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Denne guide beskriver kort, hvordan du kan indtaste data manuelt til Industriens salg af varer i IDEP.web.
Hvis du har mange linjer, kan du med fordel uploade data i et Excel regneark. Se vejledninger og fil
eksempel her: www.dst.dk/vsidep

Bemærk: Beløb skal indtastes i hele kroner.
Medarbejdersignatur
Når du skal indberette Industriens salg af varer via IDEP.web, skal du bruge en digital NemID medarbejdersignatur til login.

Start IDEP.web
Gå til www.dst.dk/vsidep for at finde et
direkte link til IDEP.web.
Klik på knappen Start IDEP.web.

Indtast stamdata
Første gang du logger ind, skal kontaktoplysninger indtastes. Alle gule
felter skal udfyldes. Felterne kan dog
være præudfyldt med oplysninger fra
Danmarks Statistik. Du kan rette i
oplysningerne eller tilføje nye.
OBS: Firmanavn kan ikke ændres.
Afslut ved at klikke på Gem.

Dan en indberetning
Klik på [+] Dan en indberetning for at
starte.

Opret hovedoplysninger
Marker ved Industriens salg af varer.

Marker ved Manuel indtastning.
Marker ved Ingen salg af egne varer,
hvis du ikke har haft salg af egne varer
i pågældende periode og ønsker at gå
direkte til Samlet omsætning.

Sæt hak i boksen ved Jeg bekræfter,
at indberetningen foretages i hele
danske kroner.

Journalnummer - Branchenummer
vil være udfyldt automatisk. Hvis du har
flere journalnumre, vil du få mulighed
for at vælge ved hjælp af en rullemenu.
Vælg Statistisk periode ved hjælp af
rullemenuen.
Klik på Fortsæt.

Bemærk: Journalnummer er ændret for alle virksomheder pr. 1. kvt. 2019.
Vælg det korte nummer for at indberette for 2019. Vælg det lange nummer
for at indberette tidligere perioder.

Der oprettes en post.
Benyt rullemenuen under Egne
varekoder til at vælge mellem evt.
præudfyldte varekoder.
eller
Søg efter varekoder ved at klikke på
kikkert ikonet.

Præudfyldte varekoder
Feltet Egne varekoder kan evt. være
præudfyldt med tidligere benyttede
varekoder. I listen vises de første ord
fra varebeskrivelsen og den tilhørende
varekode.
Klik på en kode i rullemenuen for at
indsætte en varekode.

2

Nu er varekoden indsat på posten, og
de andre felter kan udfyldes.
Ønsker du at give koden et kortnavn,
se vejledningen Egne varekoder i
IDEP.web – Industriens salg af
varer, som kan downloades fra
www.dst.dk/vsidep

Søg og gem en varekode
Hvis den ønskede varekode ikke findes
under Egne varekoder, eller listen er
tom, og du ikke ved, hvilken kode du
skal benytte, kan du søge ved at klikke
på kikkert ikonet.

Når koden er fundet, kan du gemme
den til fremtidig brug ved at klikke på
Gem som egen varekode.
Indtast eget varekodenavn og tryk på
Gem og gå tilbage til posten.

Koden er nu gemt med det nye navn i
listen Egne varekoder og kan
benyttes fremover.

Angiv den solgte mængde (i den angivne enhed) og beløb i hele kroner.

Klik på Gem og næste for at oprette en
ny post.
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Kopier oplysninger fra forrige post
Når en ny post oprettes, er det muligt at
kopiere varekoden fra den forrige post
ved at trykke på Kopier post ikonet i
topmenuen eller brug genvejstasten
F6.

Kopier felt kopierer indholdet fra
forrige felt ind i det felt, hvor markøren
er placeret. Trykker man flere gange,
udfyldes de efterfølgende felter. Du
kan også bruge genvejstasten F7.

I feltet I alt vises en løbende
opsummering på ”Beløb i hele kroner”.
Klik på Gem og stop ved sidste post.

Du får nu et resume af din indberetning
frem på skærmen.

z

Klik på selve linjenummeret, hvis du
ønsker at rette en post.
Slet en varepost ved at markere i boksen til venstre for linjenummeret og
vælg Slet i menuen Rediger.

Klik på Tilføj ny post, hvis du ønsker
at tilføje en post.
Klik på Samlet omsætning for at
komme videre.
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Samlet omsætning
Alle gule felter skal udfyldes. Husk
beløb i hele danske kroner!
Det er tilladt at indtaste 0. Benyt evt.
knappen Sæt tomme felter til 0, hvis
du kun skal indtaste beløb i enkelte
felter.
Klik på Godkend.

Bemærk: Hvis der er afvigelser fra
tidligere indberetninger, vises en liste
med Advarsler i bunden af siden. Se
vejledningen: Advarsler i IDEP.web,
som kan downloades her:
www.dst.dk/vsidep
Resume
Når du har klikket på Godkend, får du
et resume af din indberetning. Hvis
resumeet er korrekt, klik på Send indberetning.
Hvis du ønsker at rette i samlet omsætning, klik på knappen Samlet omsætning.

Vil du rette i poster, klik på Nej, vend
tilbage til indberetningslisten.
Kvittering
Kvittering på indberetning sendes til
den e-mail adresse, der er tilknyttet
din NemID medarbejdersignatur.

Bemærk!
Danmarks Statistik har først modtaget
din indberetning, når der på listen over
indberetninger er markeret i kolonnen
Indberetning godkendt.

Kontakt Danmarks Statistik
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med IDEP.web, er du meget velkommen til at kontakte Danmarks Statistik på:
idep@dst.dk
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