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KOMMISJONSVEDTAK

av 10. februar 1997

om fastsettelse av en metodikk for overgangen mellom det europeiske nasjonal- og
regionalregnskapssystem i Fellesskapet (ENS 95) og det europeiske

nasjonalregnskapssystem (ENS 2. utgave)(*)

(97/178/EF, Euratom)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
atomenergifellesskap,

under henvisning til artikkel 8 nr. 3 i rådsforordning (EF) nr.
2223/96 av 25. juni 1996 om det europeiske nasjonal- og
regionalregnskapssystem i Fellesskapet(1) og artikkel 6 i
rådsdirektiv 89/130/EØF, Euratom av 13. februar 1989 om
harmonisering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser(2)
og

ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonen tar sikte på å oppheve sine forbehold om
medlemsstatenes beregning av bruttonasjonalinntekt (BNI) før
31. desember 1998.

Det er forskjeller mellom resultatene som framkommer ved bruk
av henholdsvis ENS 95 og ENS 2. utgave.

For at artikkel 8 nr. 1 og 2 i forordning (EF) nr. 2223/96 om ENS
95 skal kunne anvendes, er det senest i desember 1996 nødvendig
å fastslå forskjellene mellom definisjonene i ENS 95 og ENS
2. utgave og å vurdere virkningene av dem, slik at data om
bruttonasjonalprodukt (BNP) og BNI etter ENS 2. utgave kan
avledes av data om BNP og BNI etter ENS 95.

Dersom det etter at dette vedtak er gjort, fastslås ytterligere
forskjeller mellom ENS 2. utgave og ENS 95 som har innvirkning
på BNP eller BNI, vil Kommisjonen i samsvar med artikkel 8 i
forordning (EF) nr. 2223/96 treffe tiltak for å endre vedlegget til
dette vedtak.

I artikkel 19 i rådsforordning (EØF, Euratom) nr. 1552/89 av
29. mai 1989 om gjennomføring av beslutning 88/376/EØF,
Euratom om ordningen med Fellesskapenes egne midler(3)
fastsettes det at Kommisjonen sammen med den berørte
medlemsstat hvert år skal kontrollere om det er feil i de aggregater
den har fått tilsendt til bruk ved fastleggingen av egne midler,
særlig i tilfeller påpekt av komiteen for BNI.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak må kunne settes i verk mest
mulig kostnadseffektivt, samtidig som det sikres at beregningene
av BNI og BNP er av god kvalitet.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
komiteen nedsatt ved artikkel 6 i direktiv 89/130/EØF,
Euratom �

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Forskjellene mellom definisjonene i ENS 2. utgave og ENS 95
som har innvirkning på BNI og BNP, og som er fastslått og
godkjent av komiteen for BNI før 31. desember 1996, er oppført
i vedlegget. Medlemsstatene skal kvantifisere og dokumentere
hvilken innvirkning hver av disse forskjellene har på BNP og
BNI og anvende prinsippet fastsatt i artikkel 2. De skal oversende
Kommisjonen de nødvendige opplysninger om og forklaringer til
hver enkelt av disse forskjellene i samsvar med artikkel 5 i direktiv
89/130/EØF, Euratom.

Artikkel 2

Dataene om BNI etter ENS 2. utgave som er gitt i henhold til
direktiv 89/130/EØF, Euratom, samt dataene om BNP som er
oversendt i henhold til rådsforordning (EF) nr. 3605/93 av
22. november 1993 om anvendelse av protokollen om
framgangsmåten i forbindelse med for store budsjettunderskudd
vedlagt traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap(4),
avledes av dataene etter ENS 95 og oversendes av medlemsstatene
i henhold til artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 2223/96, ved at
sistnevnte data tilpasses for å ta hensyn til virkningen av
forskjellene mellom definisjonene i ENS 2. utgave og ENS 95
som er nevnt i artikkel 1.

___________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 75 av 15.3.1997, s. 44, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/1999 av 29. januar 1999 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 310 av 30.11.1996, s. 1.

(2) EFT nr. L 49 av 21.2.1989, s. 26.

_________________

(3) EFT nr. L 155 av 7.6.1989, s. 1.

(4) EFT nr. L 332 av 31.12.1993, s. 7.
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Dette prinsippet kan sammenfattes i følgende ligninger:

a) Data om BNP etter ENS 2. utgave

= data om BNP etter ENS 95

- summen av de kvantifiserte virkningene av forskjellene
mellom definisjonene i ENS 95 og ENS 2. utgave som
er nevnt i artikkel 1.

b) Data om BNI etter ENS 2. utgave

= data om BNI etter ENS 95

- summen av de kvantifiserte virkningene av forskjellene
mellom definisjonene i ENS 95 og ENS 2. utgave som
er nevnt i artikkel 1.

Artikkel 3

1. Bestemmelsene i artikkel 1 og 2 i dette vedtak får anvendelse
på

a) data om BNI som er gitt i henhold til direktiv 89/130/EØF,
for året 1998 og etterfølgende år, så lenge rådsbeslutning
94/728/EF, Euratom av 31. oktober 1994 om ordningen
med De europeiske fellesskaps egne midler(1) er i kraft,

b) data om BNP for året 1998 som oversendes i henhold til
forordning (EF) nr. 3605/93.

Disse bestemmelsene kan også få anvendelse på

c) data om BNI og BNP for årene 1995 til 1997 som
medlemsstatene oversender etter ENS 95, i henhold til
direktivet og forordningen nevnt i nr. 1 bokstav a) og b)
ovenfor.

2. Når det gjelder dataene nevnt i nr. 1 bokstav c) ovenfor,
skal medlemsstatene på anmodning fra Kommisjonen underrette
om de avvik som følger av forskjellene mellom definisjoner i ENS
2. utgave og ENS 95.

Artikkel 4

Dersom beslutning 94/728/EF, Euratom er i kraft etter
31. desember 1999, skal Kommisjonen gjennomgå bestemmelsene
fastsatt i dette vedtak og om nødvendig treffe passende tiltak.

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. februar 1997.

For Kommisjonen

Yves-Thibault DE SILGUY

Medlem av Kommisjonen

_______________

(2) EFT nr. L 293 av 12.11.1994, s. 9.
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VEDLEGG

ENDRINGER FRA ENS 79 INNFØRT VED ENS 95 SOM BERØRER BEREGNINGEN
AV BNP OG BNI

Liste over endringer

Følgende endringer i metodikken med innvirkning på BNP eller BNI er beskrevet i dette vedlegg:

1. Bostedskriterier
2. Finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM)
3. Forsikringer
4. Reinvestert fortjeneste av direkte investeringer
5. Renter
6. Naturlig vekst hos dyrkede planter
7. Programvare og store databaser
8. Militært utstyr og militære kjøretøyer, unntatt våpen
9. Ikke avsluttet tjenesteyting
10. Utgifter til leting etter mineraler
11. Kapitalslit på veier, broer osv.
12. Offentlige tillatelser og gebyrer
13. Verdisetting av produksjon til eget bruk og av produksjon i frivillig virksomhet
14. Verdigrense for kapitalvarer
15. Markedsmessige/ikke-markedsmessige kriterier
16. Subsidier
17. Originalverker innen litteratur, kunst og underholdning
18. Tjenester i tilknytning til bruk av originalverker innen litteratur, kunst og underholdning
19. Garasjer
20. Registreringsavgifter for motorvogn betalt av husholdninger
21. Naturallønn
22. Tillatelse til bruk av immaterielle ikke-produserte eiendeler
23. Stempelavgifter

Terminologi

En innledende bemerkning til terminologien er påkrevd. Det gjøres oppmerksom på at flere begreper fra
ENS 79 (eller «ENS 2. utgave») som forekommer i BNI-spørreskjemaet, er utelatt i ENS 95. Som
eksempler kan nevnes produksjon til markedspriser (P10), bruttoprodukt til markedspriser (N1p) og
konsum på det økonomiske territorium (P3B). Det forhold at visse begreper fra ENS 79 er blitt erstattet
med mer relevante begreper i ENS 95, betyr naturligvis ikke at det innenfor rammen av den nye metodikken
ikke kan utarbeides data på bakgrunn av tidligere begreper. Aggregatene fra ENS 79 kan selvsagt beregnes
ut fra detaljerte nasjonalregnskaper som er basert på ENS 95, forutsatt at det separat tas hensyn til hver
enkelt begrepsendring. Selv om bruttoprodukt til markedspriser ikke er et selvstendig begrep i ENS 95, er
det selvsagt interessant å behandle og avlede bruttoprodukt til markedspriser, ettersom alle bestanddelene
i dette aggregatet blir vurdert i samsvar med reglene i ENS 95.

Oversiktstabell

Virkningen av hver enkelt av begrepsendringene som er nevnt ovenfor, er angitt i tabell 1.

Tabellen beskriver effekten av overgangen fra ENS 79 til ENS 95. Kolonnene tilsvarer begrepsendringene
og identifiseres ved hjelp av numrene i listen over endringer ovenfor. I tabellen angir «+» en virkning med
positivt fortegn på den aktuelle post, «-» angir en virkning med negativt fortegn og «´» at en virkning vil
oppstå, men at fortegnet ikke kan fastsettes på forhånd.
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Krav i forbindelse med oversendelsen

Dokumentet omhandler de til tider komplekse forskjellene mellom definisjoner i ENS 79 og ENS 95, og
analysen som framlegges må derfor av og til gjøres svært detaljert. Detaljgraden skal ikke forstås som et
krav i forbindelse med oversendelsen.
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Tabell 1

Overgang fra ENS 79 til ENS 95

BNI-SPØRRESKJEMA (ENS 79) Nummer på begrepsendringen

ENS-  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23
KODE

PRODUKSJONSMETODEN
1 Produksjon av varer og tjenester (til produsentpriser, utenom fakturert merverdiavgift)  P10  x  +  x  x  x  x  +  +  x  �  +  +  +  +  +  +  +

 2 Produktinnsats (til kjøperpriser, utenom fradragsberettiget merverdiavgift)  P20  x  x  +  �  �  �  +  +  �  +  +  +  �  +  +
 3 Bruttoprodukt til markedspriser (utenom merverdiavgift)  N1p  x  x  x  x  +  +  x  +  +  �  +  �  x  �  x  x  +  +  +  x  +
 4 Merverdiavgift på produkter R21
5 Skatter på import R29  +
6 Subsidier på import R39

UTGIFTSMETODEN
7 Konsum i husholdninger nasjonalt P3Ap  x  +  +  +  +  x  �  �  +  +  +  +
8 Konsum i hjemmehørende husholdninger i utlandet  P32  x  x  +

 9 Konsum i ikke�hjemmehørende husholdninger på det økonomiske territorium  P33  x  x  +
 10 Konsum i husholdninger på det økonomiske territorium  P3Bp  x  +  +  +  +  x  �  �  +  +  +  +
 11 Kollektivt konsum i allmennyttige organisasjoner  P3Bp  +  +  x  �  �  x  x  �  x  x  +
 12 Kollektivt konsum i offentlig forvaltning  P3Bp  +  +  x  x  +  �  �  x  x  �  x  x
13 Konsum på det økonomiske territorium  P3B  +  +  x  x  +  �  x  x  x  �  �  x  +  +  +  x  �
14 Bruttoinvestering i fast realkapital P41  +  +  +  +  �  +  +
15 Lagerendring P42  x  x  x
16 Eksport av varer og tjenester P50  x  +  +  +  +  x  +
17 Import av varer og tjenester P60  x  +  +  +  +  x  +
18 Eksportoverskudd P50-P60  x  x  x  x  x  x  x

INNTEKTSMETODEN
19 Lønnskostnader dekket av hjemmehørende enheter  R10  x  +
 20 Brutto driftsresultat i økonomien N2  x  x  x  x  +  +  x  +  +  +  �  x  �  x  x  +  x
21 Skatter på produksjon og import R20  x  �  +  +
22 Subsidier på produksjon og import R30  x  x
23 BRUTTONASJONALPRODUKT TIL MARKEDSPRISER  N1  x  x  x  x  +  +  x  +  +  �  +  �  x  �  x  x  +  +  +  x  +
 24 Lønnskostnader dekket av utlandet x  +
25 Lønnskostnader dekket for utlandet x  +
26 Formues� og næringsinntekt mottatt fra utlandet  x  x  +  +  x  �  �  x
 27 Formues� og næringsinntekt betalt til utlandet  x  x  +  +  x  �  �  x
 28 BRUTTONASJONALINNTEKT TIL MARKEDSPRISER  x  +  x  x  x  x  +  +  x  +  +  �  +  �  x  �  x  x  +  +  x  x  +

Merknad:

(+) Positiv virkning (større enn eller lik 0)

(�) Negativ virkning (mindre enn eller lik 0)

(x)  Virkning kan oppstå, fortegnet kan ikke fastsettes på forhånd

(?)  Virkning som sannsynligvis ikke vil få betydning for fjerde ressurs
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1. Bostedskriterier

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Studenter 207, 210c 2.10
Installasjon av utstyr 207 2.09 fotnote 1
Byggeaktivitet i utlandet 207 2.09 fotnote 1, 2.15a

Beskrivelse av endringen

ENS 95 gir klare bostedskriterier for studenter, installasjon av utstyr og byggeaktivitet i utlandet. I alle tre
tilfeller er kriteriene forskjellige fra dem i ENS 79.

I henhold til ENS 95 anses studenter alltid som hjemmehørende i sin hjemstat, uansett hvor lenge
oppholdet i utlandet varer. På samme måte gav ENS 79 et like klart men annet bostedskriterium
(ettårsregelen). Det har altså funnet sted en klar endring i reglene fra ENS 79 til ENS 95.

Også for installasjon av utstyr og byggeaktivitet som utgjør bruttoinvesteringer i fast realkapital i utlandet,
gir ENS 95 særlige og klare retningslinjer for bosted. Når det gjelder installasjon av utstyr, registreres
produksjonen i hjemstaten og ikke i staten der utstyret installeres. Med hensyn til byggeaktivitet i
utlandet som utgjør bruttoinvesteringer i fast realkapital, registreres produksjonen på territoriet der
byggeaktiviteten finner sted.

ENS 79 omhandler ikke de to sistnevnte tilfeller spesielt. Bostedskriteriene som skal anvendes på disse
aktivitetene, er derfor den generelle regel som gis i nr. 207 (dvs. at ettårsregelen anvendes til å bestemme
bosted). Det har altså for hvert av de to tilfellene skjedd en endring i kriteriene fra ENS 79 til ENS 95. I
henhold til sistnevnte betraktes ikke lenger installasjonstjenester som en del av produksjonen på territoriet
der de ytes, selv om de pågår i mer enn ett år. Byggeaktivitet som utgjør bruttoinvesteringer i fast
realkapital, betraktes derimot som en del av produksjonen på territoriet der den finner sted, selv om den
pågår i mindre enn ett år. Til tross for disse endringene bør det bemerkes at virkningen på BNI i praksis
trolig blir liten eller lik null i forbindelse med en rekke prosjekter (se forklaringene nedenfor om overføring
av overskudd fra fiktive hjemmehørende enheter).

Konsekvenser av endringen

Den nye behandlingen av studenter som studerer i utlandet berører bare overgangen fra BNP til BNI.
Primære inntekter som mottas eller betales av disse studentene, kan regnskapsføres som primærinntekt
som mottas/betales av vertsstaten etter ENS 79 og av hjemstaten etter ENS 95. Sannsynligvis vil det i
praksis dreie seg om små beløp.

Det er derfor bare de to øvrige postene som bør vies oppmerksomhet.

Etter produksjonsmetoden føres enhver installasjon av utstyr i utlandet som oppfyller ettårsregelen i
ENS 79 som produksjon i utlandet etter ENS 79, men som innenlandsk produksjon etter ENS 95.
Byggeaktivitet i utlandet som utgjør bruttoinvesteringer i fast realkapital, som utføres av hjemmehørende
produsenter, og som ikke oppfyller ettårsregelen fastsatt i ENS 79, regnskapsføres derimot som produksjon
i innenlandsk økonomi i henhold til reglene i ENS 79, men som produksjon i utlandet etter de nye reglene
i ENS 95. Tabell 1 angir konsekvensene av den nye behandlingen for produksjon, konsum og bruttoprodukt.

Ettersom de aktuelle transaksjoner berører både installasjons- og byggeaktivitet utført av hjemmehørende
enheter i utlandet og av ikke-hjemmehørende institusjonelle enheter på det økonomiske territorium, kan
fortegnet for nettovirkningen ikke fastsettes på forhånd.
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Etter utgiftsmetoden får den nye behandlingen av studenter konsekvenser for konsum i husholdningene.
Disse endringene oppveies av endringer i import eller eksport. Den nye behandlingen av
installasjonstjenester og byggeaktivitet i utlandet får konsekvenser for eksport og import av tjenester.
Igjen vil det endelige fortegnet for nettovirkningen avhenge av situasjonen i den enkelte stat.

Etter inntektsmetoden kan den nye behandlingen av installasjonstjenester og byggeaktivitet i utlandet
få betydelig innvirkning på lønnskostnadene samt på driftsresultatet. Ettersom transaksjonene foretas
både i og fra utlandet, vil fortegnet for nettovirkningen avhenge av de særskilte omstendighetene.

Endelig, når det gjelder overgangen fra BNP til BNI, vil konsekvensene av den nye behandlingen av
installasjonstjenester og byggeaktivitet i utlandet for lønnskostnader og formuesinntekt, tilsvare dem
som allerede er omhandlet under inntektsmetoden.

Det er verdt å merke seg at beslutningen om hvorvidt det skal opprettes en fiktiv hjemmehørende enhet
for den byggeaktivitet som hjemmehørende institusjonelle produksjonsenheter utfører i utlandet, ikke har
noen innvirkning på bruttonasjonalinntekten (BNI) i henhold til reglene i ENS 95, med unntak av eventuelt
kapitalslit i form av bruk av maskiner og utstyr på byggeplasser i utlandet, mens dette ikke nødvendigvis
er tilfellet dersom reglene i ENS 79 anvendes. Denne situasjonen skyldes at tilbakeholdt overskudd av
direkte investeringer i/fra utlandet behandles forskjellig i de to systemene. Ettersom eventuelle overskudd
som tilbakeholdes av selskaper uten økonomiske interesser på territoriet i den stat der byggeplassen
ligger, per definisjon skal tilbakeføres innen ett år, må nødvendigvis problemet med tilbakeholdt overskudd
begrense seg til valget mellom å registrere et (netto) driftsresultat fra byggeaktiviteten i utlandet i år t - 1,
eller i år t.

Kapitalslit, som utgjør en del av brutto driftsresultat, registreres i den staten der produsenten antas å ha
bosted, og virker derfor inn på BNP/BNI i denne staten. I praksis virker det lite sannsynlig at kapitalslit
kan beregnes for individuelle byggeprosjekter, slik at hele kapitalslitet i virkeligheten vil bli registrert i
staten der eieren av maskiner og utstyr har bosted.

Det er altså spørsmål om opprettelse av en fiktiv hjemmehørende enhet for byggeaktivitet i utlandet i
praksis vil kunne få innvirkning på beregningen av BNI eller ikke.

I verste fall vil spørsmålet få betydning bare for registreringstidspunktet, dvs. fordelingen av en gitt BNI
på to år som følger etter hverandre, selvsagt forutsatt at alle transaksjoner er korrekt ført i regnskapene.

Talleksempel

Det antas at et byggeprosjekt i stat B som varer i mindre enn ett år, er verdt 1 000 og krever en
produktinnsats på 200 samt lønnskostnader på 400, utføres av et foretak i stat A. Bare arbeidere med
bosted i stat A er ansatt på byggeplassen, og alle materialer kjøpes i stat B. I henhold til ENS 95 behandles
byggeplassen som en fiktiv hjemmehørende enhet i stat B, mens det i henhold til ENS 79 ikke opprettes
lignende enheter. Foretaket overfører det samlede driftsresultat til stat A i løpet av den aktuelle
regnskapsperiode.

Tabellene nedenfor viser hvordan dette prosjektet påvirker kontoene for stat A. Kontoene for stat B er
symmetriske med kontoene for stat A. Det bør bemerkes at nøytraliteten med hensyn til BNI avhenger
av om driftsresultatet overføres innenfor samme regnskapsperiode.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.
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     Konto for varer og tjenester

Tilgang Anvendelse

 P10 -1 000 P20  -200
 P60 -200 P50  -1 000

Konto for produksjon Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P20 - 200 P10 -1 000  R10 - 400 N1 - 800 N2 -400
R10
(hj.h.) - 400
R10 (ikke-
hj.h.) +400

 N1 - 800 N2 - 400 N3 + 0 R40 + 400

hj.h. = hjemmehørende
ikke-hj.h. = ikke-hjemmehørende

      Konto for Konto for kapital Konto for utlandet
inntektsanvendelse

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 N4 +0 N3 + 0  N5 + 0 N4 + 0 N5 + 0

2. Finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM)

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

FISIM 325 c) Vedlegg I

Beskrivelse av endringen

ENS 95 berører ikke spørsmålet om hvorvidt FISIM skal fordeles på brukerne. Rådet skal gjøre vedtak
om dette innen utgangen av 1997. I ENS 79 forbruker en særlig enhet per konvensjon samtlige FISIM.
Problemet med FISIM behandles særskilt både i ENS 79 og ENS 95.

Konsekvenser av endringen

Dersom det i henhold til ENS 95 vedtas at FISIM ikke skal fordeles mellom brukerne, vil det ikke bli noen
endring i BNI-spørreskjemaet. Besluttes det derimot å fordele FISIM på brukerne, vil det få betydelige
følger for alle kontoer i systemet.

Etter produksjonsmetoden vil produktinnsatsen falle med et beløp tilsvarende FISIM produsert
innenlands som nå fordeles på sluttanvendelser, og øke med et beløp tilsvarende importerte FISIM som
brukes som produktinnsats. Ettersom det dreier seg om to motsatte virkninger, kan fortegnet for den
samlede virkningen på produktinnsats og bruttoprodukt ikke fastsettes på forhånd. I ekstreme tilfeller
kan importens påvirkning dominere. Sannsynligvis vil imidlertid importen i praksis påvirke i ubetydelig
grad sammenlignet med innenlandsk produksjon, slik at produktinnsatsen vil falle og bruttoproduktet vil
øke.
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Etter utgiftsmetoden vil alle poster som berører konsum øke. Når det gjelder kollektivt konsum, vil
økningen komme av økt produktinnsats hos ikke-markedsprodusenter i offentlig forvaltning og hos
private ideelle organisasjoner, noe som vil medføre en økning i produksjonen beregnet som summen av
kostnadene og dermed også i kollektivt konsum. På samme måte vil import og eksport av varer og
tjenester og eksportoverskuddet bli påvirket, ettersom renter på internasjonale lån og innskudd omfatter
et element av finansformidlingstjenester indirekte målt. Både eksport og import vil øke, men effekten for
eksportoverskuddet kan ikke fastsettes på forhånd. Av denne grunn kan heller ikke effekten for BNP
fastsettes på forhånd. I europeisk sammenheng er det imidlertid praktisk talt sikkert at den blir positiv.

Etter inntektsmetoden er brutto driftsresultat den eneste posten som berøres. Som følge av import av
FISIM kan fortegnet for nettovirkningen heller ikke denne gangen fastsettes på forhånd. Trolig vil det
være positivt bortsett fra i visse ekstreme situasjoner, som etter all sannsynlighet ikke vil oppstå i Den
europeiske union.

Når det gjelder overgangen fra BNP til BNI vil formuesinntekt fra utlandet bli redusert med et beløp
som tilsvarer lån til ikke-hjemmehørende, som nå behandles som eksport av tjenester (FISIM).
Formuesinntekt betalt til utlandet vil også øke med beløpet som tilsvarer innskudd fra ikke-hjemmehørende,
som nå behandles som eksport av tjenester. En tilsvarende argumentasjon gjelder for import av FISIM.
Den logiske forklaringen er naturligvis at betalingsstrømmene til og fra utlandet forblir uendret. Ettersom
det dreier seg om motsatte effekter for lån og innskudd, kan ikke fortegnet for nettovirkningen på
formuesinntekt til og fra utlandet fastsettes på forhånd. Det vesentlige er imidlertid å observere at
fordelingen av FISIM virker slik at saldoen for formuesinntekt mottatt fra og betalt til utlandet nøyaktig
oppveier virkningen på eksportoverskuddet.

Alt i alt kan virkningen på BNP ikke fastsettes på forhånd. I praksis vil den så godt som alltid være
positiv. Derimot vil virkningen på BNI være ubetinget positiv fordi den effekten på BNP som skyldes
eksportoverskuddet av FISIM, oppveies av effekten for saldoen for formuesinntekt til og fra utlandet.

Talleksempel

Det antas at FISIM-produksjonen er verdt 1 000 og fordeles slik at 500 går til markedsprodusentenes
produktinnsats, 50 til ikke-markedsprodusentenes produktinnsats og 550 til konsum i husholdningene.
Eksporten utgjør 400 og importen 500. At det er samsvar mellom bruttostrømmene av eksport og import
av FISIM og formuesinntekt, slik det forutsettes i dette eksemplet, kan virke urealistisk, men
nettostrømmene bør i det minste være i samsvar.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

Konto for varer og tjenester

         Tilgang    Anvendelse

 P10 +1 050 P20 + 550
 P60 + 500 P3B + 600

P50 + 400

Konto for produksjon Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling
     Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P20 + 550 P10 +1 050  N2 +500 N1 +500 R40 - 500 N2 + 500
 N1 + 500 N3 + 600 R40 - 400

Konto for
inntektsanvendelse Konto for kapital Konto for utlandet

 Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

P3A + 600 N3 + 600 N4 + 0 N5 + 0
N4         + 0 N5 + 0
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3. Forsikringer

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Forsikringer 315 k) 3.63, vedlegg III

Beskrivelse av endringen

I ENS 95 defineres produksjon av forsikringstjenester på følgende måte:

faktisk opptjente premier pluss tilleggspremier minus forfalte erstatningskrav minus økning (pluss
fall) i forsikringstekniske avsetninger til dekning av utestående risikoer og forsikringstekniske
avsetninger til forsikring med avkastningsandel.

I ENS 95 nevnes ikke «tilleggsutbetalinger til forsikringstakere i form av utdelt overskudd». Disse
tilleggsutbetalingene skal betraktes som erstatningskrav dersom de ikke betales tilbake til forsikringen i
form av tilleggspremier og -bidrag som legges til de faktiske premier og bidrag som skal betales.

Alle nominelle kapitalgevinster eller -tap utelates når endring i forsikringstekniske avsetninger skal beregnes.
«De skal ikke anses som inntekt av investering av forsikringstekniske avsetninger eller behandles
som endring i aktuarreserver og forsikringstekniske avsetninger til forsikringer med avkastningsandel».
Det samme gjelder for ikke-utdelte kapitalgevinster.

Nr. 4.68 inneholder en regel for fordeling av hele formuesinntekten i én del oppnådd ved investering av
forsikringstekniske avsetninger, og én del oppnådd ved investering av egne midler, når det mangler
detaljert informasjon om midlene som formuesinntekten stammer fra. Når det er mulig å identifisere
investeringskildene, er det ikke nødvendig å beregne formuesinntekten som stammer fra investering av
egne midler. I så fall er ikke denne regelen relevant.

I ENS 79 defineres produksjonen slik med en noe annen terminologi:

forskjellen mellom bruttopremiene og det samlede beløp av følgende størrelser: forfalte
erstatningskrav, pluss tilleggsutbetalinger til forsikrede i form av utdelt overskudd pluss endringer
i aktuarreserver til dekning av utestående risikoer og i forsikringstekniske avsetninger til forsikring
med avkastningsandel minus beregnede renter som tilfaller forsikringstakerne minus realisert
kapitalgevinst som reelt er utdelt.

� De beregnede rentene tilsvarer den beregnede inntekten som krediteres forsikringstakerne, slik den
er registrert i forsikringsselskapenes regnskaper.

For å oppnå konsekvent registrering bør beregnede renter og realiserte kapitalgevinster bare medregnes i
produksjon av forsikringstjenester dersom de medfører en endring i forsikringsselskapenes aktuarreserver
til dekning av utestående risikoer og i forsikringstekniske avsetninger til forsikring med avkastningsandel.
Ikke-realiserte kapitalgevinster bør utelates når produksjonen skal beregnes.

ENS 79 krever at beregnede renter som tilfaller forsikringstakere (dvs. den samlede andel av rentene som
kommer forsikringstakerne til gode) medregnes, mens ENS 95 krever at hele beløpet for tilleggspremier
(dvs. hele formuesinntekten) medregnes. Dermed stiger produksjonen av forsikringstjenester med et
beløp tilsvarende forskjellen mellom tilleggspremiene og de beregnede rentene som krediteres
forsikringstakerne.

Konsekvenser av endringen

Ved å utvide omfanget av inntekt fra investering av forsikringstekniske avsetninger som skal medregnes
når tjenesten som ytes både livsforsikrede og skadeforsikrede, skal vurderes, økes forsikringsforetakenes
produksjon og verdien av tjenestene som forsikringstakerne forbruker.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende11.5.2000 Nr.21/101

Analysen nedenfor bygger på den antakelse at skadeforsikring ikke innebærer aktuarreserver og avsetninger
til forsikring med avkastningsandel. Under denne forutsetningen er verdien av skadeforsikringstjenester
lik bruttopremie minus erstatningskrav. Dersom skadeforsikring unntaksvis medfører aktuarreserver
osv., blir endringen mer sammensatt.

For produksjonsregnskapet innebærer overgangen til ENS 95-definisjonene at produksjonen og
produktinnsatsen øker. Fortegnet for virkningen på bruttoproduktet er nødvendigvis positivt i en lukket
økonomi, men i en åpen økonomi kan i prinsippet import av forsikringstjenester endre fortegnet for
virkningen på økonomiens samlede bruttoprodukt. Fortegnet er derfor ikke fastsatt på forhånd. I
virkeligheten vil det imidlertid nesten sikkert bli positivt, i betraktning av den innenlandske forsikringens
dominerende virkning.

Etter utgiftsmetoden vil det bli en positiv innvirkning på alle postene som berører konsum, ettersom
konsum i husholdningene og produktinnsats i forbindelse med produksjon av ikke-markedsrettede tjenester
øker med et beløp tilsvarende tilleggspremiene. Både eksport og import av forsikringstjenester øker med
et beløp tilsvarende tilleggspremiene, slik at nettovirkningen på eksportoverskuddet ikke kan fastsettes.

Etter inntektsmetoden vil brutto driftsresultat bli berørt. Når det ses bort fra forsikringstransaksjoner
med utlandet, blir virkningen definitivt positiv. Som nevnt ovenfor, er det ikke mulig å fastsette fortegnet
på forhånd når det tas hensyn til utenlandske transaksjoner.

Når det gjelder overgangen fra BNP til BNI, framstår tilleggspremier i forbindelse med eksport og
import av forsikring i prinsippet som henholdsvis formuesinntekt til og formuesinntekt fra utlandet.
Dette gjenspeiler bare det forhold at forsikringstakerne i henhold til ENS 95 først mottar avkastningen av
sine aktiva i form av tilleggspremier, for deretter å tilbakebetale disse tilleggspremiene til forsikringsgiverne
som betaling for forsikringstjenester. Enhver effekt for BNP som følge av tilleggspremienes virkning på
eksportoverskuddet, oppveies dermed av effekten av overgangen fra BNP til BNI på formuesinntekten,
slik at fortegnet for virkningen på BNI blir entydig positivt.

Talleksempel

Det antas at det er tilleggspremier på skadeforsikring verdt 1 000, hvorav 550 berører markedsprodusenter,
50 ikke-markedsprodusenter og 400 forbrukere. Det er ingen tilleggspremier på eksport og import av
forsikringstjenester.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

    Konto for varer og tjenester

       Tilgang     Anvendelse

 P10 +1 050 P20 + 600
P3B + 450

Konto for produksjon Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P20 + 600 P10 +1 050  N2 + 450 N1 + 450 N2 + 450
 N1 + 450 N3 + 450

Konto for
inntektsanvendelse Konto for kapital Konto for utlandet

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

P3A + 450 N3 + 450 N4 + 0 N5 + 0
N4        + 0    N5 + 0
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4. Reinvestert fortjeneste av direkte investeringer

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Reinvestert fortjeneste 427.2 4.64

Beskrivelse av endringen

I ENS 95 fastslås det at reinvestert fortjeneste av direkte investeringer bør føres under formuesinntekt. I
ENS 79 medregnes derimot ikke reinvestert fortjeneste av direkte investeringer i beskrivelsen av formues-
og næringsinntektens omfang. Det er derfor en klar forskjell mellom de to settene av retningslinjer.

Konsekvenser av endringen

Denne begrepsendringen berører ikke BNP, men har innvirkning på BNI gjennom strømmene av formues-
og næringsinntekt til og fra utlandet.

Ved overgangen fra BNP til BNI er det en positiv innvirkning på både formues- og næringsinntekten til
og fra utlandet. Fortegnet for saldoen og følgelig nettovirkningen på BNI kan ikke fastsettes på forhånd.

Talleksempel

Det antas at den nasjonale økonomi i regnskapsperioden har en reinvestert fortjeneste av direkte
investeringer lik 1 000, og at utlandet har en reinvestert fortjeneste på i alt 800 i den innenlandske
økonomi.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

     Konto for varer og tjenester

  Tilgang Anvendelse

Konto for produksjon  Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

R40 + 800 R40 +1 000
N3 + 200

Konto for Konto for kapital Konto for utlandet
inntektsanvendelse

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

N4 + 200 N3 + 200 N5 + 200 N4 + 200 N5 + 200
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5. Renter

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95
Registreringstidspunkt 708 4.50

Beskrivelse av endringen

I henhold til ENS 79 bør rentene registreres på det tidspunktet de forfaller. I henhold til ENS 95 skal
rentene derimot registreres etter som de påløper. Forskjellen er derfor påløpte renter som ennå ikke er
forfalt til betaling. De to settene med retningslinjer setter derfor klart forskjellige krav.

Konsekvenser av endringen

Denne begrepsendringen berører ikke BNP, bortsett fra effekten gjennom FISIM, dersom det vedtas at
FISIM skal fordeles. Den endrer derimot BNI direkte gjennom påvirkningen på formues- og næringsinntekt
til og fra utlandet.

Ved overgangen fra BNP til BNI vil det bli en innvirkning på formuesinntekten både til og fra utlandet,
med et fortegn som kan være positivt eller negativt avhengig av forhold i den enkelte stat. Fortegnet for
nettovirkningen på BNI kan ikke fastsettes på forhånd.

6. Naturlig vekst hos dyrkede planter

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95
Registreringstidspunkt 349, 352 3.58

Beskrivelse av endringen

I ENS 79 fastslås det uttrykkelig at produksjon av dyrkede planter skal registreres på det tidspunktet
avlingen høstes eller trærne felles. I ENS 95 fastslås det derimot uttrykkelig at produksjonen skal
registreres etter hvert som plantene vokser. De registreres først som endringer i produkter under arbeid og
senere, på innhøstings- eller fellingstidspunktet, som lagre av ferdige produkter.

Konsekvenser av endringen

For det kvartalsvise nasjonalregnskapet vil det nye registreringsprinsippet få vidtgående konsekvenser
for registrering av landbruksproduksjon i det ikke-sesongjusterte regnskapet. I årsregnskapet vil
konsekvensene bli langt mindre og hovedsakelig få betydning i tilfeller der mengden av planter eller dyr
ikke er stabil, men øker eller faller fra det ene året til det andre.

Etter produksjonsmetoden betyr det nye registreringsprinsippet en endring i produksjon og
bruttoprodukt der fortegnet ikke kan fastsettes på forhånd.

Etter utgiftsmetoden er lagerendring den eneste posten som berøres, og heller ikke her kan fortegnet
fastsettes på forhånd.

Etter inntektsmetoden gjenspeiles endringen i bruttoprodukt i en endring i brutto driftsresultat der
fortegnet heller ikke kan fastsettes på forhånd.

Det vil helt sikkert bli en innvirkning på BNP der fortegnet ikke kan fastsettes på forhånd. Overgangen fra
BNP til BNI forblir uberørt av den nye registreringen av produksjonen, slik at påvirkningen på BNI blir
lik påvirkningen på BNP.
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Talleksempel

Det forutsettes at naturlig vekst i dyrkede skoger i den aktuelle regnskapsperioden er lik 1 000, mens
verdien av felt og solgt tømmer er 700.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

      Konto for varer og tjenester

Tilgang      Anvendelse

 P10 + 300  P42 + 300

Konto for produksjon Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 N1 + 300 P 10 + 300  N2 + 300 N1 + 300  N3 + 300 N2 + 300

Konto for Konto for kapital Konto for utlandet
inntektsanvendelse

 Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 N4 + 300 N3 + 300  P42 + 300 N5 + 0  N4 + 300  N5 + 0

7. Programvare og store databaser

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Programvare 322 b), 337 3.105 b), 3.110 b), 3.114 b)

Beskrivelse av endringen

I ENS 95 fastsettes det at kjøp av programvare og store databaser til bruk i produksjonen skal registreres
som immaterielle eiendeler under bruttoinvestering i fast realkapital, slik det også er tilfellet for produksjon
for eget bruk av denne typen produkter.

I ENS 79 gis det ingen klare retningslinjer for registrering av utgifter til programvare og store databaser.
Det er de generelle retningslinjene for omfanget av bruttoinvestering i fast realkapital og av produktinnsats
som gjelder. I ovennevnte avsnitt fastsettes det bl.a. at

produktinnsats omfatter følgende elementer: tjenester kjøpt i den aktuelle perioden, unntatt...
(unntakene gjelder overføring av eiendomsrett til kapitalvarer osv. og transport- og
distribusjonstjenester),

bruttoinvestering i fast realkapital omfatter verdien av tjenestene som inngår i faste kapitalvarer.

Kravene i ENS 79 med hensyn til programvare er derfor et spørsmål om fortolkning. Den alminnelige
fortolkningen er at ENS 79 behandler utgifter til programvare som er anskaffet som en integrert del av et
stort maskinvareinnkjøp, som bruttoinvestering i fast realkapital, mens programvare anskaffet eller
utviklet uavhengig, behandles som produktinnsats. Dette er den samme fortolkningen som er angitt i SNA
93 med hensyn til fortolkningen av endringen mellom SNA 93 og SNA 68 (se SNA 93, vedlegg I nr. 67).
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Konsekvenser av endringen

Etter produksjonsmetoden øker markedsprodusentenes produksjon med verdien av produksjon av
programvare og store databaser for eget bruk. Produktinnsatsen faller med et beløp tilsvarende de kjøpte
tjenester som omklassifiseres til bruttoinvestering i fast realkapital. Markedsprodusentenes bruttoprodukt
stiger som en følge av dette.

Ikke-markedsprodusentenes produksjon utsettes for to motsatte effekter: et fall som følge av at kjøpte
tjenester omklassifiseres fra produktinnsats til bruttoinvestering i fast realkapital, og en økning som
skyldes økt kapitalslit (både kjøpt og produsert for eget bruk). Fortegnet for den samlede virkning på
produksjonen kan ikke fastsettes på forhånd. Bruttoproduktet stiger som følge av økningen i kapitalslitet.

Etter utgiftsmetoden utsettes kollektivt konsum i offentlig forvaltning og i private ideelle organisasjoner
for to motsatte effekter. På den ene side endres konsumet som følge av en endring i den ikke-markedsrettede
produksjonen. På den annen side faller det som følge av en økning i investering i fast realkapital for eget
bruk. Bruttoinvestering i fast realkapital stiger med et beløp tilsvarende de omklassifiserte
programvareinnkjøpene og egenprodusert programvare.

Etter inntektsmetoden endres brutto driftsresultat i samme grad som bruttoproduktet.

Talleksempel

Det antas at markedsprodusentenes programvareinnkjøp verdt 1 000 omklassifiseres fra produktinnsats
til bruttoinvestering i fast realkapital. Videre antas det at markedsprodusentenes produksjon av
programvare og store databaser for eget bruk verdisettes til 150. For ikke-markedsprodusentene
omklassifiseres programvareinnkjøpene verdt 100 fra produktinnsats til bruttoinvestering i fast realkapital.
I tillegg verdisettes ikke-markedsprodusentenes produksjon av programvare og store databaser for eget
bruk til 10. Endelig beregnes kapitalslitet i forbindelse med programvare og store databaser brukt av ikke-
markedsprodusenter til 50.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79. Endringen i konsum berører kollektivt konsum i offentlig forvaltning og i
private ideelle organisasjoner (-60 = -100 -10 +50).

    Konto for varer og tjenester

Tilgang Anvendelse

P10 + 100 P20 -1 100
P3B - 60
P41 +1 260

        Konto for produksjon Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

     Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

P20 -1 100 P 10 + 100 N2 + 1 200 N2 +1 200
N1 + 1 200 N2 + 1 200 N3 + 1 200

Konto for
inntektsanvendelse Konto for kapital Konto for utlandet

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

P3A -60 N3 + 1 200 P41 +1 260 N4 +1 260 N5 + 0
N4 +1 260 N5 + 0
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8. Militært utstyr og militære kjøretøyer, unntatt våpen

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Produktinnsats 323 f) 3.70 e)
Bruttoinvestering i fast realkapital 340 c) 3.107

Beskrivelse av endringen

I ENS 79 fastslås det at følgende bør inngå i produktinnsats og ikke i bruttoinvestering i fast realkapital:
militære myndigheters kjøp av varige forbruksgoder, bygninger for militære formål (unntatt boliger til de
militæres husholdninger), militære anlegg og annet lignende utstyr.

I ENS 95 fastslås det derimot at bruttoinvesteringer i fast realkapital omfatter militære anlegg og utstyr
(av samme slag som sivile produsenter bruker), som f.eks. flyplasser, havneanlegg, veier og sykehus.
Bruttoinvesteringer i fast realkapital omfatter ikke militære våpen og tilhørende systemer. Sistnevnte skal
fortsatt inngå i produktinnsatsen.

Omfanget av bruttoinvestering i fast realkapital øker derfor i ENS 95 med et beløp tilsvarende utgifter til
varige forbruksgoder for militære formål, unntatt våpen og tilhørende systemer. Siden omfanget av
bruttoinvestering i fast realkapital er større, øker omfanget av kapitalslitet tilsvarende.

Konsekvenser av endringen

Omklassifiseringen av varige forbruksgoder for militære formål, unntatt våpen og tilhørende systemer, fra
produktinnsats i produksjonen av ikke-markedsrettede tjenester i offentlig forvaltning til bruttoinvestering
i fast realkapital, fører også til en økning i kapitalslitet, som inngår i verdisettingen av produksjonen av
ikke-markedsrettede tjenester som summen av utgiftene.

Etter produksjonsmetoden faller produksjonen som følge av fallet i produktinnsatsen, men øker som
følge av økning i kapitalslitet. Fortegnet for virkningen kan derfor ikke fastsettes på forhånd.
Produktinnsatsen faller klart på grunn av omklassifiseringen av visse kjøp av varige forbruksgoder til
bruttoinvestering i fast realkapital. Bruttoproduktet øker som følge av økningen i kapitalslitet.

Etter utgiftsmetoden vil kollektivt konsum i offentlig forvaltning bli berørt, men fortegnet for virkningen
kan ikke fastsettes på forhånd på grunn av to motsatte effekter. Bruttoinvestering i fast realkapital vil
utvilsomt stige som følge av den nye behandlingen av varige forbruksgoder for militære formål.

Etter inntektsmetoden medfører økningen i kapitalslitet en økning i brutto driftsresultat.

Som det klart framgår av produksjons- og inntektsmetodene, er nettovirkningen på BNP entydig positiv.
Ettersom det ikke er noen konsekvenser for overgangen fra BNP til BNI, er effekten for BNI lik effekten
for BNP.

Talleksempel

Det antas at kjøpet av varige forbruksgoder for militære formål i den aktuelle regnskapsperioden verdt
1 000 omklassifiseres fra produktinnsats til bruttoinvestering i fast realkapital. I tillegg medfører
omklassifiseringen av varige forbruksgoder for militære formål i denne regnskapsperioden som i tidligere
perioder en økning i kapitalslitet på 100.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.
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       Konto for varer og tjenester

Tilgang       Anvendelse

 P20 + 100 P20 - 1 000
P3B + 100
P41 +1 000

Konto for produksjon  Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

P20 - 1 000 P 10 + 100 N1 + 1 100 N2 +1 100
N1 + 1 100 N2 + 1 100 N3 +1 100

      Konto for
         inntektsanvendelse Konto for kapital  Konto for utlandet

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

P3B    + 100 N3 +1 100 P41 +1 000 N4 +1 000 N5 + 0
N4 + 1 000 N5       + 0

9. Ikke avsluttet tjenesteyting

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Registreringstidspunkt 707 3.120
Lagerendring 350 3.119 b)

Beskrivelse av endringen

ENS 95 krever at produksjon av tjenester skal registreres på det tidspunkt den finner sted. I ENS 95 vil
produksjon av tjenester derfor forårsake lagerendring i form av produkter under arbeid. Bruk av tjenestene
vil fortsatt bli registrert på det tidspunkt den «ferdige tjenesten» ytes brukeren.

I henhold til ENS 79 skal derimot produksjon av tjenester registreres på det tidspunkt det ferdige
produktet leveres brukeren, og eventuelle lagerbeholdninger av tjenester ikke medregnes. Endringen av
registreringstidspunkt mellom de to systemene berører bare regnskapet for de institusjonelle enheter som
produserer tjenestene. Regnskapene for institusjonelle enheter som bruker tjenestene, berøres ikke av
endringen.

Konsekvenser av endringen

Etter produksjonsmetoden vil produksjon og bruttoprodukt bli berørt av endringen med et fortegn som
ikke kan fastsettes på forhånd. Det er ingen effekt for produktinnsatsen.

Etter utgiftsmetoden er lagerendringen den eneste bestanddelen som berøres, der fortegnet vil avhenge
av omstendighetene.

Etter inntektsmetoden gjenspeiles endringen i bruttoproduktet i en endring i brutto driftsresultat der
fortegnet ikke kan fastsettes på forhånd.

Fortegnet for effekten for BNP kan derfor ikke fastsettes på forhånd. Siden det ikke er noen direkte
påvirkning på overgangen fra BNP til BNI, er virkningen på BNI lik virkningen på BNP.
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Talleksempel

Det antas at det tar seks måneder å fullføre konstruksjonsarbeider (tjenester som ytes av rådgivende
ingeniører) verdt 1 000, hvorav tre måneder faller i år t - 1 og de øvrige tre i år t. Konstruksjonstegningene
leveres kontrahenten (foretaket som bruker tjenestene) i slutten av mars i år t.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79. År t - 1.

      Konto for varer og tjenester

      Tilgang     Anvendelse

 P10 + 500  P42 + 500

Konto for produksjon Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

    Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 N1 + 500 P 10 + 500  N2 + 500 N1 + 500  N3 + 500 N2 + 500

        Konto for Konto for kapital Konto for utlandet
inntektsanvendelse

    Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 N4 + 500 N3 + 500 P42 + 500 N4 + 500 N5 + 0
N5        + 0

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79. År t.

     Konto for varer og tjenester

        Tilgang      Anvendelse

P10 - 500 P42 - 500

       Konto for produksjon Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

   Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 N1 - 500 P 10 - 500  N2 - 500 N1 - 500  N3 - 500 N2 - 500

                     Konto for Konto for kapital Konto for utlandet
inntektsanvendelse

     Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 N4 - 500 N3 - 500  P42 - 500 N5 + 0  N4 - 500  N5 + 0
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10. Utgifter til leting etter mineraler

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Produktinnsats 323 i), 324 i) 3.71 a)
Bruttoinvestering i fast realkapital 343 a) 3.105 b)

Beskrivelse av endringen

I ENS 79 fastslås det at utgifter til boring ved leting etter olje, gass osv. som har oppstått før det er
besluttet å utnytte en bestemt forekomst, skal anses som produktinnsats. Utgifter som oppstår etter
beslutningen om å utnytte forekomsten, registreres som bruttoinvestering i fast realkapital.

I ENS 95 fastslås det at utgifter til leting etter mineraler, inkludert kostnader ved utførte prøveboringer,
luftfotografering og annen oppmåling, transportkostnader osv. skal inngå i bruttoinvestering i fast realkapital.

Slik økes omfanget av bruttoinvestering i fast realkapital i ENS 95 med et beløp tilsvarende leteutgiftene
som har oppstått før det er besluttet å utnytte forekomsten.

Konsekvenser av endringen

Etter produksjonsmetoden vil produktinnsatsen falle og bruttoproduktet øke med et beløp tilsvarende
de omklassifiserte leteutgiftene. I tillegg øker bruttoproduksjonen og bruttoproduktet med et beløp
tilsvarende produksjon for eget bruk i forbindelse med leting etter mineraler.

Etter utgiftsmetoden er den eneste effekten en stigning i bruttoinvestering i fast realkapital som er lik de
omklassifiserte utgiftene pluss produksjon for eget bruk.

Etter inntektsmetoden gjenspeiles økningen i bruttoprodukt i en tilsvarende økning i brutto driftsresultat.

Som det framgår av alle tre metodene, er virkningen på BNP entydig positiv. Ettersom det ikke er noen
direkte påvirkning på overgangen fra BNP til BNI, er virkningen på BNI lik virkningen på BNP.

Talleksempel

Det antas at kjøpt leting etter mineraler verdt 1 000 omklassifiseres fra produktinnsats til bruttoinvestering
i fast realkapital. Det antas videre at produksjon for eget bruk i forbindelse med leting etter mineraler er
verdt 500.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.
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        Konto for varer og tjenester

        Tilgang      Anvendelse

 P10 + 500 P20 - 1 000
P41 + 1 500

Konto for produksjon Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

   Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

P20 - 1 000 P 10 + 500  N2 + 1 500 N1 + 1 500  N3 + 1 500 N2 + 1 500
N1 - 1 500

        Konto for Konto for kapital Konto for utlandet
inntektsanvendelse

     Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

N3 + 1 500 P41 +1 500 N4 + 1 50 N5 + 0
 N4 + 1 500 N5      + 0

11. Kapitalslit på veier, broer osv.

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Kapitalslit 403 6.03

Beskrivelse av endringen

I henhold til ENS 79 skal det beregnes kapitalslit for alle faste kapitalvarer som kan reproduseres, med
unntak av kapitalvarer til kollektivt bruk med ubestemt levetid (veier, broer osv.).

I ENS 95 fastslås det at kapitalslit skal beregnes for all fast realkapital (unntatt dyr).

Det er altså tydelig at omfanget av variabelen kapitalslit har økt i ENS 95 slik at det også omfatter veier,
broer osv.

Konsekvenser av endringen

Etter produksjonsmetoden øker produksjon og bruttoprodukt etter som kostnadskomponenten
kapitalslit øker i verdisettingen av produksjon av ikke-markedsrettede tjenester.

Etter utgiftsmetoden øker kollektivt konsum i offentlig forvaltning med et beløp tilsvarende tillegget for
kapitalslit.

Etter inntektsmetoden øker brutto driftsresultat med et beløp tilsvarende tillegget for kapitalslit.

Ettersom det ikke er noen virkning på overgangen fra BNP til BNI, er påvirkningen på BNI lik
påvirkningen på BNP, som i sin tur er lik økningen i kapitalslit og dermed er entydig positiv. Det antas
ovenfor at veier, broer osv. hører inn under ikke-markedsprodusentene i offentlig forvaltning. I den grad
eiere av slike aktiva beregnet på kollektivt bruk kan være markedsprodusenter, vil det ikke bli noen
virkning på BNP/BNI.
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Talleksempel

Det antas at det beregnes et kapitalslit verdt 1 000 i forbindelse med veier, broer, dammer osv. som utgjør
en del av kapitalmengden for ikke-markedsprodusenter i offentlig forvaltning.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

       Konto for varer og tjenester

     Tilgang    Anvendelse

P10 +1 000 P3B +1 000

       Konto for produksjon Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

    Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 N1 + 1 000 P10 +1 000  N2 + 1 000 N1 + 1 000  N3 + 1 000 N2 + 1 000

         Konto for
inntektsanvendelse Konto for kapital Konto for utlandet

   Anvendelse      Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse    Tilgang

 P3A +1 000 N4 + 0  N3 + 1 000 N5 + 0  N4 + 0  N5 + 0

12. Offentlige tillatelser og gebyrer

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Skatter 417.3, 496 4.23 e), 4.80 d)
Tjenester 3.71 e), 3.76 h), 4.79 d)

Beskrivelse av endringen

Det er nødvendig å skjelne mellom tillatelser til å drive forretningsvirksomhet som markedsprodusenter,
eventuelt også ikke-markedsprodusenter, bruker som produktinnsats, og de tillatelser husholdninger
skaffer seg i egenskap av forbrukere, f.eks. gebyrer ved utstedelse av pass eller førerkort.

For produksjonsenheter er ENS 95 snevrere enn ENS 79 når det gjelder hvilke lisenser og gebyrer betalt
til det offentlige som skal registreres som næringsskatter. Dersom offentlig forvaltning som vilkår for å
utstede slike tillatelser foretar kontroller av det anvendte utstyrets pålitelighet eller sikkerhet, av det
ansatte personalets kvalifikasjoner eller av de produserte varenes og tjenestenes kvalitet og oppfyllelse
av standarder, behandles beløpene som kjøp av tjenester (med mindre beløpene står helt i misforhold til
kostnadene ved kontrollene som er foretatt).

For husholdninger gjelder en lignende situasjon, siden betaling for en rekke tillatelser i henhold til ENS 95
ikke medregnes i løpende skatter på inntekt, formue osv. Betalingen anses i stedet som betaling for
offentlige tjenester.
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Konsekvenser av endringen

Endringen i klassifisering av visse gebyrer for tillatelser fra offentlig forvaltning kan medføre en
omklassifisering av en rekke offentlig eide produksjonsenheter fra ikke-markedsprodusenter til
markedsprodusenter. Nedenfor beskrives konsekvensene av å omklassifisere inntektene for en enhet som
forblir en ikke-markedsprodusent, fra skatter osv. til betaling for tjenester. Spørsmål i forbindelse med
markedsprodusenter som omklassifiseres til ikke-markedsprodusenter eller omvendt, omhandles i avsnitt
2.19.

Etter produksjonsmetoden forblir produksjonen uendret, ettersom ikke-markedsprodusentenes
produksjon verdisettes til summen av kostnadene. Produktinnsatsen øker med et beløp tilsvarende
gebyrer osv. som omklassifiseres fra «andre skatter på produksjon (R222)» til produktinnsats, dvs. den
delen av gebyrer for tillatelser fra offentlig forvaltning som betales av produsentene. Bruttoproduktet
faller tilsvarende.

Etter utgiftsmetoden stiger konsum i husholdningene med et beløp tilsvarende lisensgebyrene betalt av
husholdningene i kraft av forbrukere, som omklassifiseres fra «løpende skatter på inntekt, formue osv.»
til kjøp av tjenester. Kollektivt konsum i offentlig forvaltning faller med økningen i salg. På den annen side
stiger kollektivt konsum i private ideelle organisasjoner fordi ikke-markedsprodusenter eventuelt må
betale enkelte av de aktuelle gebyrene, noe som fører til økt produktinnsats, men dette oppveies av et fall
i skatter på produksjon. Eksport og import øker i den grad hjemmehørende betaler lisensgebyrer til
utenlandske offentlige organer eller ikke-hjemmehørende betaler lisensgebyrer til innenlandske offentlige
organer.

Etter inntektsmetoden faller skatter på produksjon (R222) med et beløp tilsvarende fallet i
bruttoprodukt.

Alt i alt er fortegnet for virkningen på BNP entydig negativt ettersom deler av lisensgebyrene inngår i
produktinnsatsen. Siden det ikke er noen konsekvenser for overgangen fra BNP til BNI, er virkningen
på BNI lik virkningen på BNP.

Talleksempel

Det antas at lisensgebyrer som samlet er verdt 1 000, omklassifiseres fra skatter osv. til salg for ikke-
markedsprodusenter i offentlig forvaltning. Herav utgjør 500 gebyrer som husholdningene har betalt i
egenskap av forbrukere, og som omklassifiseres fra R69, og de øvrige 500 utgjør lisensgebyrer som er
betalt av produsenter, og som omklassifiseres fra R222. Disse gebyrene gjelder ikke for ikke-
markedsprodusenter i offentlig forvaltning eller for ideelle organisasjoner.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende11.5.2000 Nr.21/113

      Konto for varer og tjenester

      Tilgang    Anvendelse

P20 + 500 P3B - 500

       Konto for produksjon   Konto for inntektsopptjening    Konto for inntektsfordeling

     Anvendelse Tilgang      Anvendelse Tilgang     Anvendelse     Tilgang

P20 + 500  R20 - 500  N1 - 500  N2           + 0
N1 - 500  N2         + 0  N3 - 500  R20 - 500

                  Konto for Konto for kapital Konto for utlandet
           inntektsanvendelse

      Anvendelse    Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

P3A  - 500 N3 - 500  N5 + 0 N4 + 0 N5 + 0
N4         + 0

13. Verdisetting av produksjon for eget bruk og av produksjon i frivillig virksomhet

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Produksjonsavgrensning 306 3.08
Verdisetting av produksjonen 315, 628 3.49, 3.52

Beskrivelse av endringen

To endringer må nevnes i denne sammenhengen.

Den første begrepsendringen består i å la et element av netto driftsresultat inngå i verdisettingen av
produksjon for eget bruk, der det er mulig. I henhold til ENS 79 registreres ikke noe slikt driftsresultat.

Den andre endringen berører anleggsmidler frambrakt ved hjelp av frivillig virksomhet. I ENS 95 spesifiseres
det at et anslag over verdien av anvendt arbeidskraft (basert på et anslag over kostnaden ved å anvende
tilsvarende betalt arbeidskraft) bør inngå i beregningen av produksjonens verdi. ENS 79 stiller ikke noe
slikt krav.

Konsekvenser av endringen

Etter produksjonsmetoden øker markedsprodusentenes produksjon og bruttoprodukt med økningen i
verdien av produksjon til eget bruk som oppstår når produksjon for eget bruk verdisettes etter basispriser
og ikke som samlede kostnader. Produksjon og bruttoprodukt øker også med et beløp tilsvarende verdien
av ubetalt arbeidskraft anvendt i felles byggevirksomhet, som ikke inngår i henhold til ENS 79.

Etter utgiftsmetoden øker konsum i husholdningene så vel som bruttoinvestering i fast realkapital
(sistnevnte som følge av begge begrepsendringene). Konsum i offentlig forvaltning og i private ideelle
organisasjoner vil falle i tilfelle av investering for eget bruk.

Etter inntektsmetoden øker lønnskostnadene i den grad produksjon for eget bruk berører naturallønn.
I tillegg øker markedsprodusentenes brutto driftsresultat tilsvarende den delen av produksjon for eget
bruk som husholdningene bruker til konsum av egen produksjon (unntatt naturallønn) og bruttoinvestering
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i fast realkapital. Med hensyn til produksjon som resultat av frivillig virksomhet øker også driftsresultatet
(blandet inntekt) med et beløp tilsvarende verdien av anvendt ubetalt arbeidskraft.

Virkningen på BNP er ubetinget positiv. Overgangen fra BNP til BNI berøres bare av naturallønn til og
fra utlandet og vil derfor i praksis forbli uendret. Ettersom virkningen er ubetydelig, vil effekten for BNI
også bli positiv.

Talleksempel

Det antas i første omgang at de nye verdisettingsprinsippene med hensyn til produksjon for eget bruk
sammenlignet med ENS 79-verdisettingen innebærer en økning i produksjonen på 1 000, hvorav 100
utgjør naturallønn, 400 utgjør konsum i husholdningene av egen produksjon og 500 markedsprodusentenes
investering for eget bruk.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

     Konto for varer og tjenester

     Tilgang    Anvendelse

P10 +1 000 P3B + 500
P41 + 500

Konto for produksjon  Konto for inntektsopptjening    Konto for inntektsfordeling

     Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang    Anvendelse     Tilgang

P10 +1 000 R10 + 100 N1 +1 000 N2 + 900
N1  +1 000 N2 + 900 N3 +1 000 R10 + 100

       Konto for
        inntektsanvendelse Konto for kapital Konto for utlandet

     Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

P3A + 500 N3 + 1 000  P41 + 500 N4 + 500 N5       + 0
N4 + 500  N5       + 0

I neste omgang antas det at verdien av anvendt arbeidskraft beregnes til 800 når de nye verdisettings-
prinsippene anvendes på anleggsmidler frambrakt ved hjelp av frivillig virksomhet.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

     Konto for varer og tjenester

        Tilgang     Anvendelse

P10 + 800  P41 + 800
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Konto for produksjon Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

      Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

P10 + 800 N1 + 800 N2 + 800
N1 + 800 N2 + 800 N3 + 800

Konto for
inntektsanvendelse Konto for kapital Konto for utlandet

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

N3 + 800  P41 + 800 N4 + 800 N5 + 0
N4 + 800  N5       + 0

14. Verdigrense for kapitalvarer

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Produktinnsats 323 d) 3.70 e)
Bruttoinvestering i fast
realkapital 340 a) 3.108 a)

Beskrivelse av endringen

Terskelverdien i ENS 79 for å la varige goder med lav verdi inngå i bruttoinvestering i fast realkapital,
settes ved 100 ecu etter 1970-priser, mens terskelverdien i ENS 95 er 500 ecu etter 1995-priser. I alle
medlemsstater i Den europeiske union innebærer den nye terskelverdien en reell heving av terskelverdien,
noe som fører til at en større del av anskaffelsen av små kapitalvarer blir behandlet som produktinnsats.

Konsekvenser av endringen

Etter produksjonsmetoden vil det bli en økning i produktinnsats og et tilsvarende fall i bruttoproduktet
for markedsprodusentene. Derfor faller også bruttoproduktet i forbindelse med markedsproduksjon. Når
det gjelder ikke-markedsprodusenter, faller bruttoproduktet med det lavere kapitalslitet som er motverdien
til fallet i bruttoinvestering i fast realkapital.

Etter utgiftsmetoden vil det bli et fall i bruttoinvestering i fast realkapital. I tillegg vil det for konsum i
offentlig forvaltning bli to effekter med motsatt fortegn: på den ene side øker ikke-markedsprodusentenes
produktinnsats med et beløp tilsvarende det beløp bruttoinvestering i fast realkapital faller med, på den
annen side faller kapitalslitet.

Etter inntektsmetoden vil det bli et fall i brutto driftsresultat tilsvarende fallet i markedsprodusentenes
bruttoprodukt pluss fallet i ikke-markedsprodusentenes kapitalslit.

Som det framgår av produksjons- og inntektsmetoden, er virkningen på BNP entydig negativ. Siden
overgangen fra BNP til BNI ikke berøres av justeringen av terskelen, er virkningen på BNI lik virkningen
på BNP.

Talleksempel

Det antas at markedsprodusentenes kjøp av små kapitalvarer verdt 900 omklassifiseres fra bruttoinvestering
i fast realkapital. Videre antas det at ikke-markedsprodusentenes kjøp på 100 omklassifiseres på samme
måte, og at den nye terskelen medfører et fall i kapitalslit på 90 for ikke-markedsprodusentene.
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Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

       Konto for varer og tjenester

       Tilgang     Anvendelse

 P10 + 10 P20 +1 000
P3B + 10
P41 - 1 000

Konto for produksjon  Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P20 +1 000  P10 + 10 N1 - 990 N2 - 990
 N1 - 990 N2 - 990 N3 - 990

Konto for Konto for kapital Konto for utlandet
inntektsanvendelse

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P3A + 10  N3 - 990 P41 - 1 000 N4 - 1 000   N5 + 0
 N4 - 1 000 N5     + 0

15. Markedsmessige/ikke-markedsmessige kriterier

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Markedsprodusenter 315 3.24
Markedsrettet produksjon 305, 308 3.17
Ikke-markedsprodusenter 317 3.26
Ikke-markedsrettet
produksjon 312 3.23

Beskrivelse av endringen

Reglene for klassifisering av produksjonsenheter som markedsprodusenter eller ikke-markedsprodusenter
er blitt grunnleggende endret.

ENS 79 inneholder en særskilt liste over produksjon av tjenester som ifølge sedvane alltid anses som
markedsrettede, en annen særskilt liste over produksjon av tjenester som alltid anses som ikke-
markedsrettede, og en tredje særskilt liste over produksjon av tjenester som alltid anses som markedsrettede
dersom produksjonsenhetens tilgang hovedsakelig kommer fra salg av produksjonen.

ENS 95 inneholder ett enkelt sett kriterier som skal anvendes på all virksomhet. F.eks. defineres andre
ikke-markedsprodusenter som lokale bransjeaktiviteter eller institusjonelle enheter der mesteparten av
produksjonen leveres gratis eller til økonomisk ikke-signifikante priser (dvs. dersom mindre enn 50 % av
produksjonskostnadene dekkes av salg).

Konsekvensen av denne endringen er at en gitt produksjonsenhet kan klassifiseres som markedsprodusent
etter ENS 79 og ikke-markedsprodusent etter ENS 95, eller omvendt. Dessuten er verdisettingen av ikke-
markedsrettet produksjon blitt revidert i ENS 95 (se avsnitt 20 nedenfor), hovedsakelig med hensyn til
subsidier. Måten produksjonen verdisettes på, avhenger av om produksjonen er markedsrettet eller ikke-
markedsrettet.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende11.5.2000 Nr.21/117

Konsekvenser av endringen

Som eksempel nevnes en produksjonsenhet som er blitt omklassifisert fra markedsprodusent til ikke-
markedsprodusent. I henhold til ENS 79-reglene var den aktuelle produsenten ifølge sedvane
markedsprodusent på grunnlag av næring, mens 50 %-kriteriet i henhold til ENS 95-reglene får anvendelse
uansett næring. Enhver omklassifisering i motsatt retning får tilsvarende, men motsatte konsekvenser.

Etter produksjonsmetoden endres produksjon med differansen mellom salgsinntektene (pluss eventuelt
lagerendringen for ferdige produkter og produkter under arbeid) og produksjonskostnadene.
Produktinnsatsen forblir uendret. Bruttoproduktet beregnes ikke lenger som produksjon minus
produktinnsats, men som summen av lønnskostnader, kapitalslit og næringsskatter minus næringssubsidier.
Forutsatt at produsenten ikke oppfyller 50 %-kriteriet etter ENS 95, vil virkningen på bruttoproduktet
bli positiv.

Etter utgiftsmetoden øker kollektivt konsum med differansen mellom produksjonskostnader og
salgsinntekter. Alle andre komponenter forblir uendret.

Etter inntektsmetoden er endringen i brutto driftsresultat lik endringen i bruttoprodukt minus endringen
i næringssubsidier R312.

I tilfelle av omklassifisering fra markedsprodusent til ikke-markedsprodusent, er effekten for BNP entydig
positiv. Siden omklassifiseringen kan gå begge veier, kan den samlede virkningen på BNP ikke fastsettes
på forhånd. Ettersom overgangen fra BNP til BNI ikke gjennomgår noen endring, er virkningen på BNI
lik virkningen på BNP.

Talleksempel

Det antas at et offentlig eid filmproduksjonsselskap (som i henhold til ENS 79 er markedsprodusent
ifølge sedvane) har salgsinntekter på 300, produktinnsats på 200, lønnskostnader på 500, kapitalslit på
50 og næringsskatter på 50. Det mottar en overføring fra det offentlige for å dekke sitt underskudd på 500,
som i henhold til ENS 79 behandles som en annen subsidie på produksjon. Det er ingen andre inntektskilder
og ingen eksport av produktet som framstilles. Produsenten vil følgelig bli omklassifisert fra
markedsprodusent til ikke-markedsprodusent som ledd i overgangen til ENS 95.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

     Konto for varer og tjenester

   Tilgang Anvendelse

 P10 + 500  P3B + 500

Konto for produksjon   Konto for inntektsopptjening     Konto for inntektsfordeling

    Anvendelse Tilgang      Anvendelse Tilgang    Anvendelse     Tilgang

P10 + 500 N1 + 500 R312  - 500 N2 + 0
 N1 + 500 N2 + 0 R312 - 500 N3 + 500

     Konto for Konto for kapital Konto for utlandet
inntektsanvendelse

   Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P3A + 500 N3 + 500 N4 + 0   N5 + 0
 N4       + 0 N5 + 0
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16. Subsidier

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Subsidier 421 4.30, 4.38 j)
Naturaloverføringer 475 4.105 e)

Beskrivelse av endringen

Kravene i ENS 95 er forskjellige fra kravene i ENS 79 (herunder kommisjonsvedtak 93/475/EØF,
Euratom(1), som presiserer ENS 79 med hensyn til subsidier) i to henseender.

For det første gjelder følgende i henhold til ENS 95 ikke som subsidier: betalinger fra offentlig forvaltning
til markedsprodusenter som hel eller delvis betaling for varer og tjenester som disse markedsprodusentene
leverer direkte til hver enkelt husholdning i forbindelse med sosial risiko og sosiale behov, og som
husholdningene har rettslig krav på. Ovennevnte kommisjonsvedtak fastsetter ingen krav om et sosialt
formål.

For det andre kan andre ikke-markedsprodusenter i henhold til ENS 95 motta næringssubsidier dersom
betalingene skjer på grunnlag av offentlige regler som får anvendelse på både markedsprodusenter og ikke-
markedsprodusenter. Ikke-markedsprodusenter kunne ikke motta subsidier i henhold til ENS 79. Dersom
dette er tilfellet, er det en innvirkning på verdisettingen av produksjonen for ikke-markedsprodusenter.

Konsekvenser av endringen

Først nevnes som eksempel tilfellet der det foretas betaling fra offentlig forvaltning til produsenter i
forbindelse med tjenesteyting til husholdninger, som ikke oppfyller de sosiale formål i ENS 95, og som
ville bli registrert som stønader i naturalier i henhold til ENS 79-reglene (som spesifisert i
kommisjonsvedtaket om subsidier), men som produktsubsidier i henhold til ENS 95. I ENS 95 fastsettes
det uttrykkelig at sosiale formål og enkeltpersoners rett skal ligge til grunn for betalingene, slik at de ikke
blir behandlet som ensidige overføringer til produsenter, dvs. som subsidier. I kommisjonsvedtaket om
subsidier som presiserer ENS 79, nevnes ingen sosiale formål, dvs. utgifter som skal dekke en særskilt
risiko eller et særskilt behov.

Etter produksjonsmetoden faller produksjon og bruttoprodukt med beløpet som omklassifiseres på
denne måten.

Etter utgiftsmetoden faller konsum i husholdningene med samme beløp.

Etter inntektsmetoden stiger subsidier på produksjon med det beløpet som er omklassifisert fra
produktsubsidier.

Effektene for BNP og BNI er entydig negative og av samme størrelse som den offentlige overføringen som
er omklassifisert til produktsubsidier.

Talleksempel

Det antas at en betaling på 1 000 fra offentlig forvaltning til markedsprodusenter omklassifiseres fra
stønader i naturalier til produktsubsidier.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

___________________

(1) EFT nr. L 224 av 3.9.1993, s. 27.
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      Konto for varer og tjenester

 Tilgang   Anvendelse

 P10 - 1 000  P3B -1 000

Konto for produksjon  Konto for inntektsopptjening     Konto for inntektsfordeling

     Anvendelse Tilgang     Anvendelse Tilgang    Anvendelse Tilgang

 P10 - 1 000 N1 - 1 000  R311 +1 000 N2 + 0
  N1 - 1 000   N2 + 0 R311 +1 000  N3 - 1 000

        Konto for Konto for kapital Konto for utlandet
inntektsanvendelse

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P3A - 1 000 N3 - 1 000 N4 + 0  N5 + 0
 N4     + 0 N5 + 0

Deretter antas det at det er foretatt betalinger på 1 000 fra offentlig forvaltning til ideelle organisasjoner,
som omklassifiseres fra løpende overføringer til subsidier på produksjon.

Etter produksjonsmetoden faller produksjon og bruttoprodukt med beløpet som omklassifiseres på
denne måten.

Etter utgiftsmetoden faller konsum i private ideelle organisasjoner med samme beløp.

Etter inntektsmetoden stiger subsidier på produksjon med det beløpet som er omklassifisert til
produktsubsidier.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

     Konto for varer og tjenester

Tilgang      Anvendelse

P10 - 1 000  P3B - 1 000

Konto for produksjon  Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

    Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang    Anvendelse Tilgang

P10 - 1 000 N1 - 1 000 R31 + 1 000 N2        + 0
 N1 - 1 000 N2 + 0 R31 + 1 000 R66 - 1 000 R66 - 1 000

N3 - 1 000

         Konto for Konto for kapital Konto for utlandet
inntektsanvendelse

     Anvendelse Tilgang  Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P3A - 1 000 N3 - 1 000 N4 + 0  N5 + 0
 N4    + 0 N5 + 0
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17. Originalverker innen litteratur, kunst og underholdning

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Produksjonsgrense 309 3.67
Bruttoinvestering i fast
realkapital 340, 398 3.105 b)

Beskrivelse av endringen

Produksjon av originalverker innen litteratur, kunst og underholdning utgjør en del av bruttoinvestering i
fast realkapital i ENS 95. I ENS 79 ligger denne formen for produksjon utenfor produksjonsgrensen.
Spørsmålet om hvordan tilknyttede tjenester, dvs. betaling for autorisert bruk (reproduksjon) av
originalverkene skal behandles, omhandles i avsnittet nedenfor.

Konsekvenser av endringen

Etter produksjonsmetoden øker produksjonen med verdien av de produserte originalverkene.
Produktinnsatsen øker med verdien av det som tilføres i denne produksjonsprosessen, som tidligere ble
behandlet som konsum i husholdningene. Bruttoproduktet endres med differansen mellom disse to
postene. Fortegnet kan ikke fastsettes på forhånd, men det antas at det vil bli positivt i de fleste tilfeller.

Etter utgiftsmetoden øker bruttoinvestering i fast realkapital med verdien av de produserte originalverkene.
Konsum i husholdningene faller med utgiftene som omklassifiseres til produktinnsats.

Etter inntektsmetoden gjenspeiles endringen i brutto driftsresultat i endringen i bruttoproduktet.

Selv om fortegnet for virkningen på BNP og BNI ikke kan fastsettes på forhånd, synes det svært
usannsynlig at økningen i produktinnsats ville overstige økningen i produksjon. Det må derfor antas at
virkningen på BNP og BNI blir positiv.

Talleksempel

Det antas at det i regnskapsperioden avsluttes en produksjon av originalverker som er verdt 1 000.
Produksjonen krever en produktinnsats på 200. Ingen lønnskostnader kommer i betraktning. Videre antas
det at det ikke eksporteres eller importeres noen originalverker innen litteratur, kunst og underholdning.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

      Konto for varer og tjenester

Tilgang       Anvendelse

 P10 +1 000  P20 + 200
 P3B - 200
 P41 +1 000

Konto for produksjon  Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

     Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang     Anvendelse  Tilgang

P20 + 200   P10 +1 000 N1 + 800  N2 + 800
N1 + 800   N2 + 800  N3 + 800
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         Konto for Konto for kapital Konto for utlandet
inntektsanvendelse

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang    Anvendelse     Tilgang

 P3A     - 200   N3 + 800  P41 + 1 000 N4 + 1 000   N5 + 0
 N4 + 1 000  N5     + 0

18. Tjenester i tilknytning til bruk av originalverker innen litteratur, kunst og underholdning

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Produksjonsgrense 309 b) 3.67
Formuesinntekt 4 36 c)

Beskrivelse av endringen

I ENS 95 registreres betaling for tillatelse til å bruke originalverker innen litteratur, kunst og underholdning
som salg og kjøp av tjenester. I ENS 79 ble slike betalinger behandlet som formuesinntekt.

Konsekvenser av endringen

Vanligvis vil forleggere betale for å få tillatelse til å bruke kunstneres eller andres opphavsrett. Bruken av
slike tjenester vil dermed hovedsakelig framkomme som produktinnsats pluss eksport og import. Sistnevnte
er tilfellet når utenlandske forleggere skaffer seg tillatelse til å bruke innenlandske kunstneres opphavsrett
og omvendt.

For å ivareta sin opphavsrett må kunstnere osv. av og til trekke inn en mellommann som har som oppgave
å få oversikt over når og hvor bøker blir utgitt, opptak blir avspilt og stykker blir oppført. Slike utgifter
omklassifiseres fra konsum i husholdningene til produktinnsats. Imidlertid vil slike tjenester for det
meste bli kjøpt av forleggere snarere enn av kunstnerne selv, og i så fall ville de i utgangspunktet være blitt
registrert som produktinnsats.

Etter produksjonsmetoden stiger produksjonen med salget av tillatelser pluss eventuelt slike tjenester
som er kjøpt av ikke-markedsprodusenter. Innenlandske forleggeres produktinnsats stiger med samme
beløp minus netto eksport av opphavsrettstjenester. I tillegg kan artistene selv pådra seg utgifter til
produktinnsats i form av betaling til mellommenn (agenter). Bruttoproduktet endres med differansen
mellom disse beløpene. Fortegnet kan ikke fastsettes på forhånd.

Etter utgiftsmetoden faller konsum i husholdningene med eventuelle betalinger til agenter, som
omklassifiseres fra konsum i husholdningene til produktinnsats. I tillegg vil betaling for
opphavsrettstjenester til og fra utlandet nå framkomme som import og eksport. I den grad ikke-
markedsprodusenter skaffer seg opphavsrettstjenester, vil kollektivt konsum stige tilsvarende.

Etter inntektsmetoden følger endringen i brutto driftsresultat av endringen i bruttoproduktet.

Som det framgår av alle de tre metodene, kan virkningen på BNP ikke fastsettes på forhånd. Når det
gjelder overgangen fra BNP til BNI, omklassifiseres betaling for tillatelse til å bruke kunstneriske
originalverker fra formuesinntekt til og fra utlandet til import og eksport av tjenester, slik at virkningen på
transaksjoner med utlandet blir nøytral i forhold til BNI. I likhet med virkningen på BNP kan fortegnet for
virkningen på BNI ikke fastsettes på forhånd.
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(1) EFT nr. L 186 av 5.8.1995, s. 59.

Talleksempel

Det antas at betaling fra innenlandske forleggere til hjemmehørende kunstnere i alt er verdt 1 000, og at
artistene ikke pådrar seg utgifter til produktinnsats ved å selge tillatelsen til å bruke sine originalverker.
Videre antas det at import av slike tjenester er lik 100 og eksport er lik 300. Alle import- og
eksporttransaksjoner foretas med forleggerne og ikke med kunstnerne selv.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

      Konto for varer og tjenester

Tilgang Anvendelse

 P10 +1 300 P60 +100
P20 +1 100
P50 + 300

Konto for produksjon  Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

      Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P20 + 1 100 P10 +1 300 N1 + 200 R40 - 100 N2 + 200
 N1     + 200  N2 + 200 N3         + 0 R40 - 300

Konto for
inntektsanvendelse Konto for kapital Konto for utlandet

      Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 N4       + 0 N3   + 0 N5          + 0 N4 + 0   N5 + 0

19. Garasjer

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Beregnet leie 315 i) 3.64

Beskrivelse av endringen

I henhold til ENS 95 skal garasjer som eieren av en bolig bruker for konsumformål, selv om de er atskilt
fra boligen, medregnes i beregnet produksjon av boligtjenester. ENS 79 inneholder ingen klare retningslinjer
om slike garasjer. Kommisjonsvedtak 95/309/EF, Euratom av 19. juli 1995 om prinsippene for beregning
av boligtjenester(1 ) presiserer bestemmelsene i ENS 79 med hensyn til boliger. I vedtaket fastsettes det
at bare garasjer som er en integrert del av boligen, skal medregnes i beregningen av faktisk og beregnet leie
for boliger. Det blir dermed en forskjell i behandlingen av garasjer brukt for konsumformål som ligger
atskilt fra boligene.

Konsekvenser av endringen

Det forhold at beregnet leie for visse garasjer som tilhører eiere av egen bolig, medregnes i produksjonen,
berører produksjon, bruttoprodukt, konsum i husholdningene og brutto driftsresultat.
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Etter produksjonsmetoden øker produksjonen med beregnet leie for garasjer som tilhører eiere av egen
bolig, og som medregnes, mens produktinnsatsen stiger tilsvarende reparasjons- og vedlikeholdskostnader
i forbindelse med disse garasjene. Bruttoproduktet øker med differansen mellom de to beløpene.

Etter utgiftsmetoden øker konsum i husholdningene med beregnet leie minus eventuelle reparasjons- og
vedlikeholdskostnader.

Etter inntektsmetoden stiger brutto driftsresultat med endringen i bruttoproduktet.

Når det antas at beregnet leie alltid vil overstige reparasjons- og vedlikeholdskostnader, fører endringen i
behandlingen av visse garasjer til en økning i BNP.

Uavhengig av eventuelle indirekte virkninger på formuesinntekt i forbindelse med garasjer som tilhører
ikke-hjemmehørende eiere av egen bolig, vil effekten for BNI tilsvare effekten for BNP.

Talleksempel

Det antas at beregnet leie for garasjer verdt 1 000 medregnes i produksjonen av boligtjenester, og at
produktinnsatsen (løpende utgifter) utgjør 50. Ingen av garasjene som medregnes tilhører ikke-
hjemmehørende, og det er ingen hjemmehørende eiere av egen bolig som eier garasjer som skal medregnes
i utlandet.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

      Konto for varer og tjenester

  Tilgang    Anvendelse

 P10 +1 000 P20 + 50
P3B + 950

Konto for produksjon  Konto for inntektsopptjening    Konto for inntektsfordeling

       Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang      Anvendelse Tilgang

 P20      + 50   P10 +1 000 N1 + 950  N2 + 950
 N1 + 950   N2 + 950    N3 + 950

Konto for
inntektsanvendelse Konto for kapital Konto for utlandet

      Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

P3A + 950  N3 + 950 N4 + 0  N5 + 0
N4         + 0  N5 + 0

20. Registreringsavgift for motorvogn betalt av husholdninger

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Skatter 4.14 4.14
Produktskatter 417.1 4.20 d)
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Beskrivelse av endringen

ENS 79 inneholder ingen klare retningslinjer for føring av registreringsavgift for motorvogn betalt av
husholdninger. Omfanget av skatter på produksjon var imidlertid begrenset til avgifter på
produksjonsenheter. Den vanlige fortolkningen av ENS 79 er at registreringsavgift for motorvogn betalt
av husholdninger bør registreres under øvrige løpende overføringer.

I henhold til ENS 95 skal registreringsavgift for motorvogn føres under produktskatter. Dessuten er
omfanget av produktskatter i henhold til ENS 95 ikke lenger begrenset til bare skatter som skal betales av
produksjonsenheter.

Registreringsavgift for motorvogn som skal betales av husholdninger i egenskap av forbrukere,
omklassifiseres (sannsynligvis) fra øvrige løpende overføringer (R69) til produktskatter (R221).

Konsekvenser av endringen

Etter produksjonsmetoden stiger produksjon og bruttoprodukt etter produsentpriser (begrep fra ENS
79) med det omklassifiserte beløp. Produksjon og bruttoprodukt etter basispriser (begrep fra ENS 95)
forblir uendret.

Etter utgiftsmetoden øker konsum i husholdningene med den omklassifiserte registreringsavgift på
motorvogn.

Etter inntektsmetoden stiger skatter på produksjon og import med det omklassifiserte beløp.

Alt i alt blir virkningen på BNP entydig positiv. I mangel av påvirkning på overgangen fra BNP til BNI blir
effekten for BNI lik effekten for BNP.

Talleksempel

Det antas at registreringsavgifter for motorvogn som forbrukerne skal betale, er verdt 1 000 og
omklassifiseres til produktskatter.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

      Konto for varer og tjenester

        Tilgang    Anvendelse

 P10 + 1 000  P3B +1 000

         Konto for produksjon  Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

   Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

P10    +1 000 R221 +1 000 N1 + 1 000 N2        + 0
N1 +1 000 N2       + 0 N3 + 1 000 R221 +1 000

         Konto for Konto for kapital Konto for utlandet
inntektsanvendelse

  Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P3A +1 000 N3    + 1 000 N4 + 0  N5 + 0
 N4      + 0 N5 + 0
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21. Naturallønn

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Produktinnsats 324 a) 3.71 b)
Konsum i husholdninger 330 e), 628 fotnote 1 3.76 b)
Lønnskostnader 408 j), 409 a) 4.05, 4.06

Beskrivelse av endringen

I ENS 95 blir det innført to endringer.

I ENS 95 blir sports- og fritidstilbud for ansatte og deres familier medregnet i naturallønn, mens det i ENS
79 fastsettes at disse beløpene skal utelates fra naturalinntekt og i stedet bør registreres under arbeidsgivers
produktinnsats.

I tillegg er det en forskjell i verdisettingen av egenproduserte varer og tjenester som arbeidsgivere leverer
til ansatte. I ENS 95 verdisettes de etter basispriser. I ENS 79 verdisettes de til summen av
produksjonskostnadene (dvs. at produsentens fortjeneste ifølge sedvane er lik null).

Konsekvenser av endringen

Etter produksjonsmetoden øker produksjonen når det gjelder egenproduserte produkter som leveres til
ansatte (i motsetning til produkter som kjøpes fra andre produsenter). Produktinnsatsen faller, siden
visse utgiftsposter (kjøp fra andre produsenter) omklassifiseres fra produktinnsats til konsum.
Bruttoproduktet øker i begge tilfeller.

Etter utgiftsmetoden øker konsum i husholdningene med økningen i verdien av naturalinntekten.

Etter inntektsmetoden øker lønnskostnadene med samme beløp som konsum i husholdningene.

BNP øker tilsvarende økningen i naturallønn. Overgangen fra BNP til BNI vil bli påvirket av eventuelle
poster for naturallønn til og fra utlandet, slik at fortegnet for virkningen på BNP ikke kan fastsettes på
forhånd, selv om det praktisk talt sikkert vil bli positivt.

Talleksempel

Det antas at verdien av egne varer og tjenester som leveres og ytes ansatte, stiger med 500. Videre antas
det at produkter verdt 500 omklassifiseres fra produktinnsats til naturallønn. Lønnskostnader til og fra
utlandet vil ikke bli berørt av begrepsendringen.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

      Konto for varer og tjenester

      Tilgang    Anvendelse

 P10 + 500 P20 - 500
P3B +1 000



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 11.5.2000

 00

Nr.21/126

Konto for produksjon  Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

     Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang    Anvendelse Tilgang

 P20     - 500 P10 + 500 R10 +1 000 N1 + 1 000  N2        + 0
 N1 + 1 000 N2       + 0  N3 + 1 000  R10 +1 000

Konto for
inntektsanvendelse Konto for kapital Konto for utlandet

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P3A +1 000 N3     + 1 000 N4 + 0 N5 + 0
 N4     + 0 N5 + 0

22. Tillatelse til bruk av immaterielle ikke-produserte eiendeler

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Immaterielle ikke-
produserte eiendeler 309 b) 7.43
Royalties 436 c) 3.70 f)

Beskrivelse av endringen

I henhold til ENS 95 registreres salg og kjøp av tillatelser til bruk av immaterielle ikke-produserte
eiendeler (patenter, varemerker, opphavsrett osv.) under henholdsvis produksjon og konsum. I henhold
til ENS 79 inngår slike betalinger i formuesinntekten.

Konsekvenser av endringen

Etter produksjonsmetoden stiger produksjonen med verdien av betalinger for slike tillatelser mottatt av
hjemmehørende markedsprodusenter. Produktinnsatsen øker tilsvarende betaling fra innenlandske
produsenter til hjemmehørende så vel som ikke-hjemmehørende eiere av de berørte immaterielle eiendeler.
Fortegnet for virkningen på bruttoproduktet kan derfor ikke fastsettes på forhånd.

Etter utgiftsmetoden øker konsum i husholdningene med (eventuelle) betalinger for tillatelser foretatt
av husholdningene i egenskap av forbrukere. Kollektivt konsum øker med et beløp som tilsvarer betalingene
minus royalties mottatt av ikke-markedsprodusenter. Eksport og import øker med et beløp som tilsvarer
betaling av tillatelser til og fra utlandet.

Etter inntektsmetoden endres brutto driftsresultat i samme grad som bruttoproduktet.

På grunn av transaksjonene med utlandet kan fortegnet for virkningen på BNP ikke fastsettes på forhånd.
Ved overgangen fra BNP til BNI faller formuesinntekt til og fra utlandet tilsvarende beløpene som
omklassifiseres til import og eksport av tjenester. Forutsatt at minst én bestanddel av innenlandske
sluttanvendelser øker som følge av begrepsendringen, vil fortegnet for virkningen på BNI bli positivt.

Talleksempel

Det antas at hjemmehørende mottar betaling for tillatelser verdt 1 000 og har utbetalinger på 700. Ikke-
markedsprodusenter har utgifter til royalties for tillatelsene på 50 og ingen inntekter. Eksport av tjenester
i forbindelse med tillatelser er lik 500 og import 200. Husholdninger som forbrukere pådrar seg ingen
betaling for tillatelser.
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Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

       Konto for varer og tjenester

     Tilgang     Anvendelse

 P10 +1 050 P20 + 700
 P60 +200 P3B + 50

P50 + 500

Konto for produksjon  Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

     Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P20 + 700 P10 +1 050 N1 + 350  R40 - 200 N2 + 350
 N1 + 350 N2 + 350  N3        + 50 R40          - 500

Konto for
inntektsanvendelse Konto for kapital Konto for utlandet

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P3A + 50 N3 + 50 N4 + 0 N5 + 0
 N4          + 0 N5 + 0

23. Stempelavgift

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Produktskatter 417.2 4.20
Næringsskatter/
Øvrige løpende overføringer 417.3, 495 4.23

Beskrivelse av endringen

I ENS 95 fastsettes det at stempelavgifter skal registreres under produktskatter. I ENS 79 behandles
stempelavgifter betalt av produsenter som andre skatter på produksjon R22. Det gis ingen klare
retningslinjer om slike avgifter når de betales av husholdninger i egenskap av forbrukere. I mangel av
retningslinjer om det motsatte, registreres derfor stempelavgift som øvrige løpende overføringer R69.

Konsekvenser av endringen

Etter produksjonsmetoden øker produksjonen med det samlede beløp for stempelavgift. Produktinnsatsen
øker med den delen av stempelavgiften som betales av produsentene. Bruttoproduktet øker med differansen
mellom de samlede stempelavgifter og stempelavgifter som inngår i markedsprodusenters og ikke-
markedsprodusenters produktinnsats.

Etter utgiftsmetoden øker konsum i husholdningene med de stempelavgiftene som husholdningene
betaler i egenskap av forbrukere. Bruttoinvestering i fast realkapital øker med beløpet for stempelavgifter
på overføringskostnader.
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Etter inntektsmetoden er endringen i brutto driftsresultat lik endringen i bruttoproduktet.

Virkningen på BNP er entydig positiv. Ettersom begrepsendringen ikke påvirker overgangen fra BNP til
BNI, er virkningen på BNI lik virkningen på BNP.

Talleksempel

Det antas at stempelavgifter verdt 500 omklassifiseres fra andre skatter på produksjon til produktskatter,
og at øvrige løpende overføringer på 500 omklassifiseres til produktskatter. Av stempelavgiftene betalt av
produsenter angår 250 produktinnsats og 250 bruttoinvestering i fast realkapital (overføringskostnader).

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

       Konto for varer og tjenester

Tilgang Anvendelse

 P10 +1 000 P20 + 250
P3B + 500
P41 + 250

Konto for produksjon  Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

    Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P20 + 250  P10    + 1 000 R20 + 500 N1 + 750  N2 + 250
 N1 + 750 N2 + 250 N3 + 750  R20 + 500

        Konto for
inntektsanvendelse  Konto for kapital  Konto for utlandet

    Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P3A + 500 N3 + 750  P41 + 250 N4 + 250 N5 + 0
 N4 + 250  N5       + 0


