Udenrigshandel med tjenester
– ændringer i statistikbanken
Som følge af den nye tjenestemanual – MSITS2010 – ændres en række
tjenestekoder, og nye oprettes.
Reparationer
Reparationer flytter fra vare- til tjenestekontoen. Der oprettes en ny kode
for reparationstjenester, som nu også indeholder reparationer, der
tidligere var indeholdt i forskellige hjælpetjenester for transport.
Varekontoen - reparationer
(ekskl. mindre reparationer af
transportudstyr i havn, i lufthavn
og på banegård samt reparationer
i forbindelse med bygge- og
anlægsaktiviteter og reparationer
i forbindelse med datatjenester)

Patenter og originaler
Køb og salg af rettigheder til AV-originaler og originalt software flytter
sammen med patenter mv. fra kapitalkontoen til tjenestekontoen. Køb og
salg af registrerede varemærker føres fortsat på kapitalkontoen.
9.2 Computer- og datatjenester
9.2.1 Køb og salg af rettigheden til
originalt software

2 Reparationstjenester
(ekskl. reparationer i forbindelse
med bygge- og anlægsaktiviteter
og reparationer i forbindelse med
datatjenester)

Kapital kontoen - Direkte køb og
salg af rettigheder

Kapital kontoen - Køb og salg af
registrerede varemærker
11.1 Audiovisuelle tjenester
11.1.1.a Køb og salg af rettigheden
til audiovisuelle originaler
10.1.1.2 Rettigheder ifm. forskning
og udvikling (patenter, ophavsret,
processer og design)

3.1.3 Hjælpevirksomhed i
forbindelse med søtransport
209 Hjælpevirksomhed i
forbindelse med søtransport

2 Reparation og vedligeholdelse

Tjenester indenfor kultur og rekreation

(ekskl. reparationer i forbindelse
med bygge- og anlægsaktiviteter og
reparationer i forbindelse med
datatjenester)

Tilsvarende ændringer gælder også for hjælpevirksomhed i forbindelse
med luft-, jernbane-, vejtransport og transport ad indre vandveje.

11.2.1 Sundhedsrelaterede
tjenester
11.2.2 Uddannelsestjenester
289Tjenester ifm. uddannelse,
sundhed, kultur og rekreation

11.2.3 Tjenester indenfor kultur og
rekreation
11.2.4 Andre sociale og personlige
tjenester

Forarbejdning
Forarbejdningstjenester skal fremover medtages på tjenestekontoen.

Arkitekt-, ingeniør- og andre tekniske tjenester
Varekontoen - varens værdi før og
efter forarbejdning afspejler
værdien af forarbejdningstjenesten

1 Forarbejdningstjenester Forarbejdning og anden behandling
af varer ejet af andre end den
forarbejdende virksomhed

10.3.1.1 Arkitekttjenester
280 Arkitekt-, ingeniør- og andre
tekniske tjenester

10.3.1.2 Ingeniørtjenester
10.3.1.3 Andre tekniske tjenester

Rør- og ledningsført transport
3.9 Rørtransport
231 Rør- og ledningsført transport

Landbrug, minedrift og anden behandling på stedet

3.10 Transport af elektricitet
10.3.2.2 Landbrugstjenester

Licenser og royalties
Royalties og licenser underopdeles i en række nye koder mens licens for at
bruge software flyttes til computertjenester.

283 Landbrug, minedrift og anden
behandling på stedet

1 Forarbejdning og anden
behandling af varer ejet af andre
end den forabejdende virksomhed

8. Royalties og licenser
8.1 Franchising og royalties fra
registrerede varemærker
266 Royalties og licenser

8.2 Licens til at bruge resultater af
forskning og udvikling
8.3 Licens til at kopiere og/eller
distribuere software
9.2 Computer- og datatjenester

10.3.2.3 Minedrift- samt gas- og
olieudvindingsstjenester

Merchanting
Merchanting – ”trekanthandel” – flyttes fra tjeneste- til varekontoen.
Nettoværdien indgår i vareeksporten.
270 Merchanting

Varekontoen

Audiovisuelle tjenester

288 Audiovisuelle tjenester

8.4 Licens til at kopiere og/eller
distribuere audiovisuelle og
lignende produkter

Tjenester mellem tilknyttede virksomheder
Koden for tjenester mellem tilknyttede virksomheder ophører, og handlen
skal fremover indberettes under de relevante tjenestetyper.

11.1 Audiovisuelle tjenester

Forsknings- og udviklingstjenester
Forsknings- og udviklingstjenester (FoU) opdeles efter om 1) der er tale om
FoU arbejde, der har til formål at opnå ny almen viden eller frembringe
væsentligt forbedrede produkter el. processer, eller 2) udviklings tjenester
i øvrigt, der evt. vil kunne lede til et patent.

279 Forsknings- og
udviklingstjenster

10.1.1.1 Forsknings- og
udviklingstjenester, som øger den
samlede viden
10.1.2 Andre udviklingstjenester
vedr. produkter eller processer

285 Tjenester mellem tilknyttede
virksomheder

Fordeles på relevante
tjenestekoder

Inddirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM)
FISIM flyttes fra formueindkomst til tjenester.
Formueindkomst FISIM

7.2 Inddirekte målte finansielle
formidlingstjenester

