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Postadress
INS/EKU
701 89 Örebro

Hur mycket tid har lagts ner på besvarandet av denna enkät?

Frivillig uppgift

010-479 60 65

Telefon

minuter

E-post
ivp@scb.se

Avdelning 1

INDUSTRINS VARUPRODUKTION ÅR

Information Nedan anges förändringar av verksamheten som kan påverka SCB:s insamling

Adressuppgifter

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella
statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om
den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24
kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering
kommer inga enskilda arbetsställen att kunna identifieras. Samråd har
skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

SCB-FS 2020:28
Bilaga

Bransch

I

Prior

www.scb.se/ivp

Hemsida

Kontaktperson

Insänds senast

Datum

Underskrift

Hemsida

E-post

Telefon

Namn

Kommun

Namn

Annan period, nämligen

Kalenderåret

Redovisningsperiod

Dag Månad År

Uppgifterna insänds senast

BranschFe

Fax

Fr o m

Orgnr

Kontrollnr

FU GM

Lösenord:

Användarid:

Tom

www.insamling.scb.se

B

Ant

1

Intäkter från färdiga varor tillverkade vid annan enhet inom företaget

SNI2007-kod:

SNI2007-kod:

SNI2007-kod:

SNI2007-kod:

SNI2007-kod:

SNI2007-kod:

SNI2007-kod:

08

09

10

11

12

13

14

industriell verksamhet

av varor eller tjänster från icke

20 Summa nettoomsättning exklusive internleveranser

19

16

Summa nettoomsättning inklusive internleveranser
Internleveranser
17 (ska även
för vidareförädling
specificeras i avd. 3.1
18 och/eller 3.2)
av egenproducerade färdiga varor

SNI2007-kod:

07

SNI2007-kod:

SNI2007-kod:

010-479 60 65

701 89 Örebro

Värde År,
1 000-tal kr

Telefon

Värde Fg år,
1 000-tal kr

Postadress
INS/EKU

Övriga verksamheter
(icke industriell
verksamhet)

05

06

(i oförändrat skick) i utlandet, utan att varorna däremellan passerar svensk gräns

Merchanting – Intäkter för handelsvaror som köps in och säljs vidare

Intäkter för varor som tillverkas/bearbetas i utlandet för företagets räkning
(företaget äger insatsvarorna) där försäljningen sker i utlandet, utan att varorna
däremellan passerar svensk gräns

04

03

Intäkter för varor som tillverkas/bearbetas i utlandet för företagets räkning,
02b men som innan försäljning tas hem till Sverige.

02

01 Industriverksamhet i Sverige

Specifikation av undersökningsenhetens
nettoomsättning
(Se avdelning 4 för ingående enheter)

2.1 Intäkter (För verksamheten på raderna 03 och 04 ska även kostnader anges)

Avdelning 2

Kostnader

ivp@scb.se

E-post




INDUSTRINS VARUPRODUKTION ÅR
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Bilaga

Bransch

I

Prior

Kommun

Orgnr

Kontrollnr

FU GM

Annan bearbetning

www.scb.se/ivp

Insänds senast

Montering och installation

Reparationer och underhåll

Lönbearbetning (ska specificeras i avd 3.2)

Egenproducerade varor

Hemsida

25

24

23

22

21

industriverksamhet

Specifikation av undersökningsenhetens

avdelning 3.1)
1 000-tal kr

Värde Fg år,

2

1 000-tal kr

Ant

Värde År,

2.1.1 Fördelning av industriverksamhet åt utomstående eller annan enhet
inom företaget. (Delsummorna på raderna 21 + 23 +24 + 25 ska specificeras i

BranschFe

B

Benämning

(Beskriv varan i klartext om lämpligt
varunr saknas)

Fortsätt på separat papper om inte utrymmet räcker till

VaruNr

1.

2.

010-479 60 65

Kvantitet
Fg År

701 89 Örebro

Kvantitetsenhet

5.

Telefon

Anmärkningar

4.

Postadress
INS/EKU

Referens till
PRODCOM

3.

3.1 Specifikation, leveranser av egenproducerade varor och industriella tjänster

Avdelning 3.1

Fg År
1 000-tal kr

Värde

ivp@scb.se

E-post

6.

INDUSTRINS VARUPRODUKTION ÅR

SCB-FS 2020:28
Bilaga

7.

Prior

Kommun

Orgnr

Kontrollnr

FU GM

cerade färdiga
varor Fg År

av egenprodu-

7a.

Insänds senast

Kvantitet
År

8.

År,
1 000-tal kr

Värde

9.

förädling
År

för vidare-

9a.

cerade färdiga
varor År

av egenprodu-

Därav internleveranser
1 000-tal kr

3
Ant

Observera att värde avser försäljningspris (se Instruktioner på www.scb.se/ivp)

www.scb.se/ivp

Hemsida

förädling
Fg År

för vidare-

I

Fyll endast i uppgifter för År samt eventuella korrigeringar avseende Fg år

Bransch

Därav internleveranser
1 000-tal kr

BranschFe

B

VaruNr

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Typkod

Benämning

Telefon
010-479 60 65

Postadress
INS/EKU

701 89 Örebro

Avdelning 3.2

ivp@scb.se

E-post

Kvantitetsenhet

INDUSTRINS VARUPRODUKTION År

(Beskriv varan i klartext om lämpligt varunr saknas)

3.2 Specifikation, lönbearbetning på varunummer

SCB-FS 2020:28
Bilaga

I

Prior

Kommun

Orgnr

Kontrollnr

FU GM

Insänds senast

Värde
År,
1 000-tal kr

för vidareförädling
år

Därav interleveranser
1 000-tal kr
av egenproducerade färdiga
varor År

4
Ant

Observera att värde avser försäljningspris (se Instruktioner på www.scb.se/ivp)

Bransch

www.scb.se/ivp

Hemsida

Kvantitet
År

BranschFe

B

SCB-Tryck, Örebro 2020

Svanenmärkt trycksak, 3041 0590

