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Folketingets Finansudvalg 

Christiansborg 

9. april 2021 

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 277 (Alm. del) af 26. 

marts 2021 stillet efter ønske fra Rune Lund (EL) 

Spørgsmål 

Vil ministeren redegøre for underskuddet på de offentlige finanser i 2020, jf. Nyt 

fra Danmarks Statistik, 25. marts 2021 - Nr. 105, hvoraf det fremgår, at under-

skuddet blev 26,7 mia. kr. i 2020 og i svaret redegøre for, om - og i givet fald 

hvorfor - underskuddet er lavere end forventet af Finansministeriet? 

Svar 

Danmarks Statistik har torsdag d. 25. marts 2021 offentliggjort foreløbige regn-

skabstal for de offentlige finanser for 2020. Der er opgjort et faktisk offentligt un-

derskud på ca. 27 mia. kr. svarende til ca. 1,1 pct. af BNP. Tallene kan blive revi-

deret i kommende regnskabsversioner. 

I Økonomisk Redegørelse, december 2020, skønnedes det faktiske offentlige under-

skud til ca. 81 mia. kr. svarende til ca. 3,5 pct. af BNP. 

Det opgjorte underskud er således ca. 54 mia. kr. lavere end skønnet i december, 

jf. tabel 1. 

Det er forbundet med grundlæggende usikkerhed at skønne over de offentlige ud-

gifter og indtægter. Usikkerheden har været større end normalt i 2020, bl.a. som 

følge af det markante omslag i økonomien.  

Tabel 1 

Skøn og regnskabstal for de offentlige finanser i 2020 

Mia. kr. 
Økonomisk  

Redegørelse,  
december 2020 

Danmarks Statistik, 
marts 2021 

Forskel 

Indtægter i alt 1.170,5 1.202,5 31,9 

Udgifter i alt 1.251,2 1.229,2 -22,0 

Faktisk offentlig saldo -80,6 -26,7 54,0 

Faktisk offentlig saldo, pct. af BNP -3,5 -1,1 2,4 

 

 
Anm.: BNP-tal er baseret på hhv. skøn i Økonomisk Redegørelse, december 2020 samt foreløbige nationalregnskabstal 

fra Danmarks Statistik. Der er foretaget afrunding. 

Kilde: Danmarks Statistik og Økonomisk Redegørelse, december 2020. 
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En væsentlig del af afvigelsen mellem skønnet for den faktiske offentlige saldo i 

Økonomisk Redegørelse, december 2020, kan henføres til højere indtægter end skøn-

net fra pensionsafkastskat (PAL). Indtægter fra pensionsafkastskat er volatile, idet 

de afhænger af udviklingen på de finansielle markeder, hvorfor provenuet heller 

ikke har direkte virkning på beregningen af den strukturelle offentlige saldo. 

Hertil kommer, at de regnskabsførte udgifter til subsidier er lavere end skønnet i 

december, hvilket især skyldes lavere regnskabsførte udgifter til kompensations-

ordninger irt. COVID-19 end forventet. 

Endelig bidrager bl.a. lavere offentlige forbrugsudgifter, lavere renteudgifter og 

højere indtægter fra selskabsskatter end skønnet til afvigelsen. 

Afvigelserne mellem de foreløbige regnskabstal for de offentlige finanser for 2020 

og skønnene i Økonomisk Redegørelse, december 2020, vil blive uddybet i Danmarks 

Konvergensprogram 2021. 

Med venlig hilsen 

Nicolai Wammen 
Finansminister 
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