
 

 

Transaktionstyper Intrastat 

 
2-ställiga transaktionstyper är en obligatorisk uppgift för utförsel medan den är frivillig för införsel. 

1-ställiga transaktionstyper är en obligatorisk uppgift för införsel. 

Kod Beskrivning 1:a siffran Beskrivning 2:a siffran 

11 Transaktioner som omfattar faktiskt 

överförande av äganderätten mot ersättning 

 

Fast försäljning/köp (exklusive direkthandel 

med/av privata konsumenter) 

12 Direkthandel med/av privata konsumenter 

(inkl. distansförsäljning) 

21 Varor som returneras, och som tidigare 

redovisats med kod 1, samt gratis 

ersättningsleveranser 

 

Returnerade varor 

22 Ersättningsleveranser för återlämnade 

varor 

23 Ersättningsleveranser för icke återlämnade 

varor (t.ex. enligt garanti) 

31 Transaktioner som innebär faktiskt eller 

avsett överförande av äganderätten men som 

sker utan ersättning 

Förflyttning till/från lager (exklusive 

avrops-och konsignationslager) 

32 Leverans för försäljning efter godkännande 

eller provning (inklusive avrops-och 

konsignationslager). 

33 Finansiell leasing 

34 Transaktioner som innebär överförande av 

äganderätten men som sker utan ersättning 

41 Varuleveranser för lönbearbetning (utan att 

äganderätten övergår till förädlaren) 

Varor som förväntas återföras till det 

ursprungliga avsändande medlemslandet 

42 Varor som inte förväntas återföras till det 

ursprungliga avsändande medlemslandet 

51 Varuleveranser efter lönbearbetning (utan att 

äganderätten övergår till förädlaren) 

Varor som återförs till det ursprungliga 

avsändande medlemslandet 

52 Varor som inte återförs till det ursprungliga 

avsändande medlemslandet 

71 Transaktioner innan/efter förtullning (utan 

att äganderätten förändras, kod relaterad till 

varor i quasi-import och quasi-export).  

 

Varor som övergår till fri omsättning i ett 

medlemsland med en senare export till ett 

annat medlemsland (quasi-import) 

72 Transport av varor från ett medlemsland till 

ett annat medlemsland för att placera 

varorna under exportförfarandet (quasi-

export) 

80 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 utfärdas1 

- 

91 Övriga transaktioner som inte kan 

klassificeras under andra transaktionstyper 

Hyra, lån och operationell leasing som 

överstiger 24 månader 

99 Övrigt 

 

 

1 Om sändningarna faktureras var för sig används kod 1. 


