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Her kan du læse om: 

 Nye obligatoriske variable i Intrastat Eksport 

 Ændringer til transaktionsarter  

 Højere tærskelværdier for indberetning 

 Filtyper udgår: INTRA-DK, NY INTRA-DK, FTP 

 Trecifrede ISOnum3 landekoder udgår 

Nye variable i Intrastat Eksport  
Virksomheder med en årlig eksport i 2021 på 10 

mio. DKK eller mere til EU og Nordirland skal fra 

januar 2022 indberette to nye obligatoriske 

oplysninger til Intrastat Eksport: 

Varens oprindelsesland: Det land, hvor varen er 

fremstillet. Hvis den er forarbejdet i flere lande, 

angives det land, hvor den sidst er forarbejdet. 

Varemodtagers momsnummer: Momsnummeret 

på den virksomhed, som fysisk modtog varen i 

det partnerland, hvortil den er eksporteret. 

De nye variable kan allerede nu indberettes 

frivilligt. Alle virksomheder, som forventeligt skal 

indberette eksport i 2022, opfordres til at 

påbegynde indberetning af de nye variable nu for 

at sikre, at der ikke er tekniske udfordringer, når 

de bliver obligatoriske i januar 2022.  

Tekniske udfordringer ved indberetning af de nye 

variable fra januar 2022 vil ikke være gyldig grund 

til udsættelse af indberetningen. 

Læs mere om Intrastat Eksport i 2022. 

Ændringer til transaktionsarter 
Fra 1. januar 2022 skal enkelte transaktionsarter 

fordeles på nye transaktionskoder: 

Kode 11 ændres og kode 32 og 33 tilføjes: 

Indhold i kode 11 ændres, så flytning af varer 

til/fra lagre samt finansiel leasing fremover 

angives på de to nye koder: 32 og 33. Almindeligt 

køb og salg angives fortsat på kode 11. 

Kode 60 udgår: Transaktioner indberettes ikke. 

Kode 70 udgår: Transaktioner fordeles efter art. 

Læs mere om transaktionsarter her. 

Højere tærskelværdier for indberetning 
Tærskelværdier for indberetning i 2022: 

Intrastat Eksport i 2021 Indberetning i 2022 

Under 10 mio. DKK Skal ikke indberette 

10 mio. DKK og derover Skal indberette 

 

Intrastat Import i 2021 Indberetning i 2022 

Under 13 mio. DKK Skal ikke indberette 

13 mio. DKK og derover Skal indberette 

 

INTRA-DK, NY INTRA-DK og FTP udgår 
Filformaterne INTRA-DK, NY INTRA-DK og FTP har 

fungeret som midlertidige overgangsformater. 

Formaterne er forældede og kan fra januar 2022 

ikke længere anvendes til Intrastat Eksport eller 

Intrastat Import.  

Læs mere om filformater her. 

Trecifrede ISOnum3 landekoder udgår 
Enkelte virksomheder anvender fortsat udfasede, 

trecifrede ISOnum3 landekoder i indberetning til 

Intrastat, fx landekode ”276” for Tyskland og 

”752” for Sverige. Fra januar 2022 skal de berørte 

virksomheder i stedet benytte det gyldige 

landekodeformat ISOalfa2.  

Læs mere om landekoder her. 

Forberedelse, vejledning og hjælp 
Du kan finde mere information og vejledning her: 

Oplysningsside om Intrastat. 

Hvis du har spørgsmål til ændringerne, er du 

meget velkommen til at kontakte os på 

intrastat@dst.dk.  

http://www.dst.dk/
https://www.dst.dk/da/Indberet/oplysningssider/intrastat/intrastat-eksport
https://www.dst.dk/Site/Dst/SingleFiles/GetArchiveFile.aspx?fi=udroko&fo=intravejled_2022--pdf&ext=%7b2%7d
https://www.dst.dk/da/Indberet/oplysningssider/intrastat/store-byrdelettelser-paa-vej-i-intrastat/filformater
https://www.dst.dk/da/Indberet/oplysningssider/intrastat/store-byrdelettelser-paa-vej-i-intrastat/filformater
https://www.dst.dk/da/Indberet/oplysningssider/intrastat
mailto:intrastat@dst.dk

