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Hvad er ‘dansk’ industri i 
statistikkerne?

Ingeborg Vind, Konjunkturstatistik

Kontaktudvalg for industristatistik, 20. nov. 2014

Hvornår er noget ‘dansk’ ? Svar 1

� Nok det de fleste vil svare 
først!

� Meningsfuldt ift. fx 
miljøaspekter ved 
industriproduktionen og 
arbejdspladser i DK
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Grænseprincip/territoriumGrænseprincip/territoriumGrænseprincip/territoriumGrænseprincip/territorium

Det foregår i DanmarkDet foregår i DanmarkDet foregår i DanmarkDet foregår i Danmark

Udenrigshandel med varer
- Eksport/import er noget der 
krydser grænsen

- Visse undtagelser/særregler

PRODCOM-forordningen 
(EU’s ‘Industriens salg af varer’)
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PRODCOM-forordningen

� = Grænseprincip

� DST’s data til PRODCOM er baseret på Industriens salg 
af varer. Vi følger dog ikke denne definition, og justerer 
heller ikke data for denne forskel i afgrænsningsprincip

� Har været foreslået af Eurostat ifm. FRIBS at ændre til 
ejerskabsprincip, men modstand hos flertallet af lande
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Hvornår er noget ‘dansk’ ? Svar 2

� Logisk ift. 

virksomhedernes 

regnskaber
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Økonomisk ejerskabsprincipØkonomisk ejerskabsprincipØkonomisk ejerskabsprincipØkonomisk ejerskabsprincip

Det er ejet af en dansk virksomhed Det er ejet af en dansk virksomhed Det er ejet af en dansk virksomhed Det er ejet af en dansk virksomhed 

Regnskabsstatistikken
- Hele omsætningen i danske virksomheder, uanset
hvor den geografisk hidrører fra

Industriens salg af varer
- Varer produceret i lønarbejde for dansk 
virksomhed er danske, uanset geografi

- Varer fremstillet i DK, men i lønarbejde for 
udenlandsk virksomhed, er ikke danske

FIKS (?)

Udenrigshandel med tjenester
- Køn af lønarbejde i udlandet = import af tjeneste

Nationalregnskabet og betalingsbalancen
- Residente enheder
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Hvad er ‘lønarbejde’?

� Lønarbejde (lønforarbejdning):

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.

� Begge virksomheder får industri-branche

� Ofte koncern-internt

� Grænsetilfælde ift. handel/merchanting – hvor lidt/meget 
forarbejdning skal der til?

� Grænsetilfælde: delvist ejerskab til råvarer/input
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Hvad er en ‘dansk virksomhed’?

� Dansk virksomhed = dansk cvr-nummer

� Ikke udenlandske datterselskaber, moderselskaber eller andre dele af koncern
� Grænsetilfælde: cvr-numre som er rene momsafregningsenheder i DK for 

udenlandske selskaber, uden beskæftigelse

� Omsætningen i en dansk virksomheds regnskab kan være fra
� Omsætning fra salg af varer virksomheden selv har produceret i DK
� Omsætning fra salg af varer fremstillet i lønarbejde hos anden virksomhed i DK el. udlandet
� Omsætning fra lønarbejde for andre virksomheder (danske el. udenlandske) (men ikke fra de 

varer som laves i lønarbejdet, da de jo ejes af anden virksomhed)

� Omsætning fra salg af handelsvarer i DK
� Omsætning fra salg af handelsvarer uden for DK (trekanthandel/merchanting)
� Omsætning fra salg af andre tjenester, patenter, licenser, osv. 
� Og meget mere…
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Er outsourcet produktion så med?

� Det kommer an på hvordan der er outsourcet!

� Hvis den foregår i lønarbejde, som defineret ift. 
statistikkerne, dvs. om den danske virksomhed ejer 
råvarerne -> så er produktionen/varerne med i Industriens 
salg af varer

� Hvis den ikke foregår i lønarbejde, men er helt i et 
udenlandsk (datter-)selskab -> så er produktionen/varerne 
ikke med i Industriens salg af varer

� Se evt. notat om dette på dst.dk, link
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DST’s kilder til at opgøre aktiviteter i 
udlandet
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� I industristatistikkerne og regnskabsstatistikken indberettes ikke nogen 
skelnen ml. varer/omsætning der geografisk hidrører fra DK og fra udlandet

� Udenrigshandel med tjenester indsamler oplysning direkte om dette

� Bedre dækning med nye principper for betalingsbalance (ESA2010) og nye 
koder i UHT

� Underrapportering af køb af forarbejdningstjeneste før (og nu?)
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Udenrigshandel med tjenester
- forarbejdningstjenester
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Fokus i DST
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Fra Statistisk Efterretning 9/10-14, om Nationalregnskab og 
betalingsbalance:

• Allerede intensiveret og koordineret kontakt med flere store danske 
industrivirksomheder

• Profileringsprojekt i Erhvervsregisteret (kortlægning af koncerner)
• Intern arbejdsgruppe i DST netop nedsat om større virksomheders 
udenlandske aktiviteter (senere: permanent enhed for store virksomh.)


