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Intrastat 

Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EU-

lande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til 

statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til 

skattemyndighederne.  

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering.  

Ved Intrastat rapportering skal man statistisk indberette al vareudveksling 

med de andre 26 EU-medlemslande (dvs. både køb og salg). For 

automatisk at kunne danne indberetningen, skal følgende oplysninger 

indtastes:  

 Kundens eller leverandørens landekode 

 Varens brugstarifnummer 

 Varens nettovægt 

 Transaktionsarten 

 

Intrastat og momsangivelse 

 

Der er en nær sammenhæng mellem de indberetninger, som 

virksomhederne skal sende til Intrastat, og oplysningerne på 

momsangivelsens rubrik A (EU-varekøb) og rubrik B (EU-varesalg). 

I rubrik A på momsangivelsen skal virksomheden oplyse fakturaværdien 

uden moms af varekøb fra leverandører i andre EU-lande.  

I rubrik B oplyses fakturaværdien uden moms af varesalg til virksomheder 

i andre EU-lande. 

I en række tilfælde skal der indberettes mere til Intrastat, end der påføres 

momsangivelsen. Denne forskel skyldes normalt returvarer og varer, som 

leveres uden faktura i afregningsperioden. 

Hvis der konstateres store forskelle mellem oplysningerne på 

momsangivelsens rubrik A/B og Intrastat, vil virksomheden kunne blive 

kontaktet af Danmarks Statistik, men det er således ikke et krav at de 2 

beløbsstørrelser skal være identiske. 
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Sådan oprettes Intrastat 

 

I DSM benyttes vinduet Intrastatkladde til at udfærdige de periodiske 

rapporter.  

Intrastatkladdelinjerne skal indeholde følgende nødvendige oplysninger: 

1 Åbn vinduet Brugstarifnumre via Økonomistyring – Opsætning – 
Intrastat, og angiv tarifnumrene for alle de varer, der købes og 
sælges. 

 

 

2 Åbn vinduet Transaktionsarter via Økonomistyring – Opsætning – 
Intrastat, og angiv de mulige Intrastat transaktionsarter (koderne kan 
ses i bilag, sidst i dette dokument). 

 

 

Værdier for transaktionsart angives under fanen Udenrigshandel før der 

bogføres salgs- eller købsordre i DSM.  
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3 Åbn vinduet Varekort via Lagermenuen, og klik på fanen 
Udenrigshandel.  

 

Påfør Brugstarifnr. og Nettovægt for varen. Nettovægten angives i kilo og 

oprundes til nærmeste hele tal. 

 

Intrastatkladdenavn 

 

Intrastatkladden findes i Økonomistyring – Finans – Periodiske aktiviteter - 

Intrastatkladder. 

Før der kan afrapporteres via Intrastatkladde, skal der oprettes et Intrastat 

kladdenavn, der dækker den pågældende måned, der rapporteres for. Da 

Intrastat rapporteres hver måned, skal der således på et år oprettes 12 

Intrastatkladdenavne. 

Bemærk! 

Intrastatkladdenavne er ikke opbygget på samme måde som andre 

kladdenavne i programmet. 
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1 Åben Intrastatkladde og klik derefter på Kladdenavne.  

2 Angiv et navn og en beskrivelse for hvert navn. Det anbefales, at der 
oprettes et entydigt Intrastatkladdenavn for hver måned, f.eks. 0901, 
0902, 0903 osv., der gælder Januar 2009, Februar 2009, Marts 2009 
osv. 

3 Angiv de relevante oplysninger i felterne på hver enkelt navnelinje.  

 Angiv statistiskperioden i feltet Statistikperiode som et firecifret 
nummer, hvor de første to cifre angiver året og de næste to 
måneden. Skriv f.eks. 0906 for juni 2009. 

 Feltet Rapporteret udfyldes automatisk, når du udfører kørslen 
Intrastat - dan diskette TS. Hvis du har brug for at udføre kørslen 
igen, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet. 

 

Udfylde Intrastatkladder 

 

Felterne i Intrastatkladden kan udfyldes manuelt eller ved at hente 

vareposter automatisk vha. en kørsel. 

1 Åbn vinduet Intrastatkladde via Økonomistyring – Finans – Periodiske 
aktiviteter – Intrastatkladder. 

2 Tryk på F6 i feltet Kladdenavn. Marker det kladdenavn, der skal 
bruges, og klik på OK. 
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3 Klik på Hent poster. Felterne Startdato og Slutdato indeholder allerede 
datoerne for statistikperioden i kladdenavnet. 

4 Man kan angive en procentdel (til dækning af transport og forsikring) i 
feltet Reguleringspct. (kostpris). Hvis der angives en procentdel, bliver 
feltet Statistisk værdi i kladden forholdsmæssigt højere. 

5 Klik på OK for at starte kørslen. 

 

Kørslen henter alle vareposter i statistikperioden og indsætter dem som 

linjer i Intrastatkladden.  

Hvis nogle oplysninger mangler, kan man angive dem i de relevante felter. 

For felterne ”Brugstarifnr.” og ”Nettovægt” gælder, at der ved angivelse af 

værdier i disse felter, vil komme spørgsmål, om man ønsker at opdatere 

varekortet med værdien, der er indtastet i intrastatkladdelinjen. Det er 

herved gjort muligt, at få opdateret varekartoteket fra intrastatkladden, 

således at oplysningerne ikke på forhånd skal være oprettet på varekortet. 
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For automatisk at kunne danne indberetningen, skal følgende felter være 

udfyldt på alle intrastatkladdelinjerne:  

 Kundens eller leverandørens landekode 

 Varens brugstarifnummer 

 Varens nettovægt 

 Transaktionsarten. 

 

Bemærk! 

Kørslen henter kun poster, der indeholder en landekode, der er angivet en 

Intrastatkode for (i vinduet Lande/områder, der findes under Opsætning – 

Programopsætning - Generelt).  

Det er derfor vigtigt, at du i dette vindue har angivet Intrastatkoder for de 

landekoder, som kørslen udføres for. Feltet er normalt ikke synligt i 

vinduet for Lande, men kan påføres ved Vis – Vis kolonne funktionaliteten 

(koderne for EU-intrastat lande kan ses i bilag, sidst i dette dokument). 

 

Indsende Intrastat 

 

Når Intrastatkladden er udfyldt, kan der udskrives rapporten Intrastat - 

kontrolliste for at sikre, at alle oplysningerne i kladden er korrekte. 

Derefter kan der udskrives en Intrastatrapport på en formular eller 

gemmes en rapport på en disk/fil, som efterfølgende kan sendes til 

skattemyndighederne. 
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Rapportere til Intrastat på blanketter 

Hvis man vil hente de oplysninger, der kræves på Intrastatblanketten fra 

de statistiske autoriteter, skal man udskrive rapporten Intrastat – blanket. 

Før man kan gøre dette, skal man forberede Intrastatkladden og udfylde 

den. 

Sådan rapporteres til Intrastat på blanketter 

1 Klik på Udskriv og derefter på Blanket. 

 

2 Klik på Filter i linjen Type under fanen Intrastatkladdelinje. Tryk på F6, 
og vælg én af følgende indstillinger: Modtagelse eller Afsendelse. 
Hvis man har både salgs- og købstransaktioner, skal man udfylde en 
separat blanket for hver type, så rapporten skal udskrives to gange. 

3 Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. 
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Rapportere til Intrastat på fil 

Man kan sende Intrastatrapporter via en filoverførsel til SKAT. Før man 

opretter filen, kan man udskrive en kontrolliste, der indeholder de samme 

oplysninger som filens. 

Sådan rapporteres til Intrastat på fil 

1 Klik på Udskriv og derefter på ”Dan diskette TS”. 

2 Angiv på fanebladet Indstillinger en sti og et filnavn for hvor 
udlæsningen ønskes gemt. 

3 Klik på OK. 

 

Ved rapportering via fil skal der IKKE vælges indstilling for Modtagelse 

eller Afsendelse. Filen må gerne indeholde begge valgmuligheder i 

modsætning til Blanketten.  

Hvis filen ønskes gendannet, skal man huske at feltet ”Rapporteret”, der 

findes under Intrastatkladdenavnet, udfyldes automatisk, når du udfører 

kørslen ”Dan diskette TS”. Hvis du har brug for at udføre kørslen igen, 

skal du først fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet 

Efterfølgende skal filen indlæses til SKAT, normalt via Tast-Selv service. 
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Bilag til Intrastat 

 

 

 

Kilde: Danmarks Statistik 
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