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Udenrigsøkonomi

Regler for diskretionering i udenrigshandelsstatistikken
Baggrund

Danmarks Statistiks brugere efterspørger import- og eksportstatistikker på
detaljeret niveau. Offentliggørelse af detaljeret udenrigshandelsstatistik kan
imidlertid i visse tilfælde være til ulempe for de firmaer, der indberetter til os.
Disse firmaer kan derfor anmode Danmarks Statistik om at hemmeligholde
deres oplysninger ved offentliggørelsen af udenrigshandelsstatistikken.

Former for
diskretionering

Der er to former for diskretionering i statistikken:
1. Total, dvs. både værdi og mængde hemmeligholdes (intet offentliggøres på
det pågældende varekodenummer)
2. Landefordelingen hemmeligholdes (samlet værdi og mængde offentliggøres,
men ikke fordelingen på lande)

KN

Diskretioneringen foretages på enkeltvareniveau, hvor varen er defineret ved
sin 8-cifrede varekode i henhold til EU’s Kombinerede Nomenklatur (KN).

Metode

Ved offentliggørelse sammenlægges diskretionerede tal med andre tal, således
at størrelsen af de diskretionerede tal ikke kan udledes af statistikken, hverken
direkte eller indirekte.

Betingelser for at opnå
diskretionering

Danmarks Statistiks Styrelse har besluttet, at følgende betingelser skal være
opfyldt for at diskretionering af import eller eksport kan accepteres:

1. Dominans

Et enkelt firmas handel alene eller sammen med ét andet firmas handel skal
værdimæssigt udgøre over 85 pct. af den samlede handel for:
a) en given vare totalt set, eller
b) en given vare-land kombination

2. Væsentlighed

Det enkelte firmas handel med varen skal have et værdimæssigt omfang på
mindst 1 mio. kr. årligt. Dette kriterium bringes i anvendelse enten for den totale værdi af firmaets handel med en given vare eller for en enkelt vare-land
kombination, afhængigt af om det er a) eller b) ovenfor der er tale om.

3. Behandling i andre
landes udenrigshandelsstatistik
(spejltransaktioner)

I tilfælde hvor kun landefordelingen hemmeligholdes (i modsætning til total
diskretionering), er det ikke altid tilstrækkeligt at ovenstående betingelser er
opfyldt. Danmarks Statistik vil nemlig ikke imødekomme ønsket om at få en varestrøm diskretioneret, hvis den modstående transaktion offentliggøres i et
andet lands udenrigshandelsstatistik.

Diskretioneringen
vurderes hvert år

Hvis en anmodning om diskretionering godkendes, træder den i kraft fra og
med offentliggørelsen af den næste månedsstatistik. Diskretioneringen har
tilbagevirkende kraft til statistikårets begyndelse for alle senere offentliggørelser. Danmarks Statistik vurderer årligt om diskretioneringerne stadig er relevante, og retter henvendelse til de berørte firmaer, hvis dette ikke er tilfældet.

Indberetningspligt
er uændret

Diskretionering vedrører alene offentliggørelsen af udenrigshandelsstatistikken
og begrænser ikke firmaets indberetningspligt.
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Hvordan opnås
diskretionering?

Firmaer, som ønsker indberettede oplysninger diskretioneret, indsender en
skriftlig og begrundet anmodning til:
Danmarks Statistik
Udenrigsøkonomi
Sejrøgade 11
2100 København Ø
att. Pia Nielsen

Oplysninger

For hvert varenummer der ønskes diskretioneret, indsendes en anmodning, der
skal indeholde følgende oplysninger:
1. Det eller de SE-numre firmaet anvender ved indberetning til udenrigshandelsstatistikken,
2. 8-cifret varenummer, jf. EU’s Kombinerede Nomenklatur (KN), for den vare
som ønskes diskretioneret,
3. Angivelse af om der ønskes diskretionering af import eller eksport,
4. Forslag til omfanget af den ønskede diskretionering, altså total eller kun
landefordelingen.
5. En konkret begrundelse - det er ikke tilstrækkeligt at henvise til generelle
konkurrenceforhold.

Mere information

Pia Nielsen, tlf. 39 17 31 99, pin@dst.dk
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