeforvaltning 

(S.1314)(2)(6) 

COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 

D.9 Kapitaloverføringer(2)(5) COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(3)(7) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.92p herav investeringstilskudd(2)(5) COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(7) 

S.13 

D.9p_S.1311 herav til undersektoren statsforvaltning 

(S.1311)(2)(6) 

COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(7) 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.9p_S.1312 herav til undersektoren delstatsforvaltning 

(S.1312)(2)(6) 

COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(7) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.9p_S.1313 herav til undersektoren 

kommuneforvaltning (S.1313)(2)(6) 

COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 



Nr. 53/712 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

 

Kode Variabler Formål Inndeling i undersektor(1) 

D.9p_S.1314 herav til undersektoren trygdeforvaltning 

(S.1314)(2)(6) 

COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 

TE Samlede utgifter COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(3)(7) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.3 Konsum COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(3)(7) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.31 Individuelt konsum(2) COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(7) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.32 Kollektivt konsum(2) COFOG-

hovedgrupper 

COFOG-grupper(7) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

(1) Inndeling av undersektorer i offentlig forvaltning: 

—  S.13 Offentlig forvaltning 

—  S.1311 Statsforvaltning 

—  S.1312 Delstatsforvaltning 

—  S.1313 Kommuneforvaltning 

—  S.1314 Trygdeforvaltning 

(2) Data om undersektorer skal konsolideres innenfor hver sektor, men ikke mellom sektorer. Data for sektor S.13 er lik summen av 

data for undersektorene, unntatt for post D.4, D.7 og D.9 (og deres underposter), der det bør foretas konsolidering mellom 

undersektorene (med opplysninger om motparten). 

(3) Inndeling etter undersektor er frivillig. 

(4) Obligatorisk for COFOG-gruppene i alt. 

(5) Under D.9p skal det ikke inntas beløp for D.995. D.995 skal trekkes fra D.99r. 

(6) Frivillig. 

(7) Skal oversendes f.o.m referanseåret 2001. 

(8) Oversending av data for referanseårene før 2012 er frivillig. Oversending er obligatorisk for referanseårene f.o.m 2012. 

Tabell 12 — Tabeller etter næring og region (NUTS nivå 3) 

Kode Variabler Inndeling(1) 

B1.g 1.  Bruttoprodukt i basispriser (løpende priser) A*10 

 2.  Sysselsetting(2) (antall tusen personer)  

ETO —  I alt A*10 

EEM —  Lønnstakere A*10 

POP 3.  Befolkning (antall tusen personer)  

(1) Følgende aggregerte posisjoner av NACE Rev. 2 inndeling A*10 kan benyttes: 

—  (G, H, I og J) istedenfor (G, H og I) og (J), 

—  (K, L, M og N) istedenfor (K), (L) og (M og N), 

—  (O, P, Q, R, S, T og U) istedenfor (O, P og Q) og (R, S, T og U). 

(2) Sysselsetting og lønnstakere: innenlandske og utenlandske lønnstakere etter innenlandsk produksjonsenheter (innenlandsk begrep). 

Tabell 13 — Husholdningenes kontoer etter region (NUTS nivå 2) 

Husholdningenes konto for allokering av primære inntekter (S.14) 

Kode Anvendelse Kode Tilgang 

D.4 1.  Formuesinntekt B.2n/B.3n 3.  Driftsresultat, netto/blandet inntekt, 

netto 

B.5n 2.  Primære inntekter, netto D.1 4.  Lønnskostnader 

  D.4 5.  Formuesinntekt 
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Husholdningenes konto for allokering av primære inntekter (S.14) 

Kode Anvendelse Kode Tilgang 

Husholdningenes konto for sekundær inntektsfordeling (S.14) 

Kode Anvendelse Kode Tilgang 

D.5 6.  Skatter på inntekt, formue osv. B.5 10.  Primære inntekter, netto 

D.61 7.  Netto trygde- og pensjonspremier D.62 11.  Stønader utenom sosiale natural-

overføringer 

D.7 8.  Andre løpende overføringer D.7 12.  Andre løpende overføringer 

B.6n 9.  Disponibel inntekt, netto   

Husholdningenes konsum (S.14) 

P.3 13.  Konsum i husholdninger(1) 

(1) Frivillig. 
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Tabell 15 — Tilgangstabell i basispriser inklusive omregning til kjøperpriser (løpende priser og priser fra foregående år(1)) 

n=64, m=64 

 
Næringer (NACE A*64) 

1 2 3 4 …… n 
Σ (1) Import cif(3) 

Tilgang i alt i 

basispriser 

Handels- og 

transportavanser 

Produktskatter minus 

produktsubsidier 

Tilgang i 

kjøperpriser i alt 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

2 

3 

4 

. 

. 

. 

Produkter (CPA) 

. 

. 

. 

m 

(1) 

Produksjon i basispriser etter 

produkt og næring 

 a)  innenfor EU cif(2) 

a1)  fra S.2I Medlemsstater som har 

euro som valuta, Den europeiske 

sentralbank og andre institusjoner 

og organer i euroområdet (cif)(2), 

a2)  fra S.xx (S.21-S.2I) Medlemsstater 

som ikke har euro som valuta og 

Den europeiske unions 

institusjoner og organer (med 

unntak av Den europeiske 

sentralbank og andre institusjoner 

og organer i euroområdet) (cif)(2) 

b)  utenfor EU cif(2) 

c)  I alt 

    

Σ (1)  Produksjon etter næring i alt       

Korreksjonsposter: 

—  Cif/fob-korreksjoner på import 

—  Innlendingers direkte kjøp i 

utlandet 

(2) 

— 

— 

   — 

— 

— 

— 

 

(1) + (2)         

I alt fordelt, herav: 

—  markedsrettet produksjon 

—  produksjon for eget bruk 

—  ikke-markedsrettet produksjon 

(3) 

  — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

 

(1) Oversending av data i foregående års priser for referanseårene 2010–2014 er frivillig. Oversending er obligatorisk for referanseårene f.o.m 2015. 

(2) Import skal deles inn i: 

a)  S.21 Medlemsstater og EUs institusjoner og organer, 

a1)  S.2I Medlemsstater som har euro som valuta, Den europeiske sentralbank og andre institusjoner og organer i euroområdet, 

a2)  S.xx (S.21-S.2I) Medlemsstater som ikke har euro som valuta og Den europeiske unions institusjoner og organer (med unntak av Den europeiske sentralbank og andre institusjoner og organer i euroområdet) og  

b)  S.22 Tredjestater og internasjonale organisasjoner som ikke er hjemmehørende i EU, 

 idet det tas hensyn til at: 

—  inndelingene for ØMU og EU bør representere den faktiske sammensetningen ved utgangen av hver referanseperiode («foranderlig sammensetning»), 

—  medlemsstater som har euro som valuta, skal legge fram alle de inndelinger som nevnes i a), a1), a2) og b); medlemsstater som ikke har euro som valuta, skal legge fram de inndelinger som er nevnt i a) og b), men de inndelinger som er 

nevnt i a1) og a2) er frivillige, 

—  data skal sendes inn i løpende priser og foregående års priser. 

(3) På data etter produkt i tilgangs- og anvendelsestabellene og kryssløpstabellene skal det innenlandske begrep benyttes. Justeringer av det nasjonale begrep (innlendingers direkte kjøp i utlandet) inngår som totalbeløp i del 2 av tabellen. Import 

(cif) etter produkt omfatter ikke innlendingers direkte kjøp i utlandet. 
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Tabell 16 — Anvendelsestabell i kjøperpriser()(løpende priser og priser fra foregående år(1)) 

n=64, m=64 

 
Næringer (NACE A*64) 

1 2 3 …… n 
Σ (1) 

Sluttanvendelser 

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) 
Σ (3) Σ (1) + Σ (3) 

  (1) (1) (3) (4) (5) 

1 

2 

3 

. 

. 

. 

Produkter 

(CPA) 

. 

m 

(1) Produktinnsats i kjøperpriser etter produkt og næring 

 Sluttanvendelser i kjøperpriser(5): 

Konsum: 

a)  i husholdninger 

b)  i ideelle organisasjoner 

c)  i offentlig forvaltning 

d)  i alt 

Bruttoinvestering: 

e)  bruttoinvestering i fast realkapital 

f)  endringer i lagerbeholdninger(2) 

g)  endringer i verdigjenstander(2) 

h)  endringer i lagerbeholdninger og verdigjenstander 

i)  i alt 

Eksport fob(3): 

j)  innenfor EU 

j1) —  til S.2I Medlemsstater som har euro som 

valuta, Den europeiske sentralbank og 

andre institusjoner og organer i 

euroområdet(3), 

j2) —  til S.xx (S.21-S.2I) Medlemsstater som 

ikke har euro som valuta og Den 

europeiske unions institusjoner og 

organer (med unntak av Den europeiske 

sentralbank og andre institusjoner og 

organer i euroområdet)(3) 

k)  utenfor EU(3) 

l)  i alt 

  

Σ (1) (2) Produktinnsats etter næring i alt  Sluttanvendelser etter type i alt  Anvendelse i alt 

Korreksjonsposter: 

(3) 

     

—  cif/fob-korreksjoner på eksport —  bare eksport bare eksport  

—  innlendingers direkte kjøp i utlandet —  bare konsum i husholdninger bare konsum i 

husholdninger 

 

—  utlendingers kjøp på innenlandsk 

territorium 

—  bare konsum i husholdninger og eksport bare konsum i 

husholdninger og 

eksport 
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 (1) (2) (3) (4) (5) 

Σ (2) + Σ (3) (4)      

—  Lønnskostnader(4) 

Lønn(4) 

(5) 

  — — — 

—  Næringsskatter minus nærings-

subsidier(4) 

  — — — 

—  Kapitalslit(4)   — — — 

—  Driftsresultat, netto(4)   — — — 

—  Driftsresultat, brutto(4)   — — — 

—  Blandet inntekt, brutto(4)   — — — 

Bruttoprodukt til basispriser (6)   — — — 

Produksjon i alt i basispriser (7)   — — — 

Tilleggsdata (frivillig): 

(8)(2) 

     

—  Bruttoinvestering i fast realkapital   —   

—  Brutto fast realkapitalbeholdning   —   

—  Antall timeverk (i tusen)   —   

(*) De fem tilleggstabellene som er nevnt under, skal utarbeides for hvert femte år (for referanseår som slutter med 0 eller 5). Oversending av diss fem tilleggstabellene i løpende priser er obligatorisk, og frivillig i foregående års priser. 

—  De fem tabellene er  

—  anvendelsestabell i basispriser (bestående av rad-gruppe (1)–(7)), 

—  anvendelsestabell i basispriser for innenlandsk produksjon (bestående av rad-gruppe (1) og (2)), 

—  anvendelsestabell i basispriser for import (bestående av rad-gruppe (1) og (2)), 

—  tabell over handels- og transportavanser (bestående av rad-gruppe (1) og (2)), 

—  tabell over produktskatter minus produktsubsidier (bestående av rad-gruppe (1) og (2)). 

(1) Oversending av data i foregående års priser for referanseårene 2010–2014 er frivillig. Oversending er obligatorisk for referanseårene f.o.m 2015. 

(2) Frivillig. 

(3) Eksport skal deles inn i: 

j)  S.21 Medlemsstater og EUs institusjoner og organer, 

j1)  S.2I Medlemsstater som har euro som valuta, Den europeiske sentralbank og andre institusjoner og organer i euroområdet, 

j2)  S.xx (S.21-S.2I) Medlemsstater som ikke har euro som valuta og Den europeiske unions institusjoner og organer (med unntak av Den europeiske sentralbank og andre institusjoner og organer i euroområdet) og 

k)  S.22 Tredjestater og internasjonale organisasjoner som ikke er hjemmehørende i EU, idet det tas hensyn til: 

—  inndelingene for ØMU og EU bør representere den faktiske sammensetningen ved utgangen av hver referanseperiode («foranderlig sammensetning»), 

—  medlemsstater som har euro som valuta, skal legge fram alle de inndelinger som nevnes i j), j1), j2) og k); medlemsstater som ikke har euro som valuta, skal legge fram de inndelinger som er nevnt i j) og k), men de inndelinger som er 

nevnt i j1) og j2) er frivillig, 

—  data skal sendes inn i løpende priser og foregående års priser. 

(4) Data i løpende priser er obligatorisk, data i foregående års priser er frivillig. 

(5) På data etter produkt i tilgangs- og anvendelsestabellene og kryssløpstabellene skal det innenlandske begrep benyttes. Justeringer av det nasjonale begrep (innlendingers direkte kjøp i utlandet og utlendingers kjøp på innenlandsk territorium) 

inngår som totalbeløp i del 3 av tabellen. Husholdningers konsum etter produkt omfatter ikke innlendingers direkte kjøp i utlandet. Husholdningers konsum etter produkt omfatter utlendingers kjøp på innenlandsk territorium. Eksport (fob) etter 

produkt omfatter ikke utlendingers kjøp på innenlandsk territorium. 
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Tabell 17 — Symmetrisk kryssløpstabell i basispriser(**)(produkt x produkt(*)) 

(løpende priser(4)) 

n=64 

 Produkter 

1 2 3 …… n 

Σ (1) Sluttanvendelser 

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) 

Σ (3) Σ (1) + Σ (3) 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

1 

2 

3 

Produkter 

. 

. 

. 

n 

(1) 
Produktinnsats i basispriser (produkt 

x produkt) 

 Sluttanvendelser i basispriser(3): 

Konsum: 

a)  i husholdninger 

b)  i ideelle organisasjoner 

c)  i offentlig forvaltning 

d)  i alt 

Bruttoinvestering: 

e)  bruttoinvestering i fast realkapital 

f)  endringer i lagerbeholdninger(1) 

g)  endringer i verdigjenstander(1) 

h)  endringer i lagerbeholdninger og verdigjenstander 

i)  i alt 

Eksport(2): 

j)  innenfor EU 

j1) —  til S.2I Medlemsstater som har euro som 

valuta, Den europeiske sentralbank og 

andre institusjoner og organer i 

euroområdet(2), 

j2) —  til S.xx (S.21-S.2I) Medlemsstater som ikke 

har euro som valuta og Den europeiske 

unions institusjoner og organer (med unntak 

av Den europeiske sentralbank og andre 

institusjoner og organer i euroområdet) 

k)  utenfor EU(2) 

l)  i alt 

  

Σ (1) 
(2) 

Produktinnsats i basispriser etter 

produkt i alt 

 Sluttanvendelse etter type i basispriser  Anvendelse i alt i 

basispriser 

Anvendelse av importerte produkter(***) 
 

Produktinnsats av importerte 

produkter etter produkt i alt, cif 

 Sluttanvendelse av importerte produkter, cif  Import i alt 

Produktskatter minus produktsubsidier 
(3) 

Produktskatter minus 

produktsubsidier etter produkt  

 Produktskatter minus produktsubsidier etter type 

sluttanvendelse 

 Produktskatter minus 

produktsubsidier i alt 

Σ (1) + (3) 
(4) 

Produktinnsats i kjøperpriser etter 

produkt i alt 

 Sluttanvendelser i kjøperpriser etter type i alt  Anvendelse i 

kjøperpriser i alt  
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 (1) (2) (3) (4) (5) 

—  Lønnskostnader 

Lønn 

(5) 

     

—  Næringsskatter minus næringssubsidier   — — — 

—  Kapitalslit   — — — 

—  Driftsresultat, netto   — — — 

—  Driftsresultat, brutto   — — — 

—  Blandet inntekt, brutto(1)   — — — 

Bruttoprodukt i basispriser (6)   — — — 

Produksjon i alt i basispriser (7)   — — — 

Import innenfor EU cif(2) 

(8) 

     

—  import fra S.2I Medlemsstater som har 

euro som valuta, Den europeiske 

sentralbank og andre institusjoner og 

organer i euroområdet (cif)(2) 

  — — — 

—  import fra S.xx (S.21-S.2I) 

Medlemsstater som ikke har euro som 

valuta og Den europeiske unions 

institusjoner og organer (med unntak av 

Den europeiske sentralbank og andre 

institusjoner og organer i euroområdet) 

(cif)(2) 

  — — — 

Import utenfor EU cif(2)   — — — 

Σ (8) (9) Import cif etter produkt     

Tilgang i alt i basispriser (10) Tilgang i basispriser etter produkt     

(*) Næring x næring, forutsatt at næring x næring er tilnærmet lik produkt x produkt. 

(**) Oversending av størrelser i løpende priser er obligatorisk for de to tilleggstabellene nevnt under: 

—  symmetrisk kryssløpstabell for innenlandsk produksjon til basispriser (bestående av rad-gruppe (1), rad-gruppe (2), raden «anvendelse av importerte produkter» og rad-gruppene (3) og (4)) 

—  symmetriske kryssløpstabeller for import til basispriser (bestående av rad-gruppe (1) og (2)). 

(***) Bare for undertabell for innenlandsk produksjon. 

(1) Frivillig. 

(2) Import og eksport skal deles inn i: 

j)  S.21 Medlemsstater og EUs institusjoner og organer, 

j1)  S.2I Medlemsstater som har euro som valuta, Den europeiske sentralbank og andre institusjoner og organer i euroområdet, 

j2)  S.xx (S.21-S.2I) Medlemsstater som ikke har euro som valuta og Den europeiske unions institusjoner og organer (med unntak av Den europeiske sentralbank og andre institusjoner og organer i euroområdet) og 

k)  S.22 Tredjestater og internasjonale organisasjoner som ikke er hjemmehørende i EU, 

idet det tas hensyn til: 

—  inndelingene for ØMU og EU bør representere den faktiske sammensetningen ved utgangen av hver referanseperiode («foranderlig sammensetning»), 

—  Medlemsstater som har euro som valuta, skal legge fram alle de inndelinger som nevnes i j), j1), j2) og k); medlemsstater som ikke har euro som valuta, skal legge fram de inndelinger som er nevnt i j) og k), men de inndelinger som er 

nevnt i j1) og j2) er frivillig, 

—  data bør angis i løpende priser. 

(3) På data etter produkt i tilgangs- og anvendelsestabellene og kryssløpstabellene skal det innenlandske begrep benyttes. Justeringer av det nasjonale begrep (innlendingers direkte kjøp i utlandet og utlendingers kjøp på innenlandsk territorium) 

inngår som totalbeløp. Husholdningers konsum etter produkt omfatter ikke innlendingers direkte kjøp i utlandet. Husholdningers konsum etter produkt omfatter utlendingers kjøp på innenlandsk territorium. Eksport (fob) etter produkt 

omfatter ikke utlendingers kjøp på innenlandsk territorium. 

(4) Oversending av alle symmetriske kryssløpstabeller i foregående års priser er frivillig. 
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Tabell 20 — Kryssklassifisering av fast realkapital etter næring og eiendeler (beholdninger) 

Kode Variabler 
Inndeling etter 

næring(1) 

Løpende 

gjenanskaffels

espriser 

Foregående års 

gjenanskaffel-

sespriser 

AN.11g 1.  Fast realkapital, brutto  x x 

AN.111g 2.  Boliger, brutto A*21/A*38/A*64 x x 

AN.112g 3.  Andre bygninger og anlegg, 

brutto 

A*21/A*38/A*64 x x 

AN.113g+AN.114g 4.  Maskiner og utstyr, brutto + 

våpensystemer, brutto 

A*21/A*38/A*64 x x 

AN.1131g 5.  Transportmidler, brutto A*21/A*38/A*64 x x 

AN.1132g 6.  IKT-utstyr, brutto  x x 

AN.11321g 7.  Edb-maskinvare, brutto  x x 

AN.11322g 8.  Telekommunikasjonsutstyr, 

brutto 

 x x 

AN.1139g+AN.114g 9.  Andre maskiner og annet 

utstyr, brutto + våpensystemer, 

brutto 

 x x 

AN.115g 10.  Avlede/dyrkede biologiske 

ressurser, brutto 

A*21/A*38/A*64 x x 

AN.117g 11.  Produkter omfattet av imma-

terialrett, brutto 

 x x 

AN.1173g 12.  Edb-programvare og databaser, 

brutto 

 x x 

AN.11n 13.  Fast realkapital, netto  x x 

AN.111n 14.  Boliger, netto A*21/A*38/A*64 x x 

AN.112n 15.  Andre bygninger og anlegg, 

netto 

A*21/A*38/A*64 x x 

AN.113n+AN.114n 16.  Maskiner og utstyr, netto + 

våpensystemer, netto 

A*21/A*38/A*64 x x 

AN.1131n 17.  Transportmidler, netto A*21/A*38/A*64 x x 

AN.1132n 18.  IKT-utstyr, netto  x x 

AN.11321n 19.  Edb-maskinvare, netto  x x 

AN.11322n 20.  Telekommunikasjonsutstyr, 

netto 

 x x 

AN.1139n+AN.114n 21.  Andre maskiner og annet 

utstyr, netto + våpensystemer, 

netto 

 x x 

AN.115n 22.  Avlede/dyrkede biologiske 

ressurser, netto 

A*21/A*38/A*64 x x 

AN.117n 23.  Produkter omfattet av imma-

terialrett, netto 

 x x 

AN.1173n 24.  Edb-programvare og databaser, 

netto 

 x x 

(1) A*21 er obligatorisk 

 A*38/A*64: frivillig 

 Dersom inndeling ikke er angitt, betyr det totaløkonomien. 
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Tabell 22 — Kryssklassifisering av bruttoinvestering i fast realkapital etter næring og eiendeler (transaksjoner) 

Kode Variabler 
Inndeling etter 

næring(1) 

Løpende 

priser 

Foregående års 

priser og 

kjedeindekse-

rende volumer(3) 

P.51g_AN.11 1.  Bruttoinvestering i fast 

realkapital 

 x x 

P.51g_AN.111 2.  Bruttoinvestering i fast 

realkapital, boliger 

A*21/A*38/A*64 x x 

P.51g_AN.112 3.  Bruttoinvestering i fast 

realkapital, andre bygninger og 

anlegg 

A*21/A*38/A*64 x x 

P.51g_AN.113+AN.114 4.  Bruttoinvestering i fast 

realkapital, maskiner og utstyr + 

våpensystemer 

A*21/A*38/A*64 x x 

P.51g_AN.1131 5.  Bruttoinvestering i fast 

realkapital, transportmidler 

A*21/A*38/A*64 x x 

P.51g_AN.1132 6.  Bruttoinvestering i fast 

realkapital, IKT-utstyr(2) 

 x x 

P.51g_AN.11321 7.  Bruttoinvestering i fast 

realkapital, edb-maskinvare(2) 

 x x 

P.51g_AN.11322 8.  Bruttoinvestering i fast real-

kapital, telekommunika-

sjonsutstyr(2) 

 x x 

P.51g_AN.1139+AN.114 9.  Bruttoinvestering i fast 

realkapital, andre maskiner og 

annet utstyr + våpensystemer(2) 

 x x 

P.51g_AN.115 10.  Bruttoinvestering i fast 

realkapital, avlede/dyrkede 

biologiske ressurser 

A*21/A*38/A*64 x x 

P.51g_AN.117 11.  Bruttoinvestering i fast 

realkapital, produkter omfattet 

av immaterialrett 

 x x 

P.51g_AN.1173 12.  Bruttoinvestering i fast 

realkapital, edb-programvare og 

databaser(2) 

 x x 

(1) A*21 er obligatorisk 

 A*38/A*64: frivillig 

 Dersom inndeling ikke er angitt, betyr det totaløkonomien. 

(2) Frivillig for referanseår før 2000. Obligatorisk for referanseår f.o.m 2000. 

(3) Størrelser i foregående års priser skal ikke oppgis for referanseåret 1995. 

Tabell 26 — Balanser for ikke-finansiell kapital 

Kode Variabler 
Inndeling 

Sektorer 

AN.1 1.  Produsert ikke-finansiell kapital(3) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.11+AN.12 2.  Fast realkapital + lagerbeholdninger(1) S.1, S.11(4), S.12(4), S.13(4), S.14 + S.15(4) 

AN.11 3.  Fast realkapital(2) S.1, S.11(4), S.12(4), S.13(4), S.14 + S.15(4) 

AN.111 4.  Boliger S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.112 5.  Andre bygninger og anlegg(2) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1121 6.  Andre bygninger enn boliger(1) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1122 7.  Andre anlegg(1) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.113+AN.114 8.  Maskiner og utstyr + våpensystemer(2) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.115 9.  Avlede/dyrkede biologiske ressurser(2) S.1, S.11(4), S.12(4), S.13(4), S.14 + S.15(4) 

AN.117 10.  Produkter omfattet av immaterialrett(2) S.1, S.11(4), S.12(4) S.13(4), S.14 + S.15(4) 

AN.1171 11.  Forskning og utvikling(3) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 
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Kode Variabler 
Inndeling 

Sektorer 

AN.1172 12.  Leting etter og vurdering av mineraler(3) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1173 13.  Edb-programvare og databaser(3) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1174 14.  Originalverk innen underholdning, 

litteratur eller annen kunst(3) 

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1179 15.  Andre produkter omfattet av 

immaterialrett(3) 

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.12 16.  Lagerbeholdninger(1) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.13 17.  Verdigjenstander(3) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.2 18.  Ikke-produsert ikke-finansiell kapital(3) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.21 19.  Naturressurser(3) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.211 20.  Grunn S.1(3), S.11(3), S.12(3), S.13(3), S.14 + S.15(4) 

AN.212 21.  Mineral- og energireserver(3) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.213 + AN.214 22.  Ikke-avlede/-dyrkede biologiske ressurser 

og vannressurser(3) 

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.215 23.  Andre naturressurser(3) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.22 24.  Kontrakter, leasingkontrakter og lisenser(3) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.23 25.  Kjøp minus salg av goodwill og 

markedsføringkapital(3) 

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

Enhet: løpende priser 

(1) Oversending av data for referanseårene før 2012 er frivillig. Oversending av data for referanseårene f.o.m 2012 er obligatorisk. 

(2) Oversending av data for referanseårene før 2000 er frivillig. Data for referanseårene 2000 —2011 er obligatorisk bare for 

totaløkonomien. Oversending av data om totaløkonomien og institusjonelle sektorer for referanseårene f.o.m 2012 er obligatorisk. 

(3) Frivillig. 

(4) Første oversending i 2017. 

Tabell 27(1) — Konto for finanstransaksjoner for offentlig forvaltning — kvartalsvis 

Kode Transaksjoner/saldo 
Eiendeler/ 

gjeld 
Sektorer og undersektorer(2)(3) 

F Finanstransaksjoner Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

F.1 Monetært gull og spesielle trekkrettigheter 

(SDR) 

Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

F.2 Sedler og bankinnskudd Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

F.21 Sedler Gjeld S.1311 

F.3 Omsettelige gjeldspapirer Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

F.31 Kortsiktige verdipapirer Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

F.32 Langsiktige verdipapirer Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

F.4 Lån Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

F.41 Kortsiktige lån Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 
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Kode Transaksjoner/saldo 
Eiendeler/ 

gjeld 
Sektorer og undersektorer(2)(3) 

F.42 Langsiktige lån Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

F.5 Aksjer og andeler i investeringsfond Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

F.51 Egenkapital Eiendeler S.13 

F.52 Aksjer/andeler i investeringsfond Eiendeler S.13 

F.6 Forsikrings-, pensjons- og standardiserte 

garantiordninger 

Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

F.61 Forsikringstekniske avsetninger til 

skadeforsikring 

Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

F.63+F.64+F.65 Pensjonsrettigheter, pensjonskassers krav 

mot pensjonsforvalter og rettigheter til 

andre ytelser enn pensjon 

Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

F.66 Avsetninger til utbetalinger i henhold til 

standardiserte garantier 

Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

F.7 Finansielle derivater og personalopsjoner Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

F.8 Andre fordringer/gjeld Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

LE Saldo Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

AF.1 Monetært gull og spesielle trekkrettigheter 

(SDR) 

Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

AF.2 Sedler og bankinnskudd Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

AF.21 Sedler Gjeld S.1311 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

AF.31 Kortsiktige verdipapirer Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

AF.32 Langsiktige verdipapirer Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

AF.4 Lån Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

AF.41 Kortsiktige lån Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

AF.42 Langsiktige lån Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

AF.5 Aksjer og andeler i investeringsfond Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

AF.51 Egenkapital Eiendeler S.13 

AF.52 Aksjer/andeler i investeringsfond Eiendeler S.13 
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Kode Transaksjoner/saldo 
Eiendeler/ 

gjeld 
Sektorer og undersektorer(2)(3) 

AF.6 Forsikring, pensjon og standardiserte 

garantier 

Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

AF.61 Forsikringstekniske avsetninger til 

skadeforsikring 

Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

AF.63+AF.64+AF.65 Pensjonsrettigheter, pensjonskassers krav 

mot pensjonsforvalter og rettigheter til 

andre ytelser enn pensjon 

Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

AF.66 Avsetninger til utbetalinger i henhold til 

standardiserte garantier 

Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

AF.7 Finansielle derivater og personalopsjoner Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

AF.8 Andre fordringer/gjeld Eiendeler/

gjeld 

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

 Opplysninger om 

motparten(4)/transaksjoner 

  

F.31 Kortsiktige verdipapirer Eiendeler S.1311 and S.1314 vis-à-vis: 

S.11, S.12, S.128+S.129, S.2 

F.32 Langsiktige verdipapirer Eiendeler S.1311 og S.1314 i forhold til: 

S.11, S.12, S.128+S.129, S.2 

F.41 Kortsiktige lån Eiendeler S.1311 og S.1314 i forhold til: 

S.11, S.12(5), S.128+S.129, 

S.14+S.15, S.2(5) 

F.41 Kortsiktige lån Gjeld S.1311 og S.1314 i forhold til: 

S.11(4), S.12(4), S.128+S.129, S.2(4) 

F.42 Langsiktige lån Eiendeler S.1311 og S.1314 i forhold til: 

S.11, S.12(5), S.128+S.129, 

S.14+S.15, S.2(5) 

F.42 Langsiktige lån Gjeld S.1311 og S.1314 i forhold til: 

S.11(5), S.12(5), S.128+S.129, S.2(5) 

F.5 Aksjer og andeler i investeringsfond Eiendeler S.1311 og S.1314 i forhold til: 

S.11, S.12, S.128+S.129, S.2 

 Opplysninger om motparten(4) / 

transaksjoner 

  

AF.31 Kortsiktige verdipapirer Eiendeler S.1311 og S.1314 i forhold til: 

S.11, S.12, S.128+S.129, S.2 

AF.32 Langsiktige verdipapirer Eiendeler S.1311 og S.1314 i forhold til: 

S.11, S.12, S.128+S.129, S.2 

AF.41 Kortsiktige lån Eiendeler S.1311 og S.1314 i forhold til: 

S.11, S.12(5), S.128 +S.129, 

S.14+S.15, S.2(5) 

AF.41 Kortsiktige lån Gjeld S.1311 og S.1314 i forhold til: 

S.11(5), S.12(5), S.128 +S.129, 

S.2(5) 

AF.42 Langsiktige lån Eiendeler S.1311 og S.1314 i forhold til: 

S.11, S.12(5), S.128 +S.129, 

S.14+S.15, S.2(5) 
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Kode Transaksjoner/saldo 
Eiendeler/ 

gjeld 
Sektorer og undersektorer(2)(3) 

AF.42 Langsiktige lån Gjeld S.1311 og S.1314 i forhold til: 

S.11(5), S.12(5), S.128 +S.129, 

S.2(5) 

AF.5 Aksjer og andeler i investeringsfond Eiendeler S.1311 og S.1314 i forhold til: 

S.11, S.12, S.128+S.129, S.2 

(1) Første gang medlemsstatene oversender tabell 27 skal de gi Kommisjonen (Eurostat) en beskrivelse av hvilke kilder og metoder 

som er benyttet ved sammenstilling av dataene. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen (Eurostat) om eventuelle endringer i 

denne innledende beskrivelsen når de oversender reviderte data. 

(2) Inndeling av offentlig forvaltning i undersektorer: 

—  S.13 Offentlig forvaltning 

—  S.1311 Statsforvaltning 

—  S.1312 Delstatsforvaltning 

—  S.1313 Kommuneforvaltning 

—  S.1314 Trygdeforvaltning 

(3) Konsolidering: 

—  S.13 Konsolidert og ikke-konsolidert 

—  andre undersektorer: konsolidert 

(4) Opplysninger om motparten — motpartssektorer og motpartsundersektorer: 

—  S.11 Ikke-finansielle foretak 

—  S.12 Finansielle foretak 

—  S.128+S.129 Forsikringsselskaper og pensjonskasser 

—  S.14+S.15 Husholdninger og ideelle organisasjoner 

—  S.2 Utlandet 

(5) Frivillig. 

Tabell 28 — Offentlig sektors gjeld (i henhold til Maastricht-kriteriene), kvartalsvis  

Kode Gjeld(1) Sektorer og undersektorer(2)(3) 

GD I alt S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

AF.2 Sedler og bankinnskudd S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

AF.21 Sedler S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

AF.22 + AF.29 Bankinnskudd S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

AF.3 Omsettelige gjeldspapirer S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

AF.31 Kortsiktige S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

AF.32 Langsiktige S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

AF.4 Lån S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

AF.41 Kortsiktige lån S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

AF.42 Langsiktige lån S.13, S.1311, S.1312, S.1313, 

S.1314 

(1) Utestående gjeld til nominell verdi ved utgangen av kvartalet. 

(2) Inndeling av offentlig forvaltning i undersektorer: 

—  S.13 Offentlig forvaltning 

—  Statsforvaltning 

—  S.1312 Delstatsforvaltning 

—  S.1313 Kommuneforvaltning 

—  S.1314 Trygdeforvaltning 

(3) Data om undersektorer skal konsolideres innenfor hver sektor, men ikke mellom sektorer. 
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Tabell 29 — Opptjente pensjonsrettigheter i trygde- og pensjonsordninger(7)(8) 

Forhold Kode Rad nr. 

Registrering Nasjonalregnskapets hovedkontoer 
Ikke i nasjonalregnskapets 

hovedkontoer 

Alle pensjons-

ordninger 
 

Motposter: 

Utenlandske 

husholdningers pen-

sjonsrettigheter(4) 

Pensjonsforvalter Annen enn offentlig forvaltning Offentlig forvaltning 

 

Innskudds-

baserte 

ordninger 

Ytelsesbaserte 

ordninger og 

andre(1) ikke-

innskuddsba-

serte ordninger 

I alt 

Innskudds-

baserte 

ordninger 

Ytelsesbaserte ordninger for ansatte i offentlig 

forvaltning(2) 
 

Klassifisert i 

sektoren 

finansielle 

foretak 

Klassifisert i 

sektoren 

offentlig 

forvaltning(3) 

Klassifisert i 

sektoren offentlig 

forvaltning 

Trygdepen-

sjonsordnin-

ger 

Kode XPC1W XPB1W XPCB1W XPCG XPBG12 XPBG13 XPBOUT13 XP1314 XPTOT  XPTOTNRH 

Kolonne nr. A B C D E F G H I  J 

   Åpningsbalanse    

 XAF63LS 1 Pensjons-

rettigheter 

           

   Endringer i pensjonsrettigheter som følge av transaksjoner    

Σ 2.1 to 

2.4 – 2.5 

XD61p 2 Økning i pen-

sjonsrettigheter 

som følge av 

trygde- og pen-

sjonspremier 

           

 XD6111 2.1 Arbeidsgivers 

faktiske trygde- 

og pensjons-

premier 

           

 XD6121 2.2 Arbeidsgivers 

beregnede trygde- 

og pensjons-

premier 

           

 XD6131 2.3 Husholdningers 

faktiske trygde- 

og pensjons-

premier 

           

 XD6141 2.4 Husholdningers 

trygde- og pen-

sjonspremietillegg

(5) 
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Forhold Kode Rad nr. 

Registrering Nasjonalregnskapets hovedkontoer 
Ikke i nasjonalregnskapets 

hovedkontoer 

Alle pensjons-

ordninger 
 

Motposter: 

Utenlandske 

husholdningers pen-

sjonsrettigheter(4) 

Pensjonsforvalter Annen enn offentlig forvaltning Offentlig forvaltning 

 

Innskudds-

baserte 

ordninger 

Ytelsesbaserte 

ordninger og 

andre(1) ikke-

innskuddsba-

serte ordninger 

I alt 

Innskudds-

baserte 

ordninger 

Ytelsesbaserte ordninger for ansatte i offentlig 

forvaltning(2) 
 

Klassifisert i 

sektoren 

finansielle 

foretak 

Klassifisert i 

sektoren 

offentlig 

forvaltning(3) 

Klassifisert i 

sektoren offentlig 

forvaltning 

Trygdepen-

sjonsordnin-

ger 

Kode XPC1W XPB1W XPCB1W XPCG XPBG12 XPBG13 XPBOUT13 XP1314 XPTOT  XPTOTNRH 

Kolonne nr. A B C D E F G H I  J 

 XD61SC 2.5 Minus: 

Tjenesteandeler i 

pensjonsordninger 

           

 XD619 3 Andre (forsik-

ringstekniske) 

endringer i pen-

sjonsrettigheter i 

trygdepensjons-

ordninger 

           

 XD62p 4 Reduksjon i 

pensjonsret-

tigheter som følge 

av utbetaling av 

pensjonsytelser 

           

2 + 3 — 

4 

XD8 5 Endringer i 

pensjonsret-

tigheter som følge 

av trygde- og 

pensjonspremier 

og pensjonsytelser 

           

 XD81 6 Overføring av 

pensjons-

rettigheter mellom 

ordninger 

           

 XD82 7 Endringer i 

rettigheter som 

følge av avtalte 

endringer i 

ordningens 

struktur 
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Forhold Kode Rad nr. 

Registrering Nasjonalregnskapets hovedkontoer 
Ikke i nasjonalregnskapets 

hovedkontoer 

Alle pensjons-

ordninger 
 

Motposter: 

Utenlandske 

husholdningers pen-

sjonsrettigheter(4) 

Pensjonsforvalter Annen enn offentlig forvaltning Offentlig forvaltning 

 

Innskudds-

baserte 

ordninger 

Ytelsesbaserte 

ordninger og 

andre(1) ikke-

innskuddsba-

serte ordninger 

I alt 

Innskudds-

baserte 

ordninger 

Ytelsesbaserte ordninger for ansatte i offentlig 

forvaltning(2) 
 

Klassifisert i 

sektoren 

finansielle 

foretak 

Klassifisert i 

sektoren 

offentlig 

forvaltning(3) 

Klassifisert i 

sektoren offentlig 

forvaltning 

Trygdepen-

sjonsordnin-

ger 

Kode XPC1W XPB1W XPCB1W XPCG XPBG12 XPBG13 XPBOUT13 XP1314 XPTOT  XPTOTNRH 

Kolonne nr. A B C D E F G H I  J 

   Endringer i pensjonsrettigheter som følge av andre strømmer    

 XK7 8 Endringer i pen-

sjonsrettigheter 

som følge av 

omvurderinger(6) 

           

 XK5 9 Endringer i pen-

sjonsrettigheter 

som følge av 

andre volumend-

ringer(6) 

           

   Avslutningsbalanse    

1+ Σ 5 til 

9 

XAF63LE 10 Pensjons-

rettigheter 

           

   Beslektede indikatorer    

 XP1 11 Produksjon            

(1) Slike andre ikke-innskuddsbaserte ordninger, ofte kalt hybridordninger, har elementer fra både ytelsesbaserte og innskuddsbaserte ordninger. 

(2) Ordninger organisert av offentlig forvaltning for nåværende og tidligere ansatte. 

(3) Dette er ikke-selvstendige ytelsesbaserte ordninger hvis pensjonsrettigheter registreres i nasjonalregnskapets hovedkontoer. 

(4) Motpartsdata for utenlandske husholdninger vil bare vises særskilt dersom pensjonsforholdene med utlandet er betydelige. 

(5) Disse premietilleggene representerer avkastning på medlemmenes krav overfor pensjonsordninger, både gjennom inntekt fra investering av midler i innskuddsbaserte ordninger og for ytelsesbaserte ordninger gjennom nedjustering av den 

anvendte diskonteringsrenten. 

(6) I kolonne G og H skal det angis en mer detaljert inndeling av disse posisjonene på grunnlag av modellberegningene som er gjort for disse ordningene. Svarte celler (█) er ikke relevante og grå celler (▒) inneholder data som ikke inngår i 

nasjonalregnskapets hovedkontoer. 

(7) Dataene i kolonne G og H består av tre datasett basert på forsikringsmatematiske beregninger utført for disse pensjonsordningene. Datasettene bør gjenspeile resultatene av en følsomhetsanalyse med hensyn til de viktigste parametrene i 

beregningen, i samsvar med det som er godkjent av statistikere på den ene siden og eksperter som arbeider under Komiteen for økonomisk politikk på den andre siden. Hvilke parametrer som skal benyttes skal klargjøres i samsvar med artikkel 2 

nr. 3 i denne forordning. 

(8) Oversending av data fra referanseår 2012 er frivillig. Oversending av data for referanseårene f.o.m 2015 er obligatorisk. 
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