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16. juli 2021 

 

Orientering om indberetning, respondentbyrde og 
datakilder til Danmarks Statistik i 2021 

Kære medlemmer af Danmarks Statistiks Indberetterudvalg 

 

I vores seneste skriftlige orientering til udvalget i december 2020 forventede vi 

at samle udvalget i 1. halvår 2021. Desværre blev også 1. halvår af 2021 markant 

påvirket af COVID-19, med et fortsat stop for fysiske møder og et fortsat pres på 

driften med indsamling af ca. ½ mio. indberetning pr. år samt support til virk-

somhederne via distancearbejde. COVID-relateret eksperimentel statistik har 

fortsat været en prioriteret aktivitet i 2021, jf. https://www.dst.dk/da/Stati-

stik/eksperimentel-statistik-covid-19, mens nogle af de andre udviklings- og ud-

valgsaktiviteter er udskudt eller forsinkede.  

 

Vi beklager, at vi ikke fik holdt et udvalgsmøde i 1. halvår. I får her en kort skrift-

lig orientering om aktiviteter i 1. halvår 2021. I er velkomne til at kontakte os, 

hvis I har brug for uddybning. Vi ser frem til at genoptage et aktivt samarbejde i 

2021 og vil indkalde til et møde i udvalget i 2. halvår 2021. 

Approach ift. virksomhedsindberetning under COVID 

I lyset af de meget vanskelige vilkår for mange brancher i 2020 og 2021, herun-

der de politisk besluttede restriktioner, har DST på den ene side ført en mere 

lempelig rykkerpolitik – en tilgang, som vil blive udfaset i takt med øvrige covid-

tiltag ift. erhvervslivet. På den anden side har aktuel og robust viden om økono-

mien aldrig været vigtigere – både på makroniveau og for de hårdest ramte bran-

cher. Damarks Statistik har også i 2021 arbejdet for at kommunikere dette behov 

til indberetterne. I det lys er det positivt, at vi har kunne fastholde virksomhe-

dernes motivation ift. indberetning og kun har oplevet en mindre nedgang i svar-

procenterne. Danmarks Statistik vil i efteråret 2021 udarbejde en plan for nor-

malisering af rykkerpraksis fra 2022. 

Intrastat 

Der er, som tidligere meddelt, betydelige byrdereduktioner på vej ift. indberet-

ning af udenrigshandel med varer med de øvrige EU-lande (Intrastat). Indberet-

ning til Intrastat udgør p.t. ca. halvdelen af den samlede byrde ved indberetning 

til Danmarks Statistik.  

 

Fra 1. januar 2021 har handel med Storbritannien – fraregnet Nordirland – væ-

ret omfattet at toldsystemerne, og handel med England, Skotland og Wales har 

ikke skulle indberettes til Intrastat. Denne tilpasning er nu fuldt indfaset. 

 

Arbejdet med at forberede betydelige byrdelettelser i et moderniseret Intrastat 

fortsætter i 2021. Fra 1. januar 2022 skal de største eksportører indberette nye 

oplysninger i deres eksportindberetning (varens oprindelsesland og varemodta-

gers moms-nummer). Samtidig vil mindre eksportører blive fritaget for indbe-

retning af eksport.  

Lempelig rykkerpolitik 

under COVID 

Brexit 

Modernisering af Intrastat 

https://www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-statistik-covid-19
https://www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-statistik-covid-19
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For at give eksportører mulighed for at forberede sig på, at det 1. januar 2022 

bliver obligatorisk at indberette de nye oplysninger, har det siden januar i år væ-

ret muligt at indberette de nye oplysninger frivilligt. 

 

Virksomheder med en EU eksport over 12 mio. kr. årligt skal fortsat indberette 

til Intrastat i 2022 – inkl. de nye oplysninger. Virksomheder med en EU eksport 

under 7 mio. kr. årligt vil omvendt blive fritaget for indberetning af eksportop-

lysninger. Den præcise tærskel for indberetning af eksportoplysninger for virk-

somheder med en årlig vareeksport mellem 7 og 12 mio. kr. fastsættes og udmel-

des i september 2021.  

 

I takt med, at de nationale statistikmyndigheder får adgang til eksportoplysnin-

ger fra de øvrige EU-lande, vil det gradvist blive muligt at fritage op til ca. 3.000 

af ca. 5.000 importører for indberetning af EU-import. 

 

Yderligere information om moderniseringen af Intrastat kan findes på 

www.dst.dk/nyIntrastat. 

Udvalgte resultater siden sidst 

 Blandt de nye ekstra opgaver, vi har arbejdet intensivt på under Covid-19 

perioden er modtagelse af data om kompensationsordningerne til erhvervs-

livet. Vi har samlet data fra de ordninger som hhv. Erhvervsstyrelsen og Kul-

turministeriet forvalter, og er i gang med udbygge med data om de ordnin-

ger, som Skatteministeriet forvalter, så vi opnår en samlet database, som vil 

blive tilgængelig til forsknings- og analyseformål via Danmarks Statistiks 

Forskningsservice. Herudover har vi udgivet analyser baseret på disse data, 

jf. https://www.dst.dk/da/Statistik/Analyser, ligesom det har indgået  i vo-

res covid-relaterede eksperimentelle statistik, jf. 

https://www.dst.dk/da/Statistik/covid-19-hurtige-indikatorer. 

 

 Alle indtastningsløsninger til statistikindberetning via Virk.dk skal omlæg-

ges til et nyt system og i den forbindelse gøres automatisk responsive mhp. 

brugervenlig indberetning uanset skærmbredder og devises. Ca. halvdelen af 

løsningerne er nu omlagt og arbejdet fortsætter til primo 2023, hvor de sid-

ste løsninger skal omlægges. Omlægningen skyldes, at den hidtidige tekno-

logi (Microsoft Infopath) ikke vil blive sikkerhedsopdateret efter 2023. 

 

 Automatisk selvbetjening ift. behov for mindre fristforlængelser er udrullet 

og markedsført ift. alle digitale indberetningsløsninger. Løsningen er blevet 

godt modtaget af indberetterne. 

 

 Mulighed for at henvende sig til supportenheden via digital supportformular 

på DSTs hjemmeside er markedsført og mange indberettere vælger nu denne 

effektive kanal ift. support til indberetning. 

Arbejdsplan 2021 

Arbejdsplanen er besluttet af DSTs bestyrelse, og ud over ovennævnte fortsæt-

tende aktiviteter vil vi bl.a. arbejde med følgende opgaver: 

 

http://www.dst.dk/nyIntrastat
https://www.dst.dk/da/Statistik/Analyser
https://www.dst.dk/da/Statistik/covid-19-hurtige-indikatorer
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 Filindberetningssystemet IDEP anvendes til dataindsamling på fem skema-

baserede statistikker, og ca. halvdelen af alle erhvervsindberetninger til DST 

modtages via IDEP. i 2021 har vi udviklet en ny IDEP-løsning til det kom-

munale område, og endnu en løsning er under udvikling mhp. ibrugtagelse 

primo 2022. Det undersøges p.t., om IDEP med fordel kan udbredes ift. flere 

statistikområder. 

 

 Vi arbejder også på projekter om hhv. scannerdata og skibspositionsdata 

som eksempler på nye datakilder, der i dag indgår i statistikproduktionen; 

om ny prisstatistik for andelsboliger, baseret på prisoplysninger til indberet-

ningssystemet andelsboliginfo.dk, som drives af Trafik-, Bygge og Boligsty-

relsen; om udvikling af en selvstændig, kvartalsvis huslejestatistik baseret på 

dataleverancer af huslejeoplysninger for private udlejningsboliger fra Ejen-

dom Danmark; samt om privates udlejning af egen bolig eller værelser, hvor 

vi nu har modtaget testdata fra Eurostat om de største deleøkonomiske plat-

forme. På vores møde i 2. halvår vil vi give jer en status på disse aktiviteter. 

Øvrige opfølgningspunkter 

Vi har fortsat nogle opfølgningspunkter ift. jer, som vi ser frem til at tage fat på 

og få prioriteret i 2. halvår 2021, herunder: 

 

 Sammen med Erhvervsstyrelsen vil vi planlægge en præsentation af arbejdet 

med at implementere byrdelettelserne på Intrastat-området for Erhvervsli-

vets EU- og Regelforum. 

 

 Vi vil gerne genoptage afsøgning af muligheder for samarbejde med SEGES 

og akademia om nyttiggørelse af nye datakilder og dataflows på jordbrugs-

området – fx fra maskiner, der bruges ifm. præcisionslandbrug. 

 

Med venlig hilsen - og god sommer! 

 

Hanne-Pernille Stax og  

Søren Schiønning Andersen  

 


