Udenrigshandel med Tjenester – Tjenestekoder 2019
= Kun indtægter

Tjenestekode

= Kun udgifter

Beskrivelse

Varer, som ikke passerer dansk grænse
300.11 Salg af merchanting varer (varer, der købes og videresælges i udlandet)
300.12 Anskaffelsesværdien for periodens solgte merchanting varer (negativ)
301
Køb af brændstof i forbindelse med transport i udlandet
Køb af reservedele og tilbehør mv. samt proviantering og køb til restaurant og varesalg
302
ombord i forbindelse med transport i udlandet
304
Køb af materialer i udlandet med henblik på videreforarbejdning i udlandet
305
Salg af varer i udlandet efter forarbejdning i udlandet
Varetilknyttede tjenester
200.2 Provisioner ved vareformidling
Reparation og vedligeholdelse (ekskl. reparationer i forbindelse med bygge- og
200.3
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. lager-, speditions- og transittjenester
201.14
samt havne- og kanalafgifter)
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)
Hjælpevirksomhed i forbindelse med lufttransport (inkl. lager-, speditions- og transittjenester
201.24
samt flyveplads-)
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. lager-, speditions- og
201.34
stationstjenester 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. lager-, speditions- og transittjenester
201.44
samt vej-, bro og færgeafgifter)
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

201.91

Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport (alt der ikke kan føres på
ovenstående transportkategorier)
Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport
Rejserelaterede tjenester (logi, konferencer mv.)

203.1

Rejserelaterede tjenester

204.3
204.4

Telekommunikationstjenester
Post- og kurértjenester

Kommunikationstjenester

Bygge- og anlægsaktiviteter
Nyopførelse og hovedreparationer
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
206.1
206.2
206.3
206.4
206.41
207.1
207.2
207.3
207.4
208.1
208.2
208.3
209.1
209.2
210.11
210.12
210.13

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)
Livs- og pensionsforsikring
Fragtforsikring
Øvrig skadesforsikring
Genforsikring
Genforsikringsprovision
Forsikringserstatninger (kun forsikringsselskaber og pensionskasser)
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)
Licens til at kopiere og distribuere software
Køb og salg af rettigheden til originalt software
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210.2
210.3

Nyhedsformidlingstjenester
Anden informationsformidling
Franchise og registrerede varemærker

211.1
211.4

Franchising og royalties fra registrerede varemærker
Køb og salg af registrerede varemærker
Tjenester i forbindelse med uddannelse, sundhed, kultur og rekreation

212.2

Uddannelsestjenester

212.3

Sundhedsrelaterede tjenester

212.5

Tjenester indenfor kultur og rekreation

212.6

Andre sociale og personlige tjenester
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 (fx 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; fx udviklingsbistand fra NGO'er)
Overførsler
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