Industriens salg af varer
Kvikguide til indberetning via blanket
Kvikguiden viser, hvordan blanketten udfyldes trin for trin.
På sidste side kan du læse yderligere forklaring af, hvad du skal indberette.

Øverst fremgår, hvilket kvartal
indberetningen skal dække.

Arbejdssteder
Indberetningen skal gælde for de
anførte arbejdssteder.
Angiv eventuelle rettelser eller
bemærkninger til de omfattede
arbejdssteder.
Vælg ’Fortsæt’ for at komme videre
til næste skærmbillede.

Salg af egne varer (Oversigt)
Her vises en oversigt over forudfyldte varekoder.
Vælg ’Angiv’ for at komme til detaljevisning og indberette for den enkelte
varekode. Eventuelle rettelser til
forrige kvartal skal også indberettes i
detalje-visning.
Vælg ’Intet’, hvis der ikke har været
salg af en vare i aktuelt kvartal.
Gentag indtil alle beløb er angivet.
Vælg ’Tilføj vare’, hvis I har haft salg
af andre egne varer. Gentag indtil al
salg af egne varer er angivet.
Markér herefter, at al salg er tilføjet.

Vælg ’Fortsæt’
Alle beløb skal angives og tjekboks
markeres, før du kan komme videre
til næste skærmbillede.

Indberet på www.dst.dk/varer

Salg af egne varer (Detalje)

Angiv den solgte mængde (i den
angivne enhed) og beløbet i 1.000 kr.
(værdien).
Gentag indtil alle mængder og beløb
er angivet.
Hvis I har rettelser til forrige kvartal
kan de anføres, når I markerer ’Ret’.
Vælg ’Godkend’ for at vende tilbage
til oversigten.
Salg af egne varer (Tilføj)
Her tilføjes, hvis der har været salg
af andre egne varer end de forudfyldte.

Hvis du kender varekoden, kan du
taste den i feltet ’Varekode’.
Hvis du ikke allerede kender
varekoden: Vælg ’Søg varekode’ for
at åbne et søgemodul og søge efter
varekode, der passer til varen.

Du kan søge på den første del af
varekoden (hvis du fx kender den fra
Toldtariffen) eller på ord fra
varebeskrivelsen.
Når du har fundet en varekode, du
skal indberette på, så vælg koden i
listen og udfyld mængde og beløb i
1.000 kr. Vælg ’Tilføj’.
Gentag for hver varekode, du skal
tilføje.

Kontakt os via www.dst.dk/sos
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Samlet omsætning
Når du er færdig med at indberette
salg af egne varer, kommer du til
dette skærmbillede.
Angiv alle relevante beløb for aktuelt
kvartal.
Hvis du har rettelser til forrige
kvartals tal: Markér ’Ret’-feltet for at
kunne indberette disse.

Se evt. en uddybning af
kategoriernes indhold på sidste side i
denne vejledning.

Kontroller at den samlede
omsætning svarer til virksomhedens
samlede omsætning for det aktuelle
kvartal.

Vælg ’Fortsæt’ for at komme til
sidste skærmbillede.
Afslut
Vælg ’Indsend’ på sidste side for at
afslutte indberetning.
Du modtager herefter en kvittering
for indberetning på e-mail.

Tak for din indberetning!
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Forklaringer til indberetningen

Omfattede arbejdssteder
Indberetningen til Industriens salg
af varer (ISV) skal omfatte den
samlede omsætning for alle de
arbejdssteder, der er anført i
blanketten.

Salg af egne varer
Ved salg af egne varer forstås salg af
varer, som virksomheden selv enten
har produceret, behandlet eller
samlet. Både indenlandsk salg og
eksportsalg er omfattet. Salg af
varer fremstillet andetsteds på basis
af
materialer
leveret
af
virksomheden medregnes. Salg af
skrot, affald og andre biprodukter
fra produktionen skal også anføres
her.
Fordeling på varekoder
Salg af egne varer skal indberettes
fordelt på varekoder. Varekoderne
er fra den varenomenklatur, der
også anvendes i statistik over
udenrigshandelen og i Toldtariffen
fra Skat (EU’s Kombinerede
Nomenklatur).
Varekoderne fra det seneste års
indberetninger er på forhånd
udfyldt i blanketten.
Hvis virksomheden er ny indberetter til statistikken, er blanketten
udfyldt med varekoder, som er
typiske for branchen. Det er ikke
sikkert, at disse varekoder passer til
jeres varer. Det er muligt at tilføje
andre varekoder.
Tilføj evt. andre varer
Hvis virksomheden har salg af egne
varer, som ikke på forhånd står i
blanketten, skal I selv tilføje dem
med de rette varekoder. Se også
Salg af egne varer (Oversigt) og
Salg af egne varer (Tilføj) først i
denne kvikguide.
I kan søge blandt alle varekoderne
ved
at
bruge
blankettens
søgefunktion (’Søg varekode’) på
’Tilføj’ – siden.
Varenomenklaturen findes også på
www.dst.dk/kn10 .
Beløb og mængde
For hver varekode indberettes
salget af egne varer opgjort i både
beløb (værdi) og mængde.
Beløbet (værdien) opgøres som
faktureret salg ab fabrik, eventuelt
frit leveret i Danmark. For varer,
der er leveret til udenlandske

kunder, anføres beløbet (værdien)
enten ab fabrik eller fob (free on
board). En vare betragtes som solgt
på det tidspunkt, den er leveret til
kunden
uanset
betalingsbetingelserne.
Salgsprisen skal angives eksklusive
moms og andre punktafgifter, men
inklusive eventuelle tilskud fra EU.

Mængden skal indberettes i den
mængdeenhed, der hører til varekoden, og som står i blanketten.
Hvis I benytter en anden mængdeenhed, skal I omregne til den anførte mængdeenhed.
Når mængden angives i kg, er det
varens nettovægt inkl. vægten af
den emballage, hvori varen normalt
sælges i detailhandelen.
Anden emballage, herunder egentlig forsendelsesemballage, medtages derimod ikke i vægten.
Ydet rabat
Ydede rabatter skal være fratrukket
for hver enkelt varekode, hvis dette
er muligt. Ellers anføres beløbet
(værdien) samlet under Ydet rabat
under
Samlet
omsætning
i
blanketten.
Opkrævede tillæg
Udgifter til emballage (men ikke til
returemballage) samt fragt- og
forsikringsudgifter (for frit leverede
varer) skal være indregnet under
hver enkelt varekode, hvis dette er
muligt. Ellers anføres beløbet
(værdien) samlet under Opkrævede
tillæg under Samlet omsætning i
blanketten.

Omsætning som ikke er
salg af egne varer
Omsætning, som ikke vedrører salg
af egne varer, skal indberettes
fordelt på fem omsætningsposter:
opstillings-,
reparationsog
lønarbejde, salg af handelsvarer
samt anden omsætning.
Opstillingsarbejde for andre
Omsætning fra opstilling af maskiner, instrumenter, inventar og lignende, som ligger i naturlig forlængelse af varens produktion.
Medgående produkter og materialer medtages.
Reparationsarbejde for andre
Medgående produkter og materialer medtages.

Lønarbejde for andre
Herved forstås arbejde udført for
andre virksomheder, hvor denne
anden virksomhed selv leverer
råmaterialet. Den lønarbejdende
virksomhed, som der indberettes
for, leverer kun arbejdskraft og
eventuelle
hjælpestoffer
(fx
industrilakering,
farvning,
opskæring). Udgifter til eventuelle
hjælpestoffer medtages.
Salg af handelsvarer
Handelsvarer er varer, som er købt
og solgt uden forarbejdning, samt
varer der alene er blevet omvejet,
ompakket eller omdelt.
Anden omsætning
Dette kan fx være indtægter fra
licenser, provisioner, udlejning af
materiel eller mandskab, salg af
kapitalapparat mv. samt evt. byggeog anlægsvirksomhed.

Samlet omsætning
Virksomhedens samlede momspligtige omsætning i kvartalet. I
blanketten lægges de udfyldte beløb
på
varekoder
og
andre
omsætningsposter
automatisk
sammen, så I nederst kan kontrollere, at summen svarer til jeres
kvartalsomsætning, når I har fået
det hele med.
Rettelser til forrige kvartal
I blanketten kan I også se de
indberettede tal fra sidste kvartal.
Dette er ment som en hjælp for
den nye indberetning. Hvis I har
rettelser til de senest indberettede
tal, vil vi også gerne modtage dem
og blanketten er derfor lavet, så
de let kan rettes.
Sammenhæng til IPO
Hvis I også indberetter til den
månedlige statistik Industriens
Produktion og Omsætning (IPO) skal
indberetningerne stemme overens
med indberetningen til ISV’en
således: ISV’ens samlede omsætning fratrukket ’salg af handelsvarer’ og ’anden omsætning’ for
kvartalet skal svare til summen af
kvartalets tre månedsindberetninger til IPO’en for ’Omsætning eksl.
handelsvarer’ for ’Hjemmemarked’
og ’Eksportmarked’.
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