
Den administrative brug 
af BNI

Ved Annette Thomsen (ath@dst.dk)



� BNI bruges til at fastlægge hvor meget EU 
medlemslandene skal betale til EU’s budget som Den
fjerde egne ressource

� Den fjerde egne ressource udgør den største del af EU’s 
budget. I 2016 betalte Danmark 13,6 mia. kr. i BNI bidrag

� Området er reguleret af en EU forordning (BNI 
forordningen)

� Danmarks Statistik udarbejder BNI indberetningen til 
Eurostat en gang årligt i september. Den godkendes af 
BNI-komitéen i november

Baggrund
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� Danmarks Statistik bidrager alene med opgørelsen 
af BNI – DG budget opgør betalingerne

� BNI bruges som en fordelingsnøgle, så niveauet er 
afgørende

� ”Alle lande skal betale en ”fair share”

Baggrund
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� Vi opgør BNP og BNI i endelige år på et meget 
detaljeret niveau for at få det bedst mulige billede af 
økonomien og få et godt grundlag for de foreløbige 
år

� Da BNP og BNI også bruges til opgørelse af EU’s 
egne ressourcer, er der kontrol fra Kommissionens 
(repræsenteret ved Eurostat) side

� Her arbejder vi i den mest detaljerede del af 
maskinrummet!

Opgørelse af BNP og BNI
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� Vi er nu inde i en kontrolrunde, der løber fra 2016 til 
2019:

2016: BNI dokumentation færdig:
https://www.dst.dk/en/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=
24041

2016-2018: EU kontrolbesøg (et eller flere) på baggrund 
af BNI dokumentation og tværgående emner, der er 
udvalgt som særligt vigtige.

2019: Endelig fastlæggelse af Action Points og 
indarbejdelse af forbedringer i BNI indberetning. Hvis 
ikke udtages forbehold ultimo året.

Kontrol af BNP og BNI opgørelsen
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� Op til kontrolbesøg sendes og besvares et 
omfattende sæt af spørgsmål fra Kommissionens 
side på alle dele af BNP og BNI opgørelsen (samlet 
set ca. 500 spørgsmål)

� Kontrolbesøg i en uge i november sidste år
- Drøftelse af spørgsmål og svar
- ”Direct verification”: Gennemgang for Eurostat af et 
(på forhånd) udvalgt område fra inddata, 
beregninger og korrektioner til færdigt resultat.

� Efterfølgende opfølgning og Action points

Arbejde ved en kontrolrunde
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� I alt 12 tværgående emner, for eksempel:

� Exhaustiveness (dækning, herunder sort økonomi)

� Boligbenyttelse

� Finansielle tjenester

� Global produktion

� Der laves landesammenligninger, svares på 
spørgsmål, udarbejdes ”best practice”, og der sættes 
Action Points hvis nødvendigt

Tværgående emner
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� MNE Pilot Project: En ny måde at arbejde på!

� 25 udvalgte multinationale selskaber (MNEs), der har 
aktiviteter i mere end et EU land

� Det undersøges i fællesskab om aktiviteten er fyldestgørende 
og korrekt registreret i landenes opgørelser af BNP og BNI

� Ved projektets afslutning konkluderes det i hvilken retning, 
man skal arbejde videre med metode og om pilotprojektet skal  
gøres permanent

Global produktion
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� De danske action points vedrører bl.a. sort økonomi 
og boligbenyttelse.

� De er stadig i proces – vi er i dialog med Eurostat.

� Hvis der skal laves korrektioner til BNI 
indberetningen i september 2019 er det ikke planen, 
at de bliver indarbejdet i vores nationale 
offentliggørelse af nationalregnskabet i 2019 – det vil 
vente til fuld afklaring af kontrolrunden og en 
hovedrevision, som vi har planlagt til 2024.

Action points for Danmark
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