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Intrastat-redovisningen
I början av varje månad ska Uppsala universitet (UU) redovisa Intrastat till SCB för
föregående månads varuinköp från annat land inom EU-land. UU är uppgiftsskyldig
eftersom universitetet har köpt varor från annat EU-land till ett löpande 12-månaders
värde motsvarande 9 000 000 kr eller mer. Statistiken är nödvändig som underlag till
nationalräkenskaper och beräkning av totalbalans samt för att rapportera Sveriges totala
export av varor med utlandet till EU.

Statistiken över utrikeshandeln nyttjas av beslutsfattare, planerare och forskare inom
den offentliga och privata sektorn. Uppgifterna används även vid uppföljning av bl.a.
hur EU:s inre marknad och nationalekonomin utvecklas, vid beredning av
handelspolitiska förhandlingar samt vid upprättande av statistik över betalningsbalans
och bokföring.

UU:s redovisning av Intrastat sker bl.a. med hjälp av att leverantörsfakturans tabeller
Vara, Vikt och Kvant i Raindance har fyllts i med olika koder för Intrastat.
I samband med att utländska leverantörsfakturor från ett land inom EU skapas i
Raindance fylls tabellerna i med koden X och de ska ändras till kod som speglar inköpet
av institutionen/motsv.

• Om det avser varuinköp ska X-koden ändras till de rätta koderna för Intrastat.
• Om fakturan avser inköp av tjänst ska X-koden ändras till kod 0 (noll).

Om det är leverantörsfakturor från ett land utanför EU är koden 0 (noll) förvald och ska
inte ändras.
Du kan välja var du vill hantera X-koderna för de ska antingen korrigeras

• i samband med att fakturan hanteras (granskas, konteras eller attesteras) dvs när
den har status Prel,
eller

• i bild LR30 Registrera Intrastat i Uppföljningen när fakturan har status
Def/Hbet.

Redovisa Intrastat på leverantörsfakturan
Om koderna för Intrastat (vara, vikt och kvantitet) behöver ändras på
leverantörsfakturan kan det göras i samband med att fakturan granskas, konteras
och/eller attesteras. Tabellerna blir ändringsbara via knappen Ändra faktura. Lämpliga
koder kan sökas fram när markören står i aktuellt fält via förstoringsglaset vid Övriga
uppgifter. En del leverantörer har angivit varukoden på fakturan.
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Varukod saknas i Raindance
Om du i Raindance saknar lämplig varukod lägger avdelningen för ekonomi och
upphandling (AEU) in nya. Vill du söka bland alla giltiga varukoder hittar du dem på
Tullverkets webbsida http://tulltaxan.tullverket.se. Skicka sedan Id-nummer och
benämning till ekonomisupport@uadm.uu.se för upplägg.

Redovisa Intrastat i Uppföljningen

När fakturan har attesterats och signerats och fått status Definitiv men X-koderna har
inte ändrats ska de korrigeras i Uppföljningen. För varje natt överförs uppgifter för
Intrastatredovisning på dagens definitivsatta leverantörsfakturor inom EU till bilden
LR30 Registrera Intrastat i Uppföljningen.

Bilden för redovisning av Intrastat hittar du under Beslutsstöd, Uppföljning,
Frågor & Analys

Välj mappen LR och dubbelklicka på LR 30 Registrera Intrastat.

http://tulltaxan.tullverket.se/
mailto:ekonomisupport@uadm.uu.se
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Du börjar med att göra en utsökning på din org.enhet i fältet Org. Vid flera org.enheter
anger du kommatecken i mellan och vid intervall av org.enheter anger du ett streck.

Tryck därefter Enter eller klicka på knappen för att ladda om bilden.

Rekommenderas att du sparar urvalet som personligt genom att klicka på knappen .
Då kommer din org.enhet vara förvald nästa gång du kommer in i bilden.
Du kan välja om du vill ha urvalet i sidor som du kan bläddra eller om du vill ha alla
poster i en lång lista genom att välja att markera Sidor eller inte.

Komplettera uppgifter för Intrastat i Uppföljningen
Alla rader i ditt urval i bilden LR30 Registrera Intrastat som visas har status Ej komplett
och här ska X-koderna ändras.

· För att kunna ändra i bilden klickar du på knappen Ändra .
· Ändra koderna. Kod kan sökas fram genom att klicka på kolumnrubriken när

markören står i aktuellt fält.
· Saknas lämplig varukod i Raindance lägger AEU upp nya på begäran, se ovan

under Varukod saknas i Raindance.
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· För att se fakturabilden klickar du på fakturanr i raden och därefter på PDF-
ikonen. För att gå tillbaka klickar du på pilen vid LR30 Registrera Intrastat.

· Om fakturan inte tillhör din org.enhet utan ska ändras av någon annan ändrar du
till den rätta org.enheten i kolumnen Org. Notera därefter ändringen i pennan.

· När raden är rättad och du trycker Enter eller klickar på knappen Spara ändras
statusen på raden till komplett.

· Rader som inte är rättade kommer ligga kvar i bilden tills de blir det.
· Rättade koder i bild LR30 överförs kontinuerligt till leverantörsfakturans

tabeller.

Redovisning av Intrastat till SCB
Efter att en bokföringsperiod har stängts i systemet redovisar AEU Intrastatuppgifterna
till SCB genom att uppgifter tas ut ur uppföljningen.



Uppsala universitet Raindance 2022-06-02
Avd för ekonomi och upphandling

7

Fält i bild LR30 Registrera Intrastat
Här följer en beskrivning över kolumnerna i bilden LR30 Registrera Intrastat:
Faknr, Raindance fakturanummer – klickbar för att komma till fakturabilden
Leverantör, leverantörsid och leverantörsnamn
Landskod, leverantörens landskod
Varukod, hämtas från fakturans tabell Varukod och ska rättas om det står X
Org, den org.enhet som fakturan är ankomstbokad på
Lev.dat, verifikationsdatum på fakturans slutkontering
Vikt, hämtas från fakturans tabell Vikt och ska rättas om det står X
Kvant (Antal), hämtas från fakturans tabell Kvantitet och ska rättas om det står X
Faktbel VAL, fakturans belopp i aktuell valuta
Faktbel SEK, fakturans belopp i SEK
Text, meddelandefunktion – grön om meddelande finns

Status

· Ej komplett - raden behöver rättas


