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26/5 2016 – datakvalitet i FIKS



Information: Momsomsætning og -køb i alle 
virksomheder, der angiver moms i DK

Betingelser:

� Alle virksomheder er med 

� Data kommer hurtigt – med forskellig frekvens

� Data kommer fra SKAT (og imputering)

� Begrænset information om data, kvalitet, lov og praksis

� Ingen mulighed for at påvirke indsamlingen

Behov for viden fra SKAT, fra data og fra systemet

FIKS – information og betingelser
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Inddata– begreber – de fiskale felter 
(gammelt indberetningsskema)
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x4 =x4 =x4 =x4 = indenlandskindenlandskindenlandskindenlandsk salgsalgsalgsalg

x4 = importx4 = importx4 = importx4 = import

VIGTIGT FOR SKAT

x4 =x4 =x4 =x4 = køb køb køb køb ialtialtialtialt



Inddata– begreber – oplysningsfelter 
(gammelt indberetningsskema)
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EUEUEUEU importimportimportimport

EUEUEUEU eksporteksporteksporteksport

eksport eksport eksport eksport 
mv.mv.mv.mv.

salg i alt = indenlandsk salg i alt = indenlandsk salg i alt = indenlandsk salg i alt = indenlandsk salg salg salg salg + eksport + eksport + eksport + eksport mv.   og   indenlandsk køb = køb i alt mv.   og   indenlandsk køb = køb i alt mv.   og   indenlandsk køb = køb i alt mv.   og   indenlandsk køb = køb i alt ---- import import import import 

Felt C bliver ofte kaldt skraldespanden Felt C bliver ofte kaldt skraldespanden Felt C bliver ofte kaldt skraldespanden Felt C bliver ofte kaldt skraldespanden ---- og det bliver mere og mere anvendt til og det bliver mere og mere anvendt til og det bliver mere og mere anvendt til og det bliver mere og mere anvendt til 
indenlandsk salg med omvendt betalingspligtindenlandsk salg med omvendt betalingspligtindenlandsk salg med omvendt betalingspligtindenlandsk salg med omvendt betalingspligt



� Maskinel håndtering af data

1. Population – SKAT / ESR (branche, indberetningshyppighed)

2. Imputering af missing values

3. Månedsfordeling af Kvartals- og halvårsindberetninger

4. Eksportenheder

5. Fællesindberettere (løbende opdatering af fordelingsnøgle)

System-principper
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� Fejlsøgning:

- Fejlretning af inddata (Outlier-detection)

- Fejlsøgning på brancher (se senere slides)

Fejlsøgning og rettelser
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Overvågning hvor meget er imputeret 30/6-2015?
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Landbrug, skovbrug og fiskeri:

Overvågning hvor meget er imputeret 30/6-2015?
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� Kvartalsindberettede data er først inde medio juni

� Halvårsindberetterede data er først inde medio september

(rød er sæsonkorrigeret og blå er ikke sæsonkorrigeret)

Overvågning – salg i alt for bygge og anlæg 30/6-2015
hvordan data for 2014M03 ser ud over tid
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Overvågning - Indberetningsfrekvenser 30/6-2015
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Ændring Ændring Ændring Ændring fra januar fra januar fra januar fra januar 
2014201420142014

flytning flytning flytning flytning af af af af 
månedsafregnende månedsafregnende månedsafregnende månedsafregnende 
til til til til kvartal kvartal kvartal kvartal 

OgOgOgOg

flytning af  flytning af  flytning af  flytning af  
kkkkvartalsafregnendevartalsafregnendevartalsafregnendevartalsafregnende
til halvårtil halvårtil halvårtil halvår

((((ikke omregnet er ikke omregnet er ikke omregnet er ikke omregnet er 
månedsindberetteremånedsindberetteremånedsindberetteremånedsindberettere))))

SES TYDELIGT  SES TYDELIGT  SES TYDELIGT  SES TYDELIGT  
I LANDBRUGET !I LANDBRUGET !I LANDBRUGET !I LANDBRUGET !



� Branchedata – vi får spørgsmål som:

� Hvordan klarer jeg mig i forhold til min egen branche?

� Er der muligheder for salg til eller i en branche?

� Bliver de offentlige støttekroner givet til de rigtige?

� Hvordan er det gået for den gruppe virksomheder, jeg vil se på?

� Hvordan går det virksomhederne i min organisation?

� Mange ønsker viden om antal – hurtigst muligt

� Hvor meget information ønsker I om data?

Brugerbehov
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Ideer:

1. Imputerede (127-gruppering til 10-gruppering)

2. Brancheskift (127-gruppering til 10-gruppering)

Evt. følge mindre grupper, fx:

1. Fællesafregnende

2. Månedsafregnende?

Hvor meget info ønsker I om data?
- og hvor ?
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