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1 Indledning
Statistikken belyser på detaljeret niveau udviklingen i Danmarks udenrigshandel med varer (import
og eksport) fordelt på lande og varetyper. Statistikken er regelmæssigt udarbejdet siden 1838,
dækkende 1836 og frem.

2 Indhold
Statistikken er en månedlig opgørelse af Danmarks import og eksport af varer fra/til alle lande i
verden fordelt på lande og landegrupper samt varegrupper og ca. 9.300 detaljerede varekoder.
Statistikken dækker ikke Færøernes og Grønlands udenrigshandel.
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2.1 Indholdsbeskrivelse
Udenrigshandel med varer er en månedlig opgørelse af Danmarks import og eksport af varer fra/til
alle lande i verden fordelt på varekoder og er opgjort i værdi, nettovægt i kg og evt. supplerende
enhed (fx liter, styk eller kvadratmeter).
Overordnet dækker denne statistik transaktioner med varer, som passerer den danske grænse. For
køb og salg af skibe, fly og boreplatforme gælder dog ikke krav om grænsepassage. Her registreres
udenrigshandelen, når der sker et skifte i det økonomiske ejerskab.
Statistikken dækker primært varer, som ud- eller indføres af virksomheder. Privates køb og salg
indgår kun i begrænset omfang, fx i tilfælde hvor privates køb eller salg bliver genstand for en
toldbehandling. Danske udenrigshandelstal offentliggjort af Danmarks Statistik opgøres efter
generalhandelsprincippet. Generalhandelsprincippet medtager alle varer, der passerer grænsen,
såfremt der ikke gælder særlige regler, fx for skibe og fly. Varer, som blot er i transit gennem landet,
medtages dog ikke i udenrigshandelen.
Statistikken dækker ikke Færøernes og Grønlands udenrigshandel.
Nogle varer og varebevægelser indgår ikke i statistikken, fx legale betalingsmidler og værdipapirer
samt monetært guld; varer, der er omfattet af diplomatisk, konsulær eller lignende immunitet; og
varer, der ikke er genstand for en erhvervsmæssig transaktion, fx reklamemateriale og vareprøver.
Danmarks udenrigshandelsstatistik for varer udarbejdes på baggrund af to hovedkilder: Intrastat,
som dækker handel med EU-lande og Extrastat, som dækker handel med ikke-EU-lande indberettet
i Toldstyrelsens toldsystemer. Dertil indhentes supplerende oplysning på fx naturgas og elektricitet
fra andre datakilder.
Udenrigshandel med varer offentliggøres som udgangspunkt efter disse variable:

•
•
•
•
•
•
•

Strøm (import/eksport)
Referenceperiode
Varekode
Partnerland
Statistisk værdi
Nettovægt
Evt. supplerende enhed (fx liter, styk, mv.)

Til yderligere belysning af udenrigshandlen offentliggøres også et enhedsværdiindeks,
mængdeindeks og bytteforhold.

•
•
•

Enhedsværdiindekset udtrykker den ændring i værdien af de importerede og eksporterede
varer, der hovedsageligt fremkaldes af prisændringer (ændringer i enhedsværdierne).
Mængdeindekset viser den ændring i værdien af de importerede og eksporterede varer, der
skyldes mængdeændringer.
Bytteforholdet beregnes som forholdet mellem enhedsværdiindekset for henholdsvis eksport
og import.
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2.2 Grupperinger og klassifikationer
Varefordelingen af udenrigshandelen sker på grundlag af de gældende versioner af EU's
Kombinerede Nomenklatur (KN). Ved offentliggørelser anvendes desuden den gældende version af
FN's Standard International Trade Classification (SITC). Derudover grupperes importen efter
anvendelse opdelt efter en tilpasset udgave af FN's Broad Economic Categories (BEC), mens
eksporten grupperes efter produktionsgrene (KONJ), der er en dansk klassifikation defineret på
grundlag af SITC. Hver gruppe i SITC, KONJ eller BEC kan knyttes til et antal KN-koder.
Den Kombinerede Nomenklatur (KN) er den vareklassifikation, EU lægger til grund for opgørelse af
EU-landenes samhandel samt handel med ikke-EU-lande. Det er den klassifikation som benyttes,
når virksomhederne indberetter. I den danske udenrigshandelsstatistik sker offentliggørelse af de
mest detaljerede vareoplysninger på grundlag af KN. KN består af omkring 9.300 varekoder. En
fuldstændig beskrivelse af KN findes i EU’s Kombinerede Nomenklatur. Der sker ændringer i nogen
af de ca. 9.300 varekoder hvert og cirka hvert fem år er der en større revision KN-nomenklatur som
følge af at bagvedliggende nomenklatur Harmonized System (HS) gennemgår en revision.
Ved offentliggørelse af udenrigshandelen fordelt på varegrupper anvendes primært FN’s Standard
International Trade Classification - SITC revision 4 anvendes i udenrigshandelsstatistikken fra 1.
januar 2007 og omfatter 2.970 5-cifrede varenumre, der kan sammenlægges til 1.033 4-cifrede, 260
3-cifrede, 66 2-cifrede og 10 1-cifrede varenumre. Statistik før 2007 offentliggøres på ældre udgaver
af SITC-klassifikationen. SITC vareklassifikationen er i 2007 revideret som følge af en revision af
den bagvedliggende nomenklatur Harmonized System (HS). Varegrupperingen BEC, som med visse
afvigelser er baseret på SITC, omfatter syv anvendelsesområder og under hver af disse et antal
varegrupper. Opdelingen er defineret på grundlag af SITC, således at varenumre under samme
SITC-nummer som hovedregel henføres til samme varegruppe i BEC. Der offentliggøres efter en
tilpasset udgave af BEC. Vareopdelingen KONJ er en dansk klassifikation, som omfatter otte
hovedgrupper og under hver af disse et antal varegrupper. Opdelingen er også her i det væsentlige
defineret på grundlag af SITC. Landefordelingen sker efter Eurostats Geonomenclature, der
klassificerer ca. 200 forskellige lande og territorier.

2.3 Sektordækning
Er ikke relevant for denne statistik.
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2.4 Begreber og definitioner
Partnerland: Indsamlingen på partnerland sker efter Eurostats Geonomenclature, der klassificerer
ca. 200 forskellige lande og territorier. I Extrastat indsamles oplysninger om oprindelsesland
("fremstillingsland") og afsendelsesland for importen samt bestemmelsesland for eksporten. Det er
frivilligt at indberette oprindelsesland i eksporten. Det er i langt de fleste situationer
oprindelseslandet, der bruges i Extrastat-importen. I Intrastat indsamles kun afsendelsesland i
importen og bestemmelsesland i eksporten.
Særlige varer og varebevægelser: En række varer og varebevægelser adskiller sig fra den almindelige
udenrigshandel og opgøres derfor efter andre principper, fx skibe og fly, proviantering og
bunkering, fisk, elektricitet og naturgas.
Statistiske værdi: Værdien af udenrigshandlen offentliggøres som den statistiske værdi. I importen
er det cif-værdien (cost, insurance and freight); dvs. værdien af varen ved den danske grænse eller
havn inklusiv de tjenesteomkostninger, der er forbundet med leveringen af varen frem til den
danske grænse, fx transportomkostninger og forsikring. I eksporten er den statistiske værdi lig med
fob-værdien (free on board); dvs. værdien af varen ved det danske udførselssted inklusiv de
omkostninger, der er forbundet med at transportere varen fra eksportøren til udførselsstedet på den
danske grænse eller havn.
Generalhandel og specialhandel: Udenrigshandel med varer kan opgøres efter to forskellige
principper: generalhandelsprincippet og specialhandelsprincippet.
Efter generalhandelsprincippet medtages alle varer, der passerer grænsen, såfremt der ikke gælder
særlige regler (se nedenfor). I importen indgår således alle importerede varer, herunder også varer,
der er bestemt til senere genudførsel eller faktisk bliver genudført. Eksporten omfatter tilsvarende
alle varer, uanset om varerne er fremstillet i Danmark, eller om de tidligere er importeret
(genudførsel).
Udenrigshandel opgjort efter specialhandelsprincippet omfatter ikke transaktioner mellem udlandet
og danske toldoplag. En vare, der importeres til et dansk toldoplag, indgår således ikke i en
udenrigshandelsstatistik opgjort efter specialhandelsprincippet. Først hvis en vare fraføres et
toldoplag til dansk område vil den indgå i statistikken på tidspunktet for indfortoldning.
Transithandel, dvs. varer som kun transporteres gennem landet, medtages ikke efter hverken
general eller specialhandelsprincippet. Efter en revision i 1997 er Danmarks
udenrigshandelsstatistik tilbage til 1988 opgjort efter generalhandelsprincippet. EU's statistiske
kontor, Eurostat, benytter derimod et tilpasset specialhandelsprincip. Der er derfor nominelle
forskelle mellem Danmarks Statistiks og Eurostats tal for dansk udenrigshandel med varer.

2.5 Enheder
Enhederne er grænseoverskridende varetransaktioner ud- eller indført af virksomheder, og et
beskedent omfang privatpersoner, fordelt på varer og varegrupper samt lande og landegrupper.
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2.6 Population
Denne statistik dækker alle varer, som enten tilgår eller fragår Danmarks materielle ressourcer ved
at varerne bliver indført (import) eller udført (eksport) fra Danmarks økonomiske område og
statistikken følger dermed internationale retningslinjer for hvad som skal registreres i statistik på
udenrigshandel med varer.
I praksis betyder det at statistikken dækker alle danske virksomheder som har handel med varer
til/fra udlandet. I beskedent omfang vil privates transaktioner også indgå i statistikken. Det er fx
tilfældet når deres varekøb i udlandet bliver genstand for en toldangivelse eller angivelse af fjernsalg
i Intrastat.
Men fokus i statistikken er på varetransaktioner, ikke på virksomhederne, sådan som det ellers
normalt er i erhvervsstatistikker. I den forbindelse skal det anføres, at ikke alle varetransaktioner er
omfattet af statistikken.
Følgende varer og varebevægelser indgår ikke i statistikken:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legale betalingsmidler og værdipapirer samt monetært guld,
Varer, der er omfattet af diplomatisk, konsulær eller lignende immunitet,
Varer, der ikke er genstand for en erhvervsmæssig transaktion,
Varer, der udveksles midlertidigt,
Varer, som er beregnet til reparation, samt varer efter reparation og de dertil knyttede
reservedele,
Leverancer til egne væbnede styrker uden for landets grænser eller danske ambassader i
udlandet,
Informationsmedier, fx specialudviklet software, originaltegninger mv.,
Software downloadet fra internettet,
Transportmidler, når disse anvendes efter deres formål, herunder affyringsudstyr til
rumfartøjer når transaktionen sker med henblik på opsendelse.

Ved ikke-EU-handel indgår desuden ikke:

•
•

Varer, der angives mundtlig til toldmyndighederne,
Varer, som overgår til fri omsætning efter at være blevet henført under toldproceduren for
aktiv forædling eller forarbejdning under toldkontrol.

Ovenstående fritagelsesliste trådte i kraft 1. januar 2010. Før 2010 var fx nødhjælp og salg af nye
transportmidler til privatpersoner fra andre medlemsstater fritaget for indberetning til Intrastat.

2.7 Geografisk dækning
Statistikken dækker Danmarks udenrigshandel med varer overfor resten af verden. Statistikken
dækker ikke Færøernes og Grønlands udenrigshandel.

2.8 Tidsperiode
Statistikken dækker tidsperioden fra 1988 og frem. Ældre tidsserier findes kun i papirpublikationer
og omtales under punktet Sammenlignelighed over tid.
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2.9 Basisperiode
I indeks over udenrigshandelen med varer er basisåret for mængde- og enhedsværdiindeks 2015,
dvs. 2015=100 og udviklingen i indeksene skal ses i forhold hertil.

2.10 Måleenhed
Statistikkens måleenheder er værdien i kroner, nettovægten i kilo samt for mange varekoder en
supplerende mængdeenhed (fx liter, styk eller kvadratmeter), fordelt på varekoder og lande.

2.11 Referencetid
Kalendermåned

2.12 Hyppighed
Statistikken udkommer én gang om måneden.

2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering
Generelt
Lovhjemmel til dataindsamling findes Lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af
21. december 1992, senest ændret ved Økonomi- og Indenrigsministeriets lovbekendtgørelse nr. 610
af 30. maj 2018.
Bekendtgørelse nr. 1495 af 16. december 2004 om afgivelse af statistiske oplysninger om
samhandlen med udlandet samt med Færøerne og Grønland.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske
statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af
fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets
forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om
nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (Tekst af relevans for
EØS og for Schweiz), med tilhørende ændringer.
Handel med EU-lande (Intrastat)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 af 31. marts 2004 om statistikker
over varehandlen mellem medlemsstaterne og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91,
med tilhørende ændringer.
Kommissionens forordning (EF) nr. 1982/2004 af 18. november 2004 om gennemførelse af
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandlen
mellem medlemsstaterne og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1901/2000 og
(EØF) nr. 3590/92, med tilhørende ændringer.
Handel med lande uden for EU (Extrastat)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 af 6. maj 2009 om
fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning
(EF) nr. 1172/95, med tilhørende ændringer.
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Kommissionens forordning (EU) nr. 92/2010 af 2. februar 2010 om gennemførelse af EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen
med tredjelande, for så vidt angår dataudveksling mellem toldmyndighederne og de nationale
statistikmyndigheder, udarbejdelse af statistikker og kvalitetsvurdering, med tilhørende ændringer.
Kommissionens forordning (EU) nr. 113/2010 af 9. februar 2010 om gennemførelse af EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen
med tredjelande, for så vidt angår dækning af handelen, definition af dataene, udarbejdelse af
handelsstatistikker efter virksomhedskendetegn og efter faktureringsvaluta samt særlige varer eller
særlige varebevægelser, med tilhørende ændringer.
Nomenklaturer
Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den
Fælles Toldtarif, med tilhørende ændringer.
Kommissionens forordning EF nr.1779/2002 af 4. oktober 2002 om den statistiske lande- og
områdefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandlen mellem dets
medlemsstater, med tilhørende ændringer.
Toldlovgivning
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EUtoldkodeksen, med tilhørende ændringer og tilhørende gennemførelsesretsakter og delegerede
retsakter.

2.14 Indberetningsbyrde
For Intrastat er indberetningsbyrden anslået til ca. 47 mio. kr. i 2018 fordelt på ca. 7.500
virksomheder. Som administrativ kilde pålægger Extrastat derimod ingen yderligere
indberetningsbyrde på virksomheder.

2.15 Øvrige oplysninger
Udenrigshandel med varer har en Emneside.

3 Statistisk behandling
Der indsamles hver måned data via forskellige kilder. De indberettede data fejlsøges for direkte fejl
og sandsynlige fejl. Desuden kontrolleres for, hvor komplette indberetningerne er. De indberettede
data, anvendes til at danne udenrigshandelsstatistikken, hvor der via opregninger tages højde for
den manglende handel. Den offentliggjorte statistik må derfor betragtes som fuldt dækkende for
udenrigshandelen med varer. I forbindelse med offentliggørelsen sæsonkorrigeres en række
udvalgte serier (lande og varer) og desuden beregnes indekstal.

3.1 Kilder
Statistikken bygger på to overordnede kilder: Intrastat og Extrastat.
Intrastat belyser Danmarks varehandel med EU-lande. Før indførelsen af EF's indre marked pr. 1.
januar 1993 dækkede Extrastat-systemet også denne handel. Med indførelsen af det indre marked
bortfaldt imidlertid kravet om told- og forsendelsesdokumenter i forbindelse med intra-EU handel.
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Extrastat kunne derfor ikke længere belyse denne handel og Intrastat blev indført pr. 1. januar 1993.
Intrastat bygger på månedlige indberetninger til Danmarks Statistik fra ca. 7.000 virksomheder i
Danmark om deres varehandel med virksomheder i andre EU-lande. Indberetningerne suppleres
med oplysninger om EU-samhandel fra momsangivelsen, som udfyldes af alle momspligtige
virksomheder i Danmark. Intrastat er således en statistisk (primær) kilde.
I Intrastat anvendes en statistisk tærskel, baseret på værdien af henholdsvis den årlige import og
eksport til andre EU-lande. Denne tærskel kaldes fritagelsestærsklen. Tærsklen fastsættes af
Danmarks Statistik ud fra kravene om dækning formuleret i EU-lovgivningen om Intrastat, og den
fastsættes årligt. Virksomheder, hvis årlige EU-handel ligger under denne tærskel, er fritaget for at
indberette oplysninger til Intrastat.
Tærskelgrænserne under Intrastat er fastsat, så de indberetningspligtige virksomheders handel
udgør mindst 93 pct. af den samlede danske EU-import og mindst 97 pct. af den danske EUeksport. Den kreds af virksomheder, der skal indberette til Intrastat, bestemmes på baggrund af
oplysninger på momsangivelsen til Skattestyrelsen og tidligere perioders indberetninger til
Intrastat. På momsblanketten drejer det sig om rubrik A, værdien af varekøb fra andre EU-lande og
rubrik B, værdien af varesalg til andre EU-lande. I 2019 er fritagelsestærsklen sat så virksomheder
med EU-eksport over 5,0 mio kr. eller EU-import over 6,7 mio. kr. skal indberette hhv. eksport eller
import til Intrastat.
I Intrastat anvendes desuden en transaktionstærskel. Hvis summen af ensartede transaktioner
inden for en kalendermåned har en værdi på højst 1.500 kr. og en vægt på højst 1.000 kg, kan disse
varer anføres samlet under et særligt varenummer (»andre varer«).
Extrastat dækker Danmarks varehandel (import og eksport) med ikke-EU-lande (tredje lande) på
baggrund af de told- og proviantoplysninger, som virksomheder indberetter til Toldstyrelsen om
deres varehandel med lande udenfor EU. Proviantoplysninger i forhold til EU-lande dækkes dog
også af Extrastat. Extrastat er således en administrativ (sekundær) kilde. Der er tale om en
totaltælling hvor alle transaktioner i princippet kommer ind til Danmarks Statistik via
virksomhedernes toldindberetninger til toldmyndigheder.
Der anvendes en statistisk tærskel, som kan sammenlignes med transaktionstærsklen i Intrastat.
Hvis værdien af en transaktion er højest 7.500 kr., og vægten samtidig er højst 1.000 kg, kan disse
varer registreres under et særligt varenummer (»andre varer«). Alle transaktioner i importen skal
angives, mens det i eksporten er muligt at angive transaktioner under den statistiske tærskel
mundtligt. Denne mundtlige indberetning registreres ikke, men omfanget er ubetydeligt.
Udover Intrastat og Extrastat indkommer der data fra andre kilder om særlige varer: Data for skibe
og luftfartøjer kommer fra henholdsvis Søfartsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Data for produkter fra
havet kommer fra Fiskeristyrelsen. Naturgas opgøres via en kombination af indberettet handel og
indsamlede metermålinger ved dansk grænse. Handelen opgøres for lande, som Danmark har
rørledninger til/fra. Handelen med elektricitet er ligeledes baseret på metermålinger ved grænsen,
men prisoplysninger hentes fra det nordiske spotmarked for el.
For hver varetransaktion (import eller eksport) indsamles følgende oplysninger:
I Intrastat:

•
•
•
•
•
•

Varekode i henhold til Den Kombinerede Nomenklatur (KN)
Partnerland (afsendelses eller bestemmelsesland)
Transaktionsart (fx almindeligt køb/salg, returvarer eller lønforarbejdning)
Fakturaværdi (omregnes til statistisk værdi)
Nettovægt i kg
Evt. supplerende enhed, fx liter eller stk. (hvis det kræves i henhold til KN).
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I Extrastat:

•
•
•
•
•
•
•
•

Varekode i henhold til Den Kombinerede Nomenklatur (KN) eller TARIC (kun import)
Partnerland (oprindelsesland og afsendelses-/bestemmelsesland)
Procedurekode (syv-cifret kode for toldproceduren, fx fortoldning til fri omsætning og frit
forbrug, eller til aktiv forædling).
Statistisk værdi
Nettovægt i kg
Evt. supplerende enhed, fx liter eller stk. (hvis det kræves i henhold til KN).
Transportform ved grænsen
Indenlandsk transportform

3.2 Indsamlingshyppighed
Intrastat-data indsamles månedligt med frist den 10. hverdag efter referenceperioden. Extrastatdata indkommer løbende efterhånden som de angives til toldmyndighederne.

3.3 Indsamlingsmetode
For Intrastat er det obligatorisk for de indberetningspligtige virksomheder at sende
indberetningerne digitalt. Indberetning af Intrastat sker via Idep.web. For Extrastat anvendes
Toldstyrelsens indberetningsløsninger som næsten udelukkende er digitale.

3.4 Datavalidering
De indberettede oplysninger fra Intrastat og Extrastat fejlsøges i flere led før tallene er klar til
offentliggørelse.
Først bliver der tjekket om virksomhederne overholder deres indberetningspligt. Samtidig bliver
posterne underlagt en validitetskontrol, hvor der bliver tjekket for ugyldige oplysninger (fx ugyldig
varekode). Handel indberettet på ugyldige varekoder mv. medtages ikke i statistikken, før de er
rettet.
De indberettede poster bliver også underlagt en sandsynlighedskontrol. Her bliver posterne
sammenlignet med tidligere indberettede, lignende poster. De poster, der vurderes at have stor
effekt på den endelige statistik, vælges ud til manuel kontrol. Poster med mindre effekt på den
endelige statistik bliver i et vist omfang rettet automatisk. Væsentlige fejl bliver rettet hurtigt ved
telefonisk kontakt til virksomheden, mens de øvrige indgår i statistikken, mens undersøgelserne
foretages.
Der bliver også fejlsøgt for komplethed af indberetningerne. Store poster bliver gennemgået
manuelt hver måned. For Intrastats vedkommende bliver de indberettede tal også sammenlignet
med virksomhedernes angivelse af EU-køb og -salg angivet på momsangivelsen.
Det må forventes at ikke alle fejlagtige poster bliver opdaget, hvormed statistikken kan være
forbundet med nogen usikkerhed på detaljerede niveauer. Denne usikkerhed kan komme til udtryk i
forbindelse med opregningen.
Da fejlsøgningen er målrettet store poster, vurderes det at usikkerheden på aggregeret niveau er
lille.
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3.5 Databehandling
Der opregnes til total dækning af udenrigshandel med varer, idet der for virksomheder fritaget for at
indberette EU-handel i Intrastat foretages en estimation af deres handel baseret på
momsindberetningerne, der indeholder oplysninger om virksomhedernes samlede EU-varekøb og salg, ligesom der foretages en estimation for den handel fra indberetningspligtige virksomheder,
som er blevet forsinkede med deres indberetning. Den offentliggjorte statistik udgør således den
totale handel. Indberetninger til Intrastat skal dække 93 pct. af importen og 97 pct. af eksporten og
derfor er mange mindre virksomheder fritaget for at skulle indberette. Opregningerne er fuldt
fordelt på varer og lande. Fordelingen på varer er baseret på de pligtige virksomhedernes
branchespecifikke handelsmønstre, mens den geografiske fordeling estimeres ud fra den
administrative kilde EU-salg uden moms, som angiver hvilket lande danske virksomheder har haft
EU-handel med. For de virksomheder, som er fritaget for at indberette til Intrastat, er det
branchespecifikke handelsmønster baseret på små- og mellemstore virksomheders handel. For de
indberetningspligtige virksomheder, som ikke har indberetteret, er det branchespecifikke
handelsmønster baseret på store- og mellemstore virksomheders handel samt virksomhedernes
egne historiske data.
Indeks for udenrigshandel med varer er pr. 11. maj 2020 opbygget fra mikrodata på
virksomhedsniveau. Det betyder, at indeksene i højere grad reflekterer de faktiske prisændringer,
mens det bias der opstår ved ændringer i varesammensætningen reduceres. Tidligere skete
sammenligningen på varekodeniveau, dvs. at data fra flere virksomheder på samme varekode kunne
blive sammenlignet. For mere information om den nye metode se metodenotat.

3.6 Korrektion
Der korrigeres for manglende indberetninger således at den offentliggjorte statistik dækker den
totale handel. Det sker i form af for korrektion for manglende indberetning (total non-response)
eller indberetninger, som ikke er fuldt dækkende (partiel non-response). Der korrigeres også for de
virksomheder som helt er fritaget for at indberette til Intrastat.
Der foretages korrektion for normale sæsonudsving. Data sæsonkorrigeres vha. JDemetra+ med fast
modelvalg, som undersøges én gang om året. Der bliver korrigeret for påske, handelsdage og skudår
hvis disse effekter er signifikante. Der benyttes indirekte sæsonkorrektion til beregning af de
samlede sæsonkorrigerede tal. Der foretages ikke årsafstemning, og der kan derfor forekomme
forskelle imellem de faktiske og de sæsonkorrigerede tal på årsbasis. De sæsonkorrigerede tal vises
dels fordelt på varegrupper, dels efter geografi. Totalerne i de to opgørelser er indbyrdes afstemt.

4 Relevans
Der er stor interesse for udenrigshandelsstatistikken blandt brugere, som følger den danske
konjunkturudvikling. Statistikken efterspørges bredt af brancheorganisationer, den finansielle
sektor, politikere, offentlige og private institutioner, forskere, virksomheder, ambassader,
internationale organisationer og nyhedsmedier. Statistikken anvendes samtidig til udarbejdelse af
nationalregnskabstal og betalingsbalancestatistik. Eurostat anvender desuden statistikken til at lave
fælleseuropæisk statistik. Statistikken har stor bevågenhed i pressen og blandt professionelle
brugere og anses som en vigtig konjunkturindikator af mange brugere.
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4.1 Brugerbehov
De primære brugere af statistikken er offentlige myndigheder, private organisationer og firmaer,
internationale organisationer, ambassader, pressen og privatpersoner. Statistikken anvendes
primært til markeds- og konjunkturanalyser og til forskning.
Data anvendes også intern i Danmarks Statistik, fx til udarbejdelse af betalingsbalancestatistik og
nationalregnskab, ligesom EUs statistikkontor, Eurostat, også er bruger af tallene.

4.2 Brugertilfredshed
Brugernes behov og tilfredshed evalueres løbende gennem feedback modtaget fra brugere. Dette
gøres fx gennem Brugerudvalg for Økonomisk Statistik, via brugernes direkte kontakt til
Udenrigsøkonomi eller gennem internationale fora.

4.3 Fuldstændighed af data
Statistikken opfylder kravene fremsat i EU-forordninger og internationale guidelines.

5 Præcision og pålidelighed
På aggregeret niveau er den endelige statistiks pålidelighed forholdsvis høj. På detaljeret
vare/lande-niveau er pålideligheden også høj for handelen med ikke-EU-lande (Extrastat), mens
den er forholdsvis mindre for handelen med EU-landene (Intrastat) pga. usikkerhed i estimationen
af handelen fra virksomheder fritaget for indberetning. De første offentliggørelser af
udenrigshandelstallene er dog behæftet med nogen usikkerhed, idet nogle poster er så
fejlbehæftede, at de ikke kan medtages ved offentliggørelsen – der kompenseres herfor ved
estimation og senere korrektion. Pålideligheden af tal for en given måned øges således væsentligt
ved senere offentliggørelser. Ligeledes er pålideligheden størst på aggregeret niveau.
Det vurderes ikke at Covid-19 pandemien har haft betydning for præcisionen og pålideligheden af
statistikken.
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5.1 Samlet præcision
Statistikkens to hovedkilder har forskellige usikkerhedsniveauer.
Extrastat, der dækker handel med ikke-EU-lande, er af generel høj kvalitet. På detaljeret niveau er
pålideligheden dog påvirket af:

•
•

Importtallene har sandsynligvis lidt højere kvalitet end eksporttallene, da
importtransaktioner er underlagt en større kontrol i toldsystemet.
Oplysninger om vægt og mængde kan være mere fejlbehæftet end oplysninger om værdien.

Intrastat, der dækker handel med EU-lande, er forbundet med væsentlig større usikkerhed end
Extrastat. Løbende fejlkontrol giver anledning til rettelser, men især manglende indberetninger er
en væsentlig kilde til usikkerhed. Især i de første måneder erstattes estimater for forsinkede
indberetninger med faktiske indberetninger, hvilket bl.a. giver anledning til forskydning af handel
mellem forskellige varer og lande. Estimeringen af handlen for de mindste virksomheder, som er
fritaget for indberetning, bidrager ligeledes til, at statistikken på det mest detaljerede niveau er
forbundet med nogen usikkerhed.
Det vurderes ikke at Covid-19 pandemien har haft betydning for præcisionen og pålideligheden af
statistikken. Der har været samme indberetningsmønster hos virksomheder, og udsættelser af
momsangivelse i foråret 2020 har ikke haft betydning, selvom oplysninger fra virksomhedernes
momsangivelser er vigtig, supplerende kilde til udenrigshandel med andre EU-lande.
Tallene for den totale import og eksport fra/til EU-lande må anses for at være af høj kvalitet i den
endelige opgørelse, idet der suppleres med oplysninger fra virksomhedernes momsangivelser, der
dækker alle varetransaktioner mellem Danmark og EU-lande.
På detaljeret niveau er tallenes pålidelighed påvirket af:

•
•
•
•

Ingen indberetninger fra virksomheder under Intrastats tærskelgrænser.
Mangelfulde og/eller forsinkede indberetninger fra indberetningspligtige virksomheder
Afgivelse af inkonsistente oplysninger, fx hvor relationen mellem værdi og nettovægt i kg.
og/eller supplerende enhed forekommer usandsynlig.
Af ressourcemæssige årsager er det ikke muligt at få undersøgt alle indberetninger, hvor der
er afgivet (sandsynligvis) inkonsistente oplysninger.

På nuværende tidspunkt foreligger der ikke eksakte tal for statistikkens usikkerhed.

5.2 Stikprøveusikkerhed
For handelen med lande udenfor EU, Extrastat, er der tale om en totaltælling og usikkerheden er
derfor nul. For handelen med EU-lande, Intrastat, er der i princippet tale om en cut-off-stikprøve.
Stikprøveusikkerheden er ukendt

5.3 Anden usikkerhed
Anden usikkerhed i statistikken skyldes manglende eller fejlagtige indberetninger fra de
indberetningspligtige virksomheder eller forkert estimation af den manglende handel fra fritaget
virksomheder i EU-handelen, Intrastat.
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5.4 Kvalitetsstyring
Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i
Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende
implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks
for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central
kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

5.5 Kvalitetssikring
Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of
Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework
(QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale
tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder.
Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen
indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

5.6 Kvalitetsvurdering
Statistikkens to hovedkilder har forskellige usikkerhedsniveauer.
Extrastat, der dækker handel med ikke-EU-lande, er af generel høj kvalitet. På detaljeret niveau er
pålideligheden dog påvirket af:

•
•

Importtallene har sandsynligvis en marginalt højere kvalitet end eksporttallene, da
importtransaktioner er underlagt en større kontrol i toldsystemet.
Oplysninger om vægt og mængde kan være mere fejlbehæftet end oplysninger om værdien.

Intrastat, der dækker handel med EU-lande, er forbundet med væsentlig større usikkerhed end
Extrastat. Løbende fejlkontrol giver anledning til rettelser, men især manglende indberetninger er
en væsentlig kilde til usikkerhed. Især i de første måneder erstattes estimater for forsinkede
indberetninger med faktiske indberetninger, hvilket bl.a. giver anledning til forskydning af handel
mellem forskellige varer og lande. Estimationen af handelen for de mindste virksomheder, som er
fritaget for indberetning, bidrager ligeledes til, at statistikken på det mest detaljerede niveau er
forbundet med nogen usikkerhed. Tallene for den totale import og eksport fra/til EU-lande må
anses for at være af høj kvalitet i den endelige opgørelse, idet der suppleres med oplysninger fra
virksomhedernes momsangivelser, der dækker alle varetransaktioner mellem Danmark og EUlande. På detaljeret niveau er tallenes pålidelighed påvirket af:

•
•
•
•

Ingen indberetninger fra virksomheder under Intrastats tærskelgrænser.
Mangelfulde og/eller forsinkede indberetninger fra indberetningspligtige virksomheder
Afgivelse af inkonsistente oplysninger, fx hvor relationen mellem værdi og nettovægt i kg.
og/eller supplerende enhed forekommer usandsynlig.
Af ressourcemæssige årsager er det ikke muligt at få undersøgt alle indberetninger, hvor der
er afgivet (sandsynligvis) inkonsistente oplysninger.

På nuværende tidspunkt foreligger der ikke eksakte tal for statistikkens usikkerhed.
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5.7 Revisionspolitik
Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks
Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle
statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

5.8 Praksis for revisioner
Da estimationsandelen ved første offentliggørelse er af størrelsesordenen 20 pct., forekommer en
del afvigelser mellem den første og endelige offentliggørelse af udenrigshandelstal for en given
måned. Usikkerheden på de løbende opgørelser kan illustreres ved forskellen mellem den første
foreløbige offentliggørelse og efterfølgende offentliggørelser. Generelt afviger tal for EU-handlen
(Intrastat) mere mellem første og sidste offentliggørelse end det er tilfældet med ikke-EU-handlen
(Extrastat).

6 Aktualitet og punktlighed
Aggregeret statistik for udvalgte lande og landegrupper samt aggregerede varegrupper
offentliggøres månedsvis 40 dage efter referenceperiodens afslutning. Den detaljerede statistik
offentliggøres 70 dage efter referenceperiodens afslutning.
Statistikken publiceres uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt, der meddeles på
Danmarks Statistiks hjemmeside mindst tre måneder i forvejen.

6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal
Aggregeret statistik for udvalgte lande og landegrupper samt aggregerede varegrupper
offentliggøres månedsvis 40 dage efter referenceperiodens afslutning.
Ved første offentliggøres af tal inden 40 dage efter referencemåneden offentliggøres der ikke
detaljerede tal for handelen med EU-landene. Det sker ud fra en vurdering af, at disse tal ikke er
tilstrækkelige pålidelige så kort tid efter referencemånedens afslutning.
Den detaljerede statistikfor EU-handelen offentliggøres 70 dage efter referenceperiodens afslutning.
Alle måneder i referenceåret revideres ved hver offentliggørelse, frem til og med oktober året efter.
Derefter lukkes for revision af tallene i ét år. Tallene revideres yderligere i oktober i de to
efterfølgende år. Det betyder, at endelige tal for udenrigshandlen med varer offentliggøres ca. 2½ år
efter udgangen af statistikåret. Denne revisionspraksis er koordineret med Betalingsbalancen og
Nationalregnskabet.

6.2 Publikationspunktlighed
Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt, der
meddeles på Danmarks Statistiks hjemmeside mindst tre måneder i forvejen. På samme tidspunkt
leveres til Eurostat ligeledes uden forsinkelse.

7 Sammenlignelighed
Statistikken er i hovedparten sammenlignelig over tid og i forhold til andre lande.
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7.1 International sammenlignelighed
Statistikken er i hovedparten sammenlignelig med andre landes
udenrigshandelsopgørelser, hvor de grundlæggende principper i FNs guidelines følges.
Sammenligneligheden påvirkes særligt af, om opgørelsen sker efter general- eller
specialhandelsprincippet.
I princippet kan statistikken sammenlignes med andre landes udenrigshandelsstatistik. I
praktisk kan sammenligningen dog vanskeliggøres af forskelle i værdiniveauet for
opgørelse af import og eksport (henholdsvis cif og fob) samt metodiske forskelle (fx
anvendelse af specialhandel eller generalhandel). Endvidere kan usikkerheden i
statistikkerne medfører at hvis man sammenligner på mere detaljerede niveau, så kan tal
for sammenlignelig handelsstrøm – fx dansk import fra Sverige af en given varetype, hvor
de to landes statistikker sammenlignes – vise ikke ubetydelige forskelle. Det fænomen at
spejlstatistikken – her svensk statistik over eksport til Danmark af en given varer – viser et
andet resultat kendes som ’asymmetri i udenrigshandelen’.
7.2 Sammenlignelighed over tid
Ethvert brud i tidsserier som følge af ændrede opgørelsesmetoder mv. korrigeres gennem
estimation. Statistikken er derfor sammenlignelig over tid, dvs. fra 1988 og frem.
Sammenligneligheden gælder dog ikke på det mest detaljerede vareniveau, idet mange varekoders
indhold ændres over tid.
Serier med tal for før 1988 findes kun i papirpublikationer og her er der over tid databrud som følge
af ændret opgørelsesmetoder.

7.3 Sammenhæng med anden statistik
Statistikken over udenrigshandel med varer kan sammenlignes med flere andre statistikker og
datakilder: - Partnerlandets opgørelse af den samme transaktion (spejltransaktionen).
Sammenligningen vanskeliggøres af forskelle i værdiniveauet for opgørelse af import og eksport
(henholdsvis cif og fob) samt metodiske forskelle. - Oplysninger om EU-varekøb og EU-varesalg fra
momsangivelsens rubrik A og B anvendes af Danmarks Statistik i den løbende kontrol og opregning
af indberetningerne til Intrastat. - For eksporten af industrivarers vedkommende med tal fra
industristatistikkens opgørelse af omsætningen på eksportmarkederne. Sammenligningen
vanskeliggøres af, at industristatistikkens opgørelse ikke er landefordelt. - Endvidere sammenlignes
på en række vareområder med oplysninger fra andre varespecifikke statistikker. Udenrigshandelsstatistikken indgår i statistikken over Danmarks betalingsbalance overfor udlandet.
Der er dog nogle definitoriske forskelle mellem udenrigshandlen og betalingsbalancens varepost, fx
bunkering. Det betyder, at betalingsbalancens opgørelse for handelsbalancen ikke er identisk med
udenrigshandelsstatistikkens. Se under Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter

7.4 Intern konsistens
Statistikken er intern konsistent. Sæsonkorrektion er beregnet indirekte, hvilket giver konsistens
mellem sæsonkorrigerede summer og deres delkomponenter.
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8 Tilgængelighed
Statistikken udgives månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres
statistikken under Udenrigshandel med varer. Se mere på statistikkens emneside.

8.1 Udgivelseskalender
Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

8.2 Udgivelseskalender - adgang
Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

8.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning
Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen
uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

8.4 NYT/Pressemeddelelse
Statistikken udgives månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik om Udenrigshandel med varer.

8.5 Publikationer
Statistikken indgår i publikationerne Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Statistikken indgik
også i publikationen Danmarks Udenrigsøkonomi der blev udgivet til og med 2014.
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8.6 Statistikbanken
Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Udenrigshandel med varer i følgende
tabeller:
Den samlede udenrigshandel

•
•
•
•
•
•
•

UHV1: Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, sæsonkorrigering, art og tid (md.)
UHV2: Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, sæsonkorrigering, land og tid (md.)
UHV3: Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, art, land og tid (md.)
UHV4: Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, SITC-hovedgrupper, land og tid
(md.)
UHV5: Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, KONJ, land og tid (md.)
UHV6: Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, BEC, land og tid (md.)
UHV7: Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, SITC-hovedgrupper, land og tid
(md.)

Den detaljerede udenrigshandel (KN)

•
•

KN8MEST: Im- og eksport KN efter im- og eksport, varer, land, enhed, datakilde og tid (md.)
KN8Y: Im- og eksport KN efter im- og eksport, varer, land, enhed og tid (år)

Import og eksport (SITC)

•
•
•
•

SITC2R4M: Værdi af import og eksport efter SITC-hovedgrupper, land, im- og eksport og tid
(md.)
SITC2R4Y: Værdi af import og eksport efter SITC-hovedgrupper, land, im- og eksport og tid
(år)
SITC5R4M: Im- og eksport efter im- og eksport, SITC-hovedgrupper, land, enhed og tid
(md.)
SITC5R4Y: Im- og eksport efter im- og eksport, SITC-hovedgrupper, land, enhed og tid (år)

Dansk version af BEC klassifikation

•
•

BEC2M: Værdi af import og eksport efter BEC, land, im- og eksport og tid (md.)
BEC2Y: Værdi af import og eksport efter BEC, land, im- og eksport og tid (år)

Konjunkturbelysende (KONJ)

•
•

KONJ2M: Værdi af eksport (1000 kr.) efter KONJ, land, im- og eksport og tid (md.)
KONJ2Y: Værdi af eksport (1000 kr.) efter KONJ, land, im- og eksport og tid (år)

Indeks

•
•
•
•

UHIXM: Indeks for udenrigshandel med varer (2015=100) efter import og eksport samt
indekstype
UHIXY: Indeks for udenrigshandel med varer (2015=100) efter import og eksport samt
indekstype
SITCIXM: Indeks for udenrigshandel med varer (2015=100) efter im- og eksport, indekstype
og SITC-hovedgrupper
SITCIXY: Indeks for udenrigshandel med varer (2015=100) efter import og eksport,
indekstype og SITC-hovedgrupper
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8.7 Adgang til mikrodata
Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til
statistikkens anonymiserede mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.
Statistikkens anonymiserede mikrodata stilles også til rådighed for serviceopgaver mod betaling.
Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.
Udover statistikmaterialet beskrevet ovenfor indeholder grunddata diverse
identifikationsoplysninger (fx SE-nr.) og en opdeling på transaktionsarter (alm. køb/salg,
forarbejdning mv.). Identifikationsoplysninger muliggør samkørsel med andre erhvervsstatistikker.

8.8 Anden tilgængelighed
Statistikken er tilgængelig hos bl.a. OECD, FN, IMF og Eurostat, herunder Eurostats COMEXTdatabase.

8.9 Diskretioneringspolitik
Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

8.10 Diskretionering og databehandling
Fortrolige dataceller skjules, dvs. de indeholder ingen data, og afdækkes af sekundær
hemmeligholdelse om nødvendigt. Den sekundære hemmeligholdelse sikrer, at totaler ikke er
diskretioneret på 2-cifret KN-kapitler og 2-cifret SITC- niveau.
Ved udgangen af 2017 var 44 KN-varekoder i importen og 97 positioner i eksporten berørt af
hemmeligholdelse på det mest detaljerede niveau. I alt 135 KN-varekoder var berørt. Handel med
disse varer indgår kun i udenrigshandelsstatistikken på aggregeret niveau. De hemmeligholdte
varekoder udgjorde 1,4 pct. og 15,1 pct. af henholdsvis den samlede import og den samlede eksport i
2017.

8.11 Reference til metodedokumenter
Metoder og anvendte fremgangsmåder er beskrevet i detaljer i publikationen:

•

Udenrigshandel og Betalingsbalance - Kilder og Metode.

8.12 Dokumentation af kvalitetssikring
Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i
detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for
kvalitet.

9 Administrative oplysninger
Administrativt er statistikken placeret i kontoret Udenrigsøkonomi. Den statistikansvarlige er Søren
Rich, tlf. 39 17 33 36, e-mail: sri@dst.dk
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9.1 Organisation
Danmarks Statistik

9.2 Kontor, afdeling
Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik

9.3 Kontaktpersonens navn
Stefan Gottschalck Anbro

9.4 Kontaktpersonens funktion
Statistikansvarlig

9.5 Adresse
Sejrøgade 11, 2100 København Ø

9.6 E-mailadresse
sfb@dst.dk

9.7 Telefonnummer
51 60 58 46

9.8 Faxnummer
39 17 39 99
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