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� Omfattende omlægning af Danmarks Statistiks 
indsamling og udarbejdelse af statistikken over 
varehandelen med EU-landene

� Primære mål er at sænke indberetningsbyrden

� Arbejdet finder sted i 2019-2022

� Påvirker først statistikken i 2022-2023.

� … men grundlæggende samme statistik som vi kender i 
dag. 

Modernisering af Intrastat?
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� Tællingen af EU-handelen siden EUs indre marked i 
1993

� Omfattende EU-lovgrundlag
� Statistikken skal baseres på indsamling af 93 pct. af importen og 

97 pct. af eksporten (såkaldte dækningsgrader)

� Mest byrdetunge statistik i Danmark og i EU
� Løbende tilpasning af Intrastat mhp. at reducere byrden, primært 

ved sænkning af antallet af virksomheder, som skal indberette 
oplysninger.

� Byrden udgør 46,7 mio. kr. i 2018, svarende til 52 pct. af 
den samlede byrde Danmarks Statistiks dataindsamling 
pålægger virksomhederne.
� Siden 2004 er byrden blevet reduceret med mere end 60 pct.

Intrastat – hva’ er det?
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November 2011: the European Council (ECOFIN) called 
upon the European Statistical System (ESS) “to take 
effective measures ensuring a substantial reduction of the 
response burden by redeveloping Intrastat, while 
maintaining a sound level of quality”.

Dette satte omfattende analyse- og forberedelsesarbejde i 
gang i perioden 2012-2016:
� Pilottest på udveksling af mikrodata med deltagelse af 21 lande

� Udarbejdelse af business case (cost-benefit)

� Måling af nuværende byrde ved Intrastat og byrdeændringer ved 
foreslået ændringer 

� Dansk analyse i 2015 af anvendeligheden af mikrodata.

Formålet med moderniseringen
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� Mindst 25% byrdereduktion på EU-niveau

� Opretholde god kvalitet som modsvarer brugernes 
ønsker 

� Tillade andre datakilder og fleksibilitet i 
indsamlingsmetoderne

� Forberede udenrigshandelsstatistikken på 
globaliseringens udfordringer

ESSC beslutning maj 2016: Fremtidig 
Intrastat-system skal indeholde…
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� Større output-harmonisering
� Flere datakilder 

� Obligatorisk udveksling af mikro-data, men frivillig anvendelse

� Udveksling af nye oplysninger om partner-ID nummer 
(nødvendigt for at kunne anvende udvekslet mikrodata) 
og oprindelsesland i EU-eksporten 
� => Nødvendigt helt eller delvist at indsamle de oplysninger fra 

eksportørerne, som indberetter til Intrastat.

� Sænkning af dækningsgraden i eksporten fra 97 til 95 
pct.

� Store frihedsgrader for statistikmyndigheder i produktion 
af importstatistikken (intet formelt krav til dækningsgrad)

� Evaluering af systemet efter 3-5 år

Nøgleelementer i Moderniseret 
Intrastat:
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� Moderniseret Intrastat er en del af FRIBS 
rammelovgivning (Framework Regulation Integrating 
Business Statistics) for erhvervsstatistikker

� FRIBS grundforordning vedtaget i april 2019, træder i kraft i 
2021.

� Intrastat-delen træder i kraft et år senere, 2022.

� Vi mangler stadig gennemførelsesbestemmelser (læs: alle 
detaljerne)

Ny lovgivning er (næsten) på plads
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� Mål: at reducere nuværende byrde med 25-50 pct.

� Fritage de mindre virksomheder fra indberetning til 
Intrastat import,

� Men fortsat indsamling fra de store virksomheder for at 
sikre rettidighed i statistikken

� Anvende udvekslet mikrodata til at kompensere for 
manglende datagrundlag i importen

� Samlet niveau for EU-import bestemmes stadig ud fra 
danske oplysninger (Intrastat og moms)

� Producere samme statistik hvad angår detaljeringsgrad 
og udgivelsestider

� Begrænse databrud og sikre statistik af god kvalitet

Danmarks tilgang til modernisering af 
Intrastat 

8



Eksempel: import fra Finland

Dansk import fra Finland som eksempel

2013
Dansk import 

(mio. kr.)
Index

Nuværende dansk statistik 9 174 100,0

Single flow (dvs. finsk eksport) 7 717 84,1

Mixed model, nat. dækning 80% 8 772 95,6

Mixed model, nat. dækning 60% 8 269 90,1
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� EU-eksport:
� 95 pct. (97 pct. i dag) af handelen baseret på indberetning fra de 

større virksomheder
� Resten af handelen estimeret ud fra virksomhedernes 

momsoplysninger…
� … og fordeles på vare/land-kombinationer ud fra oplysninger fra den 

indberettede handel 

� EU-import:
� Reducere national dataindsamling så den dækker 80-85 pct. af EU-

importen, indberettet af de største virksomheder
� Resten af handelen estimeret ud fra virksomhedernes 

momsoplysninger…
� … og fordeles på vare/land-kombinationer ud fra de mikrodata som er 

modtaget fra de andre statistikmyndigheder. 
� Partner ID-nummer i modtaget mikrodata bruges aktivt til at adskille 

mellem hvad vi selv indsamler og hvad som der estimeres for.

Tilgangen til estimation: Mixed model 
(Partial single flow model) 
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� Implementeringen er startet dette forår
� Tilpasning af dataindsamling så to nye datavariable kan indsamles
� Opsætning internt af nyt IT-system til modtagelse og afsendelse af 

mikrodata
� Tilpasning af eksisterende grunddatabaser og 

fejlsøgningssystemer så to nye variable kan håndteres
� Udvikling af nyt estimationssystem som kan anvende udvekslet 

mikrodata.
� Vigtig deadline: klar til dataudveksling januar 2022
� Nye analyser i 2022-2023 af kvaliteten af statistikken produceret 

efter nye metoder. 

� Målet:
� Gradvis reduktion af byrden på Intrastat over en kort årrække, 

samlet reduktion på 25-50 pct. i forhold til i dag.

Implementering hos Danmarks 
Statistik
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� Statistikken i fremtiden:
� Samme detaljeringsgrad, dvs. 8-cifret KN-vareklassifikation
� Mindre stigning i estimationsomfanget i eksporten (fordi dækningsgraden 

sænkes)
� Større stigning i estimationsomfanget i importen (ca. 15-20 pct. af EU-import)

� Mindre databrud i importen
� På total EU-handel niveau ventes databrud at være ubetydelig
� Databrud er noget større, hvis man er nede på vareniveau eller bilateralt 

landeniveau
� Databrud er dog væsentlig mindre end ved Single Flow 

� Nye muligheder
� Bedre mulighed for at belyse re-eksporten
� Flere analysemuligheder i forhold til hvem de danske eksportører sender 

varerne til.
� Måske muligt at belyse oprindelseslandet på importen

Hvad bliver resultatet?
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Tak for opmærksomheden!

Spørgsmål? 

Søren Rich, sri@dst.dk

Slut 
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