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Meddelelser 

1. Status på arbejdet med at forenkle Intrastat 

Danmarks Statistik arbejder aktivt på at reformere Intrastat i regi af to projek-

ter i EU – Revised  Intrastat og SIMSTAT. Det centrale element i SIMSTAT er 

sænkning af dækningsgraden for importen samtidig med en udveksling af mik-

rodata fra de øvrige EU-landes eksportoplysninger. Disse oplysninger kan så 

anvendes til beregning af importstatistikken. SIMSTAT vil i dens nuværendes 

udformning kunne sænke indberetningsbyrden med op til 40 pct. afhængig af 

valg af model uden mærkbare kvalitetstab på aggregeret niveau.  

 

Projektet omkring Revised Intrastat omfatter andre mulige forenklingsmulig-

heder, hvor målet er at sænket indberetningsbyrden med op til 50 pct. uden 

mærkbare kvalitetstab på det aggregerede niveau og uden at udveksle mikro-

data. I stedet tænkes andre landes spejlstatistik opgørelser inddraget. I øjeblik-

ket er der ved at blive gennemført impact assessments, herunder byrdemålin-

ger for de mulige fremtidige scenarier. Herudover gennemføres både kvalitative 

og kvantitative assesments af de mulige scenarier. Eurostat planlægger at gen-

nemføre en spørgeskemaundersøgelse for 10.000 europæiske virksomheder i 

forbindelse med at finde de rette data for de realistiske byrdelettelser.  

 

Den fremtidige model for Intrastat ventes besluttet på ESSC mødet i maj 2016. 

Danmarks Statistik arbejder pt. for en model uden udveksling af mikrodata og 

har i samarbejde med det tyske udenrigshandelskontor fremlagt en model som 

tilsigter at sænke indberetningsbyrden med mellem 40-50 pct. og anvende an-

dre EU-landes spejlstatistik opgørelser til beregning af den manglende indbe-

retning.  

2. Moderniseret told kodeks udenrigshandel 

EU's nye toldkodeks (UCC) implementeres fra maj 2016 til og med 2020. De 

vidtrækkende ændringer kan få stor betydning for muligheden for at opgøre 

varehandlen med ikke-EU lande retvisende, og DST forsøger i samarbejde med 

SKAT at imødekomme statistikbehovene i forbindelse med implementeringen. 

Initiativerne på toldområdet er i høj grad et forsøg på at sænke indberetnings-

byrden for virksomhederne, men de foreslåede justeringer på toldområdet er 

ikke er tilstrækkelig sammentænkt med behovet for statistiske oplysninger. De 

foreslåede justeringer og forenklinger risikerer at indebære, at toldsystemet i 

fremtiden ikke alene kan udgøre kildegrundlaget for denne opgørelse. Det er 

derfor muligt, at en reduktion i byrden for virksomhederne i forbindelse med 

indberetning til toldsystemerne i et vist omfang vil blive erstattet af nye byrder 

og krav som følge af behovet for statistiske oplysninger. 

 

Hovedproblemområderne er: 

1. Self-assessment, hvor virksomhederne selv fører et toldregnskab. I det 

omfang denne forenklingsmulighed benyttes, vil oplysningerne ikke 



 

2 

være til rådighed i toldsystemet og dermed ikke være tilgængelige for 

Danmarks Statistik. Med mindre oplysningerne indhentes af SKAT, og 

overdrages til Danmarks Statistik, må de berørte virksomheder påreg-

ne, at skulle levere statistiske oplysninger i henhold til lov om Dan-

marks Statistik til brug for opgørelsen af udenrigshandel med varer.  

2. Centralised Clearance, som vil indebære, at oplysninger om import eller 
eksport af varer, som er relevante for opgørelsen af den danske uden-

rigshandelsstatistik, angives i en anden medlemsstat. Det er derfor af-

gørende nødvendigt, at disse oplysninger klart kan identificeres og 

samtidig udveksles mellem toldmyndighederne og stilles til rådighed 

for Danmarks Statistik.  

3. Anvendelse af stregkodedata i forbrugerprisindeks 

Fra og med indeks for januar 2016 bliver priserne for føde- og drikkevarer fra 

tre store supermarkedskæder (Dansk Supermarked, COOP og REMA 1000) 

erstattet med priser fra såkaldte stregkodedata i forbruger- og nettoprisindek-

sets samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks. 

 

Hidtil har priserne på friske fødevarer (kød, frugt og grønt) været indsamlet af 

prisindsamlere ude i butikkerne, der har noteret hyldeprisen på typisk et styk 

af varen. Priserne på andre fødevarer og drikkevarer har været hentet fra bu-

tikkernes egne priskataloger. Med stregkodedata udregnes priser som en en-

hedspris (omsætning delt med volumen) for den enkelte stregkode på den en-

kelte supermarkedskæde. På den måde vil de enkelte stregkodeprisobservatio-

ner i indeksene komme til at dække over alle varer med det pågældende streg-

kode-nummer. Det betyder især, at mængdetilbuds indflydelse på de faktiske 

transaktionspriser vil indgå fuldt ud fremover. 

 

Anvendelsen af stregkodedata for føde-og drikkevarer i forbruger- og nettopris-

indekset vil give anledning til en række (små) ændringer i de beregnede indeks. 

Bl.a. vil der være små ændringer i sæsonmønstre på de mere detaljerede indeks 

for frugt og grønt. Dette hænger sammen med, at det med stregkodedata i høje-

re grad vil være nødvendigt at beregne prisudviklingen på stykpriser (fx hvid-

kål) fremfor som i dag med kilopriser.  

 

På nedenstående link findes der mere dokumentation samt test-indeks bereg-

net med stregkodedata, der nærmere viser konsekvenserne af skiftet til streg-

kodedata: 

http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/forbrugerpriser/forbrugerprisindeks?t

ab=dok 


