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Hej! 

Jag hoppas att jag skickar till rätt adress nu och är tacksam om ni kan bekräfta mottagande. Bifogat finns föreskrift 
och konsekvensbedömning om uppgifter till statistik avseende nationalräkenskapernas beräkningar av hushållens 
konsumtionsutgifter. Vi önskar eventuella synpunkter från Regelrådet senast måndagen 13 juni.  

Hälsningar 
Marie 

Marie Hollertz 

Sektionschef 
Sektionen för statistik om hushållens ekonomi 
Enheten för statistik om befolkning och levnadsförhållanden 
Avdelningen för social statistik och analys 
SCB, statistikmyndigheten 
010-479 60 21
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Konsekvensutredning vid 
regelgivning 

Föreskrifter om uppgifter till officiell statistik om hushållens 

konsumtionsutgifter för användning i nationalräkenskaperna 
 

1 Inledning 
Statistiska centralbyrån (SCB) har för avsikt att utfärda föreskrifter om 
skyldighet att lämna uppgifter till beräkningen av statistik om 
hushållens konsumtionsutgifter som en del av nationalräkenskaperna 
med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 
Föreskrifterna handlar om uppgiftsskyldighet för den officiella 
statistiken. 

Rubriksättningen följer förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning. 

SCB har gjort bedömningen att NNR är en remissinstans som inte 
behöver höras i ärendet.  

2 Utredning enligt 6 §  

2.1 Problemet och vad man vill uppnå 
Hushållens konsumtion utgör en stor del av Sveriges BNP och är en 
komponent i nationalräkenskaperna.  

SCB och Nationalräkenskaperna saknar i dagsläget ett tillförlitligt och 
över tid hållbart sätt att ta fram statistik över hushållens 
konsumtionsutgifter. Historiskt har informationsbehovet tillgodosetts 
med hjälp av undersökningen Hushållens utgifter (HUT), men på grund 
av låga svarsnivåer som i sin tur leder till otillräcklig detaljeringsgrad, 
har det blivit tydligt att SCB behöver bättre information om nivån på 
den privata konsumtionen än vad undersökningen kan förväntas bidra 
med.  

En del av informationsbehovet tillgodoses redan i dag via bl.a. FEK och 
försäljningsstatistik, men för att förbättra beräkningarna i NR behövs 
mer heltäckande information. Även KPI behöver bättre information om 
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fördelningen av konsumtionen för att kunna beräkna vikterna i KPI-
korgen på ett korrekt sätt.  

Insamlingen av uppgifter från betalningsaktörer är en del av en ny 
design för statistik om hushållens konsumtionsutgifter. De ska 
användas för att per bransch uppskatta hur stor del av försäljningen 
som görs till privatpersoner. Det mer detaljerade informationsbehovet, 
uppgift om sålda varor fördelat på produktkategorier enligt COICOP 
(Classification of Individual Consumption by Purpose), fås genom SCB:s 
insamling av kassaregister.  

 

 
2.2 Vilka alternativa lösningar som finns för det man vill 
uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte 
kommer till stånd 
Alternativet till att ta fram statistiken med hjälp av data från 
betalningsaktörer skulle vara att på ett omfattande sätt samla in 
uppgifter om köp av varor och tjänster från individer. En sådan 
undersökning är resurskrävande, uppgiftslämnarbördan för individer är 
omfattande och resultaten skulle mest troligt inte vara 
tillfredsställande.  

 
2.3 Vilka som berörs av regleringen 
De som berörs av regleringen är företag som tillhandahåller lösningar 
för betalning av varor och tjänster. Exempel på sådana aktörer är 
kortinlösare, banker och de betalningsleverantörer som från början 
riktade sig mot handel över internet, och som nu alltmer figurerar som 
betalningsalternativ också i fysiska butiker.  

Dessa företag ingår i bransch 64 – Finansiella tjänster utom försäkring 
och pensionsfondsverksamhet och är ca 15 stycken till antalet.  

 
2.4 De bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt 
grundar sig på 
Statistik om hushållens konsumtionsutgifter beräknas av SCB genom 
statistiska metoder.  

Det framgår av bilagan till förordningen (2001:100) om den officiella 
statistiken (FOS) att Nationalräkenskaperna är en del av den officiella 
statistiken och att SCB är statistikansvarig myndighet för 
Nationalräkenskaperna. Enligt 7 § lagen (2001:99) om den officiella 
statistiken (LOS) är bland annat näringsidkare skyldiga att lämna 
uppgifter till statistikansvariga myndigheter för den officiella 
statistiken. SCB får som statistikansvarig myndighet meddela 
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föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna om 
uppgiftsskyldighet i bland annat 7 § LOS och 5 § FOS, enligt 15 § FOS.  

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar, regleras av: 
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 
549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och 
regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen. Denna förordning 
kompletteras av:  

- KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/1891 av den 
30 november 2018 om ändring av genomförandebeslut 2014/403/EU om 
beviljande av undantag för medlemsstater från inrapporteringen av 
statistik i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 549/2013 om det europeiska national- och 
regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen;  

- KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 724/2014 
av den 26 juni 2014 om standarden för utväxling av de data som måste 
lämnas in enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
549/2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet 
i Europeiska unionen, samt;  

- KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2304 
av den 19 december 2016 om formerna, strukturen, frekvensen och 
bedömningsindikatorerna för kvalitetsrapporterna om uppgifter som 
överförs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
549/2013. 

 
2.5 Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser 
regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna 
för de övervägda regleringsalternativen 
Uppstartskostnaden per företag beräknas till 7288 kr med antagandet 
att det tar ca 8h att sätta upp leveransen med en timkostnad på 911 kr. 
Tiden och kostnaden för framtida leveranser anses vara låga och 
uppskattas till en timme à 911 kr per leverans.  

Första årets kostnad kommer då att uppgå till:  
7288 + 911 = 8199 kr. 
Totalt för alla företag skulle kostnaden under det första året uppgå till:  
8199 x 15 = 122 985 kr.  
 
Genom att be om data från dessa aktörer bedömer SCB att den totala 
bördan minskar då uppgifter inte behöver hämtas från enskilda 
individer. Kostnaden för att ta fram de aktuella leveranserna till SCB 
bedöms vara relativt små.  
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2.6 Bedömning av om regleringen överensstämmer med 
eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges 
anslutning till Europeiska unionen 
Den föreslagna regleringen överensstämmer med EU-rätten. Se avsnitt 
2.4.  

 
2.7 Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det 
gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov 
av speciella informationsinsatser 
SCB har sedan hösten 2020 kommunicerat bilateralt med de allra flesta 
av de aktuella aktörerna. Flera av dem har lämnat önskade uppgifter på 
frivillig basis.  

SCB önskar ikraftträdande 1 september 2022 då uppgifterna ska 
användas för beräkningar som ingår i en ny design av statistiken om 
hushållens konsumtionsutgifter. Beräkningarna avseende 2022 ska som 
senast göras i februari 2023.  

Den första fullskaliga insamlingen av dessa uppgifter ska ske först i 
januari 2023, men SCB behöver kunna begära in uppgifter innan dess 
för att se till att insamlingen går till på rätt sätt.   

 

3 Utredning enligt 7 § 

3.1 Antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är 
verksamma i samt storleken på företagen 
De som berörs av regleringen är företag som tillhandahåller lösningar 
för betalning av varor och tjänster. Antalet uppgår till cirka 15 bolag. Se 
avsnitt 2.3.  

 
3.2 Vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för 
företagen och vad regleringen innebär för företagens 
administrativa kostnader 
Se avsnitt 2.5 

 
3.3 Vilka andra kostnader den föreslagna regleringen 
medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten 
som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna 
regleringen 
Inget utöver det som anges i avsnitt 3.2. 
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3.4 I vilken utsträckning regleringen kan komma att 
påverka konkurrensförhållandena för företagen 

SCB bedömer att företagens konkurrensförhållanden inte påverkas av 
regleringen.  

3.5 Hur regleringen i andra avseenden kan komma att 
påverka företagen 
SCB bedömer att företagen inte påverkas på annat sätt än vad som har 
beskrivits ovan. 

 
3.6 Om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid 
reglernas utformning 
 

Nej.  
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 Utkom från trycket 

 den 30 juni 2022 

 

Statistiska centralbyråns föreskrifter 

om uppgifter till statistik avseende nationalräkenskapernas 

beräkningar av hushållens konsumtionsutgifter; 
 

beslutade den 28 juni 2022. 
 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15§ förord-

ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om uppgifter som ska lämnas till 

SCB för statistik avseende nationalräkenskapernas beräkningar av hushållens 

konsumtionsutgifter.  

 

2 § Uppgifterna ska lämnas av näringsidkare som erbjuder elektroniska 

betalningslösningar för köp av konsumentvaror eller konsumenttjänster till 

konsumenter.  

 

3 § Uppgifterna lämnas årsvis, en månad efter referensårets utgång. 

     Om det finns särskilda skäl får SCB besluta att uppgifter ska lämnas vid en 

annan tidpunkt än den som anges i första stycket.  

 

4 § Uppgifterna ska lämnas i elektroniskt format på det sätt som SCB anvisar.  

 

5 § Uppgifter som lämnas ska avse alla transaktioner (köp/retur) som 

privatpersoner folkbokförda i Sverige samt utländska privatpersoner gör genom 

kortköp eller annat (elektroniskt) betalningsmedel i svenska företag.  

     Följande information/brytningar ska inkluderas, aggregerat på månad:  

   1. Indelning på bransch på finaste nivå tillgänglig i uppgiftslämnarens system.  

   2. Beskrivning av bransch om tillgänglig i uppgiftslämnarens system. 

   3. Indelning på privat- eller företagskort/privat- eller företagsköp. 

   4. Indelning på svenskt eller utländskt kort. 

   5. Postnummer för köpstället om det finns tillgängligt i uppgiftslämnarens 

system. 

   6. Uppgift om försäljningskanal – e-handel eller fysisk butik om det finns 

tillgängligt i uppgiftslämnarens system. 

   7. Betalningstyp (faktura, kort etc), i de fall då uppgiftslämnaren erbjuder flera 

betalsätt till sina kunder. 

   8. Värde för köp minus värde för returer. 

__________ 

 

Denna författning träder i kraft den 1 september 2022. 

 

 

På Statistiska centralbyråns vägnar 

 

 

 

JOAKIM STYMNE   

(Generaldirektör) 

Helena Kaplan 

   (Ekonomisk statistik och analys) 
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