Udenrigshandel med tjenester 2023
Vejledning og tjenestekoder
Januar 2023

Indholdsfortegnelse
1.

KOM GODT I GANG MED UDENRIGSHANDEL MED TJENESTER ....................................... 2
1.1.
1.2.
1.3.

2.

HVEM SKAL INDBERETTE? .............................................................................................. 2
2.1.
2.2.

3.

HVAD ER UDENRIGSHANDEL MED TJENESTER ......................................................................... 2
FORTROLIGHED ................................................................................................................ 2
LOVGRUNDLAG ................................................................................................................ 2

HVEM ER INDBERETNINGSPLIGTIG? ...................................................................................... 2
OPLYSNINGSPLIGTIG OG OPLYSNINGSGIVER ........................................................................... 3

HVORDAN INDBERETTER MAN?..................................................................................... 3
3.1. INDBERETNINGSLØSNINGEN IDEP ....................................................................................... 3
3.1.1.
Dispensation fra digital indberetning .................................................................. 3
3.2. INDBERETNINGSFRISTER OG UDSÆTTELSER............................................................................. 3

4.

HVILKE TRANSAKTIONER SKAL INDBERETTES? ............................................................... 4
4.1. HVAD ER EN IKKE-RESIDENT MODPART? ................................................................................ 4
4.1.1.
Undtagelser ......................................................................................................... 4
4.2. KØB OG SALG AF TJENESTER................................................................................................ 4
4.2.1.
Hvad er en tjeneste?............................................................................................ 4
4.3. KØB OG SALG AF VARER, DER IKKE KRYDSER DEN DANSKE GRÆNSE .............................................. 5
4.3.1.
Merchantingvarer ............................................................................................... 5
4.3.2.
Andre varer, der ikke passerer den danske grænse............................................. 5
4.4. ANDRE POSTER ................................................................................................................ 6
4.5. PRISJUSTERINGER FOR INTRASTAT- OG EXTRASTATVARER ......................................................... 6
4.6. SÆRLIGE TRANSAKTIONER .................................................................................................. 6
4.6.1.
Kreditnotaer og andre prisjusteringer ................................................................. 6
4.6.2.
Transfer pricing ................................................................................................... 6

5.

HVILKE OPLYSNINGER SKAL ANGIVES?........................................................................... 7
5.1. PERIODE ......................................................................................................................... 7
5.2. LAND ............................................................................................................................. 7
5.2.1.
Undtagelser ......................................................................................................... 8
5.3. TJENESTEKODE................................................................................................................. 8
5.3.1.
Flere tjenester i ét fakturabeløb .......................................................................... 8
5.4. INDTÆGTER/UDGIFTER ...................................................................................................... 8
5.4.1.
Køb af merchantningvarer .................................................................................. 8
5.5. TJENESTER ...................................................................................................................... 9
200. Varetilknyttede tjenester ................................................................................................... 9
201. Transporttjenester ........................................................................................................... 10
203. Rejserelaterede tjenester (logi, konferencer mv.) ........................................................... 15
204. Kommunikationstjenester ............................................................................................... 15
205. Bygge- og anlægsaktiviteter............................................................................................. 16
206. Forsikringspræmier/bidrag .............................................................................................. 19
207. Forsikringserstatninger/ydelser ....................................................................................... 20
208. Forsikringspræmier/erstatninger (almene virksomheder) .............................................. 20
209. Finansielle formidlingstjenester....................................................................................... 21

210. Data- og informationstjenester ....................................................................................... 22
211. Franchise og registrerede varemærker ............................................................................ 23
212. Tjenester i forbindelse med uddannelse, sundhed, kultur og rekreation ........................ 24
213. Øvrige forretningstjenester ............................................................................................. 25
214. Forsknings- og udviklingstjenester................................................................................... 27
215. Audiovisuelle tjenester .................................................................................................... 29

5.6.
5.7.
6.

VARER SOM IKKE PASSERER DANSK GRÆNSE OG PRISJUSTERINGER PÅ VARER, DER KRYDSER GRÆNSEN
30
ANDRE POSTER .............................................................................................................. 33

NYTTIGE LINKS OG MAILADRESSER .............................................................................. 34

BILAG 1: OVERSIGT OVER TJENESTEKODER.......................................................................... 35
BILAG 2: LANDEKODER ........................................................................................................ 38
BILAG 3: INDBERETNINGSFRISTER ....................................................................................... 40
BILAG 4: TRANSFER PRICING ............................................................................................... 41

1

1. Kom godt i gang med Udenrigshandel med tjenester
1.1. Hvad er Udenrigshandel med tjenester
Udenrigshandel med tjenester er Danmarks Statistisk opgørelse af Danmarks tjenestehandel med udlandet. De oplysninger, der indgår i statistikken, indsamles primært direkte fra danske virksomheder. Hertil kommer supplerende oplysninger fra andre kilder, navnlig vedrørende rejser, hvor eksporten opgøres i samarbejde med VisitDenmark.
Efter bearbejdning af de indsamlede oplysninger offentliggøres den samlede statistik
over udenrigshandel med tjenester bl.a. på www.dst.dk/UHT. Statistikken over den totale import og eksport af tjenester offentliggøres hver måned, mens en fordeling på
udvalgte lande og tjenestegrupper offentliggøres hvert kvartal. På årsbasis er statistikken mere detaljeret og fordeles på alle verdens lande og 70 tjenestekategorier. På
www.dst.dk/UHT kan du også læse om metoden bag statistikken og om det juridiske
grundlag.
Danske virksomheders import og eksport af tjenester har stor betydning for den danske
økonomi, og tallene bruges bl.a. af regeringen, EU og en lang række nationale og internationale organisationer til at vurdere samfundsudviklingen og erhvervslivets konkurrenceevne. Endvidere er oplysningerne afgørende for at kunne opgøre Danmarks betalingsbalance og nationalregnskab.

1.2. Fortrolighed
De oplysninger, der indberettes til Udenrigshandel med tjenester, behandles fortroligt
og anvendes kun til statistiske formål.

1.3. Lovgrundlag
Indberetning til Udenrigshandel med tjenester er lovpligtig for de udvalgte virksomheder. Statistikkens lovhjemmel udgøres af Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) Nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance,
international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer med tilhørende kommissionsforordninger samt Lov om Danmarks Statistik (§ 9a og § 10). Virksomheder kan som udgangspunkt ikke blive fritaget for indberetning.

2. Hvem skal indberette?
2.1. Hvem er indberetningspligtig?
Der er to grupper af virksomheder, der er pligtige til Udenrigshandel med tjenester. Den
første gruppe består af Danmarks største tjenestehandelsvirksomheder. Disse virksomheder håndplukkes til undersøgelsen. Den anden gruppe består af mindre og mellemstore virksomheder. Disse virksomheder udtrækkes tilfældigt i en proces, der sikrer, at
alle typer af tjenester og virksomheder bliver inddraget i statistikken på en repræsentativ måde.
Virksomheder, der er pligtige til Udenrigshandel med tjenester, indberetter enten månedligt eller kvartalsvist til undersøgelsen.
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Yderligere information om udvalgskriterierne kan findes på statistikkens oplysningssider: www.dst.dk/tjenester (månedsindberettere) og www.dst.dk/uhtk (kvartalsindberettere).

2.2. Oplysningspligtig og oplysningsgiver
Den oplysningspligtige virksomhed kan selv udfylde og indsende oplysningerne til
Udenrigshandel med tjenester, men det er også muligt at anvende en repræsentant til
opgaven. Det kan f.eks. være 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.

3. Hvordan indberetter man?
3.1. Indberetningsløsningen IDEP
Indberetning til Udenrigshandel med tjenester foregår via online-løsningen IDEP. I
IDEP er det både muligt at indtaste data manuelt og at importere excel-filer med virksomhedens data. Læs mere om IDEP, og find en Quick-guide på www.dst.dk/idepweb.
Her finder du også et direkte link til IDEP.

3.1.1.

Dispensation fra digital indberetning

Der er indført obligatorisk digital indberetning af Udenrigshandel med tjenester 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 du har spørgsmål i forbindelse med pligt til obligatorisk digital indberetning, er du
velkommen til at kontakte Danmarks Statistik på www.dst.dk/sos

3.2. Indberetningsfrister og udsættelser
Indberetningsfrister for måneds- og kvartalsindberettere findes i bilag 3 til denne
vejledning. Derudover kan fristerne findes på statistikkens oplysningssider:
www.dst.dk/tjenester (månedsindberettere) og www.dst.dk/uhtk (kvartalsindberettere).
Der skal altid indberettes, også selvom virksomheden i den pågældende periode ikke
har relevant handel. I perioder uden handel skal der indgives en nul-indberetning.
Kan fristen ikke overholdes, kan der i visse tilfælde gives udsættelse i forhold til indberetningsfristen. Kontakt os evt. på www.dst.dk/sos.
Hvis der ikke indberettes rettidigt, vil Danmarks Statistik rykke for manglende indberetning. Indberettes der fortsat ikke, kan der i særligt grove tilfælde blive tale om politianmeldelse.
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4. Hvilke transaktioner skal indberettes?
Pligtige virksomheder skal indberette deres import og eksport af tjenester. Import og
eksport af tjenester defineres i denne sammenhæng som køb og salg af tjenester fra/til
ikke-resident modpart. En nærmere definition af begrebet ”ikke-resident modpart” gives nedenfor.
Derudover skal pligtige virksomheder indberette handel med visse varer, der ikke krydser den danske grænse, samt overførsler og leje af naturgivne ressourcer.
Endelig skal prisjusteringer på varer, der har krydset dansk grænse, indberettes. Det
gælder varer, hvor den oprindelige transaktion er indberettet til Intrastat, og som udgangspunkt også alle varer, hvor den oprindelige transaktion er indberettet til toldmyndighederne.
Der skal udelukkende indberettes transaktioner, som er foretaget af det CVR-nummer,
som er pligtigt til statistikken. Transaktioner, som er foretaget af andre CVR-numre i
koncernen, skal ikke inkluderes.

4.1. Hvad er en ikke-resident modpart?
En ikke-resident modpart er en modpart, som er hjemmehørende i udlandet. Bemærk,
at udlandet i denne sammenhæng omfatter både EU-lande og ikke-EU-lande.
En ikke-resident person er en person, som er bosiddende i udlandet eller som har bosat
sig i udlandet og agter at være bosiddende i udlandet i mindst ét år. Danskere i udlandet
kan således også være ikke-residente, mens udlændinge i Danmark kan være danske
residenter. Tilsvarende er en ikke-resident virksomhed en udenlandsk virksomhed i udlandet eller en dansk virksomhed, som gennem længere tid har udøvet eller agter at
udøve økonomiske aktiviteter i udlandet. Det betyder, at udenlandske filialer og datterselskaber af danske virksomheder regnes som ikke-residente virksomheder, mens filialer eller datterselskaber, som en udenlandsk virksomhed måtte have i Danmark, regnes
som residente virksomheder.
Bemærk: Da Udenrigshandel med tjenester omfatter transaktioner med ikke-resident
modpart, er det underordnet hvor tjenesten leveres. Tjenester, der leveres i Danmark,
er således også inkluderet, så længe modparten er ikke-resident.

4.1.1.

Undtagelser

Bemærk, at der er enkelte undtagelser fra det grundlæggende princip om, at Udenrigshandel med tjenester omfatter transaktioner med ikke-resident modpart. Det drejer sig
om visse udgifter i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter i udlandet samt nogle
aktiviteter i forbindelse med ulandshjælp og lignende overførsler. Se mere på henholdsvis s. 15 og s. 31 i oversigten over tjenestekoder.

4.2. Køb og salg af tjenester
4.2.1.

Hvad er en tjeneste?

Tjenestehandel kan opfattes som køb og salg af alt, der ikke er fysiske varer. Det kan
f.eks. være transport, forsikring, telekommunikation, royalties og licenser etc. Før en
virksomhed påbegynder sin indberetning til Udenrigshandel med tjenester, bør den ansvarlige person gennemse den fulde liste over tjenestekoder i bilag 1 med henblik på at
få et overblik over, hvilke tjenestetyper virksomheden handler med.
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4.3. Køb og salg af varer, der ikke krydser den danske grænse
Ud over tjenestehandel med ikke-resident modpart skal virksomheder, der er pligtige
til Udenrigshandel med tjenester, indberette køb og salg af visse varer, som ikke passerer den danske grænse. Indberetningen omfatter både varer, der handles i EU, og varer,
der handles uden for EU. Danmarks Statistik bruger disse oplysninger i forbindelse med
opgørelsen af Danmarks betalingsbalance over for udlandet.

4.3.1.

Merchantingvarer

Der er tale om merchanting, når en mellemhandler køber og sælger varer uden, at varene passerer grænsen til det land, hvor mellemhandleren hører hjemme, og at varernes
karakteristiske, mens den ejes af mellemhandler, ikke ændres Der kan f.eks. være tale
om, at en dansk virksomhed køber varer i Tyskland for 1000 DKK og sælger dem i Polen
for 1200 DKK uden, at varerne på noget tidspunkt bliver bragt til Danmark:

DK

PL

DE
Varebevægelse
Pengebevægelse

Når residente virksomheder, der er pligtige til Udenrigshandel med tjenester, agerer
som mellemhandlere i et merchanting-setup skal både køb og salg af de pågældende
varer indberettes. Se mere på s. 29-30 i oversigten over tjenestekoder og forklaring af
ovenstående illustration.

4.3.2.

Andre varer, der ikke passerer den danske grænse

Udover merchantingvarer skal følgende varer, der ikke passerer den danske grænse,
indberettes til Udenrigshandel med tjenester:






Køb af brændstof i forbindelse med transport i udlandet
Køb af proviantering, reservedele og tilbehør i forbindelse med transport til/fra
udlandet og køb til restaurant og varesalg ombord
Køb af materialer i udlandet med henblik på videreforarbejdning i udlandet
Salg af varer i udlandet efter forarbejdning i udlandet
Køb af varer i udlandet forbindelse med bygge- og anlægsaktivitet i udlandet
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En nærmere beskrivelse af, hvordan disse varer skal indberettes, findes i oversigten over
tjenestekoder på s. 29.

4.4. Andre poster
Andre poster omfatter leje af naturgivne ressourcer til/fra ikke-resident modpart samt
overførsler. Se s. 31 i oversigten over tjenestekoder.

4.5. Prisjusteringer for Intrastat- og Extrastatvarer
Hvis en virksomhed er pligtig til både Intrastat (varehandel med EU) og Udenrigshandel med tjenester, skal virksomheden i forbindelse med sin indberetning til Udenrigshandel med tjenester afgive oplysninger om kreditnotaer og andre prisjusteringer, inkl.
transfer pricing-justeringer, for Intrastast-varer, som er foretaget efter, at varen er indberettet til Intrastat. På samme måde gælder det, at hvis en virksomhed har angivet en
Extrastat-vare (varehandel uden for EU) til toldmyndighederne, og prisen på et senere
tidspunkt justeres, og denne prisjustering ikke indberettes til toldmyndighederne, så
skal prisjusteringen indberettes i forbindelse med indberetningen til Udenrigshandel
med tjenester under koden 333. Se mere under afsnit 5.6.

4.6. Særlige transaktioner
4.6.1.

Kreditnotaer og andre prisjusteringer

Kreditnotaer og andre prisjusteringer (som ikke vedrører Intrastat- eller Extrastatvarer)
skal indberettes ved at rette i den indberetning, der indeholder den oprindelige transaktion. Dette gøres i praksis ved at lave en erstatningsindberetning i indberetningsløsningen IDEP.
Hvis man f.eks. har modtaget en kreditnota i marts for nogle tjenester købt i januar, skal
man lave en erstatningsindberetning i Udenrigshandel med tjenester for januar, hvor
man modregner kreditnotaen i importen (dvs. sænker det beløb, man har angivet som
import i januar). Modtager man en kreditnota for tjenester, som er købt over flere perioder, skal man fordele modregningen over de givne måneder. Hvis man selv udsteder
en kreditnota, skal man ligeledes modregne dette i eksporten for den måned, hvor den
oprindelige eksport fandt sted.
På www.dst.dk/uhtidep kan du hente en vejledning i, hvordan man laver en erstatningsindberetning.

4.6.2.

Transfer pricing

Transfer pricing-justeringer (som ikke vedrører Intrastat- eller Extrastatvarer) indberettes som udgangspunkt på lige fod med andre prisjusteringer ved at rette i den indberetning, der indeholder den oprindelige transaktion. Derudover kan transfer pricing
give anledning til en række specifikke forhold. Se derfor den mere udførlige beskrivelse
af transfer pricing i bilag 4, hvis din virksomhed har transfer pricing i forbindelse med
de transaktioner, der indgår i Udenrigshandel med tjenester. Se også 4.5. ang. prisjusteringer, inkl. transfer pricing-justeringer, i forbindelse med Intrastat- og Extrastatvarer.
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5. Hvilke oplysninger skal angives?
En indberetning til Udenrigshandel med tjenester består af et antal poster, der hver især
indeholder følgende oplysninger:
 Periode
 Land
 Tjenestekode
 Indtægter
 Udgifter
Bemærk, at hver post typisk vil dække over flere transaktioner. Hvis en virksomhed
f.eks. inden for den samme måned sælger computer- og datatjenester til to forskellige
kunder i Tyskland, indberettes én post med månedens samlede indtægter fra Tyskland
og tjenestekode 210.11 (computer- og datatjenester).

5.1. Periode
Transaktioner, som er omfattet af Udenrigshandel med tjenester, skal henregnes til enten en måned eller et kvartal, alt efter om virksomheden er pligtig til at indberette Udenrigshandel med tjenester månedsvist eller kvartalsvist.
Transaktionerne i forbindelse med handel med tjenester rapporteres i den periode (måned, kvartal), hvor de bliver leveret eller modtaget. Rapporteringen er i princippet uafhængig af faktureringsdatoen. Faktureringsdatoen vil dog oftest kunne benyttes direkte
til periodisering.
Ved projekter, som foregår over en længere periode, f.eks. bygge- og anlægsprojekter,
skal det tilstræbes, at transaktionerne rapporteres i samme periode, som tjenesterne er
leveret eller modtaget. Ved ratebetalinger kan ratebetalingsdatoerne anvendes som rapporteringstidspunkt, hvis ratebetalingerne afspejler værdien af de leverede eller modtagne tjenester. I tilfælde hvor ratebetalingerne afviger væsentligt fra værdien af de leverede eller modtagne tjenesteydelser, skal der foretages periodisering, således at indberetningen tidsmæssigt afspejler levering eller modtagelse af de givne tjenester.
Fakturaer som falder i klumper (fx i kvartaler, halvårligt eller helårligt) for leverancer
der sker løbende, så skal det tilstræbes, at transaktionerne indberettes i samme periode,
som tjenesterne og varerne faktisk er leveret eller modtaget. Fx hvis en månedsindberetter hvert kvartal betaler et større beløb til en udenlandsk virksomhed for forskningsaktiviteter, så skal virksomheden indberette et skøn i måned 1 og 2 for køb forskningstjenester. I måned 3 modtages den konkrete faktura for kvartalet og restbeløbet placeres
i måned 3. Hvis det viser sig, at der er indberettet alt for meget i måned 1 og 2, så skal
virksomheden lave erstatningsindberetninger for måned 1 og 2, fordi man ikke kan indberette negative beløb.
Se endvidere under 4.6. ang. periodisering af kreditnotaer og transfer pricing-justeringer.

5.2. Land
Som land anføres det land, den ikke-residente modpart er hjemhøre
nde i. Bemærk, at det således er underordnet, i hvilket land tjenesten leveres. Land angives ved hjælp af landekoder, som fremgår af bilag 2.
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5.2.1.

Undtagelser

Bemærk, at der er enkelte undtagelser fra den generelle regel om, at det land, der skal
angives, er det land, hvor en ikke-resident modpart har hjemme. Det drejer sig om visse
udgifter i forbindelse med bygge- og anlægstjenester i udlandet, køb af merchantingvarer, prisjusteringer på varer, der krydser grænsen, samt nogle transaktioner i forbindelse med ulandshjælp og lignende overførsler. Se mere på henholdsvis s. 15, s. 29 og
s. 31 i oversigten over tjenestekoder.

5.3. Tjenestekode
Ved hjælp af tjenestekoder angiver den indberettende virksomhed, hvilken type tjeneste
(eller vare) der er handlet med. Et overblik over tjenestekoderne findes i bilag 1, mens
en fyldig beskrivelse af hver enkelt kode findes i afsnit 6 i dette dokument. I indberetningsløsningen IDEP er det endvidere muligt at søge elektronisk på tjenestekoderne.

5.3.1.

Flere tjenester i ét fakturabeløb

Selv om en faktura angiver ét samlet beløb for flere tjenester, skal beløbene deles ud på
de enkelte tjenestekategorier i indberetningen. Hvis fakturabeløbet imidlertid altovervejende gælder en enkelt tjeneste, kan det samlede fakturabeløb føres på denne tjeneste.

5.4. Indtægter/udgifter
Som indtægter og udgifter indberettes fakturaværdien af henholdsvis salg og køb med
ikke-resident modpart. Værdien af transaktionerne opgøres i hele danske kroner (DKK).
Ved omregning til DKK skal Nationalbankens vekselkurs på transaktionstidspunktet
anvendes. Denne kan findes på www.nationalbanken.dk.
I forbindelse med transfer pricing skal fakturaprincippet dog fraviges, hvis en transferpricing-transaktion udgør et nettobeløb for tjenester eller varer, der går i begge retninger mellem de to involverede selskaber. Se eksemplet i bilag 4.

5.4.1.

Køb af merchantningvarer

Bemærk, at Køb af merchantingvarer i modsætning til andre køb indberettes som negative indtægter. For virksomheder, der indberetter månedligt til tællingen, skal der angives en supplerende oplysning om køb af merchantingvarer under udgifter. Se 4.3.1. og
s. 29-30 i oversigten over tjenestekoderTjenestekoder
Nedenfor følger en detaljeret oversigt over de enkelte tjenestekoder, samt koderne for
indberetningen af varer der ikke krydser grænsen og prisjusteringer på varer, der krydser grænsen.
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5.5. Tjenester
200. VARETILKNYTTEDE TJENESTER
200.2

Provisioner ved vareformidling
Denne post omfatter provisioner til agent eller kommissionær (f.eks. en auktionsholder)
i forbindelse med vareformidling.

Indtægt

Som indtægt opgøres provisioner, som opnås ved formidlingsopgaver udført for ikkeresident virksomhed.

Udgift

Som udgift opgøres provisioner, som ydes ved formidlingsopgaver udført af ikke-resident virksomhed.
Bemærk: Provisioner i forbindelse med tjenesteformidling indberettes under koden for
den aktuelle tjeneste.

200.3

Reparation og vedligeholdelse (undtagen i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter, computer- og datatjenester og minedrifts- samt gas- og olieudvindingstjenester)
Reparationer der skal indberettes er al reparation og vedligeholdelse, bortset fra reparationer i forbindelse med Bygge- og anlægsaktiviteter, Computer- og datatjenester og
Minedrifts- samt gas- og olieudvindingstjenester (som skal føres under de relevante
tjenestekoder). En reparation skal anføres til sin fulde værdi, dvs. inkl. evt. medgåede
reservedele.

Indtægt

Som indtægt opgøres reparationer udført for ikke-resident kundes regning.

Udgift

Som udgift opgøres køb af reparationer fra ikke-resident modpart (reparatør).

200.4

Forarbejdning og anden behandling af varer ejet af andre end den forarbejdende
virksomhed
Under Forarbejdning og anden behandling af varer (f.eks. samling, mærkning emballering) indberettes produktionstjenester, hvor ejendomsretten til varerne ikke overdrages, og hvor modparten er en ikke resident-virksomhed. Koden omfatter ikke samling
af præfabrikerede byggematerialer (indgår i Bygge- og anlægsaktiviteter) eller mærkning og emballering i forbindelse med transport (indgår i Transporttjenester).

Indtægt

Som indtægt opgøres den fakturerede ydelse (inkl. evt. materialeforbrug) for forarbejdning eller anden behandling af varer, der er ejet af ikke-resident modpart.

Udgift

Som udgift opgøres den fakturerede ydelse fra en ikke-resident virksomhed for forarbejdning eller anden behandling af varer (inkl. evt. materialeforbrug), der ejes af den
indberettende virksomhed eller andre residente virksomheder.

Sammenhængen med
andre statistikker

Er virksomheden pligtig til at indberette Intrastat, skal de varer, der afsendes/modtages
med henblik på forarbejdning, indberettes med transaktionsart 41, 42, 51 eller 52, såfremt de krydser den danske grænse.

200.5

Andre transaktioner (kun efter aftale med Danmarks Statistik)
Denne kode må kun benyttes efter aftale med Danmarks Statistik. Den er beregnet til
helt særlige transaktioner, som ikke er omfattet af andre tjenestekoder.
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201. TRANSPORTTJENESTER
SØTRANSPORT
201.11

Persontransport med skib (inkl. udlejning/leje af skib med besætning)
I søtransporttjenester med passagerer indberettes, foruden den direkte betaling for persontransporten (evt. opgjort som transportdelen af en pakketur), afgifter for overvægt
af bagage samt passagerernes udgifter til mad, drikke og lignende ombord på skibet.
Endvidere medtages leje/udlejning af skib til brug for persontransport med besætning
for en kort periode. Følgende tjenester skal ikke indberettes her: leje/udlejning af skib
uden besætning (se Operationel leasing, 213.01), krydstogt (se Rejser, 203.1) og Finansiel leasing (se Finansielle tjenester, 209.2).

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af søtransporttjenester med passagerer til ikke-resident
kunde.

Udgift

Som udgift opgøres køb af søtransporttjenester med passagerer fra ikke-resident modpart.

201.12

Godsfragt med skib (inkl. udlejning/leje af skib med besætning)
Her indberettes transport i forbindelse med import og eksport af varer, også transithandel, cross-trade, kabotage, transport på vegne af postkontorer og kurerer og leje/udlejning af skib til brug for godsfragt med besætning for en kort periode. Følgende tjenester
skal ikke indberettes her: leje/udlejning af skib uden besætning (se Operationel leasing,
213.01), Fragtforsikring (se 208.2) og Finansiel leasing (se Finansielle tjenester,
209.2).

Indtægt
Udgift

201.14

Som indtægt opgøres salg af søtransporttjenester med gods til ikke-resident kunde.
Som udgift opgøres køb af søtransporttjenester med gods fra ikke-resident modpart.

Hjælpevirksomhed i forbindelse med søtransport (inkl. lagertjenester samt havne- og
kanalafgifter)
Her indberettes lastning og losning af containere, opmagasinering, emballering og anden godshåndtering samt navigationshjælp, lods, rengøring af transportudstyr i havn,
redningsoperationer, skibsmægleres provision i forbindelse med passager- og fragttransport samt havne- og kanalafgifter. Følgende tjenester skal ikke indberettes: reparationer af transportudstyr (se Reparation og vedligeholdelse, 200.3) og reparationer
af havne (se Bygge- og anlægsaktiviteter).

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af hjælpetjenester i forbindelse med søtransport til ikke-resident kunde.

Udgift

Som udgift opgøres køb af hjælpetjenester i forbindelse med søtransport fra ikke-resident modpart.

LUFTTRANSPORT
201.21

Persontransport ad luftvejen (inkl. udlejning/leje af fly mv. med besætning)
I lufttransporttjenester med passagerer indberettes, foruden den direkte betaling for
persontransporten (evt. opgjort som transportdelen af en pakketur), afgifter for overvægt af bagage samt passagerernes udgifter til mad, drikke og lignende ombord på
fly/helikopter mv. Endvidere medtages leje/udlejning af fly/helikopter mv. til brug for
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persontransport med besætning for en kort periode (en enkelt transport). Følgende tjenester skal ikke indberettes: leje/udlejning af fly/helikopter mv. uden besætning (se
Operationel leasing, 213.01), Finansiel leasing (se Finansielle tjenester, 209.2).
Indtægt

Som indtægt opgøres salg af lufttransporttjenester med passagerer til ikke-resident
kunde.

Udgift

Som udgift opgøres køb af lufttransporttjenester med passagerer fra ikke-resident modpart.

201.22

Godsfragt ad luftvejen (inkl. udlejning/leje af fly mv. med besætning)
Her indberettes transport i forbindelse med import og eksport af varer, transithandel,
cross-trade, kabotage, transport på vegne af postkontorer og kurerer og leje/udlejning
af fly/helikopter mv. til godsfragt med besætning for en kort periode. Følgende tjenester
skal ikke indberettes: leje/udlejning af fly/helikopter mv. uden besætning (se Operationel leasing, 213.01), Fragtforsikring (se 208.2) og Finansiel leasing (se Finansielle tjenester, 209.2).

Indtægt
Udgift

201.24

Som indtægt opgøres salg af lufttransporttjenester med gods til ikke-resident kunde.
Som udgift opgøres køb af lufttransporttjenester med gods fra ikke-resident modpart.

Hjælpevirksomhed i forbindelse med lufttransport (inkl. lagertjenester og flyvepladsafgifter)
Her indberettes lastning og losning af containere, opmagasinering, emballering og anden godshåndtering samt navigationshjælp, rengøring af transportudstyr i lufthavn,
redningsoperationer, agenters provision i forbindelse med passager- og fragttransport
samt enroute- og flyvepladsafgifter. Følgende tjenester skal ikke indberettes: reparationer af transportudstyr (se Reparation og vedligeholdelse, 200.3) og reparationer af lufthavne (se Bygge- og anlægsaktiviteter).

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af hjælpetjenester i forbindelse med lufttransport til ikke-resident kunde.

Udgift

Som udgift opgøres køb af hjælpetjenester i forbindelse med lufttransport fra ikke-resident modpart.

JERNBANETRANSPORT
201.31

Persontransport med jernbane (inkl. udlejning/leje af tog med besætning)
Her indberettes leje/udlejning af tog til persontransport med besætning for en kort periode. Følgende tjenester skal ikke indberettes her: leje/udlejning af tog uden besætning
(se Operationel leasing, 213.01) og Finansiel leasing (se Finansielle tjenester, 209.2).

Indtægt

Som indtægt opgøres transporttjenester, der er solgt til et ikke-resident jernbaneselskab
for at transportere passagerer. Som indtægt opgøres bruttoværdien af transporttjenesten modtaget fra ikke-resident jernbaneselskab.

Udgift

Som udgift opgøres transporttjenester, der er købt af et ikke-resident jernbaneselskab
for at transportere passagerer. Som udgift opgøres bruttoværdien af transporttjenesten
betalt til ikke-resident jernbaneselskab. Køb/salg af mad og drikke mv. til passagerer
ombord skal medtages her, hvis det er en del af kontrakten mellem jernbaneselskaberne.
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201.32

Godsfragt med jernbane (inkl. udlejning/leje af tog med besætning)
Her indberettes leje/udlejning af tog til godsfragt med besætning for en kort periode.
Følgende tjenester skal ikke indberettes her: leje/udlejning af tog uden besætning (se
Operationel leasing, 213.01), Fragtforsikring (se 208.2) og Finansiel leasing (se Finansielle tjenester, 209.2).

Indtægt

Som indtægt opgøres transporttjenester, der er solgt til et ikke-resident jernbaneselskab
for at transportere gods. Som indtægt opgøres bruttoværdien af transporttjenesten
modtaget fra ikke-resident jernbaneselskab.

Udgift

Som udgift opgøres transporttjenester, der er købt fra ikke-resident jernbaneselskab for
at transportere gods. Som udgift opgøres bruttoværdien af transporttjenesten betalt til
ikke-resident jernbaneselskab.

201.34

Hjælpevirksomhed i forbindelse med jernbanetransport (inkl. lager- og stationstjenester samt bro- og færgeafgifter)
Under Hjælpetjenester i forbindelse med jernbanetransport indberettes lastning og losning af containere, opmagasinering, emballering og anden godshåndtering, trafikkontrol, stationsoperationstjenester, rengøring af transportmateriel, redningsoperationer,
agenters provision i forbindelse med passager- og fragttransport samt skinne-, bro-,
tunnel- og færgeafgifter. Reparationer af transportudstyr skal ikke indberettes her (se
Reparation og vedligeholdelse, 200.3)

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af hjælpetjenester i forbindelse med jernbanetransport til
ikke-resident kunde.

Udgift

Som udgift opgøres køb af hjælpetjenester i forbindelse med jernbanetransport udført
af ikke-resident udbyder.

VEJTRANSPORT
201.41

Persontransport på vej (inkl. udlejning/leje af bil med besætning)
I vejtransporttjenester med passagerer indberettes, foruden den direkte betaling for
persontransporten (evt. opgjort som transportdelen af en pakketur), afgifter for overvægt af bagage, passagerernes udgifter til mad, drikke og lignende ombord i bussen.
Endvidere medtages leje/udlejning af bus mv. til persontransport med besætning for en
kort periode. Følgende tjenester skal ikke indberettes her: Leje/udlejning af bus mv.
uden besætning (se Operationel leasing, 213.01) og Finansiel leasing (se Finansielle tjenester, 209.2).

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af vejtransporttjenester med passagerer til ikke-resident
kunde.

Udgift

Som udgift opgøres køb af vejtransporttjenester med passagerer fra ikke-resident modpart.

201.42

Godsfragt på vej (inkl. udlejning/leje af bil med besætning)
Her indberettes transport i forbindelse med import og eksport af varer, transithandel,
cross-trade, kabotage, transport på vegne af postkontorer og kurér og leje/udlejning af
lastvogn til godsfragt med besætning for en kort periode. Følgende tjenester skal ikke
indberettes her: leje/udlejning af lastvogn uden besætning (se Operationel leasing,
213.01), Fragtforsikring (se 208.2) og Finansiel leasing (se Finansielle tjenester,
209.2).
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Indtægt
Udgift

201.44

Som indtægt opgøres salg af vejtransporttjenester med gods til ikke-resident kunde.
Som udgift opgøres køb af vejtransporttjenester med gods fra ikke-resident modpart.

Hjælpevirksomhed i forbindelse med vejtransport (inkl. lagertjenester samt vej-, broog færgeafgifter)
Her indberettes lastning og losning af containere, opmagasinering, emballering og anden godshåndtering samt navigationshjælp, garageafgifter, rengøring af materiel, redningsoperationer, agenters provision i forbindelse med passager- og fragttransport
samt vej-, bro-, tunnel- og færgeafgifter. Reparationer af transportudstyr skal ikke indberettes her (se Reparation og vedligeholdelse, 200.3).

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af hjælpetjenester i forbindelse med vejtransport til ikke-resident kunde.

Udgift

Som udgift opgøres køb af hjælpetjenester i forbindelse med vejtransport fra ikke-resident modpart.

TRANSPORT AD INDRE VANDVEJE (FLODER OG KANALER)
201.51

Persontransport med fartøj ad indre vandveje (inkl. udlejning/leje af fartøj med besætning)
I transport ad indre vandveje med passagerer indberettes, foruden den direkte betaling
for persontransporten (evt. opgjort som transportdelen af en pakketur), afgifter for
overvægt af bagage, passagerernes udgifter til mad, drikke og lignende ombord på fartøjet og leje/udlejning af fartøj til persontransport med besætning for en kort periode.
Følgende tjenester skal ikke indberettes her: leje/udlejning af båd uden besætning (se
Operationel leasing, 213.01) og Finansiel leasing (se Finansielle tjenester, 209.2).

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af transporttjenester med passagerer på floder og kanaler til
ikke-resident kunde.

Udgift

Som udgift opgøres køb af transporttjenester med passagerer på floder og kanaler fra
ikke-resident modpart.

201.52

Godsfragt med fartøj ad indre vandveje (inkl. udlejning/leje af fartøj med besætning)
Her indberettes transport i forbindelse med import og eksport af varer, transithandel,
kabotage, cross-trade og transport på vegne af postkontorer og kurerer. Endvidere medtages leje/udlejning af fartøj til godsfragt med besætning for en kort periode. Følgende
tjenester skal ikke indberettes: leje/udlejning af båd uden besætning (se Operationel
leasing, 213.01), Fragtforsikring (se 208.2) og Finansiel leasing (se Finansielle tjenester, 209.2).

Indtægt

Som indtægt opgøres transporttjenester med gods på floder og kanaler til ikke-resident
kunde.

Udgift

Som udgift opgøres køb af transporttjenester med gods på floder og kanaler fra ikkeresident modpart.
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201.54

Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport ad indre vandveje med fartøj (inkl.
havne- og kanalafgifter)
Her indberettes lastning og losning af containere, opmagasinering, emballering og anden godshåndtering samt navigationshjælp, garageafgifter, havneoperationstjenester,
rengøring af materiel, redningsoperationer og agenters provision i forbindelse med passager- og fragttransport samt havne-, sluse-, kanal- og andre passager/transportafgifter.

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af hjælpetjenester i forbindelse med transport på floder og
kanaler til ikke-resident kunde.

Udgift

Som udgift opgøres køb af hjælpetjenester i forbindelse med transport på floder og kanaler fra ikke-resident modpart.

RUMTRANSPORT
201.61

Rumtransport
Her indgår satellitopsendelse f.eks. for et telekommunikationsselskab og andre rumfartsoperationer som f.eks. transport af varer og mennesker til videnskabelige forsøg.

Indtægt
Udgift

Som indtægt opgøres salg af rumtransport til ikke-resident kunde.
Som udgift opgøres køb af rumtransport fra ikke-resident modpart.

RØR- OG LEDNINGSFØRT TRANSPORT
201.72

Rørtransport
Her indberettes afgifter for transmission via rørledning af gas, olie, vand og andre varer
frem til de punkter, hvorfra der leveres til slutbruger. Den videre distribution frem til
slutbruger indberettes under 213.11 Øvrige forretningstjenester. Værdien af de varer,
der leveres, er ekskluderet.

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af rørførte transporttjenester såsom transport af gas og olie
for ikke-resident kundes regning.

Udgift

Som udgift opgøres køb af rørførte transporttjenester såsom transport af gas og olie fra
ikke-resident operatør.

201.73

Transport af elektricitet
Her indberettes afgifter for transmission af elektricitet frem til forbrugscentrene. Den
videre distribution frem til slutbrugeren føres under 213.11 Øvrige forretningstjenester.
Værdien af den transmitterede elektricitet er ekskluderet.

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af transporttjenester med elektricitet via højspændingsledning for ikke-resident kundes regning.

Udgift

Som udgift opgøres køb af transporttjenester med elektricitet via højspændingsledning
fra ikke-resident operatør.

201.91

Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport
Her indberettes alle transporttjenester, som ikke kan anføres i de øvrige transportformer, eller som ikke kan fordeles på transportform.
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Indtægt

Som indtægt opgøres salg af andre hjælpetjenester i forbindelse med transport udført
for ikke-resident kundes regning.

Udgift

Som udgift opgøres køb af andre hjælpetjenester i forbindelse med transport fra ikkeresident modpart.

203. REJSERELATEREDE TJENESTER (LOGI, KONFERENCER MV.)
203.1

Rejserelaterede tjenester
Under Rejserelaterede tjenester indberettes:
- patienter og elevers udgifter i forbindelse med helbreds- og uddannelsesrejser
- hotel- og konferenceafgifter
- leje/udlejning af sommerhuse, bil mv.
- krydstogter, busrejser, dagture o.l.
International transport frem til rejsemålet (eller krydstogtets udgangspunkt) skal indberettes under Transporttjenester
Andre tjenester, der ikke skal indberettes her, er udgifter, som er udbetalt til ansatte for
udlæg i forbindelse med udenlandsrejser, samt udgifter, som er blevet betalt med kontanter, kreditkort mv. i udlandet, og som evt. senere er blevet refunderet.

Indtægt

Som indtægt opgøres direkte fakturerede indtægter i forbindelse med rejser for ikkeresident kundes regning.

Udgift

Som udgift opgøres direkte fakturerede udgifter i forbindelse med rejser til ikke-resident modpart.

204. KOMMUNIKATIONSTJENESTER
204.3

Telekommunikationstjenester
Under Telekommunikationstjenester indberettes transmission af lyd, billeder og anden
information via telefon, kabel, radio, satellit, e-mail osv. Desuden inkluderes virksomheders netværkstjenester, telekonferencer og støttetjenester. Herudover indberettes
mobiltelefontjenester, internet-backbone-tjenester og internetadgangstjenester her.
Værdien af de transmitterede tjenester er ikke inkluderet, men skal føres under Audiovisuelle og lignende tjenester, 215.11.

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af telekommunikationstjenester udført for ikke-resident kundes regning.

Udgift

Som udgift opgøres køb af telekommunikationstjenester fra ikke-resident modpart.

204.4

Post- og kurértjenester
Posttjenester omfatter afhentning, transport og udbringning af breve, aviser, tidsskrifter, brochurer, andre trykte materialer og pakker udført af nationale postadministrationer og andre operatører. Kurértjenester som ekspres- og dør til dør-udbringning samt
tidsbestemt udbringning er også omfattet. Tjenester på postkontoret, ved skranken og
udlejning af postbokse er ligeledes inkluderede. Tjenester mellem operatører fra forskellige lande skal registreres brutto.

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af post- og kurértjenester for ikke-resident kundes regning.
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Udgift

Som udgift opgøres køb af post- og kurértjenester fra ikke-resident modpart.

205. BYGGE- OG ANLÆGSAKTIVITETER
NYOPFØRELSE OG HOVEDREPARATIONER
205.11

Bygge- og anlægsaktiviteter i udlandet, indtægter
Under Bygge- og anlægsaktiviteter i udlandet udført af resident virksomhed med henblik på nyopførelse og hovedreparation indberettes aktiviteter, der medfører faste bruttoinvesteringer, som boliger, andre bygninger, anlæg og maskiner (installering og montering). Bemærk, at hvis der oprettes en filial i udlandet, som gennemfører projektet,
skal aktiviteten ikke indberettes.

Indtægt

Som indtægt opgøres den samlede indtægt i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter udført i udlandet med henblik på nyopførelse eller hovedreparation for ikke-resident
kundes regning.

Bygge- og anlægsaktiviteter i udlandet, udvalgte udgifter
Udgift

205.121

Som udgift indberettes underkategorierne: varer, tjenester og løn i hhv. Danmark og
udlandet i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter i udlandet med henblik på nyopførelse og hovedreparation. Bemærk, at indberetningen af varer og tjenester fra Danmark samt løn til danske residenter kan opfattes som en undtagelse fra det generelle
princip om, at udenrigshandel med tjenester omfatter transaktioner med ikke-resident
modpart.

Varer fra Danmark

Udgift

Som udgifter indberettes købte eller egenproducerede varer fra Danmark til bygge- og
anlægsaktivitet i udlandet, også selv om disse indberettes til Extrastat og Intrastat. Bemærk, at udgiften skal indberettes med angivelse af værtslandet.

Indberetning
til Intrastat

Ved brug af koden 205.121 skal virksomheden, hvis den er pligtig til at indberette til
Intrastat, være opmærksom på at anvende transaktionsart 80 for varer, der er omfattet
af en bygge- og anlægskontrakt.

205.122

Tjenester købt i Danmark (kan udelades fra indberetning)

Udgift

Som udgift indberettes tjenester købt i Danmark i forbindelse med bygge- og anlægsaktivitet i udlandet. Udgiften indberettes under værtslandet.

205.123

Løn til residenter i Danmark, arbejdende i udlandet (kan udelades fra indberetning)

Udgift

Som udgift indberettes løn til residenter i Danmark (arbejdende i udlandet) i forbindelse med bygge- og anlægsaktivitet i udlandet. Løn er i denne sammenhæng brutto
lønudgift, som er sammensat af udbetalt løn, skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pension. Udgiften indberettes under værtslandet.

205.124
Udgift

Varer købt i udlandet (værtslandet eller et tredje land)
Som udgift indberettes køb af varer enten i værtslandet (det land hvori bygge- og anlægsaktiviteten foregår) eller i et tredjeland i forbindelse med bygge- og anlægsaktivitet
i udlandet. Bemærk, at udgiften skal indberettes med angivelse af værtslandet.
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205.125
Udgift

205.126
Udgift

205.13

Tjenester købt i udlandet (værtslandet eller et tredje land)
Som udgift indberettes køb af tjenester enten i værtslandet (det land hvor bygge- og
anlægsaktiviteten foregår) eller i et tredjeland i forbindelse med bygge- og anlægsaktivitet i udlandet. Bemærk, at udgiften skal indberettes med angivelse af værtslandet. Her
medtages alene tjenester udført på den pågældende byggeplads e.l. Andre tjenesteudgifter medtages under de pågældende tjenestearter efter købsland, f.eks. transporttjenester under Transporttjenester.

Løn til residenter i udlandet (værtslandet eller et tredje land)
Som udgift indberettes løn til residenter i værtslandet (det land hvori bygge- og anlægsaktiviteten foregår) eller et tredjeland i forbindelse med bygge- og anlægsaktivitet i udlandet. Bemærk, at udgiften skal indberettes med angivelse af værtslandet. Løn er i
denne sammenhæng brutto lønudgift, som er sammensat af udbetalt løn, skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pension.

Bygge- og anlægsaktiviteter i Danmark
Under Bygge- og anlægsaktiviteter i Danmark med henblik på nyopførelse og hovedreparation indberettes aktiviteter, der medfører faste bruttoinvesteringer, som boliger,
andre bygninger, anlæg og maskiner (installering og montering). Bemærk, at hvis den
udenlandske virksomhed har oprettet en filial i Danmark, er modparten resident, og der
skal derfor ikke indberettes.

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af bygge- og anlægstjenester til ikke-resident bygge- og anlægsvirksomhed med aktiviteter, som foregår i Danmark med henblik på nyopførelse og
hovedreparation.

Udgifter

Som udgift opgøres køb af bygge- og anlægstjenester udført i Danmark af ikke-resident
bygge- og anlægsvirksomhed med henblik på nyopførelse og hovedreparation.

VEDLIGEHOLDELSE MV.
205.21

Bygge- og anlægsaktiviteter i udlandet, indtægter
Under Bygge- og anlægsaktiviteter i udlandet udført af resident virksomhed med henblik på vedligeholdelse mv. indberettes aktiviteter, der ikke medfører faste bruttoinvesteringer, som f.eks. generel vedligeholdelse og mindre reparationer af bygninger og anlæg. Ikke inkluderet er f.eks. genoprettende arbejder i forbindelse med minearbejde,
olie- og gasudvinding og oprydningsarbejde i forbindelse med forurenet jord, som skal
føres under Miljøtjenester, 213.09.

Indtægt

Som indtægt opgøres den samlede indtægt fra bygge- og anlægsaktiviteter udført i
udlandet med henblik på vedligeholdelse mv. for ikke-resident kundes regning.

Bygge- og anlægsaktiviteter i udlandet, udvalgte udgifter
Udgift

205.221

Som udgift indberettes underkategorierne: varer, tjenester og løn i hhv. Danmark og
udlandet i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter i udlandet med henblik på vedligeholdelse.

Varer fra Danmark
Som udgift indberettes købte eller egenproducerede varer fra Danmark til bygge- og anlægsaktivitet i udlandet, også selv om disse indberettes til Extrastat og Intrastat. Bemærk, at udgiften skal indberettes med angivelse af værtslandet.
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Indberetning til Intrastat

205.222

Ved brug af koden 205.221 skal virksomheden, hvis den er pligtig til at indberette til
Intrastat, være opmærksom på at anvende transaktionsart 80 for varer, der er omfattet
af en bygge- og anlægskontrakt.

Tjenester købt i Danmark (kan udelades fra indberetning)

Udgift

Som udgift indberettes tjenester købt i Danmark i forbindelse med bygge- og anlægsaktivitet i udlandet. Udgiften skal indberettes under værtslandet.

205.223

Løn til residenter i Danmark, arbejdende i udlandet (kan udelades fra indberetning)

Udgift

Som udgift indberettes løn til danske residenter for arbejde i udlandet i forbindelse med
bygge- og anlægsaktivitet i udlandet. Løn er i denne sammenhæng brutto lønudgift, som
er sammensat af udbetalt løn, skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pension. Udgiften
skal indberettes under værtslandet.

205.224
Udgift

205.225
Udgift

205.226
Udgift

205.23

Varer købt i udlandet (værtslandet eller et tredjeland)
Som udgift indberettes køb af varer i enten værtslandet (det land, hvori bygge- og anlægsaktiviteten foregår) eller et tredjeland i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter
i udlandet. Udgiften skal indberettes under værtslandet.

Tjenester købt i udlandet (værtslandet eller et tredjeland)
Som udgift indberettes køb af tjenester enten i værtslandet (det land, hvori bygge- og
anlægsaktiviteten foregår) eller i et tredjeland i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter i udlandet. Udgiften skal opgøres under værtslandet. Her medtages alene tjenester udført på den pågældende byggeplads e.l. Andre tjenesteudgifter medtages under
de pågældende tjenestearter efter købsland, f.eks. transporttjenester under transporttjenester.

Løn til residenter i udlandet (værtslandet eller et tredjeland)
Som udgift indberettes løn til residenter i værtslandet (det land hvori bygge- og anlægsaktiviteten foregår) eller et tredjeland i forbindelse med bygge- og anlægsaktivitet i udlandet. Udgiften skal indberettes under værtslandet. Løn er i denne sammenhæng
brutto lønudgift, som er sammensat af udbetalt løn, skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pension.

Bygge- og anlægsaktiviteter i Danmark
Under Bygge- og anlægsaktiviteter i Danmark med henblik på vedligeholdelse mv. indberettes aktiviteter, der ikke medfører faste bruttoinvesteringer, som f.eks. generel vedligeholdelse og mindre reparationer af bygninger og anlæg. Genoprettende arbejder i
forbindelse med minearbejde, olie- og gasudvinding og oprydningsarbejde i forbindelse
med forurenet jord skal ikke indberettes, men føres under Miljøtjenester, 213.09.

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af bygge- og anlægstjenester til ikke-resident bygge- og anlægsvirksomhed med aktiviteter, som foregår i Danmark med henblik på vedligeholdelse mv.

Udgift

Som udgift opgøres køb af bygge- og anlægstjenester udført i Danmark af ikke-resident
bygge- og anlægsvirksomhed med henblik på vedligeholdelse mv.
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206. FORSIKRINGSPRÆMIER/BIDRAG
206.1

Livs- og pensionsforsikring (kun forsikringsselskaber og pensionskasser)
Her indberettes præmier for livsforsikringspolicer og bidrag til pensionskasser, herunder administration af pensionskasser. Risikoforsikring, hvor udbetaling kun sker i tilfælde af død, skal ikke indberettes her (se Øvrig skadesforsikring, 206.3), ligesom betaling til statslige sociale sikkerhedsordninger heller ikke skal indberettes.

Indtægt

Som indtægt opgøres præmier for livsforsikringspolicer og bidrag til pensionskasser fra
ikke-resident forsikringstager.

Udgift

Som udgift opgøres præmier for livsforsikringspolicer og bidrag til pensionskasser til
ikke-resident forsikringsselskab.

206.2

Fragtforsikring (kun forsikringsselskaber og pensionskasser)
Her indberettes præmier for fragtforsikringer til dækning af tyveri, skade eller tab af
varer, der eksporteres eller importeres.

Indtægt

Som indtægt opgøres præmier for fragtforsikringer modtaget fra ikke-resident forsikringstager.

Udgift

Som udgift opgøres præmier for fragtforsikringer til ikke-resident forsikringsselskab.

206.3

Øvrig skadesforsikring (kun forsikringsselskaber og pensionskasser)
Her indberettes alle former for skade: Risikoforsikring, syge- og ulykkesforsikring, sø-,
luft- og anden transportforsikring, brand- og anden tingsskadesforsikring, forsikring
mod pengetab, ansvarsforsikring samt anden forsikring (såsom rejseforsikring og forsikring af lån og kreditkort).

Indtægt
Udgift

206.4

Som indtægt opgøres præmier for skadesforsikringer fra ikke-resident forsikringstager.
Som udgift opgøres præmier for skadesforsikringer til ikke-resident forsikringsselskab.

Genforsikring (kun forsikringsselskaber og pensionskasser)
Her indberettes genforsikringspræmier. Der kan være tale om genforsikring af forsikringspakker med en blanding af forskellige former for risici. Provision og gevinstandele
i forbindelse med genforsikring skal også inkluderes her.

Indtægt

Som indtægt opgøres genforsikringspræmier og provision og gevinstandele fra ikke-resident forsikringsselskab.

Udgift

Som udgift opgøres genforsikringspræmier og provision og gevinstandele til ikke-resident forsikringsselskab.

206.41

Heraf genforsikringsprovision (kun forsikringsselskaber og pensionskasser)

Indtægt

Som indtægt opgøres provision og gevinstandele for forsikringer fra ikke-resident forsikringsselskab afhængig af genforsikringskontrakten.

Udgift

Som udgift opgøres provision og gevinstandele for forsikringer til ikke-resident forsikringsselskab afhængig af genforsikringskontrakten.
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207. FORSIKRINGSERSTATNINGER/YDELSER
207.1

Livs- og pensionsforsikring (kun forsikringsselskaber og pensionskasser)
Her indberettes ydelser vedr. livsforsikringspolicer, både med og uden bonus, pensionsydelser samt administration af pensionskasser. Risikoforsikring, hvor udbetaling kun
sker i tilfælde af død, skal ikke indberettes her (se Øvrig skadesforsikring, 207.3) ligesom betaling fra statslige sociale sikkerhedsordninger heller ikke skal indberettes.

Indtægt

Som indtægt opgøres ydelser fra livsforsikringspolicer, både med og uden bonus, og
pensionsydelser fra ikke-resident forsikringsselskab.

Udgift

Som udgift opgøres ydelser fra livsforsikringspolicer, både med og uden bonus, og pensionsydelser til ikke-resident forsikringstager.

207.2

Fragtforsikring (kun forsikringsselskaber og pensionskasser)
Her indberettes erstatninger fra fragtforsikringer til dækning af tyveri, skade eller tab
af varer, der eksporteres eller importeres.

Indtægt

Som indtægt opgøres erstatninger fra fragtforsikringer fra ikke-resident forsikringsselskab.

Udgift

Som udgift opgøres erstatninger fra fragtforsikringer til ikke-resident forsikringstager.

207.3

Øvrig skadesforsikring (kun forsikringsselskaber og pensionskasser)
Her indberettes alle former for skade: Risikoforsikring, syge- og ulykkesforsikring, sø-,
luft- og anden transportforsikring, brand og anden tingsskadesforsikring, forsikring
mod pengetab, ansvarsforsikring samt anden forsikring såsom rejseforsikring og forsikring af lån og kreditkort.

Indtægt

Som indtægt opgøres erstatninger for skadesforsikringer fra ikke-resident forsikringsselskab.

Udgift

Som udgift opgøres erstatninger for skadesforsikringer til ikke-resident forsikringstager.

207.4

Genforsikring (kun forsikringsselskaber og pensionskasser)
Det kan være tale om genforsikring af forsikringspakker med en blanding af forskellige
former for risici.

Indtægt
Udgift

Som indtægt opgøres erstatning for genforsikring fra ikke-resident forsikringsselskab.
Som udgift opgøres erstatning for genforsikring til ikke-resident forsikringsselskab.

208. FORSIKRINGSPRÆMIER/ERSTATNINGER (ALMENE VIRKSOMHEDER)
208.1

Livs- og pensionsforsikring (ikke-forsikringsselskaber/ -pensionskasser)
Her indberettes præmier og erstatninger i forbindelse med livsforsikringspolicer, både
med og uden bonus, og pensionsydelser. Risikoforsikring, hvor udbetaling kun sker i
tilfælde af død, skal ikke indberettes her (se Øvrig skadesforsikring, 208.3), ligesom
betaling til statslige sociale sikkerhedsordninger heller ikke skal indberettes.

Indtægt

Som indtægt opgøres erstatninger fra livsforsikringspolicer og pensionsydelser fra ikkeresident forsikringsselskab.
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Udgift

Som udgift opgøres præmier for livsforsikringspolicer og pensionsbidrag til ikke-resident forsikringsselskab.

208.2

Fragtforsikring (ikke-forsikringsselskaber/ -pensionskasser)
Her indberettes præmier og erstatning i forbindelse med fragtforsikringer til dækning
af tyveri, skade eller tab af varer, der eksporteres eller importeres.

Indtægt

Som indtægt opgøres erstatninger fra fragtforsikringer fra ikke-resident forsikringsselskab.

Udgift

Som udgift opgøres præmier for fragtforsikringer til ikke-resident forsikringsselskab.

208.3

Øvrig skadesforsikring (ikke-forsikringsselskaber/ -pensionskasser)
Her indberettes alle former for skade: Risikoforsikring, syge- og ulykkesforsikring, sø-,
luft- og anden transportforsikring, brand og anden tingsskadesforsikring, forsikring
mod pengetab, ansvarsforsikring samt anden forsikring såsom rejseforsikring og forsikring af lån og kreditkort.

Indtægt

Som indtægt opgøres erstatninger fra skadesforsikringer fra ikke-resident forsikringsselskab.

Udgift

Som udgift opgøres præmier for skadesforsikringer til ikke-resident forsikringsselskab.

209. FINANSIELLE FORMIDLINGSTJENESTER
209.1

Forsikringstjenester (formidling, konsultation, vurdering mv.)
Her indberettes direkte fakturerede provisioner mv. i forbindelse med forsikringer og
pensioner, herunder agenters provisioner, forsikringsmægler- og forsikringsagenttjenester, rådgivning i forbindelse med forsikring og pension, evaluering og opgørelse af forsikringskrav, aktuartjenester, formidling af bjærgningstjenester samt regulering af og
tilsyn med forsikringserstatninger og inddrivelsestjenester. Forsikringsselskabers og
pensionskassers særlige genforsikringsprovisioner skal ikke indberettes her (se 206.41).

Indtægt

Som indtægt opgøres provisioner mv. i forbindelse med forsikringsvirksomhed for ikkeresident kundes regning.

Udgift

Som udgift opgøres provisioner mv. til ikke-resident agent i forbindelse med forsikringsvirksomhed fra ikke-resident modpart.

209.2

Finansielle tjenester (finansiel formidling og hjælpetjenester)
Under Finansielle tjenester indberettes finansiel formidling og hjælpetjenester. De finansielle tjenester udføres af banker, børser, kreditkortselskaber, factoringsselskaber
m.fl.
Finansielle tjenester omfatter f.eks. direkte faktureret
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Tjenester i relation til finansielle transaktioner (f.eks. indskud, udlån, remburs,
bankaccepter, lånerammer mv., finansiel leasing, factoring, transaktioner med finansielle derivater og værdipapirer, tegningsgarantier og salg af nyudstedte aktier)
Finansielle rådgivningstjenester
Udgifter i forbindelse med oprettelse af leasingaftaler
Opbevaring og forvaltning af finansielle aktiver
Tjenester i forbindelse med fusioner og opkøb
Tjenester i forbindelse med virksomhedsfinansiering og venturekapital
Kreditkort og andre kreditgivende tjenester
Administration af finansielle markeder
Kreditvurdering

Ikke-inkluderet i finansielle tjenester er f.eks.:
 Renteindtægter fra indeståender, lån, pengemarkedspapirer og gældsbeviser
 Dividendeindtægter
 Afdrag vedr. leasingaftale
 Ydelser i forbindelse med finansiel leasing (føres i forbindelse med anden indberetning til Danmarks Nationalbank)
 Gevinst/tab fra handel med værdipapirer og finansielle derivater
 Tjenester betalt gennem renterne (FISIM)
 Tjenester i forbindelse med ikke-finansiel rådgivning (føres under Øvrige forretningstjenester, 213), tjenester i forbindelse med forsikring, pensionsformidling,
livsforsikring, anden forsikring mv. (føres under Forsikringstjenester, 209.1).
Indtægt

Som indtægt opgøres direkte faktureret salg af finansielle tjenester for ikke-resident
kundes regning.

Udgift

Som udgift opgøres direkte faktureret køb af finansielle tjenester fra ikke-resident modpart.

210. DATA- OG INFORMATIONSTJENESTER
210.11

Computer- og datatjenester (inkl. softwarelicens, udvikling og reparation)
Her indberettes tjenester, der vedrører rådgivning om og installation af hardware og
software samt vedligeholdelse og reparation deraf. Desuden indgår databehandling,
hjemmesidetjenester, udvikling af kundespecifikke programmer og licenser i forbindelse med brug af programmer. Relaterede tjenester, som skal indberettes på andre koder, er:
Licens til at kopiere og distribuere software (se 210.12 nedenfor)
Erhvervelse og afhændelse af rettigheden til originalt software (se 210.13 nedenfor)
Bemærk, at Computer- og datatjenester ikke omfatter værdien af standardsoftware på
fysiske medier, idet disse klassificeres som varer.

Indtægt
Udgift

210.12

Som indtægt opgøres salg af computer- og datatjenester til ikke-resident kunde.
Som udgift opgøres køb af computer- og datatjenester fra ikke-resident modpart.

Licens til at kopiere og distribuere software
Her indberettes licensafgifter for autoriseret kopiering (reproduktion) og/eller distribuering af originalt software. Almindeligt køb og salg af software skal føres under 210.11
ovenfor. Direkte køb og salg af selve rettigheden skal føres under 210.13 nedenfor.

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af licenser til at kopiere og distribuere software til ikke-resident kunde.

Udgift

Som udgift opgøres køb af licenser til at kopiere og distribuere software fra ikke-resident
modpart.
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210.13

Køb og salg af rettigheden til originalt software
Her indberettes direkte køb og salg af rettigheden som ejer til originalt software.

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af rettigheden til originalt software til ikke-resident kunde.

Udgift

Som udgift opgøres køb af rettigheden til originalt software fra ikke-resident modpart

210.2

Nyhedsformidlingstjenester
Under Nyhedsformidlingstjenester indberettes levering af nyheder, fotos og artikler til medierne.

Indtægt

Som indtægt indgår salg af nyhedsformidlingstjenester til ikke-resident kunde.

Udgift

Som udgift indgår køb af nyhedsformidlingstjenester fra ikke-resident modpart.

210.3

Anden informationsformidling
Under Anden informationsformidling indberettes databasevirksomhed, udformning af
databaser, lagring af data og formidling af data og databaser (herunder filbiblioteker og
mailinglister), både online og via fysiske medier, samt webportaler (søgemaskiner).
Omfatter også individuelle abonnementer på aviser og tidsskrifter, der leveres pr. post,
ved elektronisk overførsel eller ad anden vej.

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af andre informationsformidlingstjenester for ikke-resident
kundes regning.

Udgift

Som udgift opgøres køb af andre informationsformidlingstjenester fra ikke-resident
modpart.

211. FRANCHISE OG REGISTREREDE VAREMÆRKER
211.1

Franchising og royalties fra registrerede varemærker
Her indberettes franchisinghonorarer eller royalties i forbindelse med brug af registrerede varemærker. Bemærk:
Licenser vedr. software skal indberettes under Data- og informationstjenester
Licenser vedr. multimedier skal indberettes under Audiovisuelle tjenester
Licenser vedr. patenter og lign. skal indberettes under Forsknings- og udviklingstjenester. Dette omfatter også royalties i forbindelse med medicinalprodukter, som
indberettes under 214.2 Licens til at bruge resultater af forskning og udvikling
(patenter)

Indtægt

Her føres indtægt fra ikke-resident modpart i form af franchisinghonorarer eller royalties i forbindelse med brug af registrerede varemærker.

Udgift

Her føres udgift til ikke-resident modpart i form af franchisinghonorarer eller royalties
i forbindelse med brug af registrerede varemærker.

211.4

Køb og salg af registrerede varemærker
Her indberettes køb og salg af registrerede varemærker, logoer, domænenavne og lign.
Løbende afgifter i forbindelse med anvendelsen af disse rettigheder skal føres under
211.1 ovenfor.
Omfatter også køb og salg af andre ikke-producerede, ikke-finansielle aktiver (rettigheder), f.eks. køb og salg af fodboldspillere og CO2-kvoter og CO2-kreditter.

Indtægt

Som indtægt føres salg til ikke-resident modpart af registrerede varemærker.
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Udgift

Som udgift føres køb fra ikke-resident modpart af registrerede varemærker.

212. TJENESTER I FORBINDELSE MED UDDANNELSE, SUNDHED, KULTUR OG REKREATION
212.2

Uddannelsestjenester
Under Uddannelsestjenester indberettes fjernundervisning, f.eks. korrespondancekurser og uddannelse via tv eller internet, samt uddannelsestjenester, hvor danske residenter leverer undervisning direkte i udlandet eller ikke-residenter leverer undervisning i
Danmark. Uddannelsestjenester leveret af danske residenter i Danmark til ikke-resident kunde samt uddannelsestjenester leveret i udlandet af ikke-resident udbyder til
dansk køber føres under 203.1 Rejserelaterede tjenester.
Eksempel 1: En dansk virksomhed sender en underviser til at undervise på et kursus for
medarbejdere i en tysk virksomhed. Den danske virksomhed skal indberette indtægter
på 212.2 Uddannelsestjenester fra Tyskland. Hvis tilsvarende kursus afholdes ved at de
tyske medarbejdere kommer til Danmark, skal virksomheden indberette indtægter på
203.1 Rejserelaterede tjenester fra Tyskland.
Eksempel 2: En dansk virksomhed køber et kursus af en svensk udbyder, kurset afholdes i Danmark. Virksomheden indberetter udgifter på 212.2 Uddannelsestjenester. Hvis
kurset afholdes i Sverige, indberetter virksomheden udgifter på 203.1 Rejsetjenester.

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af uddannelsestjenester til ikke-resident kunde.

Udgift

Som udgift opgøres køb af uddannelsestjenester fra ikke-resident modpart.

212.3

Sundhedsrelaterede tjenester
Under Sundhedsrelaterede tjenester indberettes tjenester ydet af læger, sygeplejersker
og paramedicinsk og lignende personale samt laboratorietjenester og lignende tjenester,
uanset om disse ydes i værtslandet eller fjernydes. Udenlandske rejsendes (patienters)
udgifter til sundhed i Danmark samt danske rejsendes (patienters) udgifter til sundhed
i udlandet skal indberettes under 203.1.

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af sundhedsrelaterede tjenester til ikke-resident kunde.

Udgift

Som udgift opgøres køb af sundhedsrelaterede tjenester fra ikke-resident modpart.

212.5

Tjenester inden for kultur og rekreation
Under Tjenester inden for kultur og rekreation indberettes f.eks. museumstjenester, løbende udgifter til leje af fodboldspillere og andre kultur-, idræts-, spil- og fritidstjenester. Rejsendes udgifter indberettes på 203.1.

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af tjenester inden for kultur og rekreation til ikke-resident
kunde.

Udgift

Som udgift opgøres køb af tjenester inden for kultur og rekreation fra ikke-resident
modpart.

212.6

Andre sociale og personlige tjenester
Her indberettes forskellige sociale tjenester, hushjælp, kontingenter til foreninger mv.

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af andre sociale og personlige tjenester til ikke-resident
kunde.
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Udgift

Som udgift opgøres køb af andre sociale og personlige tjenester fra ikke-resident modpart.

213. ØVRIGE FORRETNINGSTJENESTER
213.01

Operationel leasing (leje)
Under Operationel leasing indberettes leje og udleje af transportmateriel (så som skibe,
fly og jernbanevogne) uden besætning og andet udstyr uden bemanding samt boliger og
bygninger. Ved operationel leasing er der ikke, som ved finansiel leasing, tale om, at alle
ejendomsrettens risici og fordele, de facto eller de jure, bliver overført fra leasinggiver
til leasingtager. Leasing-perioden dækker derudover normalt ikke hele eller hovedparten af varens økonomiske levetid. Relaterede tjenester som skal indberettes på andre
koder er:
Finansiel leasing se Finansielle tjenester, 209.2
Leje/udleje af transportmateriel og andet udstyr med besætning (se de pågældende
tjenestekoder)
Leje/udleje af bil eller bolig (sommerhus) i forbindelse med rejser (se Rejserelaterede
tjenester, 203.1)
Leje af jord og andre naturgivne ressourcer indberettes under Leje, 401.1.

Indtægt

Som indtægt opgøres leje i forbindelse med operationel leasing til ikke-resident modpart.

Udgift

Som udgift opgøres leje i forbindelse med operationel leasing fra ikke-resident modpart.

213.02

Juridiske tjenester
Under Juridiske tjenester indberettes advokatbistand og repræsentation i retssager og i
sager i domstolslignende nævn og udvalg, udarbejdelse af juridiske dokumenter, rådgivning i forbindelse med certificering og tjenester i forbindelse med deponering af dokumenter o.l. samt juridiske tjenester i tilknytning til fast ejendom og lignende tjenester.

Indtægt
Udgift

213.03

Som indtægt opgøres salg af juridiske tjenester til ikke-resident modpart.
Som udgift opgøres køb af juridiske tjenester fra ikke-resident modpart.

Bogførings- og revisionstjenester samt skatterådgivning
Under Bogførings- og revisionstjenester indberettes registrering af handelstransaktioner for virksomheder og andre, gennemgang af bogholderi og regnskaber, og planlægning. Skatterådgivning omfatter rådgivning i forbindelse med erhvervsskatter og udarbejdelse af selvangivelser.

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af bogførings- og revisionstjenester mv. til ikke-resident modpart.

Udgift

Som udgift opgøres køb af bogførings- og revisionstjenester mv. fra ikke-resident modpart.

213.04

Virksomhedsrådgivning
Under Virksomhedsrådgivning indberettes rådgivning, vejledning og bistand til virksomheder vedrørende virksomhedspolitik og -strategi samt overordnet planlægning,
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strukturering og styring af en organisation. Heri indberettes også management-fees, ledelsesevaluering, rådgivning vedrørende marketing, personaleforhold, produktions- og
projektstyring samt rådgivning, vejledning og bistand i forbindelse med forbedring af
virksomhedernes image og deres forbindelser med offentligheden og andre institutioner
(”pr-virksomhed”).
Indtægt
Udgift

213.05

Som indtægt opgøres salg af virksomhedsrådgivning til ikke-resident modpart.
Som udgift opgøres køb af virksomhedsrådgivning fra ikke-resident modpart.

Reklame, markedsanalyse og meningsmåling
Under Reklame- og markedsanalysetjenester indberettes udformning og salg af reklamer, indrykning i medierne, herunder køb og salg af reklameplads, udstillingsplads på
messer, salgsfremme af varer i udlandet, markedsanalyser, telemarketing samt opinionsundersøgelser.

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af reklame- og markedsanalysetjenester samt meningsmåling
til ikke-resident modpart.

Udgift

Som udgift opgøres køb af reklame- og markedsanalysetjenester samt meningsmåling
fra ikke-resident modpart.

213.071

Arkitekttjenester
Under Arkitekttjenester indberettes transaktioner vedr. udformning af bygninger mv.

Indtægt
Udgift

213.072

Som indtægt opgøres salg af arkitekttjenester til ikke-resident modpart.
Som udgift opgøres køb af arkitekttjenester fra ikke-resident modpart.

Ingeniørtjenester
Under Ingeniørtjenester indberettes udvikling og udnyttelse af maskiner, materialer,
instrumenter, processer og systemer samt konstruktion af bygninger. Denne type tjenester indebærer levering af tegninger, planer og undersøgelser vedrørende ingeniørprojekter.

Indtægt
Udgift

213.073

Som indtægt opgøres salg af ingeniørtjenester til ikke-resident modpart.
Som udgift opgøres køb af ingeniørtjenester fra ikke-resident modpart.

Andre tekniske tjenester (bl.a. produktafprøvning)
Under Andre tekniske tjenester indberettes landmåling og andre målinger, kartografi,
produktafprøvning og -certificering samt teknisk inspektion.

Indtægt
Udgift

213.081

Som indtægt opgøres salg af andre tekniske tjenester til ikke-resident modpart.
Som udgift opgøres køb af andre tekniske tjenester fra ikke-resident modpart.

Landbrugstjenester
Under Landbrugstjenester indberettes tjenester i tilknytning til landbrug, skovbrug og
fiskeri, f.eks. udlejning af landbrugsmaskiner med betjeningspersonale, høstarbejde,
behandling af afgrøder, skadedyrs- og ukrudtsbekæmpelse, opstaldning og pasning af
dyr samt avl og veterinære tjenester. Tjenester i forbindelse med jagt, fældefangst, skovbrug, skovning og fiskeri skal også indberettes her.
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Indtægt

Som indtægt opgøres salg af tjenester i forbindelse med landbrug, skovbrug og fiskeri
til ikke-resident modpart.

Udgift

Som udgift opgøres køb af tjenester i forbindelse med landbrug, skovbrug og fiskeri fra
ikke-resident modpart.

213.082

Minedrifts- samt gas- og olieudvindingstjenester
Under Minedrift- samt gas- og olieudvindingtjenester indberettes tjenester i tilknytning
til olie- og gasfelter, herunder boring, opsætning af boretårne, reparation og demontering samt faststøbning af boringsrør i borehuller. Tjenester i forbindelse med efterforskning efter mineraler samt mineteknik og geologiske undersøgelser skal også indberettes
her.

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af tjenester i forbindelse med minedrift samt gas- og olieudvinding til ikke-resident modpart

Udgift

Som udgift opgøres køb af tjenester i forbindelse med minedrift samt gas- og olieudvinding fra ikke-resident modpart.

213.09

Miljøtjenester (affaldsbehandling og forureningsbekæmpelse)
Under Miljøtjenester indberettes indsamling og bortskaffelse af radioaktivt og andet affald, fjernelse af forurenet jord, rensning efter forurening af jord og grundvand, herunder efter olieforurening, samt landskabsgenopretning i mineområder. Alle andre tjenester i forbindelse med rensning eller reetablering af miljøet skal også indberettes her.

Indtægt
Udgift

213.11

Som indtægt opgøres værdien af salg af miljøtjenester til ikke-resident modpart.
Som udgift opgøres værdien af køb af miljøtjenester fra ikke-resident modpart.

Øvrige forretningstjenester (personalerekruttering, sikkerhedstjenester, tolketjenester, rengøring mv.)
Under Øvrige forretningstjenester indberettes distribution af elektricitet, vand, gas mv.
(se også Transport af elektricitet, 201.73); desuden personaleudvælgelse, sikkerhedsog efterforskningstjenester, oversættelse og tolkning, fotografering, rengøring af bygninger, tjenester i forbindelse med fast ejendom ydet til virksomheder samt anden forretningsservice, som ikke henhører under nogen af de forretningsservicekategorier, der
er nævnt ovenfor.

Indtægt
Udgift

Som indtægt opgøres salg af øvrige forretningstjenester til ikke-resident modpart.
Som udgift opgøres køb af øvrige forretningstjenester fra ikke-resident modpart.

214. FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSTJENESTER
214.11

Forsknings- og udviklingstjenester, som øger den samlede viden – virksomheder inden for egen koncern
Under Forsknings- og udviklingstjenester, som øger den samlede almene viden, indberettes tjenester i forbindelse med grundforskning, anvendt forskning og eksperimentel
udvikling af nye eller væsentligt forbedrede produkter og processer inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. Afgifter til myndigheder vedr. patenter og
varemærker, kommerciel forskning i forbindelse med elektronik, farmaceutisk virksomhed og bioteknologi skal også indberettes her. Under 214.11 indberettes handel med
virksomheder indenfor egen koncern – se definition nedenfor.

27

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af forsknings- og udviklingstjenester, som øger den samlede
viden, til ikke-resident modpart indenfor egen koncern.

Udgift

Som udgift opgøres køb af forsknings- og udviklingstjenester, som øger den samlede
viden, fra ikke-resident modpart indenfor egen koncern.
Relaterede tjenester, som skal indberettes på andre koder, er:
Licensafgifter for at bruge resultater af forskning og udvikling (indberettes under
214.2 nedenfor)
Erhvervelse og afhændelse af ejendomsrettigheder, der følger af forskning og udvikling (indberettes under 214.3 nedenfor)
Tekniske studier og konsulentarbejde (se Arkitekt-, ingeniør- eller andre tekniske tjenester, 213.071-073)

214.12

Definition – egen koncern:
En koncern betragtes her som to eller flere virksomheder, uanset om de er beliggende
i Danmark eller udlandet, som har en indbyrdes ejerrelation. En ejerrelation anses for
at være til stede, hvis den ene virksomhed ejer mere end 50 pct. af en anden virksomhed
eller udøver kontrol (regnskabsteknisk svarer det til tilknyttede selskaber). Indbyrdes
ejerrelation behøver ikke at være direkte. F.eks. betragtes to selskaber at være i samme
koncern, hvis de er kontrolleret af samme moderselskab (enten direkte eller indirekte),
selvom de ikke har indbyrdes kontrol med hinanden.
Bemærk, at det kun er transaktioner mellem residente og ikke-residente virksomheder,
der skal indberettes i denne tælling.

Forsknings- og udviklingstjenester, som øger den samlede viden - andre virksomheder
Under Forsknings- og udviklingstjenester, som øger den samlede almene viden, indberettes tjenester i forbindelse med grundforskning, anvendt forskning og eksperimentel
udvikling af nye eller væsentligt forbedrede produkter og processer inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. Afgifter til myndigheder vedr. patenter og
varemærker, kommerciel forskning i forbindelse med elektronik, farmaceutisk virksomhed og bioteknologi skal også indberettes her. Under 214.12 indberettes handel med
virksomheder, som ikke er en del af virksomhedens egen koncern – se definition i tekstboksen ovenfor.
Indtægt

Som indtægt opgøres salg af forsknings- og udviklingstjenester, som øger den samlede
viden til ikke-resident modpart, som ikke er en del af virksomhedens koncern.

Udgift

Som udgift opgøres køb af forsknings- og udviklingstjenester, som øger den samlede
viden fra ikke-resident modpart, som ikke er en del af virksomhedens koncern.
Relaterede tjenester som skal indberettes på andre koder er:
Licensafgifter for at bruge resultater af forskning og udvikling (indberettes under
214.2 nedenfor)
Erhvervelse og afhændelse af ejendomsrettigheder, der følger af forskning og udvikling (indberettes under 214.3 nedenfor)
Tekniske studier og konsulentarbejde (se Arkitekt-, ingeniør- eller andre tekniske
tjenester, 213.071-073)

214.2
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Licens til at bruge resultater af forskning og udvikling (patenter)
Her indberettes licensafgifter for at bruge resultater af forskning og udvikling, så som
patenter og ophavsret, der følger af forskning og udvikling, industriprocesser og -design
(herunder forretningshemmeligheder). Royalties i forbindelse med medicinalprodukter
er også inkluderet her. Bemærk, at
Licenser vedr. software skal indberettes under Data- og informationstjenester
Licenser vedr. multimedier skal indberettes under Audiovisuelle tjenester
Royalties og lign. vedr. varemærker skal indberettes under Franchise og registrerede varemærker
Indtægt

Som indtægt opgøres salg af licenser til at bruge resultater af forskning og udvikling, til
ikke-resident kunde.

Udgift

Som udgift opgøres køb af licenser til at bruge resultater af forskning og udvikling, fra
ikke-resident modpart.

214.3

Køb og salg af rettigheder i forbindelse med forskning og udvikling
Her indberettes direkte køb og salg af ejendomsrettigheder, der følger af forskning og
udvikling, så som patenter og ophavsret, der følger af forskning og udvikling, industriprocesser og design (herunder forretningshemmeligheder).

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af rettigheder, der følger af forskning og udvikling til ikkeresident modpart.

Udgift

Som udgift opgøres køb af rettigheder, der følger af forskning og udvikling fra ikke-resident modpart.

214.4

Andre udviklingstjenester vedr. produkter eller processer
Under Andre udviklingstjenester vedr. produkter eller processer indberettes sådanne,
som ikke kan beskrives som at føre til, at den samlede viden øges, men som evt. vil kunne
lede til et patent.

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af andre udviklingstjenester vedr. produkter eller processer
til ikke-resident modpart.

Udgift

Som udgift opgøres køb af andre udviklingstjenester vedr. produkter eller processer fra
ikke-resident modpart.

215. AUDIOVISUELLE TJENESTER
215.11

Audiovisuelle og lignende tjenester (f.eks. teater)
Under Audiovisuelle og lignende tjenester indberettes:
Produktion af film og video, radio- og fjernsynsprogrammer samt musikindspilning
Tjenester i forbindelse med teater- og musikopførelser samt idræts- og cirkusevents
Honorarer til producenter, regissører, skuespillere, forfattere, komponister, billedhuggere osv.
Licenser for brugen af audiovisuelle og lignende produkter samt afgifter for adgang
til kabel-tv
Relaterede tjenester som skal indberettes på andre koder er: Licensafgifter for at kopiere og distribuere audiovisuelle og lignende produkter indberettes på 215.12 nedenfor
og erhvervelse og afhændelse af rettigheden til audiovisuelle originaler indberettes på
215.13 nedenfor. Masseproducerede audiovisuelle produkter på fysiske medier klassificeres som varer og skal derfor ikke indberettes her.

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af audiovisuelle og lignende tjenester til ikke-resident kunde.
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Udgift

215.12

Som udgift opgøres køb af audiovisuelle og lignende tjenester fra ikke-resident modpart.

Licens til at kopiere og distribuere audiovisuelle og lignende produkter
Her indberettes licensafgifter for autoriseret kopiering (reproduktion) og/eller distribuering af audiovisuelle originaler (f.eks. film og lydoptagelser). Licensafgifter for kopiering og/eller distribuering af arbejder af forfattere, kunstmalere, billedhuggere skal også
indberettes her.

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af licenser til at kopiere og distribuere audiovisuelle og lignende produkter til ikke-resident kunde.

Udgift

Som udgift opgøres køb af licenser til at kopiere og distribuere audiovisuelle og lignende
produkter fra ikke-resident modpart.

215.13

Køb og salg af rettigheden til audiovisuelle originaler
Her indberettes direkte køb og salg af rettigheden som ejer til audiovisuelle originaler
(f.eks. film og lydoptagelser).

Indtægt

Som indtægt opgøres salg af rettigheden til audiovisuelle originaler til ikke-resident
kunde.

Udgift

Som udgift opgøres køb af rettigheden til audiovisuelle originaler fra ikke-resident modpart.

5.6. Varer som ikke passerer dansk grænse og prisjusteringer på
varer, der krydser grænsen
300.11

Salg af merchantingvarer
Indberetning af merchanting betyder her, at varer både købes af og sælges til en ikkeresident modpart, uden at varen i mellemtiden ændre fysisk form eller passerer en
dansk grænse. Handel med varer, der undervejs passerer en dansk grænse i transit, skal
dog medtages.
Hvis der mellem købet og salget afholdes udgifter til en ikke-resident modpart til forarbejdning, som ændrer varernes karakteristika, er der ikke tale om merchanting, og i stedet skal følgende koder benyttes:
Køb af varer indberettes på 304 (Køb af materialer i udlandet med henblik på videreforarbejdning i udlandet)
Udgifter til forarbejdning af varer indberettes på 200.4 (Forarbejdning og anden
behandling af varer ejet af andre end den forarbejdende virksomhed)
Salget af varer indberettes på 305 (Salg af varer i udlandet efter forarbejdning i
udlandet)

Indtægt

Som indtægt indberettes salgsværdien for periodens solgte merchantingvarer. Bemærk
at det land, som skal opgives, er det land, varen er videresolgt til.

Udgift

Den udgift der er til køb af varer, som planlægges videresolgt som merchantingvarer,
skal indberettes på to koder, hvis man er månedsindberetter, og en kode, hvis man ikke
er månedsindberetter.
For både måneds- og ikke-månedsindberettere skal købsprisen på de solgte merchantingvarer i den indeværende måned, indberettes på kode 300.12 (nedenfor) som en indtægt med negativt fortegn.
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For månedsindberettere skal værdien af købte merchantingvarer i den indeværende periode, uanset om disse varer er solgt eller ej, angives som udgift på kode 300.13 (nedenfor).
Evt. udgifter til en ikke-resident modpart til transport eller andre tjenester i forbindelse
med handlen føres under de pågældende tjenestearter.
Emballering, mærkning e.l. skal indberettes under 200.4 Forarbejdning og anden behandling af varer ejet af andre end den forarbejdende virksomhed.
Sammenhæng med
andre statistikker

Bemærk, at begrebet merchantingvarer udgør en delmængde af begrebet handelsvarer
i statistikken ’Industriens salg af varer’. Handelsvarer dækker alle varer den indberettende virksomhed køber og videresælger uden forarbejdning, uanset geografisk placering. Merchantingvarer derimod dækker kun handelsvarer, der købes og videresælges i
udlandet og dermed ikke passerer den danske grænse.

300.12

Anskaffelsesværdien for periodens solgte merchantingvarer (negativ)

Indtægt

Som indtægt opgøres anskaffelsesværdien (med negativt fortegn) for periodens solgte
varer uanset indkøbstidspunkt. Danmarks Statistik beregner merchantingtjenester som
forskellen mellem salgsværdien og anskaffelsesværdien. Bemærk at det land, som skal
opgives, er det land, varen er videresolgt til.

300.13

Køb af merchanting varer (købsland) – Kun for månedsindberettere

Udgift

Som udgift angives her periodens køb af varer med henblik på videresalg, uden at varen
krydser den danske grænse, uanset om varen er solgt endnu eller ej. De købte varer må
ikke indgå i forarbejdning, der ændrer varens karakteristika (skal i stedet angives under
kode 304). Bemærk, at modpartslandet er det land, hvor den virksomhed, som varerne
købes af, er hjemmehørende.
Nedenstående eksempel illustrerer sammenhængen mellem koderne 300.11, 300.12 og
300.13:

301

Køb af brændstof i forbindelse med transport i udlandet

Udgift

Her indberettes køb af benzin, diesel, elektricitet mv. i udlandet i forbindelse med transport i udlandet.

302

Køb af proviantering, reservedele, tilbehør og køb til restaurant og varesalg ombord

Udgift

Her indberettes køb i udlandet af reservedele og tilbehør mv. i forbindelse med transport til/fra udlandet samt proviantering og køb til restaurant og varesalg ombord. Køb
til passagerer ombord skal medtages her, medmindre køb til passagerer er en del af kontrakten mellem jernbaneselskaber.
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304

Køb af materialer i udlandet med henblik på videreforarbejdning i udlandet
Her indberettes køb af varer i udlandet, hvor der efterfølgende påtænkes en videre forarbejdning. Det vil ofte være tilfældet, når varer sendes til forarbejdning i udlandet, men
hvor supplerende materialer købes uden for Danmark. Omfatter ikke materialer købt
og faktureret af den udenlandske forarbejdende virksomhed (indberettes under 200.4,
Forarbejdning og anden behandling af varer ejet af andre end den forarbejdende virksomhed).

Udgift
Sammenhængen med
andre statistikker

305

Her indberettes varekøb i udlandet i forbindelse med forarbejdning i udlandet.
Er virksomheden pligtig til at indberette Intrastat og hvis varen indføres til DK efter at
den er blevet forarbejdet i udlandet, skal dette angives med transart 52 i Intrastat.

Salg af varer i udlandet efter forarbejdning i udlandet
Her indberettes varer, som sælges i udlandet efter forarbejdning i udlandet uden, at varen i mellemtiden har passeret den danske grænse.

Indtægt

Som indtægt opgøres salgsværdien for varer, som er solgt i udlandet efter forarbejdning
i udlandet.

Sammenhængen med
andre statistikker

Er virksomheden pligtig til at indberette Intrastat skal de varer, der indberettes under
305 i tjenestestatistikken, hvis de er udført fra Danmark, være indberettet som eksport
med transaktionsart 42.

333

Prisjusteringer på varer, der har passeret den danske grænse
Her indberettes prisjusteringer til varer, som allerede har passeret den danske grænse.
Prisjusteringen skal ses i forhold til den værdi, der er angivet i toldangivelsen (for varer
til og fra lande uden for EU) eller ved indberetningen til Intrastat (for varer til og fra
andre EU lande). Hvis man ikke pligtig til Intrastat, skal man kun angive prisjusteringer
på varer, der krydser den danske grænse, for transaktioner, der er angivet i toldangivelserne.
Prisjusteringen skal indberettes for den periode, hvor de prisjusterede varer krydsede
den danske grænse, og ikke i den periode, hvor kreditnota eller faktura bliver afsendt/modtaget.
Som noget særligt skal modpartslandet for prisjusteringer være det land, hvor varen
kommer fra (import) eller blev sendt til (eksport), uanset om varen er blevet faktureret
fra eller til et helt 3. land. Bemærk, at dette afviger fra den generelle bestemmelse i afsnit
5.2. Land.
Transferpricing-aftaler, hvor justeringer foretages på varer, der krydser grænsen, anses
også som prisjusteringer. Se mere om prisjusteringer i afsnit 4.5 og transferpricing i
Bilag 4: Transfer pricing. Prisjusteringer for tjenester eller varer, der ikke passerer den
danske grænse, skal foretages i de relevante koder og ikke under denne kode. Se mere i
afsnit 4.6. Særlige transaktioner.

Indtægt

Som indtægt angives ændringer i værdien af varer eksporteret fra Danmark. Ændringen
er forskellen mellem varernes nye værdi og den værdi, der var angivet, da varerne krydserede den danske grænse, og kan derfor være negativ, hvis man giver et afslag i prisen.

Udgift

Som udgift angives ændringer i værdien af varer importeret til Danmark. Ændringen er
forskellen mellem varernes nye værdi og den værdi, der var angivet, da varerne krydserede den danske grænse, og kan derfor være negativ, hvis man får et afslag i prisen.
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Sammenhængen med
andre statistikker

Hvis der angives en prisjustering i given periode, skal der i samme periode også være en
varestrøm til det givne land. Hvis der er tale om handel med EU-lande, skal der i Intrastat være indberettet en import (ved udgifter til prisjusteringer) eller eksport (ved indtægter til prisjusteringer). Hvis der er tale om handel med lande uden for EU, skal der
være lavet en indførsel i Tolds systemer (ved udgifter til prisjusteringer) eller udførselsdokumenter (ved indtægter til prisjusteringer).
Hvis der fx angives en negativ prisjustering under indtægter til Norge i en given måned,
skal de varer, som prisjusteringen vedrører, være udført til Norge i den pågældende måned.

5.7. Andre poster
401. LEJE AF NATURGIVNE RESSOURCER
401.1

Leje af naturgivne ressourcer
Under Leje af naturgivne ressourcer indberettes leje af jord til udvinding af mineraler
mv., skovning og græsning; desuden leje af f.eks. ret til fiskeri og til overflyvning.

Indtægt
Udgift

Som indtægt opgøres leje af naturgivne ressourcer til ikke-resident modpart.
Som udgift opgøres leje af naturgivne ressourcer fra ikke-resident modpart.

402. OVERFØRSLER (ENSIDIGE BETALINGER F.EKS. UDVIKLINGSBISTAND FRA NGO’ER)
402.1

Overførsler (af f.eks. udviklingsbistand)
Under Overførsler indberettes overførsler fra enkeltpersoner, virksomheder eller ikkeoffentlige institutioner (Non Governmental Organizations - NGO’er) eller organisationer (inkl. EU-institutioner) til ikke-residente enheder. Det kan være overførsler til forbrug (offentlig eller privat), gaver i form af mad, tøj eller andre forbrugsgoder, medicin,
eller nødhjælp i forbindelse med naturkatastrofer (administrative udgifter i forbindelse
med overførslerne er inkluderede). Endelig kan det være overførsler til internationale
organisationer eller andre NGO’er.
Vær opmærksom på, at der i forbindelse med ulandshjælp og lignede kan opstå situationer, hvor det generelle princip om, at udenrigshandel med tjenester omfatter transaktioner med ikke-resident modpart, fraviges. Det gælder, hvis en resident (dansk) virksomhed leverer en tjeneste til en ikke-resident modtager, men tjenesten betales af en
resident enhed. I så fald skal virksomheden medtage transaktionen i Udenrigshandel
med tjenester, idet den opgøres som en indtægt fra det land, hvor den ikke-residente
modtager hører hjemme. Den betalende residente enhed skal ligeledes medtage transaktionen, idet købet indberettes som en overførsel (udgift) til det land, hvor den ikkeresidente modtager hører hjemme.
Eksempel: Udenrigsministeriet køber en tjeneste af en rådgivende virksomhed i Danmark, men tjenesten forbruges i Tanzania. Den rådgivende virksomhed indberetter
transaktionen, som om en virksomhed i Tanzania har købt tjenesten, og samtidig opgør
Udenrigsministeriet beløbet som en overførsel fra Danmark til Tanzania.

Indtægt
Udgift

Som indtægt opgøres overførsler til residenter fra ikke-resident modpart.
Som udgift opgøres overførsler fra residenter til ikke-resident modpart.
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6. Nyttige Links og mailadresser

For faglig assistance til hvad der
skal indberettes

Uhtjenester@dst.dk

For yderligere informationer om
hvordan jeg indberetter i onlineapplikationen IDEP.

Quickguide til IDEP

For flere informationer om hvordan man kommer i gang med at
indberette Udenrigshandel med
tjenester - måned.

Quickguide til månedsindberetningen

For flere informationer om hvordan man kommer i gang med at
indberette Udenrigshandel med
tjenester - kvartal.

Quickguide til kvartalsindberetning
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Bilag 1: Oversigt over tjenestekoder
= Kun indtægter

= Kun udgifter

Varer, som ikke passerer dansk grænse og prisjusteringer på varer, der krydser grænsen
300.11
300.12
300.13
301
302
304
305
333
200.2
200.3

Salg af merchanting varer (varer, der købes og videresælges i udlandet)
Anskaffelsesværdien for periodens solgte merchanting varer (negativ)
Køb af merchanting varer (købsland) – Kun for månedsindberettere
Køb af brændstof i forbindelse med transport i udlandet
Køb af reservedele og tilbehør mv. samt proviantering og køb til restaurant og varesalg ombord i forbindelse med transport i udlandet
Køb af materialer i udlandet med henblik på videreforarbejdning i udlandet
Salg af varer i udlandet efter forarbejdning i udlandet
Prisjusteringer på varer, der har passeret den danske grænse (kan være negativ)
Varetilknyttede tjenester
Provisioner ved vareformidling
Reparation og vedligeholdelse (ekskl. reparationer i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter og reparationer i forbindelse med datatjenester)

200.4

Forarbejdning og anden behandling af varer ejet af andre

200.5

Andre transaktioner (bruges alene efter aftale med Danmarks Statistik)
Transporttjenester
Søtransport

201.11 Persontransport med skib (inkl. udlejning/leje af skib med besætning)
201.12 Godsfragt med skib (inkl. udlejning/leje af skib med besætning)
Hjælpevirksomhed i forbindelse med søtransport (inkl. lagertjenester samt havne- og kanalaf201.14
gifter)
Lufttransport
201.21 Persontransport ad luftvejen (inkl. udlejning/leje af fly mv. med besætning)
201.22 Godsfragt ad luftvejen (inkl. udlejning/leje af fly mv. med besætning)
201.24 Hjælpevirksomhed i forbindelse med lufttransport (inkl. lagertjenester og flyvepladsafgifter)
Jernbanetransport
201.31 Persontransport med jernbane (inkl. udlejning/leje af tog med besætning)
201.32 Godsfragt med jernbane (inkl. udlejning/leje af tog med besætning)
Hjælpevirksomhed i forbindelse med jernbanetransport (inkl. lagertjenester og stationstjene201.34
ster samt bro- og færgeafgifter)
Vejtransport
201.41 Persontransport på vej (inkl. udlejning/leje af bil med besætning)
201.42 Godsfragt på vej (inkl. udlejning/leje af bil med besætning)
Hjælpevirksomhed i forbindelse med vejtransport (inkl. lagertjenester samt vej-, bro og færge201.44
afgifter)
Transport ad indre vandveje (floder og kanaler)
201.51 Persontransport med fartøj ad indre vandveje (inkl. udlejning/leje af fartøj med besætning)
201.52 Godsfragt med fartøj ad indre vandveje (inkl. udlejning/leje af fartøj med besætning)
Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport ad indre vandveje med fartøj (inkl. havne- og
201.54
kanalafgifter)
Rumtransport
201.61 Rumtransport
Rør- og ledningsført transport
201.72 Rørtransport
201.73 Transport af elektricitet
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Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport (alt der ikke kan føres på ovenstående transportkategorier)
201.91
203.1
204.3
204.4

205.11
205.121
205.122
205.123
205.124
205.125
205.126
205.13
205.21
205.221
205.222
205.223
205.224
205.225
205.226
205.23

Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport
Rejserelaterede tjenester (logi, konferencer mv.)
Rejserelaterede tjenester
Kommunikationstjenester
Telekommunikationstjenester
Post- og kurértjenester
Bygge- og anlægsaktiviteter
Nyopførelse og hovedreparationer
Bygge- og anlægsaktiviteter i udlandet, indtægter
Bygge- og anlægsaktiviteter i udlandet, udvalgte udgifter
Varer fra Danmark
Tjenester købt i Danmark
Løn til residenter i Danmark (arbejdende i udlandet)
Varer købt i udlandet (værtslandet eller et tredje land)
Tjenester købt i udlandet (værtslandet eller et tredje land)
Løn til residenter i udlandet (værtslandet eller et tredje land)
Bygge- og anlægsaktiviteter i Danmark
Vedligeholdelse mv.
Bygge- og anlægsaktiviteter i udlandet, indtægter
Bygge- og anlægsaktiviteter i udlandet, udvalgte udgifter
Varer fra Danmark
Tjenester købt i Danmark
Løn til residenter i Danmark (arbejdende i udlandet)
Varer købt i udlandet (værtslandet eller et tredje land)
Tjenester købt i udlandet (værtslandet eller et tredje land)
Løn til residenter i udlandet (værtslandet eller et tredje land)
Bygge- og anlægsaktiviteter i Danmark
Forsikringspræmier (kun forsikringsselskaber og pensionskasser)

206.1
206.2
206.3
206.4
206.41

Livs- og pensionsforsikring
Fragtforsikring
Øvrig skadesforsikring
Genforsikring
Genforsikringsprovision
Forsikringserstatninger (kun forsikringsselskaber og pensionskasser)

207.1
207.2
207.3
207.4

Livs- og pensionsforsikring
Fragtforsikring
Øvrig skadesforsikring
Genforsikring
Forsikringspræmier/erstatninger (ikke forsikringsselskaber)
Livs- og pensionsforsikring
Fragtforsikring
Øvrig skadesforsikring
Finansielle formidlingstjenester
Forsikringstjenester (formidling, konsultation, vurdering mv.)
Finansielle tjenester (finansiel formidling og hjælpetjenester)
Data- og informationstjenester
Computer – og datatjenester (inkl. Softwarelicens, udvikling og reparation)

208.1
208.2
208.3
209.1
209.2
210.11
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210.12
210.13
210.2
210.3

212.2

Licens til at kopiere og distribuere software
Køb og salg af rettigheden til originalt software
Nyhedsformidlingstjenester
Anden informationsformidling
Franchise og registrerede varemærker
Franchising og royalties fra registrerede varemærker
Køb og salg af registrerede varemærker
Tjenester i forbindelse med uddannelse, sundhed, kultur og rekreation
Uddannelsestjenester

212.3

Sundhedsrelaterede tjenester

212.5

Tjenester indenfor kultur og rekreation

212.6

Andre sociale og personlige tjenester

211.1
211.4

Øvrige forretningstjenester
213.01
213.02
213.03
213.04
213.05

Operationel leasing (leje)
Juridiske tjenester
Bogførings- og revisionstjenester samt skatterådgivning
Virksomhedsrådgivning
Reklame, markedsanalyse og meningsmåling
213.071 Arkitekttjenester
213.072 Ingeniørtjenester
213.073 Andre tekniske tjenester
213.081 Landbrugstjenester
213.082 Minedrift- samt gas- og olieudvindingstjenester
213.09

Miljøtjenester (affaldsbehandling og forureningsbekæmpelse)

213.11

Øvrige forretningstjenester (personalerekruttering, sikkerhedstjenester, tolketjenester, rengøring mv.)
Forsknings- og udviklingstjenester

214.11

Forsknings- og udviklingstjenester, som øger den samlede viden - virksomheder indenfor
egen koncern

214.12

Forsknings- og udviklingstjenester, som øger den samlede viden - andre virksomheder

214.2

Licens til at bruge resultater af forskning og udvikling (patenter)

214.3

Køb og salg af rettigheder ifm. forskning og udvikling (patenter)

214.4

Andre udviklingstjenester vedr. produkter eller processer

215.11
215.12
215.13

Audiovisuelle tjenester
Audiovisuelle og lignende tjenester (f.eks. teater)
Licens til at kopiere og distribuere audiovisuelle og lignende produkter
Køb og salg af rettigheden til audiovisuelle originaler
Leje af naturgivne ressourcer

401.1
402.1

Leje af naturgivne ressourcer
Overførsler (ensidige betalinger; f.eks. udviklingsbistand fra NGO'er)
Overførsler
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Bilag 2: Landekoder
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Bilag 3: Indberetningsfrister
Årsindberettere
Kvartalsindberettere
Periode
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal

Indberetningsfrist
19. april 2023
14. juli 2023
16. oktober 2023
15. januar 2024

Månedsindberettere
Periode
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

Indberetningsfrist
14. februar 2023
14. marts 2023
19. april 2023
16. maj 2023
14. juni 2023
14. juli 2023
15. august 2023
14. september 2023
16. oktober 2023
14. november 2023
14. december 2023
15. januar 2024

40

Bilag 4: Transfer pricing
I forbindelse med Udenrigshandel med tjenester opfattes transfer pricing som den proces, hvor virksomheder
prissætter koncerninterne transaktioner således, at det sikres, at der handles på markedslignende vilkår. Det
gøres i praksis ved at prissætte transaktionerne med henblik på, at hvert led i koncernens værdikæde får et
overskud, der ligger inden for de rammer, som myndighederne har udstukket.
Da transfer pricing sikrer priser, der afspejler markedsprisen, kan transaktioner, der er underlagt transfer pricing, som udgangspunkt indberettes som alle andre transaktioner. Dette gælder dog kun, hvis der ikke ved
beregningen af en ”transfer-pris” indgår tjenester eller varer, som leveres i modsat retning. I så fald skal de to
transaktioner indberettes separat som køb og salg. Eksempel:
En dansk virksomhed sælger markedsundersøgelser. Undersøgelserne sælges til datterselskaber i udlandet,
som står for det endelige salg til slutkunder. Et af de udenlandske salgsselskaber varetager desuden hele
koncernens bogholderi på vegne af det danske moderselskab. Det salgsselskab, som varetager koncernens
bogholderi, har omkostninger på 5.000.000 til almindelig drift og på 1.000.000 kr. bogholderiopgaverne.
Datterselskabets indtægter fra salg af koncernens markedsundersøgelser til slutkunder er på 10.000.000 kr.
Skal datterselskabet have et overskud på 4%, beregnes transferprisen for de markedsundersøgelser, som det
danske moderselskab sælger til det udenlandske datterselskab, som følger:

Indtægter:
Overskud (4%):
Udgifter til alm. drift:
Udgifter til koncernens bogholderi:
Transferpris:

10.000.000 kr.
-400.000 kr.
-5.000.000 kr.
-1.000.000 kr.
3.600.000 kr.

For at sikre, at alle de ydelser, der leveres mellem selskaberne er dækket af statistikken, skal det danske moderselskab opdele transaktionen i et køb og et salg og indberette:
Køb af bogholderiydelser:
Salg af markedsanalyse:

1.000.000 kr.
4.600.000 kr.

Transfer pricing-justeringer
Transfer pricing-justeringer, som ikke vedrører varer der krydser grænsen (typisk indberettet til Intrastat eller
angivet til Told), skal i lighed med andre prisjusteringer indberettes ved at rette i de oprindelige indberetninger
for de perioder, som transfer pricing-justeringen vedrører. Transfer pricing-justeringer for varer der krydser
grænsen skal derimod indberettes på kode 333 – se afsnit 4.5 og 5.6.
Eksempel på transfer pricing justering i forbindelse med tjenestehandel:
En dansk virksomhed sælger licenser til software til et udenlandsk datterselskab. Virksomheden foretager
kvartalsvise transfer pricing-justeringer. For første kvartal indberettes i første omgang:
Salg af licenser
Januar
1.000.000 kr.
Februar 2.000.000 kr.
Marts
1.000.000 kr.
Ved kvartalets afslutning beregnes en negativ transfer pricing-justering på 1.000.000 kr. Hvis virksomheden
er i stand til at allokere justeringen til de enkelte måneder, indberettes justeringen ved at rette individuelt i
de tidligere indberetninger for januar til marts. For eksempel:
Salg af licenser
Januar
500.000 kr.
Februar 1.500.000 kr.
Marts
1.000.000 kr.
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Hvis virksomheden ikke er i stand til at allokere transfer pricing-justeringen til de enkelte måneder i kvartalet, indberettes den ved at rette i de tidligere indberetninger for januar til marts så justeringen fordeles proportionalt med salget i de enkelte måneder:
Salg af licenser
Januar
750.000 kr.
Februar
1.500.000 kr.
Marts
750.000 kr.
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