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Med anledning av de förslag som lämnas, ger detta yttrande en
beskrivning av de konsekvenser som Statistikmyndigheten SCB kan
överblicka i sin roll som producent av officiell statistik.

1 Förtydliganden
1.1 Hänvisningar till BAS-konton
I §7 i Förordningen om omställningsstöd benämns dels
nettoomsättning som term samt i § 13 finns en förteckning över vilka
kostnader som kategoriseras som fasta. För att förtydliga promemorians
användning av begreppen nettoomsättning och fasta kostnader
rekommenderar SCB att både nettoomsättning och varje kostnadsslag
kompletteras med en hänvisning till de BAS-konton där dessa
vanligtvis redovisas i företagens bokföring. Detta skulle förenkla för
företagen att förhålla sig till vilka intäkter och kostnader som avses.

1.2 Hänvisning till företagens storlek, NUTS och NACE
I §10 i Förordningen om omställningsstöd hänvisas till företagens
storlek enligt en bilaga till EU kommissionens förordning (EU) nr
651/2014, regionindelning enligt NUTS samt NACE-kod. SCB
rekommenderar att det bör framgå hur företagen kan ta del av vilken
storlekskategori, region enligt NUTS samt NACE de tillhör.

2 Hur SCB kan vara ett stöd
SCB ser möjligheter att kunna vara ett stöd för Skatteverket i arbetet
med omställningsstödet genom att bidra med statistik (dock ej
mikrodata) om företag samt information kring NUTS och NACE.

2.1 Produktionsvärdeindex

Produktionsvärdeindex mäter månadsvis utvecklingen av svensk
handel, tjänste- och varuproduktion. Uppgifter redovisas på
branschnivå och data t.o.m. oktober 2020 finns tillgängligt. Uppgifter
för november publiceras den 8 januari 2021.
Produktionsvärdeindex (scb.se)

Besöksadress:
Klostergatan 23, Örebro
Solna strandväg 86, Solna

Telefon
Fax
E-post

010-479 40 00
010-479 70 80
08-661 52 61
scb@scb.se

Momsregistreringsnr:
SE202100083701
Organisationsnr:
20 21 00-0837

Visma Addo ID-nummer : 8488075d-6ca2-443d-903a-cd8855ddc69f

Omställningsstöd till företag för perioden augustidecember 2020

2/2

2.2 NUTS

På SCB:s hemsida finns information kring NUTS-klassifikationen och
hur de svenska länen är indelade.
EU:s regioner - NUTS (scb.se)

2.3 NACE

Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) (scb.se)

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i
närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef
Cecilia Hertzman, enhetschef Christina Thörne, sakkunnig Barbro von
Hofsten samt handläggare Mariah Nilsson, föredragande.
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SCB ansvarar för den svenska klassifikationen SNI (Svensk
Näringsgrensindelning). SNI utgår från NACE och kan därmed användas
för att visa NACE-gruppnivå. SNI och NACE är identiska ner till fyrsiffrig kod, och därmed kan SNI-kod på tre-siffrig nivå användas som
proxy för NACE-gruppnivå.
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