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Förändringar i Intrastat från 2022
Bakgrund
Från och med januari 2022 kommer en ny EU-förordning börja gälla för Intrastat. Den nya
förordningen ger uppgift till medlemsländernas statistikmyndigheter att utbyta mikrodata
om utförsel sinsemellan. Syftet är att medlemsländerna ska få ytterligare en datakälla som
kan användas vid framställning av utrikeshandelsstatistik.

Nya uppgifter som ska rapporteras till intrastat
Från och med rapporteringsmånad januari 2022 blir två nya uppgifter obligatoriska att
lämna in för samtliga företag inom EU som rapporterar utförsel till Intrastat:
•

Ursprungsland

•

Momsregistreringsnummer (Partner-ID)

Ytterligare en förändring är att samtliga länder ska använda sig av tvåsiffriga
transaktionstyper. De flesta länder använder sig redan av detta, men bl.a. Sverige har hittills
använt sig av ensiffriga transaktionstyper.

Förändringar i MONITOR G5
MONITOR G5 kommer att vara förberett för den nya rapporteringen i version 22.1 som ska
släppas kring månadsskiftet januari/februari 2022. Förändringen kommer att vara införd i
samtliga landspaket utvecklade för EU-länder (Sverige, Danmark, Finland, Estland, Litauen,
Polen och Tyskland).

Ursprungsland
Vid utförsel ska varans ursprungsland rapporteras, vilket är det land där varan har
producerats eller tillverkats. Ursprungsland visas som en ny kolumn i rutinen Intrastat
utförsel. Uppgiften hämtas från rutinen Företagsinformation, fältet Land i boxen Generell
information om lagerställe. Det går också att ange Ursprungsland på artikelnivå i
Artikelregister. Ursprungsland på artikel överstyr i så fall land angivet i Företagsinformation.

Momsregistreringsnummer (Partner-ID)
Vid utförsel ska momsregistreringsnumret till köparen som mottagit varan rapporteras.
Momsregistreringsnummer visas som en ny kolumn i rutinen Intrastat utförsel. Uppgiften
hämtas från fältet Momsregistreringsnummer i Kundregister. Systemet ger också en
varning om momsregistreringsnummer saknas på kunden. Denna varning visas i fliken
Varningar i Intrastat utförsel. Om du saknar uppgift om momsregistreringsnummer, kan du
ange QV999999999999 i Kundregistret.

Transaktionstyp
Vid utförsel måste en tvåsiffrig transaktionstyp rapporteras. Samtliga landspaket utom
Sverige har redan tvåsiffriga transaktionstyper i systemet. I samband med uppdatering till

www.monitor.se

+46 (0) 650 766 00

Monitor ERP System

2021-11-01
2 (4)

version 22.1 kommer installationer i Sverige få sina ensiffriga transaktionstyper utbytta mot
dom nya tvåsiffriga. För Sverige är rapportering av tvåsiffrig transaktionstyp frivillig för
införsel.
införsel Dock kommer systemet att vara inställt att rapportera både utförsel och införsel
med tvåsiffriga transaktionstyper. Detta byte utför uppdateringen automatiskt genom att
ersätta numren enligt nedan:
Tidigare transaktionstyp
1
2

3

4
5
7
8
9

Ny transaktionstyp
11
12
21
22
23
31
32
33
34
41
42
51
52
71
72
80
91
99

Samtliga tvåsiffriga transaktionstyper kommer att finnas registrerade i systemet efter
uppdateringen till version 22.1. Transaktionstyperna hittar du i rutinen Transaktionstyper –
Intrastat i modulen Generella register. Det är tillåtet att rapportera både utförsel och
införsel med tvåsiffrig transaktionstyp, vilket vi rekommenderar. Vill du fortsättningsvis ändå
rapportera införsel med ensiffrig transaktionstyp behöver du efter uppdateringen manuellt
registrera även dessa transaktionstyper i ovanstående rutin. För att få införselrapporten att
redovisa den ensiffriga transaktionstypen behöver du ställa in detta via rutinen Ordertyper,
fliken Inköp, knappen Intrastat.
För landspaket Estland och Tyskland har det gjorts förändringar i dem tvåsiffriga
transaktionstyperna. Det kan handla om att vissa transaktionstyper har tagits bort, lagts till
eller fått ett nytt namn. Ny tabell över transaktionstyper för landspaket Estland kan du hitta
här:
Ny tabell över transaktionstyper för landspaket Tyskland kan du hitta här:

Export av intrastat utförsel till fil
P.g.a. ovanstående förändringar har även justeringar gjorts i dem filer som exporteras i
rutinen Intrastat utförsel. Samtliga landspaket har från och med version 22.1 de nya
uppgifterna med i exportfilerna.

Ytterligare förändringar för landspaket Estland
Rapportering ska enbart ske i EUR. Transportsätt, Kod för leveransvillkor, Statistiskt värde
och Valuta har tagits bort. Denna förändring är införd både i rutinerna Intrastat utförsel och
Intrastat införsel.
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Ytterligare förändringar för landspaket Danmark
Det tidigare export-formatet INTRA-DK har ersatts med formatet TEXT-TAB.
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Förändringar i MONITOR G4
Version 09.00.17 och senare har stöd för den nya intrastatrapporteringen för 2022.
Rutinen Intrastat utförsel tar hänsyn till den Period som anges vid utskrift. Om perioden
avser 202201 eller senare visas automatiskt de nya fälten för Ursprungsland och Parter-ID
(Momsregistreringsnummer).

Ursprungsland
Vid utförsel ska varans ursprungsland rapporteras, vilket är det land där varan har
producerats eller tillverkats. Ursprungsland visas i rutinen Intrastat utförsel om rapporten
avser 202201 eller senare. Uppgiften hämtas från rutinen Företagsinformation, fältet Land.
Det går också att ange Ursprungsland på artikelnivå i Uppdatering artiklar, fliken
Försäljning, EU-info. Ursprungsland på artikel överstyr i så fall land angivet i
Företagsinformation.

Momsregistreringsnummer (Partner-ID)
Vid utförsel ska momsregistreringsnumret till köparen som mottagit varan rapporteras.
Momsregistreringsnummer (Partner-ID) visas i rutinen Intrastat utförsel om rapporten
avser 202201 eller senare. Uppgiften hämtas från fältet Momsregistreringsnummer i
Uppdatering kunder. Om du saknar uppgift om momsregistreringsnummer, kan du ange
QV999999999999 i kundregistret.

Transaktionstyp
Vid både utförsel och införsel ska en tvåsiffrig transaktionstyp rapporteras. Order som
registreras 2022 och senare får förvalt transaktionstyp 11 istället för 1. I G4 finns det
möjlighet att i efterhand justera transaktionstyp på fakturorna i det fall de gamla
transaktionstyperna visas i rapporten. Detta görs via rutinen Faktureringslogg, listtyp Logg
och gruppering på Artikelnummer. När du tagit fram listan på skärmen så väljer du Visa
intrastatinformation via informationsmenyn (höger musknapp). I listan visas då
transaktionstypen mellan kolumnerna KN-nummer och VAT-nr. Vid behov går det att
justera transaktionstypen direkt i listan och sedan spara.

Ytterligare förändringar för landspaket Estland
Rapportering ska enbart ske i EUR. Transportsätt, Kod för leveransvillkor, Statistiskt värde
och Valuta tagits bort. Denna förändring är införd både i rutinerna Intrastat utförsel och
Intrastat införsel.

Export av intrastat utförsel till fil
P.g.a. ovanstående förändringar har även justeringar gjorts i de filer som exporteras i
rutinen Intrastat export.
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