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1. Kom godt i gang med Intrastat
1.1 Hvad er Intrastat og Intrastat-området?
Om Intrastat

Intrastat er systemet bag statistikken, der beskriver Danmarks varehandel med Intrastat-området. Intrastat-området udgøres af EU og Storbritannien.
Intrastat blev indført i 1993 ved indførslen af EU’s indre marked. Intrastat afløste det
tidligere system, der var baseret på de oplysninger, der blev afgivet ved toldbehandlingen af varer. Intrastat omfatter ikke handel med tjenesteydelser eller handel med lande
uden for Intrastat-området.
Danske virksomheders import og eksport af varer er af stor betydning for dansk erhvervsliv og dermed for landets økonomi. Statistik om import og eksport af varer bruges
af regering, Folketing, EU og en lang række virksomheder og organisationer til at vurdere samfundsudviklingen og konkrete varemarkeder. Endvidere er oplysningerne helt
nødvendige for at kunne opgøre Danmarks betalingsbalance og nationalregnskab.

1.2 Denne vejledning
Find mere information om
Intrastat på
www.dst.dk/Intrastat

Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af, hvordan man indberetter sin
handel til Intrastat. Vi anbefaler, at du læser Quick-guide til Intrastat, inden du går i
gang med at indberette den første måned, og at du bruger denne vejledning til at afklare specifikke spørgsmål.
På vores hjemmeside www.dst.dk/Intrastat kan man finde quick-guiden samt mere information om Intrastat. I Kapitel 6 findes ligeledes en oversigt over nyttige internetadresser.

1.3 Generelt om Intrastat
1.3.1. Praktiske råd



Vær omhyggelig med angivelserne, herunder varekoder og landekoder, da
eventuelle fejl kan medføre senere henvendelse fra Danmarks Statistik.



Overhold indsendelsesfristerne (se bilag 7). Forsinkelser vil føre til en rykker.



Du kan eventuelt lade en speditør, revisor eller andre stå for den praktiske del
af indberetningen.



Du bør gemme en kopi af den elektroniske kvittering på din computer, så du
kan dokumentere, at der er indberettet. Hvis du har dispensation fra digital
indberetning og indberetter på papirblanket, bør du tage en kopi af dine blanketter.

SPAR TID MED EN AUTOMATISK LØSNING
IDEP.web platformen bruges til indberetning af Intrastat. De fleste økonomisystemer
(C5, Navision, SAP, XAL, Visma m.fl.) kan danne filer, der kan importeres til IDEP.web.
Således slipper du for den manuelle indtastning. Du kan læse mere om IDEP.web og
downloade en quick-guide på www.dst.dk/idepweb
1.3.2. Fortrolighed

Oplysninger afgivet til Intrastat behandles fortroligt og bliver udelukkende anvendt til
statistiske formål.
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1.4 Nyt i 2020
Varekodeændringer
Der er 47 nye varekoder, 97 nedlagte koder og 7 koder med ændret indhold. En oversigt
over disse ændringer kan ses på www.dst.dk/varekoder. Der findes en oversigt over
indholdet i de enkelte kapitler i varenomenklaturen i bilag 8 i denne vejledning.
Koder for transaktionsart
Koderne for transaktionsarter er de samme i 2020 som i 2019. Du kan finde koderne
for transaktionsart i bilag 2.
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2. Hvem skal indberette til Intrastat?
2.1 Hvem er indberetningspligtig?
Du er pligtig med en årlig
eksport over 5,0 mio. kr.
eller import over 6,7 mio.
kr.

Virksomheder, der handler med andre i Intrastat-området, er fra januar 2020 indberetningspligtige til Intrastat, hvis den årlige import fra Intrastat-området er på mindst 6,9
mio. kr., eller hvis den årlige eksport til Intrastat-området er på mindst 5,2 mio. kr.
I praksis appliceres tærsklerne på både forudgående og indeværende kalenderår. Der
er således to måder, hvorpå en virksomhed kan blive udvalgt til Intrastat i 2020:
1) Hvis handlen i 2019 overskrider tærsklen. Disse virksomheder vil blive gjort pligtige
fra og med januar 2020.
2) Hvis handlen i løbet af 2020 overskrider tærsklen. Disse virksomheder vil blive gjort
pligtige fra den måned, hvor virksomheden har krydset tærsklen.
Danmarks Statistik benytter oplysninger indgivet til Skattestyrelsen på momsangivelsens rubrik A-varer og B-varer samt tidligere indberetninger til Intrastat til at identificere virksomheder med indberetningspligtig handel. For disse virksomheder er det lovpligtigt at indberette til Intrastat (jf. EU forordning nr. 638/2004).
Privatpersoner skal ikke afgive oplysninger til Intrastat. Virksomheder, der handler med
privatpersoner, er derimod ikke fritaget fra indberetning.
Danmarks Statistik orienterer automatisk virksomhederne om, hvornår indberetningspligten begynder, ligesom virksomhederne bliver orienteret, hvis der sker ændringer i
indberetningspligten.

2.2 Hvem skal indsende oplysningerne?
2.2.1. Oplysningspligtig og oplysningsgiver
Du kan indberette selv
eller bruge en
oplysningsgiver

Den oplysningspligtige virksomhed kan selv udfylde og indsende oplysningerne til Intrastat, men det er også muligt at anvende en repræsentant til opgaven. Det kan fx være
en speditør eller en revisor, som afgiver oplysningerne på virksomhedens vegne. En
sådan repræsentant omtales som oplysningsgiver. I tilfælde, hvor der benyttes en oplysningsgiver, er det fortsat den pligtige virksomheds ansvar at sikre, at oplysningsgiveren indsender korrekte oplysninger, og at oplysningerne indsendes rettidigt.

2.3 Fritagelse for Intrastat
Kun virksomheder med
bestemte handelstyper
kan fritages

Intrastat er en lovpligtig statistik. Alle virksomheder, der har varehandel med Intrastatområdet, der overstiger de årligt fastsatte tærskelværdier, er derfor pligtige til Intrastat. Der eksisterer dog en række handelstyper, der er undtaget Intrastat, hvorfor en
virksomhed i nogle tilfælde kan blive fritaget. Se afsnit 4.2, afsnit 4.4 og bilag 4 for information om varer og varebevægelser, der ikke skal indberettes til Intrastat.
Er man som virksomhed blevet udvalgt til Intrastat, men mener, at man har ret til at
blive fritaget, bør man kontakte Danmarks Statistik på følgende mail: uhpop@dst.dk.
Ansøgningen om fritagelse bør indeholde en begrundelse for, hvorfor handlen ikke er
over tærsklen eller er undtaget Intrastat.
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3. Hvordan indberetter man?
3.1 Hvilke medier kan man benytte til indberetning?
Der indberettes online via
IDEP.web

IDEP.web - online indberetning
Oplysninger til Intrastat indberettes online via indberetningsløsningen IDEP.web. Har
du mange varelinjer, kan du med fordel indberette ved at importere filer fra virksomhedens økonomisystem. Alternativt kan oplysningerne indtastes manuelt. Læs mere
om IDEP.web, og find en Quick-guide på www.dst.dk/idepweb. Her finder du også et
direkte link til IDEP.web.
I forbindelse med indberetningen vil IDEP.web foretage en online-validering af dine oplysninger. Det vil sige, at IDEP.web kontrollerer, om varekoder og landekoder er gyldige,
samt om dine oplysninger afviger markant fra det, der forventes på baggrund af tidligere indberetninger. Dermed vil du få mulighed for at rette eventuelle fejl, inden data
indsendes, så du undgår unødvendige henvendelser fra Danmarks Statistik.

Dispensation fra digital indberetning
Der er indført obligatorisk digital indberetning af Intrastat til Danmarks Statistik. Læs
mere på www.dst.dk/digital. Kun hvis der gælder særlige forhold for en virksomhed, er
der mulighed for at opnå dispensation fra den digitale indberetning.
Hvis I har spørgsmål i forbindelse med pligt til obligatorisk digital indberetning, er I velkomne til at kontakte os på www.dst.dk/sos

3.2 Indberetningsfrister
3.2.1. Indberetningsfrister og udsættelser
Indberetningsfrister findes
i bilag 7

Der findes to forskellige sæt af frister for indberetning til Intrastat – en tidligere frist for
større indberettere (gruppe 1) og en senere frist for mindre indberettere (gruppe 2).
De præcise frister for hver måned i 2020 fremgår af bilag 7, Quick-guide til Intrastat og
af Danmarks Statistiks hjemmeside på www.dst.dk/intra.
Virksomheder, hvis handel skifter niveau, vil automatisk blive reklassificeret som enten
gruppe 1 eller gruppe 2 ved en årlig procedure. Det er således ikke muligt at anmode
om at flytte gruppe.
Der skal indberettes hver måned, også selvom virksomheden i den pågældende måned
ikke har import eller eksport fra eller til Intrastat-området. I måneder uden handel skal
der indgives en nul-indberetning.
Kan fristen ikke overholdes, kan der i særlige tilfælde gives udsættelse i forhold til indberetningsfristen til Intrastat. Anmodninger om udsættelse kan udfyldes på
www.dst.dk/udsaettelse.

Ekspeditionsafgift

3.2.2. Påmindelser og sanktioner ved manglende indberetning

Hvis der ikke indberettes rettidigt, vil Danmarks Statistik rykke for manglende indberetning. Indberettes der fortsat ikke, vil virksomheden blive pålagt at betale en ekspeditionsafgift på 550 kr.
Betaling af ekspeditionsafgiften fritager ikke virksomheden for at indberette. Hvis der
fortsat ikke indberettes, vil ekspeditionsafgiften blive efterfulgt af en skærpet rykker. I
særligt grove tilfælde vil der blive tale om politianmeldelse.
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4. Hvilke transaktioner skal indberettes?
4.1 Hvad skal indberettes?
Intrastat omfatter import
og eksport af
fællesskabsvarer

Der skal indberettes til Intrastat, når en vare importeres eller eksporteres mellem Danmark og andre lande i Intrastat-området. Indberetningspligten omfatter både varer, der
har sin oprindelse i Intrastat-området, og varer, der er importeret til et land i Intrastatområdet fra et tredjeland og derefter sendes videre internt i Intrastat-området. Dette
er formuleret i begrebet fællesskabsvare. Fællesskabsvarer er varer, som enten har sin
oprindelse i et land i Intrastat-området eller er importeret fra et land uden for Intrastatområdet til et land i Intrastat-området, hvor varen er fortoldet til fri omsætning i Intrastat-området. For Intrastat gælder det således, at



Indberetningspligtig import omfatter indførsel af fællesskabsvarer afsendt fra et
andet land i Intrastat-området til Danmark (A i figur 1).
Indberetningspligtig eksport omfatter udførsel af fællesskabsvarer fra Danmark
med bestemmelsessted i et andet land i Intrastat-området (B i figur 1).

Figur 1. Import og -eksport
Danmark
C

A

B
D

Tyskland

Alle varer, der passerer
grænsen, skal medtages

Sverige

Alle fællesskabsvarer, der passerer den danske grænse, skal som udgangspunkt medtages i indberetninger til Intrastat. Denne generelle regel gælder uanset, om der er tale
om almindeligt køb/salg, returvarer eller varer til/fra forarbejdning (dog ikke reparationer og vedligeholdelse). Det er varestrømmen og ikke betalingsstrømmen, der er det
centrale i Intrastat.
Krydser varen ikke den danske grænse, skal der ikke indberettes til Intrastat. Ligeledes
skal varer i transit igennem Danmark ikke indberettes (se afsnit 4.2.1).

Varer i toldoplag

Varer, der overføres mellem toldoplag i Danmark og andre lande i Intrastat-området,
medtages i Intrastat. Bemærk, at der her er tale om overførsler, hvor proceduren for
toldoplag ikke afsluttes.
Fjernsalg af varer skal indberettes til Intrastat som ethvert andet salg af en vare til andre
lande i Intrastat-området. Ligeledes skal både import og eksport af naturgas indberettes til Intrastat.
Herudover gælder der for en række varer og varebevægelser særlige forhold. Disse er
beskrevet nedenfor i afsnit 4.4.

4.2 Hvad skal ikke indberettes?
4.2.1. Transit og trekantshandel skal ikke indberettes
Transit skal ikke
indberettes

Varer under almindelig forsendelse (dvs. transit) skal hverken registreres som import
eller eksport (C i figur 1). Varer under almindelig forsendelse er varer med bestemmelsessted i et andet land i Intrastat-området, og som føres direkte gennem Danmark, eller
som stopper i landet udelukkende af transportmæssige årsager.
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Ompakning og opmagasinering er ikke transit

Ompakning og opmagasinering betragtes normalt ikke som stop af transportmæssige
årsager, så her er der ikke tale om transit. I disse tilfælde skal der indberettes til Intrastat.

Trekantshandel skal ikke
indberettes

Varer, som er købt af danske virksomheder (som en mellemhandler), og som videresælges til et andet land i Intrastat-området, uden at varerne passerer dansk grænse (dvs.
trekantshandel, D i figur 1), skal ikke indberettes, hverken som import eller eksport.
4.2.2. Kreditnotaer og prisjusteringer

Kreditnotaer og prisjusteringer skal ikke indberettes til Intrastat. Er virksomheden pligtig til at indberette til Udenrigshandel med tjenester, skal kreditnotaer og prisjusteringer, inkl. transfer pricing-justeringer, i forbindelse med Intrastat-varer derimod indberettes til denne tælling. Kontakt uhtjenester@dst.dk for yderligere information.
4.2.3. Handel med lande uden for Intrastat-området via et land i Intrastat-området
Der indberettes med
udgangspunkt i
toldbehandlingen

Varer, som sendes til et land uden for Intrastat-området, og som ikke er toldbehandlet
i Danmark, indberettes som eksport til det land i Intrastat-områdetet, hvorfra varerne
forlader området. Ved A i figur 2 skal den danske virksomhed indberette eksport til
Finland (den finske virksomhed indberetter import fra Danmark). Foretages udførselsbehandlingen i Danmark, skal der derimod ikke indberettes til Intrastat (C i figur 2).
Tilsvarende skal der indberettes import fra det land i Intrastat-området, hvortil varerne
først ankommer (dvs. hvor varen toldbehandles). Ved B i figur 2 skal der således indberettes import fra Finland (og den finske virksomhed indberetter eksport til Danmark).

Eksempler på handel, hvor et land uden for Intrastat-området er
involveret:
1. En virksomhed i Danmark køber varer fra Rusland. Varerne leveres via Finland,
hvor varerne toldbehandles. Den danske virksomhed indberetter købet til
Intrastat som import fra Finland.
2. En virksomhed i Danmark køber varer fra Rusland. Varerne leveres via Finland,
men toldbehandles i Danmark. Køberen indberetter ikke købet til Intrastat, eftersom varerne er toldbehandlet i Danmark.
Figur 2. Import og -eksport når et land uden for Intrastat-området er involveret

Finland

B

Danmark

C

A

Rusland

4.2.4. Andre varebevægelser som ikke skal indberettes

I bilag 4 findes en fuldstændig liste over varer, hvor import og eksport ikke skal indberettes til Intrastat:
Eksempler på varebevægelser, der ikke skal indberettes:



Varer der udveksles midlertidigt i under 2 år (når betingelserne i punkt c i bilag 4 er
opfyldt).
Varer afsendt til reparation eller modtaget efter reparation.
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Varer, der ikke er genstand for erhvervsmæssig transaktion (dvs. uden betaling, fx
vareprøver og reklamemateriale).
Specialudviklet software leveret fx på en CD-rom. Se også afsnit 4.4.1. om software,
licenser og informationsmedier.

4.3 Intrastat og momsangivelsens rubrik A og B
4.3.1. Intrastat og momsangivelsen
Nær sammenhæng
imellem moms og Intrastat

Der er en nær sammenhæng mellem de indberetninger, som virksomhederne skal
sende til Intrastat, og oplysningerne på momsangivelsens rubrik A og rubrik B.
I rubrik A på momsangivelsen skal virksomheden oplyse fakturaværdien uden moms af
varekøb fra leverandører i andre lande i Intrastat-området. I rubrik B oplyses fakturaværdien uden moms af varesalg til virksomheder i andre lande i Intrastat-området.
Det anbefales, at virksomheden sikrer sig, at varekøb i rubrik A og varesalg i rubrik B i
alle tilfælde også er oplyst til Intrastat.
4.3.2. Forskelle mellem Intrastat og rubrik A/B

I en række tilfælde vil der ikke være overensstemmelse mellem det, der skal indberettes til Intrastat, og det, der skal indberettes på momsangivelsen. Det drejer sig bl.a. om
varer til og fra lønforarbejdning, returvarer, visse leasingvarer og varer, som leveres
uden faktura. Hvis der konstateres store forskelle mellem oplysninger opgivet til Intrastat og det, der er opgivet på momsangivelsernes rubrik A/B, vil virksomheden blive
kontaktet af Danmarks Statistik.
Oplysninger der ikke skal
angives til Intrastat

Under både rubrik A og B på momsblanketten findes der separate felter for tjenesteydelser (ydelseskøb og -salg). Disse skal ikke medtages i Intrastat.
Flere oplysninger om forskellen mellem Intrastat og momsangivelsen kan findes på
www.dst.dk/uhmoms.
En vejledning i udfyldelse af momsangivelsen kan findes på www.skat.dk.

4.4 Særlige varer og varebevægelser
En række varer og varebevægelser er omfattet af særlige forhold. De mest almindelige
beskrives her. Supplerende oplysninger om specifikke varer og varebevægelser kan findes på www.dst.dk/uhmoms.
4.4.1. Software, licenser og informationsmedier
Specialudviklet software
og licenser skal ikke
indberettes

Ved informationsmedier forstås varer omfattet af varekoderne 3706 xx xx (mastere til
film), 4906 00 00 (tegninger) og 8523 xx xx. (CD, DVD, memory cards mv.).
For software, som er installeret på informationsmedier eller om sælges i anden form,
gælder følgende:





Masseproduceret software, som leveres på informationsmedier (fx CD-rom, memory card, filmrulle e.l.), skal betragtes som en vare og indberettes med hele sin
værdi til Intrastat under informationsmediets varekode.
Software eller programvarer, der er installeret i et produkt som fx en computer,
mobiltelefon eller en personbil, skal betragtes som en vare og indberettes med produktets samlede værdi til Intrastat på selve produktets varekode (fx computeren,
mobiltelefonen eller bilen).
Specialudviklet software eller programvarer skal ikke oplyses til Intrastat – det betragtes som en tjenesteydelse. Informationsmediet, som softwaren leveres på, skal
heller ikke indberettes.
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Licenser skal ikke indberettes til Intrastat (med mindre den indgår i fakturaværdien
og ikke er udspecificeret i en særskilt fakturalinje).

Informationsmedier uden software indberettes som en normal vare.
4.4.2. Installation, montering og andre bygge- og anlægsprojekter
Kun værdien af varer skal
indberettes

Installation, montering og andre bygge- og anlægsprojekter dækker over varer, bygninger eller anlæg, som bliver opstillet, tilsluttet eller opbygget. Det betydende element
er, at installation/montering sker for sælgerens regning.1 Hvis der eksporteres eller importeres varer i forbindelse med disse, skal værdien af selve varen indberettes til Intrastat.
Værdien af installations- og monteringsarbejdet skal ikke indberettes, da det betragtes
som en ydelse. Værdien af ydelsen skal indberettes til Udenrigshandel med tjenester,
såfremt virksomheden er indberetningspligtig til Udenrigshandel med tjenester.
4.4.3. Skibe og luftfartøjer

Nogle skibe og fly skal kun
indberettes i forbindelse
med økonomisk ejerskifte

Følgende søgående skibe er omfattet af særlige bestemmelser: 8901 10 10, 8901 20 10,
8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 10, 8904 00 91,
8905 10 10, 8905 20 00, 8905 90 10, 8906 10 00 og 8906 90 10.
Fly og helikoptere under KN 8802 er omfattet af særlige bestemmelser, såfremt de anvendes af luftfartsselskaber eller til militært brug.
For varer, som er omfattet af de særlige bestemmelser, gælder, at oplysninger om import/eksport skal afgives, hvis den økonomiske ejendomsret til et fartøj skifter mellem
en udenlandsk og en dansk virksomhed. Disse skibe og luftfartøjer er således undtaget
fra det generelle princip om, at alle varer, der passerer grænsen, skal medtages i Intrastat.
Med ’økonomisk ejendomsret’ menes en afgiftspligtig persons ret til at gøre krav på
den økonomiske gevinst ved anvendelsen af et fartøj som led i en erhvervsmæssig aktivitet under samtidig accept af den dermed forbundne risiko.
Oplysningerne afgives på en særskilt blanket, som kan fås ved henvendelse til
skibogfly@dst.dk.
Skibe og luftfartøjer, der ikke er omfattet af de særlige bestemmelser, skal indberettes
på almindeligt vis til Intrastat.
4.4.4. Offshoreanlæg

Varer, som sendes mellem
danske offshoreanlæg og
et andet land i Intrastatområdet skal indberettes

Med offshoreanlæg menes anordninger, der er anbragt stationært på havet uden for
et lands statistiske område og EU-toldområdet, eksempelvis installationer i Nordsøen.
Anlægget anses for at tilhøre det land i Intrastat-området, som har eneret til at udnytte
havbunden eller -undergrunden, hvor anlægget er etableret.
Varer, som sendes mellem Danmark og offshoreanlæg, indberettes via toldsystemet og
skal ikke indberettes til Intrastat. Varer, som sendes direkte mellem danske offshoreanlæg og et andet land i Intrastat-området, skal derimod angives i Intrastat.
Varer, som modtages direkte fra et andet land i Intrastat-området til et dansk offshoreanlægs drift, angives forenklet med varekoden 9931.24.00, såfremt varerne findes under kapitel 1-24 i KN. Varekoden 9931.27.00 anvendes for varer under kapitel 27 i KN,
og koden 9931.99.00 anvendes for varer i andre kapitler i KN. Partnerland kan angives
med koden QV.

1 Det er uden betydning for fastlæggelsen af, om der er tale om installation/montering, hvorvidt sælgeren forestår

installation/montering med egne ansatte, eller sælger anvender underleverandør til at udføre arbejdet.
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Varer leveret fra offshoreanlæg, fx eksport af olie og gas, skal indberettes på almindelig
vis og kan ikke indberettes forenklet.
4.4.5. Proviantering og bunkring
Proviantering af danske
skibe og fly

Proviantering, herunder bunkring, omfatter levering af varer beregnet til passagerer og
besætning på skibe og fly samt levering af varer til drift af skibes eller luftfartøjers maskiner.
Danske virksomheders proviantering og bunkring af skibe og luftfartøjer med dansk
økonomisk ejerskab skal ikke indberettes som eksport til Intrastat uanset, om fartøjet
befinder sig i Danmark eller i et andet land i Intrastat-området. Proviantering af skibe
og luftfartøjer med dansk økonomisk ejerskab foretaget i udlandet af udenlandske virksomheder skal heller ikke indberettes til Intrastat. Derimod skal denne handel indberettes som udgifter til Udenrigshandel med tjenester med tjenestekode 301 og 302,
såfremt virksomheden er pligtig til denne statistik.

Proviantering af skibe og
fly fra andre lande i
Intrastat-området

Proviantering og bunkring foretaget af danske virksomheder til skibe og fly, hvis økonomiske ejerskab ligger i et andet land i Intrastat-området, indgår i statistikken som dansk
eksport. Denne handel skal imidlertid ikke indberettes, hvis varerne er indberettet via
toldsystemet med procedurekoder svarende til proviantering. Danmarks Statistik får
dermed virksomhedens handelsdata direkte fra Toldstyrelsen. Det er en særregel i Danmark, at også proviantering til skibe og fly fra andre lande i Intrastat-området skal angives i toldsystemet.
Indførslen af varer (fra Intrastat-området), der fysisk passerer den danske grænse, som
senere skal leveres til skibe, luftfartøjer og offshoreanlæg, er ikke undtaget.
4.4.6. Produkter fra havet

Import indberettes med
udgangspunkt i det
økonomiske ejerskab til
fartøjet

Produkter fra havet, dvs. fiskeriprodukter, mineraler og bjerget gods, anses for at tilhøre det land i Intrastat-området, hvor virksomheden med det økonomiske ejerskab af
fartøjet, som erhverver produktet, er placeret. Det er uden betydning, hvor fangsten er
foretaget.
Oplysninger om import afgives, når produkter fra havet modtages fra et fartøj, hvor
virksomheden med det økonomiske ejerskab er placeret i en andet land i Intrastat-området.
Er oplysninger om økonomisk ejerskab ikke tilgængelig, kan flag på fartøjet anvendes
til partnerlandsidentifikation, såfremt flaget tilhører et land i Intrastat-området.
Oplysninger om eksport skal ikke afgives i Intrastat, da Danmarks Statistik modtager
oplysningerne om dette direkte fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.
4.4.7. Elektricitet

Elektricitet skal ikke
indberettes

Elektricitet skal ikke indberettes til Intrastat, da Danmarks Statistik modtager oplysninger om dette direkte fra netoperatøren (Energinet.dk).
4.4.8. Delsendinger

Delsendinger rapporteres
på én gang

Med delsendinger menes vareforsendelser, som hører under den samme varekode, fx
store maskiner, som af transporttekniske eller andre årsager leveres i flere dele og måske også faktureres i flere rater. Forsendelsen skal være mellem én afsender og én modtager og kan kun ske for varer i kapitel 85-89. Det er en betingelse, at både den samlede
vare og varens bestanddele kan beskrives med samme varekode.
Delsendinger rapporteres til Intrastat på én gang uafhængigt af faktureringstidspunktet, når hele varen er modtaget eller leveret. Værdien skal være varens totalpris, og
transaktionskoden skal være 11.
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4.4.9. Industrielle anlæg
Der kan søges om
tilladelse til forenklet
indberetning

Industrielle anlæg til genanvendelse og anlæg, hvor værdien overstiger 3,0 mio. euro,
er omfattet af særlige bestemmelser, som forenkler indberetningen.
Et industrielt anlæg omfatter maskiner, apparater, redskaber, udstyr, instrumenter og
materialer, som tilsammen udgør en enhed med henblik på fremstilling af varer eller
ydelser.
Bestanddele til industrielle anlæg skal angives med 9880 xx 00, hvor xx er det kapitel i
KN, hvorunder bestanddelene findes. En bestanddel er en leverance af varer, som alle
hører under samme kapitel i KN.



Referenceperioden er måneden, hvor bestanddelen eller leverancen af varer
passerer grænsen.
Indberetning af mængde i supplerende enhed er frivillig.

Ansøgning om tilladelse til indberetning under de særlige bestemmelser skal ske til Danmarks Statistik. Ved ansøgning skal det dokumenteres, at der er tale om et industrielt
anlæg.
Ved nye anlæg skal det endvidere kunne dokumenteres, at værdien af det samlede anlæg overstiger 3 mio. euro. Ved eksport af nye anlæg skal virksomheden således kunne
dokumentere, at værdien af egen og evt. andre indenlandske eller udenlandske leverandørers bestanddele til anlægget overstiger 3 mio. euro.
Bestemmelser om industrielle anlæg kan også anvendes i eksport til lande uden for
Instrastatområdet, men ansøgningen skal sendes til Toldstyrelsen. Bestemmelsen kan
ikke anvendes i import fra lande uden for Intrastat-området.
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5. Hvilke oplysninger skal angives?
5.1 Hvad er en varepost?
Varer grupperes i
vareposter

En indberetning til Intrastat består af et antal vareposter. En varepost udgøres af en
eller flere varer med den samme varekode, det samme samhandelsland og den samme
transaktionsart.
Hvis der i løbet af samme kalendermåned er flere vareforsendelser med samme varekode, land og transaktionsart, kan man således slå dem sammen til én varepost (se bilag
3). Omvendt er det kun nødvendigt at dele varer fra en vareforsendelse op på flere
vareposter, når der enten er forskellige varekoder, forskellige koder for partnerland eller forskellige koder for transaktionsart.
Danmarks Statistik anbefaler, at alle varer med samme varekode, land og transaktionsart lægges sammen til én varepost. Vælger virksomheden alligevel at indberette hver
enkelt forsendelse af varer med samme varekode, land og transaktionsart, skal man
være opmærksom på, at Danmarks Statistik automatisk vil opsummere disse varer, og
eventuelle senere henvendelser fra Danmarks Statistik i forbindelse med fejlsøgning af
indberetningerne vil således ske på det opsummerede niveau.

Forenklet indberetning for
små varepartier

Varepartier i en sending med en værdi under 1.500 kr. og nettovægt under 1.000 kg
kan anføres under varekode 9950 00 00, uanset om de indeholder varer med forskellige
vare- og transaktionskoder. Reglen for varepartier af mindre værdi gælder for hver varesending, der leveres i løbet af en kalendermåned, og det er frivilligt, om man vil oplyse
transaktionsart og nettovægt.

5.2 Udfyldelse af vareposter
For hver varepost skal der angives en række oplysninger såsom varekode, partnerland,
periode og transaktionsart.
5.2.1. Varekode

I dette felt skal du skrive den 8-cifrede varekode. Du kan finde varekoden i EU’s Kombinerede Nomenklatur (KN) på www.dst.dk/varekoder.
Her findes bl.a. en søgefunktion som hjælp til at finde den rette varekode.
Hvis du er i tvivl om varekoden, skal du ikke kontakte Danmarks Statistik, men Toldstyrelsen på tlf. 72 22 12 02, www.toldst.dk.
5.2.2. Partnerland

Her skriver du landekoden (2 bogstaver – se Bilag 1) for afsendelseslandet ved import
og bestemmelseslandet ved eksport.
5.2.3. Periode
Referencemåneden
kan
bestemmes på to måder

For Indberetningen til Intrastat kan referencemåneden bestemmes ud fra to principper:
1) Referencemåneden er den måned, i hvilken varen afsendes eller modtages, dvs.
varen fysisk krydser dansk grænse.
2) Referencemåneden er den måned, i hvilken afgiftspligten indtræder ifølge momsloven.
Såfremt der er mere end én måneds forskel mellem referencetidspunktet angivet i henhold til 1) og 2) ovenfor, bør tidspunktet for grænsepassage vælges.
For delsendinger er referencemåneden den, hvor sidste delleverance er modtaget eller
leveret.
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For indberetning med anvendelse af bestemmelserne for ’industrielle anlæg’ er referenceperioden den måned, hvor bestanddelen eller leverancen af varer passerer grænsen.
5.2.4. Transaktionsart

Her skrives, hvilken type transaktion der har fundet sted. Nedenfor beskrives de mest
almindelige transaktionsarter. Derudover findes en fuldstændig oversigt over transaktionsarter i Bilag 2.

Transaktionsart 11: Almindeligt køb/salg
Transaktionsart 11 omfatter almindeligt køb og salg samt varer i konsignation, levering
af varer mellem moder- og datterselskaber og finansiel leasing.
Returvarer skal
indberettes

Transaktionsart 21-23: Returvarer, ombytning og kreditnotaer
Returforsendelser vedrører typisk beskadigede varer. Returneres tidligere importerede
varer, skal de returnerede varer indberettes som eksport med transaktionsart 21. Tilsvarende gælder for modtagelse af tidligere eksporterede varer. De returnerede varer
skal her indberettes som import med transaktionsart 21.
Der skal indberettes en returforsendelse uanset, om modtageren efterfølgende udsteder en kreditnota, fremsender erstatningsvarer eller fremsender de oprindelige varer
efter reparation. Udsteder sælger en kreditnota for beskadigede varer uden at disse
sendes tilbage, skal dette ikke oplyses til Intrastat og der skal heller ikke korrigeres i
tidligere indsendte oplysninger2.

Ombytning med nye varer
skal indberettes

Ombytning af varer skal ligeledes indberettes:



Ombyttes returnerede varer, skal erstatningsvarerne indberettes i modsatte varestrøm med transaktionsart 22.
Ombyttes varer, uden at den oprindelige vare returneres, skal erstatningsvarerne
indberettes i samme varestrøm som den oprindelige vare med transaktionsart 23.

Repareres returnerede varer og sendes tilbage til køber, skal fremsendelsen til køber
efter reparation derimod ikke indberettes.
Negative beløb og mængder må ikke forekomme i angivelsen. Angivelse af returvarer
med transaktionsart 21 må ikke benyttes til korrektion af tidligere indsendte oplysninger. Hvis der er fejl i indberetningen, skal der indsendes en erstatningsindberetning.
Varer til/fra
lønforarbejdning skal
indberettes

Transaktionsart 41-42 og 51-52: Lønforarbejdning
Varer, som sendes til og fra lønforarbejdning, skal indberettes til Intrastat. Hvis eksempelvis en polsk virksomhed aftaler med en dansk virksomhed at færdiggøre eller videreforarbejde et produkt, hvor flere materialer er sendt fra den danske virksomhed, og
den polske virksomhed efterfølgende returnerer varen til Danmark, skal den danske
virksomhed indberette eksport og import til Intrastat.
Varer til lønforarbejdning skal indberettes med forskellige transaktionsarter alt efter,
om varerne sendes før eller efter lønforarbejdningen, og alt efter om de returnerer
/forventes at returnere til det oprindelige afsendelsesland eller ej.
Transaktionsart 41 benyttes både i eksporten og i importen, når varer sendes/modtages til lønforarbejdning og forventes at returnere til afsendelseslandet. Når disse varer
senere efter lønforarbejdningen returnerer til afsendelseslandet, anvendes transaktionsart 51.
Transaktionsart 42 benyttes både i eksporten og i importen, når varer sendes/modtages til lønforarbejdning og ikke forventes at returnere til afsendelseslandet. Hvis disse
varer senere sendes videre til et tredjeland, anvendes transaktionsart 52.
2 Bemærk, at værdien af de importerede varer på momsangivelsens rubrik A reduceres med værdien af kreditnotaen.
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Er virksomheden pligtig til at indberette til statistikken Udenrigshandel med tjenester,
skal man være opmærksom på, at koden 200.4, og evt. 304 og 305 bør anvendes ved
indberetning til denne statistik.3

Transaktionsart 80: Byggematerialer og udstyr omfattet af en
bygge- og anlægskontrakt
Man skal benytte transaktionsart 80, når man modtager eller leverer byggematerialer
og udstyr omfattet af en bygge- og anlægskontrakt, hvor varerne ikke faktureres separat, fx i forbindelse med nybygning eller reparation af et anlæg i udlandet, hvor en dansk
entreprenør medbringer varer fra Danmark.
Er virksomheden pligtig til at indberette til Udenrigshandel med tjenester, skal man
være opmærksom på, at de bygge- og anlægsmaterialer og udstyr, der føres ud af Danmark (eksport), og som indberettes under transaktionsart 80, ligeledes skal indberettes
under tjenestestatistikken under kode 205.121 eller 205.221.
5.2.5. Nettovægt i hele kg

Varens vægt skal angives i hele kilo uden decimaler. Hvis varen vejer mindre end ét kilo
skrives 1. Emballagens vægt skal ikke medtages.
For nogle varekoder skal der angives supplerende mængdeenhed. For disse varekoder
er angivelse af nettovægt frivillig. Du kan se, om vægtangivelsen er frivillig på
www.dst.dk/varekoder.
5.2.6. Supplerende enheder

I en række tilfælde skal du angive varens mængde i supplerende enheder, fx stk., liter,
par eller m². Du skal angive mængden uden decimaler.
Du kan se, om der skal oplyses supplerende enheder på www.dst.dk/varekoder.
5.2.7. Fakturaværdi

Fakturaværdi kan altid angives i DKK

Ved EU-import og -eksport oplyses fakturaværdien af de leverede eller modtagne varer
ekskl. moms, jf. direktiv 77/388/EØF, og inkl. fragtomkostninger, såfremt disse er angivet på samme faktura som selve varen. Er fragtomkostningerne angivet på en separat
faktura, skal disse ikke medtages i indberetningen, men indberettes til statistikken
Udenrigshandel med tjenester, såfremt man indberetter til den statistik.

Omregning til danske kr.
Normalt foregår indberetning til Intrastat i hele danske kroner. Det er dog også muligt
at indberette i anden valuta, hvorefter IDEP.web automatisk omregner til danske kroner. Ønsker man at uploade data, som indeholder anden valuta, anvendes en skabelon,
som giver mulighed for at indtaste fakturaværdi og valutakode. Se vejledninger og fileksempler på www.dst.dk/intraidep.
Fastsættelse af værdien, når der ikke udstedes faktura
Hvis varen leveres uden faktura eller med proformafaktura, sættes værdien til den pris,
som ville være blevet faktureret i tilfælde af almindeligt køb eller salg. Findes der ikke
en sådan pris, anvendes handelsværdien i henhold til reglerne om toldværdiansættelse,
jf. Den juridiske vejledning (se www.skat.dk).
Værdien ved lønforarbejdning
For varer, der indføres/udføres til lønforarbejdning (transaktionsart 41 eller 42), oplyses det samlede beløb, som skulle faktureres i tilfælde af køb eller salg, som defineret
ovenfor. Når varerne genindføres/genudføres efter lønforarbejdning (transaktionsart

3 I statistikken for Udenrigshandel med tjenester dækker koderne 200.4 over den fakturerede værdi af forarbejdningsydelsen, 304 over varer købt udenlands til forarbejdning i udlandet, samt 305 over salg af varer i udlandet
efter forarbejdning i udlandet.
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51 eller 52), oplyses værdien, som den værdi varerne havde ved udførelsen/indførelsen
plus fakturaværdien af det udførte arbejde.

Ratebetalinger
Selvom varen betales i rater, skal varen kun indberettes til Intrastat én gang. Dette skal
ske i forbindelse med varens levering.
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6. Hvor får jeg mere hjælp?
6.1 Nyttige adresser på Internettet
www.dst.dk/Intrastat

Indeholder nyttig information om Intrastat, herunder indberetningsfrister, links og vejledninger.

www.dst.dk/idepweb

Her får du hjælp til at komme godt i gang med indberetning
via IDEP.web.

www.dst.dk/varekoder

Giver hjælp til at finde frem til de varekoder, der skal benyttes ved indberetning, herunder en særlig søgefunktion til varekoderne.
Hjemmesiden har også links til andre koder, som bruges i
Intrastat.
Telefonisk hjælp til varekoderne fås ikke hos Danmarks Statistik, men hos Toldstyrelsen på tlf. 72 22 12 02 – bed om
omstilling til Tariferingsafdelingen.

www.skat.dk

Er Skatteforvaltningens officielle hjemmeside, hvor det er
muligt at finde råd og vejledning om varekoder. Hjemmesiden indeholder desuden en vejledning i udfyldelsen af rubrik
A og B på momsangivelsen.

www.dst.dk/uhmoms

Indeholder oplysninger om ”Angivelse af Intrastat, Moms og
EU-salg uden moms – særlige begreber”.

6.2 Yderligere oplysninger om Intrastat
IDEP.web

Support til indberetning via IDEP.web fås gennem Virksomhedsindberetninger, www.dst.dk/sos

Spørgsmål om indholdet i
Intrastat

Spørgsmål om indholdet i Intrastat kan stilles til
Udenrigsøkonomi på e-mail til Intrastat@dst.dk

Rettelser til indberetninger

Når du indberetter via IDEP.web, kan du rette fejl ved at
lave en erstatningsindberetning i systemet.

18/27

7. Bilag
Bilag 1 Koder for lande i Intrastat-området
Kode

Land

BE

Belgien

BG

Bulgarien

CY

Cypern

EE

Estland

FI

Finland, undtagen Ålandsøerne

FR

Frankrig, herunder Monaco, men ikke de franske oversøiske departementer (Réunion, Guadeloupe, Martinique og Fransk Guyana)

GR

Grækenland, undtagen Bjerget Athos (koden EL må ikke anvendes)

IE

Irland

IT

Italien, undtagen Livigno, Campione d’Italia og Luganosøens nationale
farvand

HR

Kroatien

LV

Letland

LT

Litauen

LU

Luxembourg

MT

Malta, herunder Gozo og Comino

NL

Nederlandene

PL

Polen

PT

Portugal, herunder Azorerne og Madeira

RO

Rumænien

SK

Slovakiet

SI

Slovenien

ES

Spanien, herunder Balearerne, men ikke de Kanariske Øer, Ceuta og Melilla

GB

Storbritannien, Nordirland og øen Man, men ikke de Britiske Kanaløer
(Jersey, Guernsey, Alderney og Sark) (koden UK må ikke anvendes)

SE

Sverige

CZ

Tjekkiet

DE

Tyskland, undtagen Helgoland, Büsingen og fremmede tropper i Tyskland

HU

Ungarn

AT

Østrig
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Bilag 2 Koder for transaktionsart
Kode

Beskrivelse

11

Almindeligt køb og salg samt transaktioner som sidestilles hermed: varer i konsignation; levering af varer mellem moder- og datterselskaber; finansiel leasing4.
Returforsendelse af varer.
Ombytning af returnerede varer.
Ombytning af ikke-returnerede varer.
Varetransaktioner, som indebærer ejerskifte uden modydelse (fx nødhjælp eller anden støtte).
Varer, der afsendes fra Danmark /modtages i Danmark til lønforarbejdning uden, at
ejendomsretten overdrages til den forarbejdende virksomhed. Varen forventes at
returnere til det oprindelige afsendelsesland efter forarbejdning5.
Varer, der afsendes fra Danmark /modtages i Danmark til lønforarbejdning uden, at
ejendomsretten overdrages til den forarbejdende virksomhed. Varen forventes ikke
at returnere til det oprindelige afsendelsesland efter forarbejdning. Kode 42 skal ligeledes anvendes, hvis varen efter lønforarbejdning i Danmark ikke forventes at
forlade Danmark igen5.
Varer, der afsendes fra Danmark /modtages i Danmark efter lønforarbejdning uden,
at ejendomsretten har været overdraget til den forarbejdende virksomhed. Varen
returnerer til det oprindelige afsendelsesland efter forarbejdning5.
Varer, der afsendes fra Danmark/modtages i Danmark efter lønforarbejdning uden,
at ejendomsretten har været overdraget til den forarbejdende virksomhed. Varen
returnerer ikke til det oprindelige afsendelsesland efter forarbejdning5.
Varer, der afsendes fra et toldoplag i Danmark til et toldoplag i et andet land i Intrastat-området, eller varer, som modtages fra et toldoplag i et andet land i Intrastatområdet, og som oplægges på toldoplag i Danmark. Bemærk: Sådanne overførsler
oplyses ikke på toldangivelsen, og proceduren for toldoplag er derfor ikke afsluttet.
Varer, der afsendes/modtages som led i fælles forsvarsprojekter eller andre mellemstatslige produktionsprogrammer.
Modtagelse/levering af byggematerialer og udstyr omfattet af en bygge-og anlægskontrakt, hvor varerne ikke faktureres separat, men er en del af en samlet faktura
for hele projektet6.
Udlejning, operationel leasing, lån og anden midlertidig anvendelse med varighed
over 2 år (levering af affald til destruktion ligger nu i 11).

21
22
23
31
41

42

51

52

60

70
80

99

4 Finansiel leasing er udlejning af kapitalgenstande (fx biler og maskiner), hvor et leasingselskab efter kundens
(leasingtagers) anvisning køber en genstand fra leverandøren og stiller den til rådighed for kunden mod betaling
af en løbende ydelse. Oftest vil leasingtager have pligt til eller option på at overtage leasinggenstanden, når
leasingaftalen udløber. Regnskabsmæssigt medtager kunden den leasede genstand blandt aktiverne og kan afskrive på denne.
5 Forarbejdning ved lønarbejde omfatter aktiviteter (ændring, bygning, samling, forbedring, renovering osv.) med
det formål at fremstille en ny eller en virkelig forbedret vare. Dette indebærer ikke nødvendigvis en ændring i
varekoden. Ved brug af transaktionsart 41, 42, 51 eller 52 skal virksomheder, der er pligtige til at indberette til
statistikken Udenrigshandel med tjenester, være opmærksomme på at, koden 200.4 og/eller koderne 304 og
305 bør benyttes. I statistikken for Udenrigshandel med tjenester dækker koderne 200.4 over den fakturerede
værdi af forarbejdningsydelsen, 304 over varer købt udenlands til forarbejdning samt 305 over salg af varer i
udlandet efter forarbejdning.
6 Er virksomheden pligtig til at indberette til statistikken Udenrigshandel med tjenester, skal man være opmærksom på, at de bygge- og anlægsmaterialer og udstyr, der føres ud af Danmark og indberettes under transaktionsart 80, ligeledes skal indberettes til tjenestestatistikken under kode 205.121 eller 205.221.
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Bilag 3 Udfyldelse af varelinjer
De 12 varelinjer i nedenstående faktura kan i Intrastat reduceres til et mindre antal
vareposter på flere måder.
Fakturaeksempel
Nr.

Stk.

Vare

1

5

Halvleder-ensrettere

2

6

Loddekolber

3

25

4

Vægt i kg Værdi i kr.
0,00

10,00

13,35

3.180,00

Højtalere

1,57

171,25

200

Tantalkondensatorer

0,14

720,00

5

2.500

Faste modstande, 20 W

6,50

3.550,00

6

12

Faste modstande, 10 W

0,00

12,00

7

300

Faste modstande, 5 W

0,38

216,00

8

750

Elektrolytiske kondensatorer

0,59

510,00

9

100

Papir-/kunststofkondensatorer

0,23

86,00

10

125

Variable modstande, 20 W

0,08

378,00

11

30

Variable modstande, 10 W

0,02

63,00

12

200

Variable modstande, 5 W

0,10

116,00

Varer af samme art, som linje nr. 5-7 og 10-12 i eksemplet, summeres først hver for sig
til kun ét vareparti. For Faste modstande fås 6,88 kg som angives under varekoden
85332100 Faste modstande undt kulmodstande, med effekt max 20 W med en værdi
på 3778,00 kr. For Variable modstande fås 0,20 kg som angives under varekoden
85334010 Variable modstande (heru reostater og potentiometre), undt spolemodstande, med effekt max 20 W med en værdi på 557,00 kr.

Småposttærskel
Varer med en separat værdi under 1.500 kr. og vægt under 1.000 kg kan angives samlet
under varekoden 9950 0000. Mange små poster kan dermed samles under denne varekode. For småposter er det frivilligt at angive transaktionsart og nettovægt i hele kg.
Alternativt skal varerne angives under deres respektive varekoder. Derfor skal nr. 2 og
5-7 angives under de pågældende varekoder, mens de øvrige varer, også nr. 10-12, kan
angives under varekode 9950 00 00 for småposter.

21/27

Bilag 4 Varer der ikke skal indberettes
Handel med varer, der er omfattet af denne liste, er fritaget fra indberetning til Intrastat.
a)

Monetært guld

b)

Legale betalingsmidler og værdipapirer, herunder midler, der er betaling for
tjenester, fx porto, afgifter, brugerbetalinger.

c)

Varer, der udveksles midlertidigt (fx leje, lån, operationel leasing), forudsat at
samtlige nedennævnte betingelser er opfyldt:




d)

der påtænkes eller foretages ingen forarbejdning, eller en forarbejdning
var ikke påtænkt eller blev ikke foretaget.
den forventede varighed af den midlertidige anvendelse oversteg ikke 24
måneder eller var ikke planlagt til at overstige 24 måneder.
forsendelsen/modtagelsen skal ikke angives som en levering/erhvervelse
til momsformål.

Varer, der forsendes mellem:



et land i Intrastat-området og dens territoriale enklaver i andre lande i området og
værtsstaten og territoriale enklaver tilhørende andre lande i Intrastat-området eller internationale organisationer.

Territoriale enklaver omfatter også ambassader og nationale væbnede styrker stationeret uden for moderlandets territorium.
e)

Varer, der anvendes som medier for specialudviklede oplysninger, herunder
software.

f)

Software downloadet fra internettet

g)

Varer, der leveres vederlagsfrit, og som ikke selv er genstand for en kommerciel transaktion, forudsat at forsendelsen alene sker med det formål at forberede eller understøtte en planlagt efterfølgende handelstransaktion ved demonstration af varers eller tjenesters kendetegn, fx:



reklamemateriale
vareprøver

h)

Varer, der afsendes til, og varer, der modtages efter reparation, reservedele,
der monteres som led i reparationen, samt udskiftede defekte dele.

i)

Transportmidler, der krydser grænsen i forbindelse med en arbejdsopgave,
herunder affyringsudstyr til rumfartøjer ved opsendelsen.
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Bilag 5 Supplerende mængdeenheder
Supplerende mængdeenheder i den Kombinerede Nomenklatur
c/k

Antal karat (1 metrisk karat = 2x10-4 kg)

ce/el

Antal celler

ct/l

Tons lasteevne74

G

Gram

gi F/S

Gram spaltelige isotoper

kg H2O2

Kilogram hydrogenperoxid

kg K2O

Kilogram kaliumoxid

kg KOH

Kilogram kaliumhydroxid

kg met.am.

Kilogram methylaminer

kg N

Kilogram kvælstof

kg NaOH

Kilogram natriumhydroxid

kg/net eda

Kilogram drænet nettovægt

kg P2O5

Kilogram diphosphorpentaoxid

kg 90% sdt

Kilogram tørvægt, dvs. varens vægt med et beregnet vandindhold på 10%

kg U

Kilogram uran

1000 kWh

Tusinde kilowatt-timer

L

Liter

1 000 l

Tusinde liter

l alc. 100%

Liter ren alkohol (100%)

M

Meter

m2

Kvadratmeter

m3
1000

Kubikmeter
m3

Tusinde kubikmeter

Pa

Antal par

p/st

Antal stk.

100 p/st

Hundrede stk.

1000 p/st

Tusinde stk.

TJ

Terajoule (kalometrisk (øvre) brændværdi)

-

Ingen supplerende enhed

7 Ved tons lasteevne (ct/l) forstås et skibs lastekapacitet udtrykt i metriske tons. Proviant (brændstof, driftsmateriel, levnedsmidler o. l.), besætning og passagerer samt disses bagage medregnes ikke.
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Bilag 6 Retsgrundlag
Disse fire forordninger, love og bekendtgørelser udgør det retslige grundlag for at pålægge virksomheder pligt til at indberette deres import og eksport til Danmarks statistik:
1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 af 31. marts 2004 om
statistikker over varehandlen mellem medlemsstaterne og ophævelse af Rådets
forordning (EØF) nr. 3330/91, samt senere ændringer, med efterfølgende ændringer.
2. Kommissionens forordning (EF) nr. 1982/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandlen
mellem medlemsstaterne og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr.
1901/2000 og (EØF) nr. 3590/92, samt senere ændringer, med efterfølgende ændringer.
3. Lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000.
4. Bekendtgørelse nr. 1495 af 16. december 2004 om afgivelse af statistiske oplysninger om samhandelen med udlandet samt med Færøerne og Grønland.
EU’s forordninger kan findes på EU’s hjemmeside eur-lex.europa.eu. Danske love og
bekendtgørelser kan findes på retsinformations hjemmeside: www.retsinfo.dk.
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Bilag 7 Frister for indberetning af Intrastat i 2020
Der findes to forskellige sæt af frister for indberetning til Intrastat – en tidligere frist for
større indberettere (gruppe 1) og en senere frist for mindre indberettere (gruppe 2).
Virksomheder, hvis handel skifter niveau, vil automatisk blive reklassificeret som enten
gruppe 1 eller gruppe 2 ved en årlig procedure. Det er således ikke muligt at anmode
om at flytte gruppe.
Indberetningsfrister:
Statistikmåned

Gruppe 1

Gruppe 2

14. januar 2020

27. januar 2020

14. februar 2020

25. februar 2020

13. marts 2020

25. marts 2020

Marts 2020

17. april 2020

27. april 2020

April 2020

15. maj 2020

25. maj 2020

Maj 2020

15. juni 2020

25. juni 2020

Juni 2020

14. juli 2020

17. august 2020

Juli 2020

14. august 2020

25. august 2020

14. september 2020

25. september 2020

14. oktober 2020

26. oktober 2020

Oktober 2020

13. november 2020

25. november 2020

November 2020

14. december 2020

28. december 2020

December 2020

14. januar 2021

25. januar 2021

December 2019
Januar 2020
Februar 2020

August 2020
September 2020
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Bilag 8 Oversigt over kapitlerne i KN nomenklaturen
Afsnit

Kapitel

Indhold

1

1-5

Levende dyr, kød, fisk, mælk og æg

2

6-14

Vegetabilske produkter bortset fra fedt

3

15

Animalsk og vegetabilsk fedt

4

16-24

Tilberedte levnedsmidler, drikke, tobak

5

25-27

Sten, malm, petroliumsprodukter

6

28-38

Kemikalier, kemiske produkter

7

39-40

Plastvarer, gummivarer

8

41-43

Lædervarer, pelsværk mv.

9

44-46

Træ, kork og varer heraf

10

47-49

Papir og papirvarer

11

50-63

Tekstilvarer

12

64-67

Fodtøj, hatte, paraplyer

13

68-70

Varer af sten, keramik og glas

14

71

Ædle metaller, bijouterivarer

15

72-76

Uædle metaller og varer heraf

77

Kapitlet bruges ikke

78-83

Metaller, værktøj mm

16

84-85

Maskiner, elektrisk materiel

17

86-89

Transportmidler

18

90-92

Instrumenter inkl. ure og musikinstrumenter

19

93

Våben, ammunition

20

94-96

Møbler, legesager, diverse

21

97

Kunstværker, samleobjekter, antikviteter
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