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Problemstilling

• Kan vi anvende omsætningsdata 
fra momsstatistikken (FIKS) som 
alternativ datakilde i statistikken 
‘Industriens salg af varer’ (ISV)?
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Baggrund

• Ønske om at mindske 
indberetningsbyrden

- DST’s strategi 2020
- Eurostat

• Der anvendes for øjeblikket 
momsdata i ‘Industriens produktion 
og omsætning’ på ca. 200 enheder.
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Om statistikken ‘Industriens salg af 
varer’

• Spørgeskemabaseret 
kvartalsstatistik med ca. 3000 
indberettere (cut-off ved 10 
beskæftigede).

• Danske industrivirksomheders 
omsætning fordelt på detaljerede 
varekoder.

• Både indenlandsk salg og 
eksportsalg.
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Om statistikken ‘Industriens salg af 
varer’

Omsætning ved salg af:
• Egne fremstillede varer – fordelt på 

KN-koder. Der angives mængde.
• Handelsvarer
• Industrielle serviceydelser: 

Lønarbejde, opstillingsarbejde, 
reparationsarbejde

• Anden omsætning
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Momsstatistikken (FIKS)

• Relevant variabel: Salg i alt

Indenlandsk salg + eksportsalg + 
værdien af andre varer og ydelser, 
der leveres uden afgifter i EU-lande 
og uden for EU-lande.
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Udfordringer ved brug af FIKS-data i 
ISV

• Generelle udfordringer ved 
administrative data

• Forskellige omsætningsdefinitioner
• Ingen oplysninger om varekoder og 

mængder
• Forskellige statistiske enheder 
• Indberetningsfrekvens
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Forskelle på Industriens salg af varer 
og FIKS
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Udvælgelse

Virksomheder der 
• har én faglig enhed
• kun indberetter én varetype (KN-

kode)
• ikke indberetter industrielle 

serviceydelser, handelsvarer eller 
anden omsætning

• har nogenlunde ens omsætning i de 
to statistikker
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Resultater

• 694 virksomheder indberetter på 
kun én KN-kode.
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Match med FIKS-omsætning

- 524 virksomheder har kun ét fag og 
en FIKS-omsætning der er +/- 20 
pct. af ISV-omsætning.

- 441 virksomheder har kun ét fag og 
en FIKS-omsætning der er +/-10 
pct. af ISV-omsætningen.
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Mængde?

• Estimeres pba. FIKS-omsætningen 
og enhedspriser.
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Kriterier for at bruge FIKS-
omsætning til varestatistikken

• Indberetter på kun én KN-kode
• Har kun én faglig enhed.
• FIKS-omsætning er +/- 20 pct. af 

ISV-omsætning. 
• Årlig omsætning < 300 mio. kr. 
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Sensitivity analysis – Industriens 
salg af varer 2014

• 469 virksomheder lever op til 
kriterierne.

• FIKS omsætning: 27,3 mia. kr.
• ISV omsætning: 26,9 mia. kr. 
• Forskel 0,4 mia. kr. 

• Samlet ISV-omsætning 2014 er 727 
mia. kr.
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Næste skridt

• Sensitivity analysis over en længere 
periode.

• Håndtering af forskellige 
indberetningsfrekvenser

• Kontrol af varekoder
• Implementering
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