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Statistikken over Danmarks varehandel med lande inden for EU opgøres på basis af de oplysninger,
som virksomhederne har indberettet til Intrastat.
Oplysningerne er generelt karakteriseret ved at have en høj kvalitet. Alligevel forekommer der – af
forskellige årsager – fejl og inkonsistenser i data, og Danmarks Statistik udfører derfor en række
kontroller af oplysningerne for at sikre, at grundlaget for statistikken bliver bedst muligt. Når der
findes mulige fejl i oplysningerne, sendes et såkaldt fejlbrev til den indberettende virksomhed med
henblik på, enten at få rettet fejlen eller at få forklaret, hvorfor oplysningen alligevel er rigtig og derfor skal fastholdes.
Der findes tre typer at fejl, der som hovedregel vil medføre, at virksomheden modtager et fejlbrev:
Fejltyper i Intrastatindberetningen:
1. Inkonsistente oplysninger
Ved indberetning af udenrigshandel er der mange eksempler på oplysninger der ikke kan optræde
samtidigt, f.eks. vægt i forhold til supplerende enhed. Derfor udføres der en række såkaldte kombinationstjek for at finde disse fejl.
2. Usandsynlige oplysninger
De indberettede oplysninger kontrolleres også for, om de afviger markant fra det forventede. Denne
kontrol baseres på enhedsværdier (f.eks. pris pr. kg. eller stk.) beregnet ud fra mønstrene i tidligere
indberetninger – både virksomhedens egen handel, med den pågældende vare og det pågældende
land, alle virksomheders handel med den pågældende vare og det pågældende land, samt andre eulandes indberettede handel med Danmark på den pågældende vare.
Det er dog ikke i alle tilfælde af usandsynlige oplysninger, at der udsendes et fejlbrev. I beregningen
tages der nemlig også højde for hvor stor betydning oplysningen har for den endelige statistik. Såfremt den konkrete oplysning kun har lille betydning, vil virksomheden ikke blive genkontaktet.
For at kunne tage højde for, at nogle indberetninger med rette afviger væsentligt fra tilsyneladende
tilsvarende indberetninger fra andre virksomheder, (f.eks. hvis en vare har en væsentlig højere pris
pr. kg. pga. dyrere materialer) kan sådanne tilfælde registreres i den såkaldte ”erfaringsdatabase”.
På den måde undgår virksomheden at få et fejlbrev herom fremover.
Intrastat og Momsangivelse
Virksomhedernes samlede månedlige indberetning til henholdsvis import og eksport kontrolleres
desuden for, om den afviger markant fra det forventede. Dette baseres på virksomhedens tidligere
indberettede handel, samt virksomhedens indberetning til SKAT på momsblankettens Rubrik A (varer) og B (varer). Hvis der er store uoverensstemmelser, vil virksomheden kunne blive kontaktet af
Danmarks Statistik.

Kontakt Danmarks Statistik: Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Danmarks
Statistik på tlf. 39 17 33 50 eller e-mail: intrastat@dst.dk

