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skyldighet
för företag att
lämna uppgifter till statistik om
om skyldighet
omsättning
; för företag att lämna uppgifter till statistik om
omsättning;

beslutade den 1 mars 2022.
beslutade den 1 mars 2022.
Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen
(2001:100)
om den(SCB)
officiella
statistiken.
Statistiska
centralbyrån
föreskriver
följande med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till
Europaparlamentets
och rådets
förordning kompletterande
(EU) 2019/2152 av bestämmelser
den 27 novembertill
1 § Dessa föreskrifter
innehåller
2019
om europeisk företagsstatistik
och om
upphävande
rättsakter
på
Europaparlamentets
och rådets förordning
(EU)
2019/2152avavtioden
27 november
.
området
i dess ursprungliga
lydelse
2019 omföretagsstatistik,
europeisk företagsstatistik
och om
upphävande
av tio rättsakter på
området företagsstatistik, i dess ursprungliga lydelse.
2 § Företag inom följande branscher enligt Svensk näringsgrensindelning 2007
(SNI
2007) inom
omfattas
av skyldigheten
att lämna
till statistik om
2 § Företag
följande
branscher enligt
Svenskuppgifter
näringsgrensindelning
2007
omsättning,
ochskyldigheten
kapacitetsutnyttjande.
(SNI 2007)orderingång
omfattas av
att lämna uppgifter till statistik om
omsättning, orderingång och kapacitetsutnyttjande.
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Uppgifter
lämnas till SCB av de företag som valts ut genom statistiska
S 96
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Uppgifter ska lämnas till SCB av de företag som valts ut genom statistiska
metoder.
3 § Uppgifter om omsättning per kalendermånad ska lämnas varje månad av de
utvalda företagen i samtliga branscher. Uppgifterna ska lämnas senast den
3 § Uppgifter om omsättning per kalendermånad ska lämnas varje månad av de
femtonde dagen i närmast efterföljande kalendermånad.
utvalda företagen i samtliga branscher. Uppgifterna ska lämnas senast den
dagen
närmast efterföljande
kalendermånad.
4femtonde
§ Uppgifter
om iorderingång
per kalendermånad
ska lämnas varje månad av de

utvalda företagen i branscherna 07-33. Uppgifterna ska lämnas senast den
4 § Uppgifter
orderingång
per kalendermånad
ska lämnas varje månad av de
femtonde
dagenom
i närmast
efterföljande
kalendermånad.
utvalda företagen i branscherna 07-33. Uppgifterna ska lämnas senast den
dagen
närmast efterföljandeper
kalendermånad.
5femtonde
§ Uppgifter
om ikapacitetsutnyttjande
kvartal ska lämnas varje kvartal av
de utvalda företagen i branscherna 07-33. Uppgifterna ska lämnas senast den
5 § Uppgifter
kapacitetsutnyttjande
per kvartal ska lämnas varje kvartal av
femtonde
dagenom
i närmast
efterföljande kalendermånad.
de utvalda företagen i branscherna 07-33. Uppgifterna ska lämnas senast den
femtonde dagen i närmast efterföljande kalendermånad.
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Uppgifter till statistik om omsättning
Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter

Variabler

Beskrivning

Undersökning

Benämning
Adress
Postnummer

Namn på rapporterande enhet.
Adress för rapporterande enhet
Postnummer för rapporterande
enhet.
Postort för rapporterande enhet.

Samtliga undersökningar

Ort
Namn
E-post
Telefon
Nettoomsättning

Handelsomsättning

Tjänsteomsättning

Namn på kontaktperson för
rapporterande enhet.
E-postadress till kontaktperson
för rapporterande enhet.
Telefonnummer till
kontaktperson för
rapporterande enhet.
Intäkter från sålda varor och
utförda tjänster som ingår i
företagets normala verksamhet
med avdrag för lämnade
rabatter, mervärdesskatt och
annan skatt som är direkt
knuten till omsättningen.
Redovisas totalt samt fördelat
på kunder i Sverige och i
utlandet.
Försäljning av varor som köpts
in och sålts vidare utan vidare
förädling (handelsvaror). Hit
räknas även färdiga varor som
har levererats från annan
verksamhet inom
företaget/koncernen.
Försäljning av varor som både
köpts in i utlandet och sålts
vidare i utlandet, utan att
däremellan passera svensk
gräns (merchantingvaror)
omfattas också. Redovisas
totalt samt fördelat på kunder i
Sverige och i utlandet.
Försäljning av tjänster inom
exempelvis: transport och
magasinering; hotell- och
restaurang; it och

Konjunkturstatistik för
industrin +
Omsättningsstatistiken
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Egenproducerade varor
(industriverksamhet)

Orderingång

kommunikation; uthyrning av
fastigheter och
fastighetsservice; juridik,
ekonomi, reklam, vetenskap
och teknik; finans och
försäkring; försäljning av el,
gas, värme och kyla (även
egenproducerad);
avloppsrening,
avfallshantering, sanering och
vattenförsörjning; byggande;
uthyrning och leasing av bl.a.
bilar, konsumentvaror och
industriell utrustning; resebyrå
och researrangör; utbildning,
vård och omsorg; reparation av
motorfordon och motorcyklar,
dock inte utförande av större
reparationer eller ändringar på
transportmedel. Till försäljning
av tjänster räknas även
jordbruk, skogsbruk och fiske.
Vidarefakturerade tjänster
redovisas också här, detta
gäller även separat uttagna
fraktkostnader inom industrieller handelsverksamhet.
Redovisas totalt samt fördelat
på kunder i Sverige och i
utlandet.
Försäljning av varor som har
tillverkats av enheten, till dessa
räknas även industriella
tjänster. Ersättning för
produktion där beställaren står
för större delen av
insatsvarorna/råvarorna
(lönbearbetning) ska också
ingå. Industriella tjänster
omfattar även exempelvis
montering, installation och
reparation av maskiner och
apparater, dock inte reparation
och underhåll av datorer och
kommunikationsutrustning,
motorfordon och motorcyklar
samt hushållsartiklar och
personliga artiklar. Redovisas
totalt samt fördelat på kunder i
Sverige och i utlandet.
Nya order av egenproducerade
varor och tjänster som
inkommit under aktuell månad
oavsett om försäljning skett

Konjunkturstatistik för
industrin
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Kapacitetsutnyttjande

Orsak till att
kapacitetsutnyttjandet
understiger 100 procent

Omsättning

Fria handelsvaror
Restaurangförsäljning
Företagsförsäljning
E-handelsförsäljning

eller inte. Som order avses
skriftliga kontrakt och muntliga
överenskommelser.
Orderingången ska redovisas
utan avdrag för annulleringar.
Redovisas totalt samt fördelat
på kunder i Sverige och i
utlandet.
Kvoten mellan faktisk
produktion och full
produktionskapacitet.
Redovisas i procent.
Orsak till att
kapacitetsutnyttjandet
understiger 100 procent. Ska
lämnas endast om
kapacitetsutnyttjande
understiger 100 procent.
Alternativ ges.
Intäkter från sålda varor och
utförda tjänster inkl.
mervärdesskatt men med
avdrag för lämnade rabatter
och exkl. export. Som export
räknas försäljning som
faktureras kund i utlandet.
ATG-ombud och agenturer
redovisar sin provision på
förmedlingen men inte värdet
av den förmedlade varan eller
tjänsten.
Lämnas som däravpost för
företag inom
Apoteksbranschen
Lämnas som däravpost för
företag inom Hotellbranschen
Lämnas som däravpost för
företag inom branschen drift av
personalmatsalar
Lämnas som däravpost för
företag inom detaljhandel

Omsättningsstatistiken

