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FRIBS
 Forslag fremsat af Kommissionen, drøftelse endnu
ikke programsat af Rådet
 Forventet startdato: 2019 (nogen usikkerhed herom
må påregnes)
 Intrastat
Forventes at træde i kraft 1 år senere i 2020 (udveksling af
mikrodata)
 Arbejdet med delegerede retsakter i gang – og forventes
afsluttet i år


- DK deltager i alle arbejdsgrupper!
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Modernisering af Intrastat – centrale
elementer i forslaget
 Udveksling af identificerbare oplysninger om EU varehandel


Skal udgøre en ny datakilde, som skal sikre en markant nedgang i
den samlede byrde ved Intrastat (OBS: frivillig for medlemslande at
anvende den)
-

DK kan støtte dette, hvis sikkerheden er i orden

 Ekstra oplysninger skal indsamles i eksporten:


Id-nummer på varemodtageren - anses som en forudsætning for, at
den nye kilde kan benyttes til opgørelse af importen i modtagerlandet
-



DK arbejder for, at listesystemet (dvs. oplysningen er kendt af virksomhederne)

Oprindelsesland – indsamles i dag af mange lande (i importen),
anbefales af FN i opgørelsen af importen, og anses for at være
væsentlig ift. at belyse globaliseringen
-

DK arbejder for, at denne oplysning kan beregnes/estimeres fremfor at blive
indsamlet (hvis muligt)
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Modernisering af Intrastat – centrale
elementer i forslaget
 Reduktion i dækningsgraden i eksporten


Sænkes fra 97. til 95 pct. – ”byrdeneutralitet” samlet set, men
byrden vil stige for nogle eksportører som følge af de nye
indberetningskrav

 Ingen krav til dækningsgraden i importen (i dag 93 pct)


I stedet vil der blive opstillet kvalitetskrav – der er derfor store
frihedsgrader for landene ift. at udarbejde importstatistikken

 Markant reduktion i indberetningsbyrden mulig


Med den nye kilde – udvekslede mikrodata – forventes byrden ved
Intrastat i DK at kunne reduceres markant (25-50 pct.) over en
årrække
- EU’s overordnede mål er mindst 25 pct.!
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Modernisering af Intrastat –
udrulning i DK
 Trinvis byrdereduktion
Vi forventer umiddelbart at kunne fritage de mindste
virksomheder for indberetning af importoplysninger
 Den nye datakilde skal (forsigtigt) indarbejdes i produktionen
– forventes ikke at kunne erstatte indberettede oplysninger
1:1, men på sigt vil de fleste importører kunne fritages


- Analyser af kvaliteten skal afdække præcist, hvor vi kan sætte grænsen
- De største importører vil ikke blive fritaget – behov for data uden
forsinkelse af hensyn til den månedlige produktion (og ift.
betalingsbalancen og nationalregnskabet)
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