Information om
elektronisk indberetning
Når I har indberettet for alle 14 dage, skal status i oversigtsbilledet være
Afsluttet eller Afsluttet uden udgifter.
Derefter kan knappen Fortsæt til skemaafslutning nederst vælges og I
kommer til siden hvor I kan vælge gave.

Kontakt
Er der tvivl om, hvordan det elektroniske regnskab udfyldes, kan I enten
kontakte den lokale interviewer eller Danmarks Statistik.
Har I tekniske problemer eller glemt jeres login, kan I kontakte:
Stella Jensen tlf.: 39 17 34 12
Mail: FUDS@dst.dk
Danmarks Statistik
Forbrugsundersøgelsen
Sejrøgade 11
2100 København Ø

Elektronisk indberetning
Det er muligt at registrere køb med samme login fra flere forskellige computere og tablets.

Indtast jeres køb for dagen og klik næste

Hvordan indberettes?
Åben en internetbrowser og skriv www.dst.dk/regnskab
(Det skal skrives i adressefeltet og ikke i søgefeltet på fx google).
Klik på Indberetning til Forbrugsundersøgelsen og følg vejledningen.
Log på med det IP-nummer og password, som I har fået oplyst af lokalintervieweren, passwordet findes i højre side på jeres introduktions brev.

________________
IP-nummer

_________________
Password

Startdato for regnskabsføringen aftales med intervieweren.
Forudsætningen for at modtage en gave og være med i lodtrækningen er, at
jeres indberetning er udfyldt fyldestgørende.
Klik på dagens forbrug hvis der har været et forbrug eller Intet forbrug
hvis der ikke har været indkøb for dagen.

Hvis alle køb for dagen er indtastet vælges ja, der er ikke flere udgifter
for denne dag. Der skal være valgt ja, der er ikke flere udgifter for
denne dag ud for alle 14 dage før skemaet kan afsluttes og I kan vælge gave,
med mindre i har valgt Intet forbrug på forsiden.
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