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1. Inledning 
I och med att Sverige blev medlem i EU och en del av den inre marknaden, upphörde 
möjligheten att hämta uppgifter från tulldokument till statistik om Sveriges varuhandel 
med övriga medlemsländerna. Därmed har det utvecklats ett statistiksystem inom EU 
för att direkt från företagen samla in uppgifter om in- och utförsel av varor mellan 
medlemsländerna. Statistiksystemet kallas Intrastat och har varit i drift sedan den 
1 januari 1993. Intrastatsystemet är baserat på grundläggande EU-regler som gäller i 
samtliga länder, men den praktiska tillämpningen skiljer sig något mellan 
medlemsländerna. Statistikmyndigheten SCB ansvarar för hela Intrastatundersökningen 
i Sverige.  
 
För att kunna belysa Sveriges totala utrikeshandel med varor sammanställs varje månad 
statistik om Sveriges varuhandel med andra EU-länder (Intrastat) och Sveriges 
varuhandel med länder utanför EU (Extrastat). Uppgifterna för Extrastat baseras på 
uppgifter som företagen lämnar till Tullverket vid all export och import av varor och 
levereras till SCB två gånger per månad. 
 
De grundläggande reglerna för Intrastat i Sverige finns i EU:s förordningar och i svensk 
lag och författningar (se Referenser). Denna handledning är en svensk tillämpning av 
dessa bestämmelser. Om anvisningarna i denna handledning inte ger ett entydigt besked 
gäller EU:s förordningar. 

2. Varför behövs uppgifter om varuhandel med EU-länder? 
Statistik över import och export är nödvändig som underlag till nationalräkenskaper och 
beräkning av betalningsbalans samt för att rapportera Sveriges totala export och import 
av varor med utlandet. Detaljerad varustatistik är också ett ofta använt underlag för 
beslutsfattare inom näringslivet, dess organisationer och offentliga myndigheter. Det är 
därför viktigt att alla företag som ingår i undersökningen också lämnar begärda 
uppgifter till Intrastat. 
 
EU:s ministerråd har konstaterat att information om varuhandeln mellan medlemsländer 
är väsentlig för att kunna visa den inre marknadens utveckling. Denna måste baseras på 
detaljerade varuuppgifter för att kunna belysa olika sektorer av näringslivets varuhandel 
inom gemenskapen och dess medlemsländer.  
 
Viktiga användare av statistiken är bland annat Finansdepartementet, Sveriges riksbank, 
Konjunkturinstitutet, Business Sweden, Svenskt Näringsliv, både svenska och utländska 
transport- och finansföretag, branschorganisationer, massmedier, forskningsinstitut, 
Europeiska centralbanken (ECB) samt EU-kommissionen.  
 
Månadsvisa uppgifter om Sveriges export och import av varor med utlandet finns 
inlagda i Sveriges Statistiska Databaser som är gratis tillgängliga för statistikanvändare. 
Se mer här: www.scb.se/statistikdatabasen. 

http://www.scb.se/statistikdatabasen
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3. Förändringar i Intrastat  
3.1 Förändringar från och med period 202101 
Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Varuhandeln till/från Storbritannien 
(England, Wales och Skottland) kommer från och med 1 januari 2021 skötas av 
Tullverket medan Nordirland blir kvar i EU:s inre marknad för varor. Detta innebär att 
varuhandeln med Nordirland fortsättningsvis ska lämnas in till Intrastat. Se mer på 
www.tullverket.se, fliken företag, hur du hanterar övergången. 
 
Ny landskod för Nordirland är XI som används från och med rapporteringsmånad 
202101. Rapportering av handel på landskod GB kommer ej vara möjlig (gäller ej 
reviderad data för tidigare perioder). 
 
Möjligheten att rapportera med EDI-filer för certifierade programvaror kommer att 
upphöra i april 2021. I och med detta tar vi endast emot XML-filer från certifierade 
programvaror. Kontakta er programvaruleverantör och se över möjligheten att använda 
XML-filer.  
OBS! IDEP.WEB kommer inte beröras av denna ändring. 
Om era uppgifter går att ta fram i Excel eller textformat kan vi hjälpa till med 
importformat i IDEP.WEB. 
 
Ett mindre antal varukodförändringar genomförs för referensår 2021. På vår 
uppgiftslämnarsida www.scb.se/intrastat kommer det finnas information om de 
varukoder som är berörda av ändringarna. 
 
3.2 Förändringar från och med period 202201 
Från och med januari 2022 kommer en ny EU-förordning ((EU) 2019/2152) börja gälla 
för Intrastatundersökningen. Den innebär att ett obligatoriskt mikrodatautbyte av 
utförseluppgifter mellan EU-länderna kommer att införas.  
 
Syftet med mikrodatautbytet är att förenkla framställningen av utrikeshandelsstatistik. 
En varutransaktion som rapporteras i ett medlemsland ska kunna användas som en 
datakälla för två medlemsländer. På sikt skulle denna nya datakälla kunna minska 
medlemsländernas egna insamling av införseluppgifter.  
 
Hur förändras ert uppgiftslämnande? 
För att möjliggöra mikrodatautbytet kommer två nya obligatoriska variabler införas i 
utförselsrapporteringen: ursprungsland och partner-ID (momsregistreringsnummer). 
Därutöver kommer tvåsiffriga transaktionstyper införas istället för ensiffriga som 
används idag.  
 
Från och med referensmånad januari 2022 börjar insamlingen av de två nya variablerna 
och de tvåsiffriga transaktionstyperna. Under våren 2021 kommer det att finnas 
möjlighet att skicka in testrapporter. 
 
Observera att ändringarna ovan endast gäller för rapportering av utförsel. 
Uppgiftslämnarskyldigheten för införsel påverkas inte i detta skede. 
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4. Vilka företag är uppgiftsskyldiga? 
SCB fastställer löpande vilka företag som är uppgiftsskyldiga, det vill säga företagen 
behöver inte själva hålla reda på om de har uppgiftsplikt eller inte. SCB:s underlag för 
beslut om uppgiftsplikt hämtas från den momsdeklaration som företaget lämnar till 
Skatteverket varje månad/kvartal. De uppgifter som används är värdet av varuförvärv 
från EU-länder (rad 20) och av varuleveranser till EU-länder (rad 35). De 
månadsvisa/kvartalsvisa uppgifterna summerar SCB till ett löpande 12-månadersvärde. 
 
Om ett företag har mottagit varor från EU till ett löpande 12-månadersvärde 
motsvarande 9 000 000 kr eller mer, blir företaget uppgiftsskyldigt för införsel. Om ett 
företag har levererat varor till EU till ett löpande 12-månadersvärde motsvarande  
4 500 000 kr eller mer, blir företaget uppgiftsskyldigt för utförsel. Om dessa gränser 
överskrids för båda flödena, ska företaget lämna både införsel- och utförseluppgifter.  
 
Uppgiftsskyldighet börjar från och med den månad som företaget överskridit tröskel-
värdet. Vid kvartalsmoms gäller första månaden i kvartalet. SCB meddelar då företaget 
om uppgiftsskyldigheten samt ber företaget lämna uppgifter om kontaktperson och om 
det avser att använda sig av ombud (se kapitel 5).  
 
Uppgiftsskyldighet gäller tills vidare, även om det löpande 12-månadersvärdet för 
utförsel eller införsel tillfälligt understiger tröskelvärdena. Om uppgiftsskyldigheten 
upphör, sänder SCB ett särskilt meddelande till företaget om detta. Två gånger per år 
plockar vi bort företag som ligger under tröskelvärdet. Företaget blir åter uppgifts- 
skyldigt om det kommer över tröskeln igen. 
 
Uppgifter insamlas till Intrastat med stöd av 7 § lagen (2001:99) om den officiella 
statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2015:3) om uppgifter till statistik avseende 
Sveriges handel med EU:s medlemsländer och (SCB-FS 2010:16) om uppgifter till 
statistik över vissa särskilda förflyttningar av varor. Detta innebär att företaget är 
skyldigt att lämna begärda statistikuppgifter. I det fall begärda uppgifter, trots 
påminnelser, inte lämnats kan företaget anmanas enligt 20 § lagen (2001:99) om den 
officiella statistiken att lämna begärda uppgifter. Om företaget inte följer anmaningen, 
föreläggs företaget att vid vite fullgöra uppgiftsskyldigheten.  
 
Uppgifter som en myndighet samlar in enbart för statistiskt ändamål får inte användas 
för annat ändamål, vilket framgår av 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). Denna lag gäller för uppgifter som lämnas till Intrastat. 
 
Vid behandling av personuppgifter, dvs. information som direkt eller indirekt kan 
hänföras till en person som är i livet, gäller lagen (2001:99) och förordningen 
(2001:100) om den officiella statistiken samt EU:s dataskyddsförordning (2016/679). 
 
4.1 Företagsändringar 
Byter företaget namn, adress, ombud eller önskar företaget dela upp Intrastatrapporter-
ingen på olika enheter, alternativt på flera kontaktpersoner, ska SCB omgående under-
rättas. SCB kan  i det senare fallet tilldela företaget tilläggsnummer till organisations-
numret. Om företaget inte har begärt att få flera tilläggsnummer, ska företaget endast 
ange 00 som tilläggsnummer. 
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Om företaget omorganiseras och får ett nytt organisationsnummer, ska SCB omgående 
underrättas om detta. Uppgifter till Intrastat lämnas på det gamla organisationsnumret 
tills det nya företaget övertar skattskyldigheten för momsen. Observera att Intrastat-
rapporteringen alltid lämnas på samma organisationsnummer som momsen.  

5. Uppgiftslämnande genom ombud 
Företaget kan antingen lämna uppgifter själv eller genom ombud. Uppgifter om 
ombudets organisationsnummer, namn, adress, telefonnummer, mejladress samt 
kontaktperson ska lämnas skriftligen till SCB, se Bilaga 6. Uppgifterna kan också 
mejlas till intrastat@scb.se. Om det uppgiftsskyldiga företaget byter ombud eller om 
företaget själv börjar rapportera, ska SCB informeras skriftligen om detta. Ansvaret för 
att lämnade uppgifter är korrekta vilar på det uppgiftsskyldiga företaget även då ombud 
används vid uppgiftslämnandet. Företaget kan använda sig av ombud på två olika sätt: 
antingen genom att anlita ett eller flera ombud eller genom att helt överlåta 
uppgiftslämnandet till ett ombud. 
 
5.1 Anlita ombud 
Om företaget anlitar ombud ska ombudet/ombuden samt det uppgiftsskyldiga företaget 
lämna uppgifter. Har ombudet/ombuden rapporterat företagets hela varuhandel, måste 
företaget bekräfta detta genom att lämna en nollrapport (se kapitel 11). Påminnelse om 
utebliven Intrastatrapport sänds till det uppgiftsskyldiga företaget. 
 
5.2 Överlåta till ombud 
Företag kan överlåta hela sitt uppgiftslämnande till ett ombud som varje månad lämnar 
uppgifter till Intrastat för hela företagets totala varuhandel. I detta fall ska endast ombudet 
lämna uppgifter. Påminnelse om utebliven Intrastatrapport sänds till ombudet. 

6. När ska uppgifterna lämnas? 
Uppgifterna ska rapporteras per kalendermånad och vara SCB tillhanda senast den 10:e 
arbetsdagen efter referensmånadens utgång enligt nedanstående tidsplan för 2021.  
 
2021: 

Referensmånad Sista inlämningsdag Referensmånad Sista inlämningsdag 

Januari 12/2 Juli 13/8 
Februari 12/3 Augusti 14/9 

Mars 16/4 September   14/10 
April 17/5 Oktober   12/11 
Maj 14/6 November   14/12 
Juni 14/7 December   17/1-22 

 
Med referensmånad avses den månad då varorna tas emot (införsel) eller avsänds 
(utförsel). Även om fakturan är daterad tidigare eller senare än leveransmånaden, ska 
uppgifterna hänföras till leveransmånaden. Anpassningar kan i undantagsfall göras till 
momsmånad. I dessa fall blir referensmånad samma månad som inköp/försäljning tas 
upp i momsdeklarationen. Vid delfakturering gäller alltid leveransmånad. 

mailto:intrastat@scb.se
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6.1 Påminnelse 
Om uppgifter inte har lämnats inom fastställd tid, får uppgiftslämnaren en skriftlig 
påminnelse. I det fall uppgifter inte lämnats trots påminnelse, kan företaget anmanas 
enligt 20 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken att lämna begärda uppgifter. 
Om företaget inte följer anmaningen, föreläggs företaget att vid vite fullgöra uppgifts-
skyldigheten.  
 
6.2 Arkivering av Intrastatrapporter 
SCB rekommenderar att Intrastatrapporterna arkiveras i minst ett år. Kontakter med 
uppgiftslämnare underlättas om tidigare Intrastatrapporter har sparats.  
Om webblanketten IDEP.WEB används sparas Intrastatrapporterna automatiskt. 

7. Vad ska rapporteras till Intrastat? 
Med få undantag ska all införsel av varor till Sverige och all utförsel av varor från 
Sverige rapporteras till Intrastat. Det vill säga det fysiska varuflödet mellan Sverige och 
andra EU-länder ska rapporteras. Med vara avses lös egendom. 
 
• Utförsel och införsel ska rapporteras var för sig.  
 
• Varuförflyttningar i samband med lönbearbetning ska rapporteras till Intrastat (se 

kapitel 16). 
 
• Leasing och uthyrning (se kapitel 17) samt användarlicenser (se kapitel 20) 

behandlas på särskilt sätt. 
 

• Uppgifterna ska lämnas oavsett om leveransen medför någon penningtransaktion 
eller inte. Värdet som ska anges är varans marknadsvärde. 

 
• Uppgifterna kan lämnas i aggregerad form. Detta innebär att om varorna utförs eller 

införs vid skilda tillfällen (flera sändningar) under en kalendermånad och uppgifterna 
om medlemsland, transaktionstyp och statistisk varukod (KN) är gemensam, kan 
dessa sändningars uppgifter summeras och rapporteras som en sammanslagen 
varupost. 

8. Vad ska inte rapporteras till Intrastat? 
Handel med tjänster som inte omfattar varuleveranser ska inte rapporteras till Intrastat. 
Som tjänster klassificeras bland annat överlåtelse av upphovsmannarätter, patent, 
licenser1, varumärken och liknande rättigheter, reklam- och annonstjänser, 
konsulterings-, produktutvecklings- och bokföringstjänster och dylikt samt andra 
immaterialfall.  
 
Reparationer ska inte rapporteras till Intrastat utan ses som tjänst (se avsnitt 16.1). 
 
Elektricitet (elektrisk energi) samlas in via särskild uppgiftsinsamling (se avsnitt 22.7). 
 
                                                 
1 Användarlicenser till datorprogram ska i vissa fall rapporteras till Intrastat. För mer information om 
   användarlicenser se kapitel 20, Rapportering av programvaror. 
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I vissa fall ska handel av varor inte rapporteras till Intrastat. För utförlig förteckning 
över varor som inte ska rapporteras till Intrastat se bilaga 1.  

9. Hur är sambandet mellan Intrastat och momsdeklarationen? 
Det är ett nära samband mellan de uppgifter som lämnas till Intrastat och de uppgifter 
som lämnas i momsdeklarationen på rad 20 och 35.  
 
9.1 Avstämning mot momsdeklarationen 
I momsdeklarationen ska företaget uppge värdet av varuinköp från EU (införsel) och 
värdet av varuleveranser till EU (utförsel). På rad 20 redovisar företaget värdet av 
varuinköp från annat EU-land samt överföring från egen verksamhet i annat EU-land. 
På rad 35 i momsdeklarationen ska företaget redovisa värdet av varuleveranser till andra 
EU-länder och värdet av varuöverföringar som gjorts till en egen filial eller till en egen 
verksamhet i ett annat EU-land.  
 
Uppgiftsskyldiga till Intrastat bör försäkra sig om att uppgifter om varuinköp (rad 20) 
och varuleveranser (rad 35) också rapporteras till Intrastat. För att säkerställa 
fullständigheten i avlämnade uppgifter till Intrastat gör SCB en avstämning mot dessa 
värden. SCB tar hänsyn till om företagen redovisar sina uppgifter kvartalsvis till Skatte-
verket. 
 
Försäljningsuppgifter som företaget lämnar i ’Periodisk sammanställning för varor…’ 
till Skatteverket kan ej överföras till Intrastatundersökningen. I sammanställningen 
lämnas uppgift om köpares VAT-nummer, land och värde. Det framgår däremot inte 
vilka sorters varor företaget har sålt och i vilka volymer. 
 
9.2 Intrastat innehåller dock mer än momsdeklarationen 
Under vissa omständigheter redovisas uppgifter till Intrastat som inte ska anges på rad  
20 och 35 i momsdeklarationen. 
• Varuleveranser för eller efter lönbearbetning. 
• Varor som levereras utan faktura. 
• Varor som företag köper från privatperson. 
• Varor som företag säljer till privatperson, bortsett från nya transportmedel. 
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Anvisningar för rapportering  

10. Hur ska uppgifterna lämnas? 
Uppgifter kan rapporteras till SCB på följande sätt: 
 

 Webblanketten IDEP.WEB, även på engelska (10.1) 
 Annan godkänd programvara (10.2) 

 
10.1 Rapportera med webblanketten IDEP.WEB 
Uppgifter registreras manuellt eller genom import av datafiler från uppgiftslämnarens 
ekonomi-, fakturerings- eller logistiksystem.  
 
Inloggningsuppgifter kan du beställa genom att mejla till intrastat@scb.se 
Uppge:  

• Organisationsnummer + tilläggsnummer 
• Att du vill ha inloggningsuppgifter till IDEP.WEB så mejlar vi dessa till dig. 

Inloggningsuppgifterna gäller för både in- och utförsel. 

Kom ihåg att spara dina inloggningsuppgifter! 

För att logga in gå till webbplats www.scb.se/idepweb 

Där hittar du även guider för hur du enklast kommer igång och hur du kan importera filer. 
 
10.2 Rapportera med annan programvara (mejl eller webböverföring)  
Uppgiftslämnare som har egna system (egenutvecklade eller inköpta programvaror), kan 
utforma sina meddelanden i ett fastställt format för direktöverföring till SCB. Före start 
av löpande rapportering måste uppgiftslämnaren genomföra testöverföringar med 
godkänt resultat för att SCB ska godkänna programvaran för överföring till Intrastat.  
 
De programvaror som SCB har godkänt för elektronisk Intrastatrapportering finns 
redovisade på SCB:s webbplats för Intrastat, www.scb.se/intrastat under länken Lämna 
Intrastatuppgifter via certifierad programvara. 
 
Där finns även information och detaljerade anvisningar för hur man ska utforma 
meddelanden för filöverföring till SCB ”1: Riktlinjer för implementering av XML i 
Intrastat”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:intrastat@scb.se
http://www.intrastat.scb.se/annanpgvlista.asp
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BE 
BG 
CY 
DK 
EE 
FI 
FR 
GR 
IE 
IT 
HR 
LV 
LT 
LU 

Belgien 
Bulgarien 
Cypern 
Danmark 
Estland 
Finland 
Frankrike 
Grekland 
Irland 
Italien 
Kroatien 
Lettland 
Litauen 
Luxemburg 
 

MT 
NL 
XI 
PL 
PT 
RO 
SK 
SI 
ES 
CZ 
DE 
HU 
AT 

Malta 
Nederländerna 
Nordirland 
Polen 
Portugal 
Rumänien 
Slovakien 
Slovenien 
Spanien 
Tjeckien 
Tyskland 
Ungern 
Österrike 
 

Transak- 
tionstyp 

Ange ensiffrig kod enligt tabellen nedan, som visar vilken typ av tran-  
saktion som varit aktuell för respektive varupost. 

Koderna beskrivs översiktligt nedan. En utförlig förteckning över tran-  
saktionstyperna anges i bilaga 2. 
1   Köp/försäljning av varor, flytt av eget lager 
2   Retur/ersättning av varor (se kapitel 14) 
3   Varuleveranser inom ramen för biståndsprogram/hjälpleveranser 
     Gåvor 
4   Varuleveranser för lönbearbetning (se kapitel 16) 
5   Varuleveranser efter lönbearbetning (se kapitel 16) 
6   Nationell kod, används ej i Sverige 
7   Varuleveranser för gemensamma försvarsprojekt/regeringsprojekt 
8   Byggnadsmaterial/utrustning för arbeten enligt allmänna byggnads-    
     eller anläggningsavtal med samlingsfaktura (se kapitel 24) 
9   Övriga transaktioner 

Statistisk  
varukod 

Statistisk varukod (även kallad KN-kod) är de första åtta siffrorna av den varukod som  
framgår av tulltaxan (se bilaga 4). Vi rekommenderar att leverantören anger varukoden på 
fakturan. För information om var de statistiska varukoderna finns tillgängliga, se nedan. 

Ange statistisk varukod enligt den Kombinerade Nomenklaturen (KN), 8 siffror. 

Statistiska varukoder kan fås på följande sätt: 
• På fakturan, till exempel customs code, taric code. 
• Den Kombinerade Nomenklaturen finns tillgänglig på  
   www.scb.se/intrastat  
 tulltaxan.tullverket.se (kryssa i export endast 8 siffror, mot import 10 siffror). 
• Enstaka KN-koder kan fås genom Intrastat helpdesk. 

Vid införsel avses med avsändande medlemsland, det medlemsland från vilket varan ursprung-
ligen avsänts för utförsel till Sverige antingen direkt eller via ett annat land. 
Vid utförsel avses med mottagande medlemsland, det vid utförseltillfället sist kända medlems-
landet till vilket varan är avsedd att utföras från Sverige.  
 Vissa områden tillhör EU, men ingår inte i dess mervärdesskatteområde. Varor till eller från  
dessa områden ska inte tas med i Intrastatrapporteringen. Sådana områden är bl.a. Åland,  
Ceuta, Melilla, Kanarieöarna, Gibraltar, Färöarna och Grönland. 
Landskoden ska anges med ISO-landskod (tvåbokstavskod). 
 

Mottagande  
eller  
avsändande  
medlemsland 

 
10.3 Vilka uppgifter ska lämnas i Intrastatrapporten?  
        Dessa sex variabler samlar vi in i Intrastat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

http://www.scb.se/intrastat
http://tulltaxan.tullverket.se/#!/taric/nomenclature/sbn?sd=2018-12-13&d=E&cc=&l=sv&ql=sv&ea=false
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För vissa varor ska annan kvantitet anges, t.ex. liter, styck, par. Vilka statistiska varukoder  
detta gäller och vilken sorts enhet som ska användas finns specificerat i den Kombinerade  
Nomenklaturen och på www.scb.se/intrastat. Annan  

kvantitet 
Kvantiteten anges utan decimaler och utan enhet (t.ex. 910,4 liter anges som 910). 
 
I de fall uppgift saknas för Annan kvantitet så gör en rimlig uppskattning av kvantiteten. 

Fakturerat  
värde 

Fakturerat värde är det belopp som fakturerats för varan och som ska ingå i beloppen på rad 20 och 35 i  
momsdeklarationen. Om kostnader för frakt och försäkring enligt leveransvillkoren ingår i fakturan ska 
även dessa tas med. Om frakt och försäkring däremot är särredovisade ska dessa inte redovisas till 
Intrastat. Kostnader för emballage ska räknas med i värdet. Om ett fakturabelopp saknas, ska varorna 
rapporteras till det belopp som skulle ha fakturerats vid normal försäljning eller normalt köp. Saknas sådant 
värde bör reglerna för tullvärdeberäkning användas. Moms och eventuella punktskatter ska inte ingå. 
  
 
 
 
 

Ange fakturerat värde i svenska kronor i heltal. Om värdet på fakturan är angivet i annan valuta, ska det 
räknas om till svenska kronor. I IDEP.WEB sker omräkningen till svenska kronor automatiskt. Om annan 
godkänd programvara används ska antingen dagskursen för leveransen eller den tullkurs som fastställts för 
månaden användas. Valutasäkrade kurser får däremot inte användas. För mer information och länk till 
aktuella valutakurser gå in på www.scb.se/intrastat och välj valutakurser under rubriken ”Se även”.  

Inaktiva transportmedel (t ex containrar, lastpallar, lådor etc.) som används för att underlätta transport av 
varor skall inte tas med i Intrastat såvida de inte är föremål för handelstransaktion (fakturering sker). 

Nettovikt 
Ange varupostens nettovikt exklusive emballage. För vissa varor behöver inte nettovikt anges.  
För mer information se www.scb.se/intrastat. 

Vikten anges normalt i hela kg. I de fall gram förekommer kan vikten anges med upp till 
tre decimaler. Noll kan inte anges.  
 
I de fall viktuppgifter saknas så gör en rimlig uppskattning av vikten. 
 

Pappersblankett IDEP  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Nollrapport 
Har företaget inte några leveranser till eller från övriga medlemsländer under en månad, 
ska en nollrapport lämnas.  
 
I IDEP.WEB görs detta genom att ”Nollrapport” markeras i Steg 2.  
 

12. Tilläggsrapport 
IDEP.WEB-användare kan göra ett tillägg till en tidigare rapport genom att lämna 
ytterligare en rapport för perioden med resterande varuposter. 
 
 

 

http://www.scb.se/intrastat
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Tillämpningsanvisningar 

13. Kreditnotor 
En kreditnota som beror på retur av vara ska rapporteras enl. kap 14. 
En feldebiterad, prisjusterad eller en i efterhand rabatterad vara ska rättas enl. kap.15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KREDITNOTA 

Retur av vara, 
ersättningsleverans 

Prisjustering 
Rabatter 

Feldebiterad 
 
 

 

 Redovisas på det flöde 
varan går  

(ftg skickar tillbaka en 
vara till annat EU-land 

=utförsel/ ftg  får tillbaka 
en vara = införsel ) 

Transaktionstyp 2 anges 
 

Över 
50 000kr Under 50 000kr 

Ingen åtgärd 

Om varuposten 
inte kan 

härledas till 
specifik leverans 

=ingen åtgärd 

Om varuposten kan härledas 
till en leverans, mejla rättelse 

till intrastat@scb.se 
Se vidare i texten hur rättelsen 

ska se ut 

mailto:intrastat@scb.se
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14. Retur av varor och ersättningsleveranser 
 
14.1 Returer 
 
Rapporteringsmånad är den månad returen sker. Transaktionstyp 2 (se bilaga 2) anges. 
Som fakturerat värde anges värdet för den returnerade varan (obs positivt värde inte 
minus). 
 
Retur av vara ska rapporteras i den riktning varan går 
 

• Ett företag i Sverige skickar en vara i retur, rapporterar det som utförsel med 
transaktionstyp 2. 

• Ett företag i Sverige som får en vara i retur rapporterar det som införsel med 
transaktionstyp 2 
 

14.2 Ersättningsleveranser 
 
Rapporteringsmånad är den månad ersättningsleverans sker. Transaktionstyp 2 anges.  
Som fakturerat värde anges värdet för varorna i ersättningsleveransen (obs positivt 
värde inte minus). 
Ersättningsleveranser ska rapporteras i den riktning varan går. 
 

• Om det svenska företaget tar emot en ersättningsleverans rapporteras det som 
införsel med transaktionstyp 2. 

• Om det svenska företaget skickar en ersättningsleverans rapporteras det som 
utförsel med transaktionstyp 2. 

 
Företag endast uppgiftsskyldig för införsel: 
Ska inte rapportera en vara som skickas i retur eller ersättningsleverans till ett annat EU 
land. 
 
Företag endast uppgiftsskyldig för utförsel: 
Ska inte rapportera mottagna returer eller ersättningsleveranser från ett annat EU-land. 
 
Om varuleveransen och returneringen sker under samma månad kan man dra av 
returvaran direkt från varuleveransen. Dvs rapportera nettovikten och nettovärdet av den 
reella införseln/utförseln av varan.  

15. Rättelser  
Uppgiftsskyldigt företag eller ombud som upptäcker att insända uppgifter är felaktiga ska 
snarast skicka in en skriftlig rättelse. Det går inte att själv korrigera i en redan inskickad 
rapport. Om den inskickade rapporten är helt felaktig går det bra att sända in en ny  
korrekt rapport och meddela oss detta via mejl till intrastat@scb.se. Vi kommer därefter 
att radera den felaktiga rapporten.  
 
Rättelser av värde behöver inte lämnas om skillnaden mellan det ursprungliga värdet och 
det rätta värdet understiger 50 000 kr per varupost. Felaktig landskod, varukod eller om 
betydande fel har lämnats i vikt eller på annan kvantitet ska varuposten alltid rättas. 



 15 

 
Bonus och mängdrabatter ska endast rapporteras om de kan härledas till en specifik 
varuförsändelse.  
 
Rättelsen ska innehålla: 
Organisationsnummer, flöde (införsel/utförsel) samt vilken period rättelsen avser. För 
varje varupost som ska rättas anges varukod, landskod, transaktionstyp, vikt, annan 
kvantitet och det nya värdet (t.ex. ursprungliga värdet minus krediteringen). Observera att 
minusvärden inte får anges.  
 
Rättelse mejlas till intrastat@scb.se 
 
Exempel: 
Det svenska företaget köper varor till ett värde av 180 000 kr av ett estniskt företag. 
Varorna faktureras och levereras till Sverige i mars. En del av varorna har skadats, men 
de returneras inte. Det estniska företaget skickar i maj en separat kreditnota på 70 000 kr. 
Svenska företaget måste skicka en rättelse till Intrastat där det fakturerade värdet anges 
till 110 000 kr (180 000-70 000=110 000). 

16. Lönbearbetning  

16.1 Vad är lönbearbetning och reparation? 
Lönbearbetning omfattar ingrepp t.ex. ombyggnad, tillverkning, montering, utbyggnad 
eller renovering, som syftar till att åstadkomma en ny eller en ordentligt förbättrad vara. 
Detta betyder inte nödvändigtvis att varan klassificeras med en annan varukod efter 
lönbearbetningen. Dessutom gäller att en vara som utförs/införs för någon form av 
bearbetning därefter ska återinföras/återutföras efter denna bearbetning för att det ska 
betraktas som lönbearbetning. 
 
Varuleveranser för och efter lönbearbetning ska rapporteras till Intrastat. 
 
Reparation innebär att varan återställs till den ursprungliga funktionen. Avsikten är 
endast att säkerställa varans funktionsförmåga, vilket kan betyda viss ombyggnad eller 
utbyggnad men som inte påverkar varans grundläggande egenskaper.  

 
Varuleveranser för och efter reparationer ska inte rapporteras till Intrastat (se bilaga 2). 
 
16.2 Hur ska lönbearbetning rapporteras till Intrastat? 
Utförsel respektive införsel för lönbearbetning ska rapporteras till Intrastat. Som 
fakturerat värde rapporteras det värde som varan har vid utförsel respektive införsel. 
Kod 4 anges som transaktionstyp.  
 
Vid återinförsel respektive återutförsel efter lönbearbetning ska som fakturerat värde 
anges varans värde vid utförsel från/införsel till Sverige plus värdet av det utförda 
arbetet. Kod 5 anges som transaktionstyp.  
 
Om företaget är uppgiftsskyldigt att rapportera endast ett flöde (det vill säga antingen 
utförsel eller införsel) behöver uppgifter endast lämnas för detta flöde (se exempel 
nedan). Det betyder att ett företag som endast är uppgiftsskyldigt för utförsel inte 
behöver lämna införselrapport då en vara tas emot för att lönbearbetas alternativt då en 
vara tas emot efter det att den har lönbearbetats. Däremot måste företaget lämna 

mailto:intrastat@scb.se
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uppgifter om utförsel. Motsvarande regel gäller även för företag som endast är 
uppgiftsskyldiga för införsel. 

Exempel: 
Ett svenskt företag skickar en vara för lönbearbetning till ett annat 
EU-land

Utförsel rapporteras till 
Intrastat.

•Varans värde anges
•T.ex. 100’ kr
•Transaktionstyp 4

Införsel rapporteras till 
Intrastat.

• Tidigare rapporterat 
varuvärde plus 
kostnaden för utfört 
arbete anges 

• T.ex. 100’ + 50’ kr
• Transaktionstyp 5

EU-land

Sverige

Utförsel rapporteras till 
Intrastat.

•Varans värde anges
•T.ex. 100’ kr
•Transaktionstyp 4

EU-land

Sverige

Uppgiftsskyldig för utförsel och införsel Uppgiftsskyldig för utförsel men inte införsel

 
16.3 Vad ska inte rapporteras till Intrastat som lönbearbetning? 
Varor som endast utförs/införs för någon form av bearbetning utan avsikt att återinföras 
eller återutföras efter det att bearbetningen är klar ska inte betraktas som 
lönbearbetning. Istället ska dessa varor rapporteras som en vanlig varuförflyttning med 
transaktionstyp 1. Som fakturerat värde anges varans värde vid tiden för utförsel 
alternativt införsel. 

17. Leasing och uthyrning 
Finansiell leasing av varor ska rapporteras till Intrastat. Rapporteringsperiod är den 
månad som varan levereras eller mottages. Som fakturerat värde anges varans 
marknadsvärde. Den periodvisa leasingavgiften/hyran ska inte rapporteras till Intrastat. 
Kod 1 anges som transaktionstyp.  
 
Finansiellt leasingavtal: Ett leasingavtal där ekonomiska risker och fördelar 
förknippade till äganderätten överförs från leasegivaren till leasetagaren. Vid 
kontraktstidens utgång blir leasetagaren ägare till varan.  
 
Varor för operationell leasing/uthyrning ska inte rapporteras till Intrastat om perioden är 
högst 24 månader. Avser perioden mer än 24 månader skall uppgifterna redovisas till 
Intrastat på samma sätt som finansiell leasing. 
 
Operationellt leasingavtal: Ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal är ett 
operationellt leasingavtal.  
 
Vid svårighet att skilja mellan operationell och finansiell leasing är ett tecken på 
finansiell leasing att leasetagaren tar upp hyresobjektet som tillgång i balansräkningen.  
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18. Trepartshandel 
Med trepartshandel i Intrastat avses varutransaktioner, där tre företag i två eller ibland 
tre olika medlemsländer är aktiva parter i transaktionen. Som huvudregel gäller att 
uppgiftsskyldiga till Intrastat i Sverige är de företag som säljer varor till eller köper 
varor från en momsregistrerad handelspartner i ett annat medlemsland och att dessa 
varor har passerat svensk gräns.  
 
Exempel på vem som normalt är uppgiftsskyldig i några olika fall: 
 
 
18.1 Trepartshandel inom EU 
 
1. 
Ett företag i Sverige (mellanhand, A) 
köper varor i Tyskland (B) och varorna 
levereras direkt till en kund i Frankrike 
(C). Det svenska företaget ska inte 
rapportera denna varutransaktion till 
Intrastat i Sverige, eftersom dessa varor 
aldrig passerat genom Sverige. 

 
 

2. 
Ett företag i Sverige (A)    säljer varor 
till Tyskland (B) men varorna levereras  
direkt till ett annat företag i Sverige  
(A)  . Ingen Intrastatrapport ska 
lämnas, eftersom varorna aldrig lämnat 
Sverige. 

 
 
 
 
 
 
3. 
Ett företag i Sverige (A)     säljer varor 
till Tyskland (B) och varorna levereras 
direkt från annat svenskt företag 
(tillverkare, A)    till kunden. Det 
säljande företaget (A)     som fakturerat 
varorna till Tyskland ska rapportera 
utförseln till Tyskland. 
 

 
 
 

 
             
  

 
 



 
  

 

4. 
Ett företag i Sverige (A)     säljer varor 
till ett annat företag i Sverige (A)   . 
Varorna levereras direkt från Tyskland 
(B) till företag (A)    . Företag (A)     ska 
lämna införseluppgifter i Sverige. 
Företag (A)     ska förvissa sig om att 
företag (A)  inte lämnar samma 
uppgifter till Intrastat. 
  

 
 
 
 

5.                       
Ett företag i Sverige (A) köper varor 
från ett företag i Danmark (B) och 
varorna levereras direkt från 
tillverkare/lager i Tyskland (C) till 
Sverige. Köparen rapporterar uppgiften 
till Intrastat som införsel från Tyskland. 

            
  
 
 
18.2 Trepartshandel där icke EU-land är involverat 
Ett företag i Sverige köper varor från USA. Varorna levereras via Tyskland där varorna 
förtullas. Köparen rapporterar uppgiften till Intrastat som införsel från Tyskland. 
Det omvända när ett företag i Sverige säljer varor till USA. Varorna går från Sverige 
till Tyskland där varorna förtullas. Säljaren rapporterar utförsel till Tyskland i Intrastat. 
 
Ett företag i Sverige köper varor från Kina. Varorna levereras via Frankrike men 
förtullas i Sverige. Köparen rapporterar inte uppgiften till Intrastat, eftersom varorna har 
förtullats i Sverige. Det omvända när företag i Sverige säljer varor till Kina och varorna 
förtullas ut från Sverige. Varorna transporteras därefter till Frankrike för 
vidarebefordran till Kina. Säljande företag skall inte ta upp utförsel från Sverige till 
Frankrike. 

19. Lager i utlandet 
Ett svenskt företag som levererar en vara till ett lager i annat EU-land ska rapportera 
utförsel till detta land. Rapporteringsperiod är den månad som varan levereras. Om 
fakturavärdet saknas ska värdet uppskattas. Flytt till eget lager ska rapporteras med 
transaktionstyp 1. 
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Tullager – Importerade varor från icke EU-land som befinner sig på EU:s territorium 
utan att vara införtullade. Varorna kan därefter bli införtullade för fri cirkulation i EU:s 
territorium eller återexporteras till land utanför EU. 

20. Rapportering av programvaror 

20.1 Programvara installerad i någon produkt – programvarupaket 
Programvara installerad i någon produkt, t.ex. en dator, en mobiltelefon eller en 
personbil, betraktas som vara och ska ingå i varuvärdet som rapporteras till Intrastat. 
Programvaran ska redovisas på samma varukod som den produkt programvaran är 
installerad i. Programvaran ska därför inte särredovisas i Intrastat. Om 
användarlicensavgifter ingår i paketet ska även dessa redovisas som en del av paketet 
och inte särredovisas.  
 
20.2 Standardprogramvara 
Leveranser av standardprogramvara som mjukvara med medium (cd-skiva e.d.) ska 
betraktas som vara och rapporteras till Intrastat.  
 
Med standardprogram avses program som är allmänt tillgängliga för användare och som 
dessa har möjlighet att använda efter begränsad instruktion. Till denna kategori hör 
program som används i person- och hemdatorer för ordbehandling, kalkylering, spel 
m.m. Tillhandahållande av standardprogram anses normalt utgöra en varuomsättning 
som ska rapporteras till Intrastat när tillhandahållandet sker på ett materiellt medium 
såsom CD-skivor.  
 
Som fakturerat värde anges värdet av standardprogramvaran (mjukvaran plus mediet). 
Ofta köper eller säljer man flera användarlicenser för samma standardprogramvara som 
kan installeras på flera datorer. Dessa användarlicensavgifter ska ingå i varuvärdet och 
redovisas på samma varukod som mediet, t.ex. en CD-skiva. Detta även om övriga 
användarlicenser för standardprogramvaran i fråga tillhandahålles och betalas vid ett 
senare tillfälle.  
 
Som tjänst räknas periodiskt återkommande licensbetalningar (förnyelser av licenser) 
och programvaruuppdateringar som levereras via internet. Dessa tjänster ska inte 
rapporteras till Intrastat. Fysiska följdleveranser som inte faktureras utan har ingått i 
tidigare försäljning eller köp ska inte heller rapporteras till Intrastat. 
 
20.3 Skräddarsydd programvara 
Leveranser av skräddarsydd programvara (beställd och anpassad till kund) ska betraktas 
som tjänst och därmed inte rapporteras till Intrastat. 
 
Med skräddarsydda program avses program som utvecklas på beställning av användare 
efter specifika krav från denne. Tillhandahållande av sådana program anses alltid utgöra 
en tjänsteomsättning som inte ska rapporteras till Intrastat. Detta gäller även om det 
utförda arbetet presenteras för beställaren på ett materiellt ting (vara) i form av t.ex. CD-
skiva. 
 
20.4 Övriga rättigheter till programvara samt handel via Internet 
Överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätter, patenträtter, licensrättigheter, 
varumärkesrättigheter och liknande rättigheter till programvaror ska inte rapporteras till 
Intrastat. Användarlicenser till programvaror ska medräknas i varuvärdet i vissa fall (se 
avsnitten 20.1 och 20.2). 
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All handel med varor som levereras via internet ska betraktas som tjänstehandel och ska 
därför inte rapporteras till Intrastat. Varor som köps eller säljs över internet, men som 
inte levereras via internet, ska dock rapporteras till Intrastat. 
 
Film- och musikprodukter ska behandlas på samma sätt som programvaror.  

21. Delleveranser 
Med delleveranser avses försändelser av en vara, som av transporttekniska eller andra 
skäl har monterats ned till delkomponenter för att levereras i flera sändningar, 
exempelvis stora maskiner. Ofta sker även faktureringen i omgångar.  
 
Oberoende av faktureringstidpunkten, rapporteras det totala värdet av delleveranserna 
till Intrastat då den slutliga varuleveransen har mottagits eller avsänts. En varukod anges 
som beskriver varan i komplett skick. Som värde anges varans totalpris. 

22. Särskilda varuförflyttningar 
I det följande ges en beskrivning av de regler som gäller för rapportering av så kallade 
Särskilda varuförflyttningar, som är en kompletterande uppgiftsinsamling till de 
uppgifter som ska lämnas i Intrastatundersökningen.  
 
Undersökningen omfattas av varor eller varurörelser som på sin speciella grund och 
höga transaktionsvärde berättigar till särskilda förenklade regler såsom varu-, annan 
kvantitet och landskoder. För företag som är berörda av denna handel finns mer 
omfattande anvisningar att tillgå på www.scb.se/sarskildavaruforflyttningar 
 
Vid rapportering till Särskilda varuförflyttningar är det viktigt att rapportering inte 
också görs till Intrastatundersökningen, eftersom det då blir en dubbelrapportering. 
 
Undersökningen innefattar följande: 
• industrianläggningar 
• fartyg och flygplan 
• varor som levereras till fartyg och flygplan 
• varor som levereras till och från off shore-anläggningar 
• havsprodukter 
• rymdfarkoster 
• elektricitet och gas 
 
22.1 Industrianläggningar 
För rapportering av utförsel och införsel av industrianläggningar med ett värde som 
överstiger 3 miljoner euro är det i vissa fall möjligt att tillämpa förenklad rapportering. 
Förenklingen avser särskilda varukoder inom KN-nomenklaturen. 
 
Med hel industrianläggning avses en kombination av maskiner, apparater, redskap, 
utrustning, instrument och material som är avsedda att tillsammans fungera som en 
storskalig enhet för framställning av varor eller utförande av tjänster. 
 
22.2 Fartyg, flygplan 
För köp/försäljning (införsel/utförsel) av fartyg och flygplan ska överlåtelse av 
äganderätt rapporteras till Intrastat. Äganderätt till ett fartyg eller flygplan definieras 
som en fysisk eller juridisk persons registrering som ägare till ett fartyg eller flygplan. I 

http://www.scb.se/sarskildavaruforflyttningar
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de fall överlåtelsen tas upp i momsdeklarationen som EU-handel ska i normalfall 
rapportering till Intrastat ske enligt gällande regler.  
 
Vid leasingförfarande ska enbart finansiell leasing medtas under förutsättning att 
leasingen påverkat företagets balansräkning. Operationell leasing undantas. 
 
Utförsel och införsel av fartyg och flygplan för eller efter lönbearbetning ska 
rapporteras, men inte reparation (se kapitel 16). 
 
Med fartyg avses ”skepp konstruerade för öppen sjö” som har en längd av minst tolv 
meter och en bredd av minst fyra meter. Krigsfartyg inkluderas.  
 
Med flygplan avses sådana som används för civilt bruk av ett flygbolag, eller för 
militärt bruk. Andra typer av fartyg, båtar och flygplan rapporteras enligt gällande regler 
för Intrastat. 
 
22.3 Varor som levereras till fartyg och flygplan 
Med leverans av varor till fartyg och flygplan avses leverans av produkter till besättning 
och passagerare samt av driftsförnödenheter och motorer, maskiner eller annan 
utrustning på fartyget eller flygplanet. Fartyg eller flygplan anses tillhöra det 
medlemsland där fartyget eller flygplanet är registrerat.  
 
Rapporteringen till Intrastat ska begränsas till att omfatta utförsel av varor som levereras 
på den rapporterande medlemslandets territorium till fartyg och flygplan som tillhör en 
annat medlemsland.  
 
Följande varukoder för bunkring, proviantering och underhåll ska användas: 
• 9930 24 00: varor ur KN-kapitel 1-24 (livsmedel, drycker, tobak, konfektyr och  

dylikt) 
• 9930 27 00: varor ur KN-kapitel 27 (bränslen, oljor, smörjoljor och dylikt) 
• 9930 99 00: varor klassificerade på andra ställen 
 
Uppgift om nettovikt är frivillig utom för varor ur kapitel 27. Landskoden QR får 
användas vid handel inom EU. 
 
22.4 Varor som levereras till och från offshoreanläggningar  
Statistikuppgifter över Sveriges handel med andra länder avseende utförsel och införsel 
av varor till, från och mellan off shore-anläggningar anlagda till havs utanför samtliga 
länders statistiska territorium ska på begäran av SCB lämnas av fysiska och juridiska 
personer som är registrerade för mervärdeskatt i Sverige och som har levererat eller 
mottagit varor till, från eller mellan off shore-anläggningar. Off shore-anläggningar 
anses tillhöra det land som har ensamrätt att exploatera ett områdes havsbotten eller 
dess underliggande lager.  
 
Observera att uppgifter endast ska lämnas för leveranser till och från fasta anläggningar 
till havs utanför Sveriges territorium på internationellt vatten. För övriga leveranser till 
och från offshoreanläggningar på annat lands territorium kan förenklad rapportering inte 
tillämpas. 
 
Uppgifter ska lämnas för driftsförnödenheter: produkter som är avsedda för personalen 
på off shoreanläggningar, motorer, maskiner eller annan utrustning samt bränsle, olja 
och smörjmedel. Varor som erhålls från eller produceras vid offshoreanläggningar, samt 
för förråd ombord: produkter som är avsedda för besättning på en anläggning. 



 

 22 

 
 
 
Följande varukoder ska användas: 
• 9931 24 00: varor ur KN-kapitel 1-24 (livsmedel, drycker, tobak, konfektyr och 

dylikt) 
• 9931 27 00: varor ur KN-kapitel 27 (bränslen, oljor, smörjmedel och dylikt) 
• 9931 99 00: varor klassificerade på andra ställen 
 
Uppgift om nettovikt är frivillig utom för varor ur kapitel 27. Landskoden QV får 
användas. Är det känt vilket land som står för det kommersiella utnyttjandet av 
anläggningen ska ISO-landskoden användas. 
 
22.5 Havsprodukter  
Med havsprodukter avses fiskeriprodukter, mineraler, bärgat gods och alla andra 
produkter som sjögående fartyg ännu inte landat. Havsprodukter anses tillhöra det 
medlemsland där fångstfartyget är registrerat.  
 
22.6 Rymdfarkoster 
Uppgifter ska lämnas för leveranser vid uppskjutning av en rymdfarkost vars äganderätt 
övergått från en fysisk eller juridisk person etablerad i ett land till en fysisk eller juridisk 
person etablerad i ett annat land avseende import och export av rymdfarkoster samt före 
eller efter lönbearbetning. 
 
Med rymdfarkoster avses farkoster som kan färdas utanför jordens atmosfär. 
 
Rapporteringen gäller för rymdfarkoster vid uppskjutning i rymden eller vid 
lönbearbetning av en rymdfarkost, och gäller enbart för varukoden  
8802 60 19, rymdfarkoster (exklusive telekommunikationssatelliter). 
 
Följande transaktionstyper ska anges 
1: fast köp/försäljning/finansiell leasing 
4: leveranser för lönbearbetning  
5: leveranser efter lönbearbetning 
 
22.7 Elektricitet och gas 
Rapportering av elektrisk energi ska inte tas med i Intrastat. Uppgifterna samlas in av 
Svenska Kraftnät. 
 
För rapportering av naturgas i vätskeform (LNG) avseende KN 2711 11 00 gäller 
särskilda regler. Annan typ av gas inom kapitel 27 samlas in via Intrastat. 

23. Varuleveranser i samband med montering eller installation 
Vid leveranser som inkluderar både vara och monterings- eller installationsarbete ska 
endast värdet av varan rapporteras till Intrastat. I det fall fakturabelopp för varuvärdet 
saknas ska detta värde uppskattas. 
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24. Byggnadsleveranser enligt allmänna byggnads- eller anläggningsavtal 
Med byggnadsleveranser avses här leveranser av byggnadsmaterial/utrustning för 
arbeten som utgör en del av allmänna byggnads- eller anläggningsavtal. Leveranser av 
detta slag sker vanligtvis i flera partier, antingen under en eller flera kalendermånader. 
Faktureringen kan ske som engångsfakturering (genom s.k. samlingsfaktura) och upptar 
då det totala värdet av samtliga leveranser. Alternativt faktureras leveranserna var för 
sig.  
 
Om en samlingsfaktura förekommer, ska dessa byggnadsleveranser rapporteras till 
Intrastat med transaktionstyp 8. Om sändningarna däremot faktureras var för sig, 
används transaktionstyp 1. Leveranserna rapporteras då till Intrastat vid respektive 
leveransmånad. 
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Referenser 
 
Statistiken om varuhandel med EU:s medlemsstater samt med övriga länder är reglerad genom följande av EU:s 
förordningar (och ändringar till dessa): 
 
Intrastat varuhandel med EU-länder 
 

• Europaparlamentet och Rådets förordning (EG) nr 638/2004 av den 31 mars 2004 om gemenskapsstatistik över 
varuhandeln mellan medlemsstaterna och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3330/91. 

• Europaparlamentet och Rådets förordning (EG) nr 222/2009 av den 11 mars 2009 om ändring av förordning (EG) 
nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna . 

• Kommissionens förordning (EG) nr 1982/2004 av den 18 november 2004 om tillämpning av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna och om 
upphävande av kommissionens förordningar (EG) nr 1901/2000 och (EEG) nr 3590/92. 

• Kommissionens förordning (EG) nr 1915/2005 av den 24 november 2005  om ändring av förordning (EG) nr 
1982/2004 vad avser förenkling av kvantitetsregistreringen och bestämmelser om särskilda varurörelser. 

• Kommissionens förordning (EG) nr 91/2010 av den 2 februari 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1982/2004 
om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över 
varuhandeln mellan medlemsstaterna vad gäller förteckningen över varor som inte omfattas av statistiken, 
momsmyndigheternas rapportering av uppgifter och kvalitetsbedömning. 

• Kommissionens förordning (EG) nr 96/2010 av den 4 februari 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1982/2004 
om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över 
varuhandeln mellan medlemsstaterna när det gäller förenklingströsklar, handel efter affärsverksamhetens särdrag, 
särskilda varor och varurörelser samt koder för transaktionstyper. 

• Kommissionens förordning (EU) nr 1093/2013 av den 4 november 2013 om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 638/2004 och av kommissionens förordning (EG) nr 1982/2004 vad gäller förenkling 
inom Intrastatsystemet och insamling av Intrastatuppgifter. 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 659/2014 av den 15 maj 2014 om ändring av förordning (EG) 
nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna vad gäller tilldelning av delegerade 
befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder, tullmyndighetens 
tillhandahållande av uppgifter, utbyte av konfidentiella uppgifter mellan medlemsstaterna samt definitionen av 
statistiskt värde. 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/759 av den 29 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 
223/2009 om europeisk statistik. 

• Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197 av den 30 juli 2020 om tekniska specifikationer och 
förfaringssätt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 om europeisk företagsstatistik och 
om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik 

 
Nomenklaturer 
 
Varor 

• Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om 
Gemensamma tulltaxan. 

• Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1577 av den 30 oktober 2020 om ändring av bilaga 1 till 
rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. 

• Rådets förordning (EG) nr 1325/2013 av den 9 december 2013 om ändring av bilaga 1 till rådets förordning (EEG) 
nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. 

• Rådets förordning (EG) nr 1326/2013 av den 9 december 2013 om ändring av bilaga 1 till rådets förordning (EEG) 
nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. 

• Meddelanden och upplysningar: uppförandekod för den kombinerade nomenklaturen. 
• Meddelanden och upplysningar: förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen. 

 
Länder 

• Kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över 
utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende 
länder och territorier. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 

Förteckning över varor som inte ska rapporteras till Intrastat 
 

A Monetärt guld. 
 
B Lagliga betalningsmedel och värdepapper. 
 
C Varor som införs eller utförs tillfälligt (t ex uthyrning, lån, operationell leasing) på följande villkor: 
 

-   ingen lönbearbetning planeras eller har skett. 
-   den tillfälliga införseln eller utförseln förväntas inte bli längre än 24 månader. 
-   den mottagna eller avsända varan ska inte deklareras som ett varuinköp eller 

         varuförsäljning i momsdeklarationen för moms.  
 

D  Varor som sänds mellan 
 

- ett medlemsland och dess territoriala enklaver i andra medlemsländer och 
- värdmedlemsland och territoriala enklaver tillhörande andra medlemsländer eller internationella 

organisationer 
          

Territoriala enklaver omfattar också ambassader och nationella väpnade styrkor som är stationerade 
utanför moderlandets territorium. 

 
E Varor som används som bärare av skräddarsydd programvara (se kap. 20). 
  
F  Programvara som laddas ner från Internet. 
 
G Varor som levereras avgiftsfritt och som inte själva är föremål för en handelstransaktion, 

förutsatt att avsändandet endast sker i syfte att förbereda eller understödja en planerad 
efterföljande handelstransaktion genom demonstration av varornas eller tjänsternas 
egenskaper, t ex 
 
- Reklammaterial. 
- Varuprover. 

 
H Varor som sänds på reparation, liksom varor som mottas efter reparation, reservdelar som 

monteras som en del av reparationen och utbytta defekta delar. 
 
I Det varutransporterande transportmedlet, inklusive bärraketer för rymdfarkoster vid 

uppskjutningstillfället. 
 



 

 26 

Bilaga 2                          

Koder, transaktionstyp 
  
1 Transaktioner som omfattar faktiskt eller avsett överförande av äganderätten mot ersättning (utom 

transaktioner förtecknade under 2, 7 och 8), d.v.s. 
• Fast köp/försäljning 
• Leverans för försäljning efter godkännande eller provning i konsignation eller  

genom förmedlande av en kommissionär 
• Byteshandel 
• Finansiell leasing (se kap.17) 
• Flytt av eget lager 

 
2 Varor som returneras, och som tidigare redovisats med kod 1, samt gratis ersättningsleveranser1, 

d.v.s. 
• Återlämnade varor 
• Ersättningsleveranser för återlämnade varor 
• Ersättningsleveranser för icke återlämnade varor (t.ex. enligt garanti) 
• Övrigt 

 
3 Transaktioner som innebär överförande av äganderätten men som sker utan ersättning (t ex 

hjälpsändningar och andra gåvor) 
 
4 Varuleveranser för lönbearbetning (utan att äganderätten övergår till förädlaren) (se kap.16) 
 (utom sådana som redovisas med kod 7) 
 

• Varor som förväntas återföras till den ursprungliga avsändande medlemslandet 
• Varor som inte förväntas återföras till den ursprungliga avsändande medlemslandet 

(Gäller endast den som förädlar varan) 
 

5 Varuleveranser efter lönbearbetning (utan att äganderätten övergår till förädlaren) 
 (utom sådana som redovisas med kod 7) 
 

• Varor som återförs till den ursprungliga avsändande medlemslandet 
• Varor som inte återförs till den ursprungliga avsändande medlemslandet 

(Gäller endast den som förädlar varan) 
 
6 Nationell kod, används inte i Sverige 
 
7 Varuleveranser inom ramen för gemensamma försvarsprojekt eller andra mellanstatliga 

produktionsprogram (t.ex. Airbus) 
 
8 Transaktioner som omfattar leveranser av byggnadsmaterial och teknisk utrustning i enlighet med 

ett avtal om allmän bygg- eller anläggningsverksamhet där ingen separat fakturering av varorna 
fordras och en enda totalfaktura utfärdas2 

 
9 Övriga transaktioner. 

• Hyror, lån och operationell leasing som överstiger 24 månader 
• Övrigt 

                                                 
1 Retur och ersättning av varor som ursprungligen redovisats med kod 3-9 ska redovisas under respektive kod. 
2 Om sändningarna faktureras var för sig används kod 1. 
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Bilaga 3   

Intrastatansvariga myndigheter i EU 
 
BELGIEN 
Banque nationale de Belgique 
Service des statistiques du Commerce Extérieur 
www.intrastat.be 
 
 
BULGARIEN 
Ministry of Finance 
National Revenue Agency Intrastat Directorate 
www.nra.bg 
 
 
CYPERN 
VAT service 
www.mof.gov.cy/cystat 
 
 
DANMARK 
Danmarks statistik 
www.dst.dk 
 
 
ESTLAND 
Statistical Office of Estonia 
Foreign Trade Statistics Section 
www.stat.ee 
 
 
FINLAND 
Tullstyrelsen 
Statistikenheten 
www.tulli.fi 
 
 
FRANKRIKE 
Ministère de l´Economique, des Finances et du Budget 
Direction Genèrale des DDI 
www.finances.gouv.fr 
 
 
GREKLAND 
National Statistical Service of Greece 
External Trade Division 
www.statistics.gr 
 
 
IRLAND 
VIMA OFFICE 
Office of the Revenue Commissioners 
www.revenue.ie 
 
 

ITALIEN 
ISTAT-Institut Nazionale di Statistica 
Servizio COE 
www.istat.it 
 
 
KROATIEN 
Croatian Bureau of Statistics 
http://www.dzs.hr 
 
 
LETTLAND 
Central Statistical Bureau of Latvia 
www.csb.lv 
 
 
LITAUEN 
Statistics Lithuania 
Foreign Trade Statistics Section 
www.stat.gov.lt 
 
 
LUXEMBURG 
STATEC 
Service Intrastat 
www.statec.lu 
 
 
MALTA 
National Statistics Office 
www.nso.gov.mt 
 
 
NEDERLÄNDERNA 
Statistics Netherlands 
Business Survey Department 
www.cbs.nl 
 
 
POLEN 
Central Statistical Office of Poland 
www.stat.gov.pl 
 
 
 
PORTUGAL 
Instituto Nacional de Estatistica 
www.ine.pt 
 
 
 

http://www.dzs.hr/
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RUMÄNIEN 
The National Institute of Statistics 
www.intrastat.ro 
 
 
SLOVAKIEN 
Statistical Office of the Slovak republic 
www.statistics.sk 
 
 
SLOVENIEN 
Statistical Office of the Republic of Slovenia 
www.gov.si 
 
 
SPANIEN 
Agencia Tributaria 
Subdirección General de Planificatión, Estadística y 
Coordinación 
www.agenciatributaria.es 
 
 
SVERIGE 
Statistiska centralbyrån  
Ekonomisk statistik, Utrikeshandel 
www.scb.se/intrastat 
 
 
 
 
 
 

 
TJECKIEN 
General Directorate of Customs 
www.cs.mfcr.cz 
 
 
TYSKLAND 
Statistisches Bundesamt  
Gruppe V B Außenhandel 
www.destatis.de 
 
 
UNGERN 
Hungarian Central Statistical Office 
www.ksh.hu 
 
 
ÖSTERRIKE 
Österreichisches Statistisches Zentralamt 
www.statistik.at 
 
 
EUROSTAT 
ec.europa.eu/eurostat/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  



 

 29 

 
Bilaga 4 

Uppdelning på avdelning och kapitel i KN8 nomenklaturen 

 
 
Avdelning   Kapitel  Omfattning och innehåll 
  1    1-5  Levande djur, kött, fisk, mjölk, ägg 
  2    6-14  Växter, grönsaker, frukter, spannmål 
  3     15   Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor 
  4    16-24  Beredda livsmedel, drycker, tobak 
  5    25-27  Sten, malm, mineraliska bränslen 
  6    28-38  Kemikalier, kemiska produkter 
  7    39-40  Plaster, gummi 
  8    41-43  Läder, pälsverk 
  9    44-46  Trä, kork, korgmakeriarbeten 
  10    47-49  Papper, tryckalster 
  11    50-63  Textilvaror 
      12    64-67  Skor, huvudbonader, paraplyer 
  13    68-70  Varor av sten, keramik, glas 
  14     71   Ädla metaller, ädel- och halvädelstenar, bijouterivaror 
  15    72-76  Oädla metaller, varor av oädel metall 
      77   Kapitlet används inte 
      78-83  Oädla metaller, verktyg, redskap 
  16    84-85  Maskiner, elektriskt materiel 
  17    86-89  Fordon, luftfartyg, fartyg, transportutrustning 
  18    90-92  Instrument, ur, musikinstrument 
  19     93   Vapen, ammunition 
  20    94-96  Möbler, leksaker, diverse varor 
  21     97   Konstverk, samlingar, antikviteter 
      98   Införsel eller utförsel av industrianläggningar 

99 Används endast för speciella ändamål 
 
 
 
 
 
 
 
Varukoderna i KN8-nomenklaturen finns bl.a. på www.scb.se/intrastat 
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Bilaga 5    

Annan kvantitet  
Mängdenheter för annan kvantitet 
 
 
c/k     Karat (1 karat = 2 × 10-4 kg) 
ce/el     Antal celler 
ct/l     Lastförmåga i ton (1) 
g      Gram 
gi F/S    Gram klyvbara isotoper 
kg H2O2   Kilogram väteperoxid 
kg K2O    Kilogram kaliumoxid 
kg KOH   Kilogram kaliumhydroxid 
kg met.am.   Kilogram metylaminer 
kg N     Kilogram kväve  
kg NaOH   Kilogram natriumhydroxid (kaustik soda) 
kg/net eda   Kilogram avrunnen nettovikt 
kg P2O5    Kilogram fosforpentaoxid 
kg 90 % sdt  Kilogram torrvikt (med torrvikt avses varans vikt vid en vattenhalt av 10 %) 
kg U     Kilogram uran 
1 000 kWh   Tusen kilowattimmar 
l      Liter 
1 000 l    Tusen liter 
l alc. 100 %  Liter ren (100 %) alkohol 
m      Meter 
m2     Kvadratmeter 
m3     Kubikmeter 
1 000 m3   Tusen kubikmeter 
pa     Antal par 
p/st     Styck 
100 p/st    Hundra styck 
1 000 p/st   Tusen styck 
TJ     Terajoule (total värmeenergi) 
-      Ingen extra mängdenhet 
 
 
Enheterna används vid annan kvantitet. Valet av mängdenhet beror på vilken varukod 
som avses. Information om varukoder som kräver annan kvantitet finns på 
www.scb.se/intrastat 

 
 

(1) Med lastförmåga i ton (ct/l) avses ett fartygs lastförmåga uttryckt i ton, med undantag för fartygets förråd (bränsle, 
utrustning, proviant o s v.). Även besättning och passagerare och deras tillhörigheter undantagna. 
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Bilaga 6 
 
Registrera ombud    
 
1. Uppgifter om uppgiftsskyldigt företag 
 
Datum……………………........ 
 
Företagets organisationsnummer: ............................................................................................ 

Företagets namn: ...................................................................................................................... 

Kontaktperson: ......................................................................................................................... 

Telefon: .................................................................................................................................... 

Mejl: ......................................................................................................................................... 
 
Om företaget väljer att anlita ombud för att rapportera Intrastat var vänlig och 
fyll i nedanstående uppgifter om ombudet. 
 
2. Uppgifter om ombudet 
 
Ombudets organisationsnummer: ................................................................................................ 

Ombudets namn: .......................................................................................................................... 

Adress: .........................................................................................................................................  

Postadress: .................................................................................................................................... 

Kontaktperson: ............................................................................................................................. 

Telefon: ........................................................................................................................................ 

Mejl: …......................................................................................................................................... 
 
2a. Vad lämnar ombudet uppgifter för? 
       
        Införsel 
        Utförsel 
         Införsel och utförsel 
 
2b. Anlitas endast ett ombud kan företaget överlåta all rapportering av 
  Intrastat och behöver inte själva lämna uppgifter. Har företaget ett avtal  
  med ovanstående ombud som innebär hel överlåtelse av rapporteringen till Intrastat? 
  
    Ja 
    Nej 
 

Vänligen mejla ifylld blankett till intrastat@scb.se eller skicka den till oss i kuvert. 
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