UDTAGELSE AF UHT-STIKPRØVEN
Stikprøven til Udenrigshandel med tjenester opdateres hvert år. De årlige opdateringer
påvirker dog ikke sammensætningen af stikprøven væsentligt, da kun en mindre del af
stikprøven udskiftes ved hver opdatering. Med henblik på at fordele indberetningsbyrden
tilstræbes det, at mindre virksomheder udskiftes ca. hvert femte år. Udskiftning kan dog ikke
garanteres, fordi der er relativt få virksomheder i Danmark, som har udenrigshandel med
tjenester af betydning. For nogle brancher kan der desuden være særlige forhold, som gør det
nødvendigt at fastholde virksomheder i stikprøven.

Forberedende arbejde
Når stikprøven skal opdateres, trækkes først en større screeningsstikprøve, hvor der indhentes
oplysninger om virksomhedernes samlede import og eksport af tjenester i det forudgående år.
Disse oplysninger bruges bagefter til den endelige stikprøve. Screeningsstikprøven er
optimeret på baggrund af tidligere undersøgelser og stratificeret efter branche og et estimeret
mål for udenrigshandlen med tjenester. Oplysninger fra Erhvervsregistret om antal ansatte og
omsætning benyttes sammen med oplysninger fra momsblanketten i en model, der for hver
branche estimerer omfanget af UHT. Bagefter trækkes der simpelt tilfældigt en
screeningsstikprøve i hvert stratum. Ligesom for den egentlige stikprøve opdateres kun en
mindre del af screeningsstikprøven hvert år.
Udover screeningsundersøgelsen udgøres det forberedende arbejde af en målrettet
identifikation af virksomheder, der kan formodes at have udenrigshandel i forbindelse med
forarbejdning, merchanting eller forskning og udvikling. Identifikationen sker på baggrund af
oplysninger fra erhvervsstatistikken og oplysninger fra SKAT om EU-salg uden moms.

Udvælgelse af stikprøven
På baggrund af det forberedende arbejde og oplysninger fra den løbende undersøgelse
udtages en ny stikprøve. Stikprøven består dels af en cut-off-stikprøve af Danmarks største og
vigtigste tjenestehandelsvirksomheder, dels af en stratificeret stikprøve.

UDVÆLGELSESKRITERIER
Cut-off

Til cut-off-stikprøven udvælges:
 ”Gamle” månedsindberettere, hvor enten eksporten eller
importen overstiger 50 mio. kr., eller hvor den samlede
handel overstiger 80 mio. kr. årligt.
 Øvrige virksomheder, hvor enten eksporten eller importen
overstiger 100 mio. kr., eller hvor den samlede handel
overstiger 160 mio. kr. årligt.
 Virksomheder med forventet forarbejdningsaktivitet for
udenlandske kunder over 100 mio. kr. årligt eller forventet
salg af varer efter forarbejdning i udlandet på over 250
mio. kr. årligt.
 Virksomheder med forventet merchanting-aktivitet på
mindst 100 mio. kr. årligt.
 Virksomheder med samlet køb og salg af forskning og
udvikling over 75 mio. kr. og samtidig mindst 50 mio. kr. i
enten køb eller salg årligt.
 I enkelte særlige tilfælde findes andre kriterier for
udvælgelse
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Stratificeret
stikprøve

Den stratificerede stikprøve udvælges blandt mindre og
mellemstore virksomheder, dvs. virksomheder, hvor den samlede
handel overstiger 2,5 mio. kr. på årsbasis ifølge indberetninger til
den løbende undersøgelse samt screeningundersøgelsen.
Virksomhederne stratificeres efter branche og størrelse for at
sikre, at alle typer af tjenester og virksomheder bliver inddraget i
statistikken på en repræsentativ måde. Stikprøven trækkes
derefter simpelt tilfældigt i hvert stratum.

Måneds- versus
kvartals- og
årsindberetter

De ”gamle” månedsindberettere, hvor enten eksporten eller
importen overstiger 150 mio. kr., eller hvor den samlede handel
overstiger 250 mio. kr. årligt, og øvrige virksomheder, hvor enten
eksporten eller importen overstiger 200 mio. kr., eller hvor den
samlede handel overstiger 300 mio. kr. årligt, bliver
månedsindberettere. Andre virksomheder bliver kvartals- eller
årsindberettere. For særlige koder f.eks. merchanting,
forarbejdningstjenester m.fl. findes andre kriterier for udvælgelse
af månedsindberettere. Indberetningsfrekvensen ligger fast og kan
kun ændres i forbindelse med de årlige opdateringer af stikprøven.

Løbende vedligeholdelse af stikprøven
Stikprøven vedligeholdes løbende, dvs. mellem de årlige opdateringer. Det gælder både i
forhold til virksomheder i stikprøven, som skifter CVR-nummer, og i forhold til at inddrage nye,
betydningsfulde virksomheder.

UDVÆLGELSESKRITERIER
CVR-skifte

Nye
betydningsfulde
virksomheder

Hvis en pligtig virksomhed skifter CVR-nummer eller flytter
aktiviteten til et andet CVR-nummer, overgår
indberetningspligten til det nye nummer. Hvis en pligtig
virksomhed fusionerer med en anden virksomhed, men
overtager den anden virksomheds CVR-nummer eller får et helt
nyt CVR-nummer, bliver den pligtig på det nye nummer, men
kun hvis den oprindelige pligtige virksomhed har en
dominerende andel af den nye enheds samlede udenrigshandel
med tjenester m.m. Hvis en pligtig virksomhed splittes op i flere
juridiske enheder, vil de nye CVR-numre også blive
indberetningspligtige (med samme indberetningsfrekvens som
den oprindelige virksomhed), såfremt den samlede handel (for
hvert nyt CVR-nummer) forventes at overstige 2,5 mio. kr.
årligt.
Cut-off-stikprøven kan løbende udvides med nye virksomheder,
som efter Danmarks Statistiks vurdering (oplysninger fra
momsblanketten og informationer fra medier) med stor
sandsynlighed har eller vil have forholdsvis stor handel på
posterne omfattet af tællingen, svarende til enten eksport eller
import, der overstiger 200 mio. kr., eller samlet handel over
300 mio. kr. årligt.
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