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Detailomsætningsindekset

Dækning af nethandel

Nethandel i 
detailomsætningsindekset i dag

� Detailomsætningsindekset dækker alle danske 
detailvirksomheder

� Virksomhederne skal indberette deres samlede 
omsætning, inkl. Internethandel

� De “rene” internetbutikker er også med

� Internethandel i udenlandske internetbutikker er ikke 
med

� Internethandel hos virksomheder, der ikke ligger i 
detailsektoren er ikke med, fx 
produktionsvirksomheder eller engrosvirksomheder 
med egen internetbutik
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Nethandel i 
detailomsætningsindekset i dag

� Desuden er handel med tjenester, som fx rejser og 
mobiltelefoni ikke detailhandel og dermed ikke med. 
Det er områder med stor internethandel!

� Alle disse ting ændres der ikke på nu

� To forhold vil vi gerne ændre på:

� I dag kan vi ikke sige noget om den samlede internethandel

� I dag skelner vi ikke mellem de forskellige typer af 
internetbutikker (fx fødevarer, tøj og elektronik)
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Nye tiltag

� Branchen for de “rene” internetbutikker er nu blevet 
splittet op i 8 brancher. Dermed kan vi i højere grad 
fordele internethandlen i de korrekte varegrupper

� Vi er nu begyndt at bede alle indberettere om at 
specificere hvor meget af omsætningen, der kommer 
fra internethandel

� Dermed kan vi beregne den samlede internethandel
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Nye tiltag

� Erfaringer med indsamlingen af internethandel fra 
alle indberettere:

� Nogle få har gjort os opmærksomme på, at de ikke tidligere 
inkluderede internethandel i deres omsætning – heraf også 
et par betydelige indberettere

� Nogle er i tvivl om, hvad de skal inkludere (telefonsalg, 
kuponsalg)

� En række brancherettelser!

� Over en femtedel af virksomhederne i stikprøven har 
internethandel
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Nye tiltag

� Hvornår sker der noget?

� Vi skal have lidt mere data til rådighed

� Vi skal have trukket en ny stikprøve, hvor vi tager hensyn til 
de nye brancher

� Vi skal have overvejet muligheder for tilbageregning

� En gang i løbet af foråret kan vi så offentliggøre tal, der dels 
fordeler de “rene” internetbutikkers omsætning bedre på 
varegrupperne og dels viser, hvor stor en andel af 
detailomsætningen, der kommer via internethandel
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