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Indledning



Kort om udenrigshandel med varer

 UHV opgør Danmarks im- og eksport af varer baseret på grænsepassage

 Handel med ikke-EU (Ekstrastat) baseres på toldangivelser

 Handel med EU baseres (Intrastat) på DST’s egen dataindsamling og diverse 
supplerende kilder

 Omkring 4000 enheder indberetter import

 Omkring 3200 enheder indberetter eksport



Samme statistik, nyt indhold



De kendte data vil stadig være der …

- men maskinrummet kommer til at se lidt anderledes ud



Teori 
– Hvad bliver anderledes?



Hvordan laves EU-import i dag?
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Baseret på:

• Momsangivelsen

• Mindste indberettere (JAT)



Ny kilde

 Fra januar 2022 udveksler alle EU-lande mikrodata om EU-eksport

 Indeholder alle kendte Intrastat-variable samt de nye variable oprindelsesland og 
varemodtagers momsnummer

 95% dækningsgrad



Hvordan laves EU-import i fremtiden?
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Resultat

 Vi har fået en bedre kilde til at opgøre den del af importen, som vi ikke selv 
indsamler

 Dermed kan den nationale indsamles og byrden for dansk erhvervsliv reduceres

 … samtidig med, at kvaliteten bevares



Praksis 
– Hvordan gør vi det, og hvad betyder det for brugerne?



Asymmetri

 I en meget simpel verden gælder:

A’s eksport til B = B’s import fra A

 I praksis er der dog forskel i data – såkaldt asymmetri

 Forskelle kan opdeles i metodiske og ikke-metodiske



Metodiske forskelle

 Forskel i statistisk værdi (CIF/FOB)

 Forskel i kurser ved omveksling

 Forskellige periodisering

 Handel indberettes i ét land, estimeres i et andet

 Disse metodiske forskelle vurderes at udgøre en mindre del af den samlede 
asymmetri



Ikke-metodiske forskelle:
Forskellig allokering til land

 Forskellig allokering til partnerland, 
typisk ved komplekse transaktioner

 Afsender i Land A indberetter eksport 
til Land C

 Modtager i Land C bør indberette 
import fra Land A

 Men kan risikere at indberette import 
fra Land C

Vare

Køber i Land C

Datterselskab i Land A

Moderselskab i Land C



Ikke-metodiske forskelle:
Forskellig klassificering

Klassificering af kandiserede kirsebær:

• Varekoden afhænger af varens præcise karakteristika, her sukkerindhold

• Selvom de relevante informationer bør være til rådighed, kan det ske, at 

importør og eksportør vælger forskellig kode



Hvilke data er bedst?

 Udvekslede mikrodata

– Ikke komplette for hver virksomhed

– Defineret af eksportørens 

formentlig bedre viden om:

• Partnerland

• Varekode

• Vægt

 Nationalt indsamlede data

– Komplette for hver virksomhed

– Defineret af den viden, importøren 

har

Det er langtfra givet på forhånd, at de nationale data er de bedste



Så hvad kommer der til at ske?

 Fra januar 2023

 Yderligere reduktion af den nationale indsamling

 Små skridt, ingen omkalfatringer

 Danmarks samlede import fra EU påvirkes ikke

 Fordelingen på lande vil også være den samme

 På det detaljerede vare- og vare-lande-niveau vil der opstå forskelle

 For så vidt som JAT erstattes af udvekslede mikrodata, er der tale om en 
kvalitetsforbedring

 For så vidt som nationalt indsamlede data erstattes af udvekslede mikrodata, 
vurderes kvaliteten samlet set at være den samme eller bedre



Potentiel ny statistik



Nye muligheder: Oprindelsesland
 Intrastat eksport omfatter fra januar 2022 variablen oprindelsesland

 Det umiddelbare formål er, at gøre det muligt at opgøre EU-import på 
oprindelsesland uden, at importlandet selv indsamler data

 Nu: import fra Belgien

 Potentielt: Import fra Kina

 DST vil i løbet af 2023 undersøge mulighederne for at opgøre EU-import 
på oprindelsesland



Nye muligheder: Re-eksport
 Vi kender Danmarks eksport til EU

 Hidtil har vi ikke vidst, hvor meget af den eksport der udgøres af danske varer

 Med indberetningen af oprindelsesland kan vi adskille varer, der helt er fremstillet 
i Danmark eller har undergået sidste egentlige forarbejdning i Danmark, fra andre 
varer

 DST vil i løbet af 2023 undersøge mulighederne for at opgøre dansk EU-eksport 
fordelt på re-eksport og dansk eksport



Opsamling



Ny kilde til import af varer fra EU 

 EU’s medlemslande udveksler mikrodata om eksport af varer

 Det giver os en ny og bedre kilde til at opgøre den import, vi ikke selv indsamler

 Den nationale indsamling og byrden på Danmarks erhvervsliv vil blive reduceret  

 Der vil komme ændringer på det mest detaljerede niveau i data

 Samlet set forventes samme eller bedre kvalitet

 Potentielt kan brugere få ny viden om oprindelsesland og re-eksport



Følg med i de næste skridt

 www.dst.dk/nyintrastat


