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Guide til Erstatningsindberetning
Denne guide beskriver kort, hvordan du kan rette fejl i en tidligere indsendt indberetning til Intrastat via
IDEP.web. Find flere guides på www.dst.dk/intraidep
Bemærk: Fra december 2017 bliver poster med samme varekode, land og transaktionsart samlet (aggregeret) til én enkelt post, inden indberetningen sendes til Danmarks Statistik. Derfor vil erstatningsindberetningen evt. indeholde færre linjer end den oprindelige indberetning.
Du har mulighed for at rette i de aggregerede linjer i erstatningsindberetningen eller rette data i den oprindelige indberetning. Begge muligheder er beskrevet nedenfor.

Fejlbrev fra Danmarks Statistik
Har du modtaget et brev eller en
e-mail fra Danmarks Statistik om,
at der er mulige fejl i din indberetning, kan du rette fejl og indsende en erstatningsindberetning
via IDEP.web.

Meddelelse i IDEP.web
Når du logger på IDEP.web, vil
der være oprettet en meddelelse
på startsiden.
Klik på meddelelsen for at komme til oversigten.
Bemærk:
Erstatningsindberetningen dannes automatisk, når
meddelelsen
er
sendt
til
IDEP.web.

Vis fejl
Klik på Vis fejl. Så vises en oversigt over fejl/advarsler i din indberetning.
Klik på Indberetnings nr. for at
vise erstatningsindberetningen.

Ret eller Fasthold poster
Bemærk: Linjerne i erstatningsindberetningen kan være aggregerede (samlet) i forhold til den oprindelige
indberetning. Du har mulighed for at rette i de aggregerede poster eller uploade en ny fil med rettelser. Begge muligheder beskrives nedenfor.
Vis Poster
I eksemplet er der én post med
fejl (Linje nr. 1).

Marker ved ordet Fejlposter. Så
får du en liste med de poster, der
er markeret som fejl.
Vælg den første fejlpost, der skal
rettes, ved at klikke på det aktuelle linjenummer.

Ret posten
Til højre for selve vareposten vil
den eventuelle fejl være beskrevet.
Ret posten og klik på Gem og
næste, indtil alle rettelser er foretaget.
Klik på Gem og stop ved sidste
post.

Fasthold posten
Fasthold posten ved at klikke på
Gem og næste eller Gem og
stop ved den sidste post.
Bemærk: Vælger du at fastholde
posten, skal du bekræfte dit valg
ved at klikke på knappen Gem
alligevel.

Husk at godkende indberetningen
Tryk på knappen Godkend.
Bemærk: Din indberetning er
korrekt indsendt, når der i listen
over indberetninger er markeret i
kolonnen Indberetning godkendt.

Upload ny fil
I nogle tilfælde kan det være nemmere at rette posterne i den oprindelige fil, og uploade den igen. Du har
mulighed for at se advarsler på de enkelte linjer i den tidligere indsendte indberetning.
Se poster i den tidligere indsendte indberetning
Gå til listen over indberetninger
for at se erstatningsindberetningen. I kolonnen Type
vil der stå, hvilken indberetningsnummer den erstatter.
Klik på indberetningsnummeret
for at åbne den indsendte indberetning.

I den tidligere indberetning kan
du se advarselstegn på linjerne,
der muligvis indeholder fejl.
Der kan sorteres i listen ved at
klikke på kolonneoverskriften
Korrekt.
Bemærk: Da indberetningen er
indsendt, kan du ikke redigere i
den, blot bruge den til oplysning.
Klik på Eksporter poster for at få
din indberetning eksporteret til et
Intrastat Excel Line filformat
med beskrivelse af advarslerne.
Du kan rette i filen og uploade
den igen som
erstatningsindberetning.

Upload en ny fil som erstatningsindberetning
Ret din originale fil eller benyt
den eksporterede Excel Line fil.
Gå til Indberetningslisten i
IDEP.web og åbn erstatningsindberetningen ved at klikke på indberetningsnummer

Klik på Slet alle poster og upload på ny for at uploade ny fil.
Bekræft at du vil slette alle
poster.

Tryk på Dataimport for at uploade den rettede fil som erstatningsindberetning.

Vælg import format og følg upload-processen.
Hvis du har benyttet Eksporter
poster i IDEP.web, skal du vælge
importformatet Intrastat Excel
Line.
Klik på Multi import for flere
filformater, fx INTRA-DK.

Kontakt Danmarks Statistik:
Hvis du har brug for hjælp til din indberetning i IDEP.web, er du velkommen til at kontakte os via idep@dst.dk

