12. december 2018

INTRASTAT - OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL
A. Hvorfor er jeg blevet pligtig til Intrastat?
B. Hvordan bliver jeg fritaget for Intrastat?
C. Hvordan indberetter jeg til Intrastat?
D. Hvor finder jeg varekoder til indberetning?
E. Trekantshandel. Mine varer krydser ikke den danske grænse, hvad så?
F. Vi har varer der flytter til et lager i et andet EU-land, hvordan indberettes det?
G. Vi downloader software fra Internettet – skal det indberettes?
H. Vi lejer en maskine i et andet EU land – hvordan indberettes det?
I. Vi køber specialudviklet software – skal det indberettes?
J. Vi sælger varer til et søsterselskab i et andet EU-land – skal det indberettes?
K. Vi sender varer til konsignation – hvordan skal dette indberettes?
L. Vi handler varer som vi betaler i rater – hvordan indberetter vi dette?
M. Vi får kreditnoter uden at varen returnerer – hvordan skal det indberettes?
N. Vi opmagasinerer varer i et andet EU land – hvordan skal det indberettes?
O. Vi modtager varer som transporteres på paller, men pallerne faktureres ikke
P. Vi leverer varer til et skib eller et fly - skal disse indberettes til Intrastat?
A. Hvorfor er jeg blevet pligtig til Intrastat?
Pligt til Intrastat fastlægges på baggrund af virksomhedens handel med andre EU-lande. Typisk
vil Danmarks Statistik anvende momsrubrikkens rubrik A eller B om import eller eksport af
varer til at identificere virksomheder, men momsen er ikke den eneste kilde til identificering af
virksomheder. Hvert år fastsættes en tærskel for, hvornår virksomheder er pligtige til at indberette til Intrastat. I 2019 er tærsklen for indberetningspligt 6,7 mio. kr. i import og 5,0 mio. kr. i
eksport.

B. Hvordan bliver jeg fritaget for Intrastat?
Hvis din EU-import eller -eksport er over tærsklen til Intrastat, er du som udgangspunkt pligtig.
Det er kun virksomheder, der har en type handel, som er undtaget, eller virksomheder, der ophører med at have handel, der kan fritages.

C. Hvordan indberetter jeg til Intrastat?
Du indberetter online til Intrastat via IDEP.web. Du kan læse mere om IDEP.web og downloade en quick-guide på www.dst.dk/idepweb.

D. Hvor finder jeg varekoder til indberetning?
Du kan finde vejledning om varekoder her. Har du behov for individuel vejledning med henblik på at finde den rette varekode til dine varer, skal du kontakte Toldstyrelsen på tlf.: 72 22 12
02.

E. Trekantshandel. Mine varer krydser ikke den danske grænse, hvad så?
Varer, der købes af en dansk virksomhed og sælges videre, uden at varen kommer til Danmark,
skal ikke indberettes til Intrastat. I Intrastat følges som udgangspunkt varens bevægelse til eller
fra Danmark. Er I udtaget til stikprøven for Udenrigshandel med tjenester, skal trekantshandel
indberettes dér under kode 300.11 og 300.12.

F. Vi flytter varer til et lager i et andet EU-land – hvordan indberettes det?
Når varer flyttes fra Danmark til et lager i et andet EU-land, uden at ejerskabet til varerne ændres, skal det stadig indberettes til Intrastat. Det er varens fysiske bevægelse, der registreres,
hvorfor varer skal indberettes, når de krydser grænsen.

G. Vi downloader software fra Internettet – skal det indberettes?
Software, der downloades direkte fra internettet, skal ikke indberettes til Intrastat. Er I derimod
udtaget til stikprøven for Udenrigshandel med tjenester, skal det køb og salg indberettes til der.

H. Vi lejer en maskine i et andet EU land – hvordan indberettes det?
Varer, der har en lejemålsvarighed på under 2 år, skal ikke indberettes til Intrastat. Er I derimod
udtaget til stikprøven for Udenrigshandel med tjenester, skal det køb og salg indberettes der.

I. Vi køber specialudviklet software – skal det indberettes?
Software, der er specialudviklet til et specifikt firma, skal ikke indberettes til Intrastat. Er I derimod udtaget til stikprøven for Udenrigshandel med tjenester, skal det køb og salg indberettes
der.

J. Vi sælger varer til et søsterselskab i et andet EU-land – skal det indberettes?
Ja, salg eller køb af varer, der krydser grænsen, skal indberettes til Intrastat, uanset om der er
tale om handel med et søsterselskab eller et moderselskab.

K. Vi sender varer til konsignation – hvordan skal det indberettes?
Varer, der modtages eller sendes i forbindelse med konsignation, indberettes som almindelig
import/eksport.
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L. Vi handler varer, som vi betaler i rater – hvordan indberetter vi det?
Importeres eller eksporteres en maskine, der betales i rater, skal den samlede værdi indberettes
på det tidspunkt, hvor maskinen krydser grænsen.

M. Vi får kreditnoter, uden at varen returnerer – hvordan skal det indberettes?
Modtagne kreditnotaer for nedslag i prisen på fakturaværdien af en vare skal ikke indberettes til
Intrastat.

N. Vi opmagasinerer varer i et andet EU land – hvordan skal det indberettes?
Varerne skal kun indberettes til Intrastat, hvis varerne har krydset den danske grænse inden
opmagasinering et andet EU-land. Hvis varerne er købt uden for Danmark og opmagasineres
uden for Danmark og dermed ikke har krydset den danske grænse, skal der ikke indberettes til
Intrastat.

O. Vi modtager varer, som transporteres på paller, men pallerne faktureres ikke
Paller, der ikke faktureres, anses som cirkulerende materiale og skal ikke indberettes til Intrastat.

P. Vi leverer varer til et skib eller et fly - skal disse indberettes til Intrastat?
Proviantering af skibe og fly med dansk økonomisk ejerskab er ikke omfattet af Intrastat, uanset hvor fartøjet befinder sig. Proviantering af udenlandske skibe og fly indgår i statistikken,
men skal ikke indberettes, da data for varer til proviantering modtages fra Toldstyrelsen. Klassifikationen som proviantering afhænger derfor af, at varerne er indberettet som proviantering
hos Toldstyrelsen. Varerne skal indberettes som import på sædvanlig vis, hvis de er kommet til
Danmark fra et andet EU-land, før de leveres til fartøjet.
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