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Jeg kan ikke finde min varekode – hvad gør jeg?
Det kan være vanskeligt at finde den korrekte varekode i forbindelse med indberetning til Intrastat. Der er dog flere ting, man kan forsøge.
Søgning på 2-. 4- eller 6cifret niveau

Varekoderne er grupperet i kapitler, positioner og underpositioner. Til disse
grupper hører der henholdsvis 2-, 4- og 6-cifrede koder som illustreret nedenfor:

Hvis man har en fornemmelse af, i hvilket kapitel eller under hvilken position
eller underposition den ønskede varekode befinder sig, kan man få alle relevante
koder at se ved at indtaste den 2-, 4- eller 6-cifrede kode efterfulgt af wildcardtegnet *. F.eks. vil en søgning på 1006* give alle koder for ris som svar.
Wildcard

Forsøg at indtaste dele af dit søgeord sammen med wildcard-tegnet (*). F.eks.
giver en søgning på Blomsterløg ingen resultater, mens en søgning på *løg giver
resultater som Tulipanløg og Hyacintløg:

Bemærk, at wildcard-tegnet kan bruges både foran, bagved og på begge sider af
søgeteksten.
Synonymer

Forsøg at søge på synonymer. F.eks. giver søgning på appelsinjuice ingen resultater, mens søgning på appelsinsaft giver de ønskede varekoder.
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Over- og underbegreber

Ofte skyldes problemer med at finde den rette varekode, at man søger på et ord,
som enten er for abstrakt eller for specifikt. Forsøg derfor også at søge på under- og overbegreber. F.eks. giver søgning på rødvin ingen resultater. Bliver
man dermed mere specifik og søger på underbegrebet Bordeaux, får man Vine
fra Bordeaux som svar.
Tilsvarende vil en søgning på lænestole ikke give resultater. Søger man derimod på overbegrebet siddemøbler, får man bl.a. siddemøbler, med stel af træ,
polstrede.

Supplerende søgetekst

For at lette arbejdet med at finde den rigtige varekode har Danmarks Statistik
lagt en mængde supplerende søgetekst ind i søgemaskinen. Supplerende søgetekst er tekst, der søges på, og som er knyttet til en given varekode, men som
ikke er med i varebeskrivelsen eller de officielle tekster. Det er forklaringen på,
at søgning på bacon giver Brystflæsk og stykker deraf af tamsvin, tørret el røget som svar. Danmarks Statistik tager gerne imod forslag til ny supplerende
søgetekst. Alle indkomne forslag gennemgår en kvalitetssikring og lægges derefter ind i søgemaskinen. Forslag stiles til: intrastat@dst.dk
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