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Dokumentation til Industriens salg af varer:
Hvad er ’egne varer’, ’lønarbejde’, ’handelsvarer’ – og
hvad betyder det for om outsourcet produktion er
omfattet af statistikken?
Til Industriens salg af varer indberetter virksomhederne deres omsætning fordelt på
en række kategorier:
- Salg af egne varer (som fordeles yderligere på 8-cifrede varekoder)
- Salg af lønarbejde for andre
- Salg af handelsvarer
- Salg af opstillingsarbejde for andre
- Salg af reparationsarbejde for andre
- Anden omsætning (kan fx være fra salg af royalties og licenser, mandskabsudlejning eller aktiviteter inden for bygge og anlæg)
Definitioner
Egne varer: Varer som virksomheden selv har købt råvarerne/komponenterne til, og
som den enten selv har fremstillet/forarbejdet eller har købt (outsourcet) fremstillingen/forarbejdningen af.
Lønarbejde for andre: Når en virksomhed udfører en fremstillings- eller forarbejdningsproces på råvarer/komponenter, som ejes af en anden virksomhed. Den lønarbejdende virksomhed sælger en industriel tjenesteydelse. Varerne ejes og sælges af
virksomheden, der ejer råvarerne.
Handelsvarer: Varer som en virksomhed køber og videresælger uden nogen videreforarbejdning

Hvordan skelnes mellem de forskellige kategorier?

Eksempel 1: Egne varer fremstillet i lønarbejde
Virksomhed A’s salg af egne varer er salg af varer, som virksomheden har fået
fremstillet eller forarbejdet hos en anden virksomhed B. Virksomhed A ejer råvaren
og den færdige vare, men en del af forædlingen sker ved køb af en tjenesteydelse fra
virksomhed B i form af en fremstillings- eller forarbejdningsproces.
Virksomhed A (også kaldet ordregiveren) indberetter salg af egne varer, fordelt på
varekoder.
Virksomhed B (også kaldet leverandøren) indberetter salg af lønarbejde for andre
(ikke fordelt på varekoder, blot en indberetning af omsætningen).
Hvis en af virksomhederne ikke er dansk (har dansk cvr-nummer), så indberetter den
ikke til den danske statistik. Så hvis virksomhed A er i Danmark, men virksomhed B er
i udlandet – så vil varerne indgå i statistikken over industriens salg af (egne) varer,
men omfanget af lønarbejde vil ikke være kendt. Konsekvensen af dette er, at der i
den danske statistik over industriens salg af varer indgår varer, som ikke rent fysisk er
fremstillet i fuldt omfang i Danmark, men helt eller delvis i lønarbejde for danske
virksomheder i udlandet.

Omvendt, hvis det kun er virksomhed B der er dansk, så vil kun omsætningen fra
lønarbejdet indgå. Konsekvensen er, at varer, der fysisk er fremstillet eller forarbejdet i
Danmark i lønarbejde for en udenlandsk virksomhed, ikke indgår i den danske statistik
over industriens salg af varer.

Eksempel 2: Handelsvarer vs. egne varer
Virksomhed A sælger varer, som den har købt af virksomhed B, og som den ikke selv
videreforarbejder. Det er salg af handelsvarer. Dette gælder også selvom virksomhed
A har designet varen og ejer varemærket, patentet og/eller rettighederne.
Det er ift. denne statistik kun egne varer, hvis virksomheden selv har fremstillet dem
eller har fået dem fremstillet i lønarbejde, som beskrevet i eksempel 1.
Hvis varerne derimod er fremstillet i virksomhed B, af råvarer ejet af virksomhed B,
selvom der fx står virksomhed A’s varemærke på varen, så er det virksomhed B’s salg
af egne varer til virksomhed A. Virksomhed B indberetter derfor salget af varerne
fordelt på varekoder.
Hvis virksomhed A kun indberetter handelsvarer, så klassificeres de i branchen
engroshandel.
I eksempel 2 kan en af virksomhederne naturligvis også være udenlandsk. Fx kunne
virksomhed B være virksomhed A’s udenlandske datterselskab. Dette ændrer ikke ved
indberetningerne, som de er beskrevet i eksemplet. Det er stadig handelsvarer for
virksomhed A, hvis de køber dem af virksomhed B, selvom dette køb er fra et
datterselskab eller på anden måde inden for en koncern.

Er outsourcet produktion så med eller ej?
I de tilfælde hvor en dansk fremstillingsvirksomhed flytter sin produktion ud af
Danmark, så er organiseringen altså afgørende for, om produktionen stadig vil indgå i
den varefordelte industristatistik. Hvis den danske virksomhed (det danske cvrnummer) bevarer ejerskabet over råvaren og kun køber lønarbejde i den udenlandske
virksomhed, så vil produktionen stadig skulle indberettes som salg af egne varer.
Hvis den danske virksomhed derimod ikke (længere) står for ejerskabet til råvarerne,
men overlader råvarekøbet til det udenlandske (datter)selskab, så er de fremstillede
varer ikke længere en del af den danske industristatistik. Den danske virksomhed
klassificeres heller ikke længere som en industrivirksomhed, men efter hvad der er
den tilbageværende hovedaktivitet i Danmark, fx engroshandel eller forskning og
udvikling.

Ejerskabsprincip i Nationalregnskabet
Princippet om at det er ejerskabet fremfor den fysiske placering af fremstillingsprocessen, der bestemmer, hvordan en vare indgår i statistikken er blandt andet
fastlagt i overensstemmelse med Nationalregnskabets principper for, hvordan den
danske økonomi skal gøres op.

2

