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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 555/2012 

av 22. juni 2012 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 om fellesskapsstatistikk 

over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkte investering i/fra utlandet med 

hensyn til ajourføring av datakravene og definisjonene(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 184/2005 om fellesskapsstatistikk over betalingsbalanse, 

internasjonal handel med tjenester og direkte investering i/fra 

utlandet(1), særlig artikkel 10, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 184/2005 fastsettes en felles 

ramme for systematisk utarbeiding av EU-statistikk over 

utenriksregnskap, internasjonal handel med tjenester og 

direkteinvesteringer i/fra utlandet. 

2)  Det er nødvendig å ajourføre datakravene og 

definisjonene i forordning (EF) nr. 184/2005 for å ta 

hensyn til økonomiske og tekniske endringer og bringe 

dem i samsvar med internasjonale standarder som 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 166 av 27.6.2012,  

s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 99/2013 av  

3. mai 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 61 av 

31.10.2013, s. 72. 

(1) EUT L 5 av 8.2.2005, s. 23. 

fastsetter allmenne regler for utarbeiding av statistikk 

over utenriksregnskap, internasjonal handel med 

tjenester og direkteinvesteringer i/fra utlandet. 

3)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra betalingsbalansekomiteen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedleggene til forordning (EF) nr. 184/2005 erstattes med 

teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2014. 

2017/EØS/51/85 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 22. juni 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

Tabell 1 

Månedlig utenriksregnskap 

Frist: 44. kalenderdag etter referanseperiodens utløp 

Periodisitet: Månedlig 

Første referanseperiode: April 2014 

 Kredit Debet Saldo 

1. Løpende konto 

Varer Geo 3 Geo 3  

Tjenester Geo 3 Geo 3  

Primære inntekter    

Lønnskostnader Geo 3 Geo 3  

Inntekt fra investeringer    

Direkteinvesteringer    

Egenkapital Geo 3 Geo 3  

Herav: reinvestert fortjeneste etter innenlandsk sektor 

(sektor 1) 

Geo 2(1) Geo 2(1)  

Gjeldsinstrumenter Geo 3 Geo 3  

Porteføljeinvesteringer    

Egenkapital og andeler i investeringsfond Geo 3 Geo 1  

Omsettelige gjeldspapirer Geo 3 Geo 1  

Andre investeringer Geo 3 Geo 3  

Herav: renter Geo 2(1) Geo 2(1)  

Internasjonale reserver Geo 3 Geo 3  

Herav: renter Geo 2(1) Geo 2(1)  

Andre primære inntekter Geo 3 Geo 3  

Sekundære inntekter Geo 3 Geo 3  

2. Kapitalkonto 

Kapitalkonto Geo 3 Geo 3  

 

Netto 

anskaffelse 

av 

finanskapital 

Netto 

gjeldsstiftelse 
Netto 

3. Konto for finanstransaksjoner 

Direkteinvesteringer    

Egenkapital etter innenlandsk sektor (sektor 1) Geo 2(1) Geo 2(1)  

Gjeldsinstrumenter etter innenlandsk sektor (sektor 1) Geo 2(1) Geo 2(1)  

Porteføljeinvesteringer    

Egenkapital og andeler i investeringsfond    
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Netto 

anskaffelse 

av 

finanskapital 

Netto 

gjeldsstiftelse 
Netto 

Etter innenlandsk sektor (sektor 1) Geo 2(1) Geo 1(1)  

Etter utsteders motpartssektor (sektor 1) Geo 2(1)   

Omsettelige gjeldspapirer    

Kortsiktige    

Etter innenlandsk sektor (sektor 1) Geo 2(1) Geo 1(1)  

Etter utsteders motpartssektor (sektor 1) Geo 2(1)   

Langsiktige    

Etter innenlandsk sektor (sektor 1) Geo 2(1) Geo 1(1)  

Etter utsteders motpartssektor (sektor 1) Geo 2(1)   

Finansielle derivater (ikke reserver) og personalopsjoner   Geo 2(1) 

Andre investeringer    

Etter innenlandsk sektor (sektor 1) Geo 2(1) Geo 2(1)  

Herav: sedler og bankinnskudd Geo 2(1) Geo 2(1)  

Internasjonale reserver    

Monetært gull    

Gullbarrer Geo 1(1)   

Kontoer for ikke-fordelt gull Geo 1(1)   

Spesielle trekkrettigheter (SDR) Geo 1(1)   

Reserveposisjon i IMF Geo 1(1)   

Andre internasjonale reserver    

Sedler og bankinnskudd    

Fordringer på monetære myndigheter, IMF og Den 

internasjonale oppgjørsbank (BIS) 

Geo 1(1)   

Fordringer på andre enheter (banker) Geo 1(1)   

Verdipapirer    

Omsettelige gjeldspapirer    

Kortsiktige Geo 1(1)   

Langsiktige Geo 1(1)   

Egenkapital og andeler i investeringsfond Geo 1(1)   

Finansielle derivater (netto) Geo 1(1)   

Andre fordringer Geo 1(1)   

(1) Ikke obligatorisk for medlemsstater som ikke deltar i Den monetære union. 
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Tabell 2 

Kvartalsvis utenriksregnskap og internasjonal investeringsposisjon 

Periodisitet: Kvartalsvis 

Første referanseperiode: Første kvartal 2014 

Frist: T+85 fra 2014 til 2016, T+82 fra 2017 til 2018(2), T+80 fra 2019 (2) 

 Kredit Debet Saldo 

A. Løpende konto    

Varer Geo 4 Geo 4  

Alminnelig varehandel på grunnlag av utenriksregnskapet Geo 3 Geo 3  

Nettoeksport av varer omsatt ved internasjonal 

mellomhandel 

Geo 3   

Varer kjøpt ved internasjonal mellomhandel Geo 3   

Varer omsatt ved internasjonal mellomhandel Geo 3   

Ikke-monetært gull Geo 3 Geo 3  

Merking – justering for kvasitransitthandel Geo 4 Geo 4  

Tjenester Geo 4 Geo 4  

Produksjonstjenester knyttet til fysiske innsatsfaktorer som 

eies av andre 

Geo 4 Geo 4  

Reparasjon og vedlikehold ikke ellers nevnt Geo 4 Geo 4  

Transport Geo 4 Geo 4  

Reiser Geo 4 Geo 4  

Bygge- og anleggsvirksomhet Geo 4 Geo 4  

Forsikrings- og pensjonstjenester Geo 4 Geo 4  

Finansielle tjenester Geo 4 Geo 4  

Betalte finansielle tjenester Geo 3 Geo 3  

Finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM) Geo 3 Geo 3  

Leie av immaterialrettigheter ikke ellers nevnt Geo 4 Geo 4  

Telekommunikasjons-, databehandlings- og informasjons-

tjenester 

Geo 4 Geo 4  

Annen forretningsmessig tjenesteyting Geo 4 Geo 4  

Forskning og utvikling Geo 3 Geo 3  

Faglig bistand og bedriftsrådgivning Geo 3 Geo 3  

Tekniske tjenester, handelstilknyttede tjenester og 

andre bedriftstjenester 

Geo 3 Geo 3  

Personlige tjenester, kulturtjenester og tjenester i 

forbindelse med fritidsaktiviteter 

Geo 4 Geo 4  

Offentlige varer og tjenester ikke ellers nevnt Geo 4 Geo 4  

Primære inntekter    

Lønnskostnader Geo 4 Geo 4  
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 Kredit Debet Saldo 

Inntekt fra investeringer    

Inntekt fra direkteinvesteringer    

Egenkapital Geo 4 Geo 4  

Utbytte og uttak av inntekter fra 

selskapslignende foretak 

   

I direkteinvesteringsforetak Geo 3 Geo 3  

I direkteinvestor (omvendt investering) Geo 3 Geo 3  

Mellom søsterforetak Geo 3 Geo 3  

Etter innenlandsk sektor (sektor 2) Geo 2(1) Geo 2(1)  

Reinvestert fortjeneste Geo 4 Geo 4  

Etter innenlandsk sektor (sektor 2) Geo 2(1) Geo 2(1)  

Gjeldsinstrumenter Geo 4 Geo 4  

I direkteinvesteringsforetak Geo 3 Geo 3  

I direkteinvestor (omvendt investering) Geo 3 Geo 3  

Mellom søsterforetak Geo 3 Geo 3  

    Herav: renter    

     Etter innenlandsk sektor (sektor 2) Geo 2(1) Geo 2(1)  

 Avkastning av porteføljeinvesteringer    

 Egenkapital og andeler i investeringsfond Geo 4 Geo 1  

  Egenkapitalinstrumenter    

   Utbytte    

    Etter innenlandsk sektor (sektor 2) Geo 3 Geo 1(4)  

    Etter utsteders motpartssektor (sektor 2) Geo 2(1)   

  Andeler i investeringsfond    

   Utbytte    

    Etter innenlandsk sektor (sektor 2) Geo 3 Geo 1(4)  

    Etter utsteders motpartssektor (sektor 2) Geo 2(1)   

   Reinvestert fortjeneste    

    Etter innenlandsk sektor (sektor 2) Geo 3 Geo 1(4)  

    Etter utsteders motpartssektor (sektor 2) Geo 2(1)   

  Omsettelige gjeldspapirer    

   Kortsiktige Geo 4 Geo 1  

    renter    

     Etter innenlandsk sektor (sektor 2) Geo 3 Geo 1(4)  

     Etter utsteders motpartssektor (sektor 2) Geo 2(1)   

   Langsiktige Geo 4 Geo 1  

    renter    

     Etter innenlandsk sektor (sektor 2) Geo 3 Geo 1(4)  

     Etter utsteders motpartssektor (sektor 2) Geo 2(1)   
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 Kredit Debet Saldo 

  Annen inntekt fra investering Geo 4 Geo 4  

   Uttak av inntekter fra selskapslignende foretak Geo 3 Geo 3  

   renter Geo 3 Geo 3  

    Etter innenlandsk sektor (sektor 2) Geo 2(1) Geo 2(1)  

Herav: renter på spesielle trekkrettigheter 

(SDR) 

 Geo 1  

    Herav: renter før FISIM Geo 3 Geo 3  

      Etter innenlandsk sektor (sektor 2) Geo 2(1) Geo 2(1)  

Inntekt av investering tilskrevet forsikringstakere 

i forsikringsordninger, pensjonsordninger og 

standardiserte garantiordninger 

Geo 3 Geo 3  

    Etter innenlandsk sektor (sektor 2) Geo 2(1) Geo 2(1)  

  Inntekter av internasjonale reserver Geo 3   

   Herav: renter Geo 3   

 Andre primære inntekter Geo 4 Geo 4  

  Offentlig forvaltning Geo 3 Geo 3  

   Skatter på produksjon og import EU-institusjoner EU-institusjoner  

    Produktskatter EU-institusjoner EU-institusjoner  

    Næringsskatter EU-institusjoner EU-institusjoner  

   Subsidier EU-institusjoner EU-institusjoner  

    Produktsubsidier EU-institusjoner EU-institusjoner  

    Næringssubsidier EU-institusjoner EU-institusjoner  

   Grunnrente mv. Geo 3 Geo 3  

  Andre sektorer Geo 3 Geo 3  

   Skatter på produksjon og import EU-institusjoner EU-institusjoner  

    Produktskatter EU-institusjoner EU-institusjoner  

    Næringsskatter EU-institusjoner EU-institusjoner  

   Subsidier EU-institusjoner EU-institusjoner  

    Produktsubsidier EU-institusjoner EU-institusjoner  

    Næringssubsidier EU-institusjoner EU-institusjoner  

   Grunnrente mv. Geo 3 Geo 3  

Sekundære inntekter Geo 4 Geo 4  

 Offentlig forvaltning Geo 3 Geo 3  

  Løpende skatter på inntekt, formue osv. Geo 3 Geo 3  

  Trygde- og pensjonspremier Geo 3 Geo 3  

  Stønader Geo 3 Geo 3  

  Løpende internasjonalt samarbeid (D74) Geo 3 Geo 3  

Herav: overfor EU-institusjoner (unntatt ECB) EU-institusjoner EU-institusjoner  
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 Kredit Debet Saldo 

Diverse løpende overføringer (D75) Geo 3 Geo 3  

EUs mva- og BNI-baserte egne inntekter EU-institusjoner EU-institusjoner  

 Andre sektorer Geo 3 Geo 3  

Løpende skatter på inntekt, formue osv. Geo 3 Geo 3  

Trygde- og pensjonspremier Geo 3 Geo 3  

Stønader Geo 3 Geo 3  

Netto skadeforsikringspremier Geo 3 Geo 3  

Skadeforsikringskrav Geo 3 Geo 3  

Diverse løpende overføringer (D75) Geo 3 Geo 3  

Herav: personlige overføringer mellom 

innenlandske og utenlandske husholdninger 

Geo 3 Geo 3  

 Herav: arbeidstakeres betalingssendinger Geo 4 Geo 4  

 Justeringer for endringer i pensjonsrettigheter Geo 3 Geo 3  

B. Kapitalkonto    

Kapitalkonto Geo 4 Geo 4  

Brutto anskaffelse/avhending av ikke-produsert, ikke-

finansiell kapital 

Geo 3 Geo 3  

 Kapitaloverføringer Geo 3 Geo 3  

  Offentlig forvaltning Geo 3 Geo 3  

   Kapitalskatter Geo 3 Geo 3  

   Investeringstilskudd Geo 3 Geo 3  

   Andre kapitaloverføringer Geo 3 Geo 3  

    Herav: ettergivelse av gjeld Geo 3 Geo 3  

  Andre sektorer Geo 3 Geo 3  

   Kapitalskatter Geo 3 Geo 3  

   Investeringstilskudd Geo 3 Geo 3  

   Andre kapitaloverføringer Geo 3 Geo 3  

    Herav: ettergivelse av gjeld Geo 3 Geo 3  

 

 

Netto 

anskaffelse av 

finanskapital 

Netto 

gjeldsstiftelse 
Netto 

C. Konto for finanstransaksjoner    

Konto for finanstransaksjoner Geo 1 Geo 1  

  Direkteinvesteringer Geo 4 Geo 4  

   Egenkapital Geo 4 Geo 4  

    Egenkapital unntatt reinvestert fortjeneste    

     I direkteinvesteringsforetak Geo 3 Geo 3  
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Netto 

anskaffelse av 

finanskapital 

Netto 

gjeldsstiftelse 
Netto 

    I direkteinvestor (omvendt investering) Geo 3 Geo 3  

    Mellom søsterforetak Geo 3 Geo 3  

    Etter innenlandsk sektor (sektor 2) Geo 2(1) Geo 2(1)  

    Børsnotert Geo 2(1) Geo 2(1)  

    Ikke børsnotert Geo 2(1) Geo 2(1)  

    Annet (f.eks. fast eiendom) Geo 2(1) Geo 2(1)  

   Reinvestert fortjeneste Geo 4 Geo 4  

    Etter innenlandsk sektor (sektor 2) Geo 2(1) Geo 2(1)  

  Gjeldsinstrumenter Geo 4 Geo 4  

   I direkteinvesteringsforetak Geo 3 Geo 3  

   I direkteinvestor (omvendt investering) Geo 3 Geo 3  

   Mellom søsterforetak Geo 3 Geo 3  

   Etter innenlandsk sektor (sektor 2) Geo 2(1) Geo 2(1)  

 Porteføljeinvesteringer Geo 4 Geo 1  

  Egenkapital og andeler i investeringsfond Geo 4 Geo 1  

   Egenkapitalinstrumenter    

    Etter innenlandsk sektor (sektor 2) Geo 3 Geo 1(4)  

     Børsnotert Geo 2(1) Geo 1(4)  

     Ikke børsnotert Geo 2(1) Geo 1(4)  

    Etter utsteders motpartssektor (sektor 2)    

     Børsnotert Geo 2(1)   

     Ikke børsnotert Geo 2(1)   

   Andeler i investeringsfond    

    Etter innenlandsk sektor (sektor 2) Geo 3 Geo 1(4)  

     Herav: reinvestert fortjeneste Geo 3 Geo 1(4)  

    Etter utsteders motpartssektor (sektor 2) Geo 2(1)   

     Herav: reinvestert fortjeneste Geo 2(1)   

  Omsettelige gjeldspapirer    

   Kortsiktige Geo 4 Geo 1  

    Etter innenlandsk sektor (sektor 2) Geo 3 Geo 1(4)  

    Etter utsteders motpartssektor (sektor 2) Geo 2(1)   

   Langsiktige Geo 4 Geo 1  

    Etter innenlandsk sektor (sektor 2) Geo 3 Geo 1(4)  
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Netto 

anskaffelse av 

finanskapital 

Netto 

gjeldsstiftelse 
Netto 

    Etter utsteders motpartssektor (sektor 2) Geo 2(1)   

Finansielle derivater (ikke reserver) og 

personalopsjoner 

   

   Etter innenlandsk sektor (sektor 2)   Geo 3 

  Andre investeringer Geo 4 Geo 4  

   Etter innenlandsk sektor (sektor 1) Geo 4 Geo 4  

   Annen egenkapital Geo 3 Geo 3  

   Sedler og bankinnskudd    

    Etter innenlandsk sektor (sektor 2)    

     Kortsiktige Geo 3 Geo 3  

     Langsiktige Geo 3 Geo 3  

   Lån    

    Etter innenlandsk sektor (sektor 2)    

     Kortsiktige Geo 3, IMF Geo 3, IMF  

     Langsiktige Geo 3, IMF Geo 3, IMF  

Forsikring, pensjonsordninger og standardiserte 

garantiordninger 

   

    Etter innenlandsk sektor (sektor 2) Geo 3 Geo 3  

   Handelskreditter og forskudd    

    Etter innenlandsk sektor (sektor 2)    

     Kortsiktige Geo 3 Geo 3  

     Langsiktige Geo 3 Geo 3  

   Andre fordringer/gjeld    

    Etter innenlandsk sektor (sektor 2)    

     Kortsiktige Geo 3 Geo 3  

     Langsiktige Geo 3 Geo 3  

   Spesielle trekkrettigheter  Geo 1  

  Internasjonale reserver Geo 3   

D. Saldoposter    

 Vare- og tjenestebalansen   Geo 4 

 Løpende konto, saldo   Geo 1 

Nettofinansinvestering (saldo på løpende konto og 

kapitalkontoen) 

  Geo 1 
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Netto 

anskaffelse av 

finanskapital 

Netto 

gjeldsstiftelse 
Netto 

Nettofinansinvestering (fra konto for finanstransaksjoner)   Geo 1 

Netto feil og utelatelser   Geo 1 

 

 Eiendeler Gjeld 

 
Behold-

ning 

Omvurdering 

pga. 

valutakursend-

ringer 

Omvurdering 

pga. andre 

prisendringer 

Beholdning 

Omvur-

dering pga. 

valutakursen

dringer 

Omvurdering 

pga. andre 

prisendringer 

E. Internasjonal investeringsposisjon 

Konto for finanstransaksjoner Geo 1   Geo 1   

Direkteinvesteringer Geo 4(3)   Geo 4(3)   

Egenkapital Geo 4(1) Geo 2(1) Geo 2(1) Geo 4(1) Geo 2(1) Geo 2(1) 

I direkteinvesteringsforetak Geo 2(1)   Geo 2(1)   

I direkteinvestor (omvendt 

investering) 

Geo 2(1)   Geo 2(1)   

Mellom søsterforetak Geo 2(1)   Geo 2(1)   

Etter innenlandsk sektor (sektor 2) Geo 2(1)   Geo 2(1)   

Børsnotert Geo 2(1)   Geo 2(1)   

Ikke børsnotert Geo 2(1)   Geo 2(1)   

Annet (f.eks. fast eiendom) Geo 2(1)   Geo 2(1)   

Gjeldsinstrumenter Geo 4(3) Geo 2(1) Geo 2(1) Geo 4(3) Geo 2(1) Geo 2(1) 

I direkteinvesteringsforetak Geo 2(1)   Geo 2(1)   

I direkteinvestor (omvendt 

investering) 

Geo 2(1)   Geo 2(1)   

Mellom søsterforetak Geo 2(1)   Geo 2(1)   

Etter innenlandsk sektor (sektor 2) Geo 2(1)   Geo 2(1)   

Porteføljeinvesteringer Geo 4(3)   Geo 1   

Egenkapital og andeler i 

investeringsfond 

Geo 4(3)   Geo 1   

Egenkapitalinstrumenter       

Etter innenlandsk sektor (sektor 2) Geo 3(3)   Geo 1(4)   

Børsnotert Geo 2(1) Geo 2(1) Geo 2(1) Geo 1(1) Geo 1(1) Geo 1(1) 

Ikke børsnotert Geo 2(1) Geo 2(1) Geo 2(1) Geo 1(1) Geo 1(1) Geo 1(1) 

Etter utsteders motpartssektor 

(sektor 2) 

      

Børsnotert Geo 2(1) Geo 2(1) Geo 2(1)    

Ikke børsnotert Geo 2(1) Geo 2(1) Geo 2(1)    
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 Eiendeler Gjeld 

 
Behold-

ning 

Omvurdering 

pga. 

valutakursend-

ringer 

Omvurdering 

pga. andre 

prisendringer 

Beholdning 

Omvur-

dering pga. 

valutakursen

dringer 

Omvurdering 

pga. andre 

prisendringer 

Andeler i investeringsfond       

Etter innenlandsk sektor (sektor 

2) 

Geo 2(1) Geo 2(1) Geo 2(1) Geo 1(1) Geo 1(1) Geo 1(1) 

Etter utsteders motpartssektor 

(sektor 2) 

Geo 2(1) Geo 2(1) Geo 2(1)    

Omsettelige gjeldspapirer       

Kortsiktige Geo 4(3)   Geo 1   

Etter innenlandsk sektor 

(sektor 2) 

Geo 3(3) Geo 2(1) Geo 2(1) Geo 1(1) Geo 1(1) Geo 1(1) 

Etter utsteders motpartssektor 

(sektor 2) 

Geo 2(1) Geo 2(1) Geo 2(1)    

Etter valuta:       

Euro Geo 2(1)   Geo 1(1)   

US dollar Geo 2(1)   Geo 1(1)   

Andre valutaer Geo 2(1)   Geo 1(1)   

Langsiktige Geo 4 (3)   Geo 1   

Etter innenlandsk sektor 

(sektor 2) 

Geo 3(3) Geo 2(1) Geo 2(1) Geo 1(1) Geo 1(1) Geo 1(1) 

Med innløsning innen ett år    Geo 1(1)   

Med innløsning etter mer 

enn ett år 

   Geo 1(1)   

Etter utsteders motpartssektor 

(sektor 2) 

Geo 2(1) Geo 2(1) Geo 2(1)    

Med innløsning innen ett år Geo 2(1)      

Med innløsning etter mer 

enn ett år 

Geo 2(1)      

Etter valuta       

Euro Geo 2(1)   Geo 1(1)   

US dollar Geo 2(1)   Geo 1(1)   

Andre valutaer Geo 2(1)   Geo 1(1)   

Finansielle derivater (ikke reserver) og 

personalopsjoner 

Geo 4(3)   Geo 4(3)   

Etter innenlandsk sektor (sektor 2) Geo 2(1)  Geo 2(1) Geo 2(1)  Geo 2(1) 

Andre investeringer Geo 4(3)   Geo 4(3)   

Etter innenlandsk sektor (sektor 1) Geo 4(3)   Geo 4(3)   

Etter innenlandsk sektor (sektor 2)  Geo 2(1) Geo 2(1)  Geo 2(1) Geo 2(1) 

Annen egenkapital Geo 2(1) Geo 2(1) Geo 2(1) Geo 2(1) Geo 2(1) Geo 2(1) 

Sedler og bankinnskudd Geo 4(3) Geo 2(1)  Geo 4(3) Geo 2(1)  

Etter innenlandsk sektor 

(sektor 2) 
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 Eiendeler Gjeld 

 
Behold-

ning 

Omvurdering 

pga. 

valutakursend-

ringer 

Omvurdering 

pga. andre 

prisendringer 

Beholdning 

Omvur-

dering pga. 

valutakursen

dringer 

Omvurdering 

pga. andre 

prisendringer 

Kortsiktige Geo 3(3)   Geo 3(3)   

Langsiktige Geo 3(3)   Geo 3(3)   

Lån Geo 4(3) Geo 2(1)  Geo 4(3) Geo 2(1)  

Etter innenlandsk sektor (sektor 2)       

Kortsiktige Geo 3(3), 

IMF 

  Geo 3(3), 

IMF 

  

Langsiktige Geo 3(3), 

IMF 

  Geo 3(3), 

IMF 

  

Forsikrings-, pensjons- og 

standardiserte garantiordninger 

 Geo 2(1) Geo 2(1)  Geo 2(1) Geo 2(1) 

Etter innenlandsk sektor (sektor 2) Geo 3(3)   Geo 3(3)   

Handelskreditter og forskudd Geo 4(3) Geo 2(1)  Geo 4(3) Geo 2(1)  

Etter innenlandsk sektor (sektor 2)       

Kortsiktige Geo 3(3)   Geo 3(3)   

Langsiktige Geo 3(3)   Geo 3(3)   

Andre fordringer/gjeld  Geo 2(1)   Geo 2(1)  

Etter innenlandsk sektor (sektor 2)       

Kortsiktige Geo 3(3)   Geo 3(3)   

Langsiktige Geo 3(3)   Geo 3(3)   

Spesielle trekkrettigheter    Geo 1 Geo 1(1)  

(1) Ikke obligatorisk for medlemsstater som ikke deltar i Den monetære union. 

(2) Overgangen til T+82 og T+80 skal ikke være obligatorisk for medlemsstater som ikke deltar i Den monetære union. 

(3) Geografisk detaljgrad skal være obligatorisk for medlemsstater som ikke deltar i Den monetære union fra og med 2019. 

(4) Inndeling etter institusjonell sektor til nivå 1 (sektor 1), ikke sektor 2, skal være obligatorisk for medlemsstater som ikke deltar i 

Den monetære union. 

Tabell 3 

Internasjonal handel med tjenester 

Frist: T + 9 måneder 

Periodisitet: Årlig 

Første referanseperiode: 2013 

 Kredit Debet Saldo 

Lønnskostnader Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Personlige overføringer Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Arbeidstakeres betalingssendinger Geo 5 Geo 5 Geo 5 

TJENESTER Geo 6 Geo 6 Geo 6 

Produksjonstjenester knyttet til fysiske innsatsfaktorer som eies av andre Geo 5 Geo 5 Geo 5 
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 Kredit Debet Saldo 

Reparasjon og vedlikehold ikke ellers nevnt Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Transport Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Sjøtransport Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Sjøtransport av passasjerer Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Sjøtransport av gods Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Annet Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Lufttransport Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Lufttransport av passasjerer Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Lufttransport av gods Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Annet Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Annen transport Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Passasjerer Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Gods Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Annet Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Utvidet klassifisering av annen transport    

Romfart Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Jernbanetransport Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Jernbanetransport av passasjerer Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Jernbanetransport av gods Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Annet Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Veitransport Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Veitransport av passasjerer Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Veitransport av gods Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Annet Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Transport på innlands vannveier Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Passasjertransport på innlands vannveier Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Godstransport på innlands vannveier Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Annet Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Rørtransport Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Overføring av elektrisk kraft Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Andre hjelpe- og tilleggstjenester tilknyttet transport Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Post- og budtjenester Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Reiser    

Forretningsreiser Geo 5 Geo 5 Geo 5 
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 Kredit Debet Saldo 

Grense- og sesongarbeideres samt andre korttidsarbeideres kjøp av 

varer og tjenester 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Andre forretningsreiser Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Private reiser Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Kostnader tilknyttet helse Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Kostnader tilknyttet undervisning Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Andre private reiser Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Bygge- og anleggsvirksomhet Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Bygge- og anleggsvirksomhet i utlandet Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Bygge- og anleggsvirksomhet i den rapporterende økonomien Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Forsikrings- og pensjonstjenester Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkte forsikring Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Livsforsikring Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Fraktforsikring Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Annen direkte forsikring Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Gjenforsikring Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Forsikringshjelpetjenester Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Pensjon og standardiserte garantiordninger Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Pensjonstjenester Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Standardiserte garantitjenester Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Finansielle tjenester Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Betalte finansielle tjenester Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM) Geo 3 Geo 3 Geo 3 

Leie av immaterialrettigheter ikke ellers nevnt Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Telekommunikasjons-, databehandlings- og informasjonstjenester Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Telekommunikasjonstjenester Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Databehandlingstjenester Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Informasjonstjenester Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Nyhetsbyråer Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Andre informasjonstjenester Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Annen forretningsmessig tjenesteyting Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Forskning og utvikling Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Arbeid som utføres på systematisk grunnlag for å øke 

kunnskapsmengden 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Levering av kundetilpassede og ikke-kundetilpassede FoU-

tjenester 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 



17.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/739 

 

 Kredit Debet Saldo 

Salg av eiendomsretter knyttet til FoU Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Annet Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Faglig bistand og bedriftsrådgivning Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Juridiske tjenester, regnskapsvirksomhet, bedriftsrådgivning og public 

relations-tjenester 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Juridiske tjenester Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Regnskapsvirksomhet, revisjon, regnskapsføring og 

skatterådgivning 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Bedriftsrådgivning og public relations-tjenester Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Reklamevirksomhet, markedsundersøkelse og meningsmåling Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Tekniske tjenester, handelstilknyttede tjenester og andre bedriftstjenester Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Arkitektvirksomhet, ingeniørvirksomhet, vitenskapelige og andre 

tekniske tjenester 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Arkitektvirksomhet Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Ingeniørvirksomhet Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Vitenskapelige og andre tekniske tjenester Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Avfallsbehandling og forurensningsbekjempelse, tjenester tilknyttet 

landbruk og bergverksdrift 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Herav: avfallsbehandling og forurensningsbekjempelse Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Operasjonell leasing Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Handelstilknyttede tjenester Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Andre forretningstjenester ikke ellers nevnt Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Personlige tjenester, kulturtjenester og tjenester i forbindelse med 

fritidsaktiviteter 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Audiovisuelle tjenester og tilknyttede tjenester Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Andre personlige tjenester, kulturtjenester og tjenester i forbindelse 

med fritidsaktiviteter 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Helsetjenester Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Undervisning Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Kulturarv og fritidsaktiviteter Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Annen personlig tjenesteyting Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Offentlige varer og tjenester ikke ellers nevnt Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Ambassader og konsulater Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Militære enheter og organer Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Andre offentlige varer og tjenester Geo 5 Geo 5 Geo 5 
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Tabell 4 

Direkteinvesteringer i/fra utlandet – transaksjoner (herunder avkastning) 

Tabell 4.1 Direkteinvesteringer – finansielle transaksjoner 

Frist: T+9 måneder 

Hyppighet: Årlig 

Første referanseperiode: 2013 

 Netto 

Netto 

anskaffelse av 

finanskapital 

Netto 

gjeldsstiftelse 

ALLE INNENLANDSKE ENHETER    

Direkteinvesteringer i utlandet – transaksjoner Geo 6 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i utlandet – annen egenkapital enn reinvestert 

fortjeneste 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i utlandet – annen egenkapital enn reinvestert 

fortjeneste (unntatt egenkapital mellom søsterforetak) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i utlandet – annen egenkapital enn reinvestert 

fortjeneste mellom søsterforetak (det overordnede morforetaket er ikke 

hjemmehørende i den rapporterende staten) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i utlandet – reinvestert fortjeneste Geo 5 Geo 5  

Direkteinvesteringer i utlandet – gjeldsinstrumenter Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i utlandet – gjeldsinstrumenter (unntatt gjeld 

mellom søsterforetak) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i utlandet – gjeldsinstrumenter mellom søsterforetak 

(det overordnede morforetaket er hjemmehørende i rapporterende stat) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – 

transaksjoner 

Geo 6 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – annen 

egenkapital enn reinvestert fortjeneste 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – annen egenkapital 

enn reinvestert fortjeneste (unntatt egenkapital mellom søsterforetak) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – annen egenkapital 

enn reinvestert fortjeneste mellom søsterforetak (det overordnede 

morforetaket er ikke hjemmehørende i den rapporterende staten) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Herav:  Det overordnede morforetaket er hjemmehørende i en 

annen stat i euroområdet 

Geo 5   

 Det overordnede morforetaket er hjemmehørende i EU, 

men ikke i euroområdet 

Geo 5   

 Det overordnede morforetaket er hjemmehørende utenfor 

EU 

Geo 5   

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – reinvestert 

fortjeneste 

Geo 5  Geo 5 

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – 

gjeldsinstrumenter 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – 

gjeldsinstrumenter (unntatt gjeld mellom søsterforetak) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – 

gjeldsinstrumenter mellom søsterforetak (det overordnede morforetaket 

er ikke hjemmehørende i rapporterende stat) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Herav:  Det overordnede morforetaket er hjemmehørende i en 

annen stat i euroområdet 

Geo 5   

 Det overordnede morforetaket er hjemmehørende i EU, 

men ikke i euroområdet 

Geo 5   

 Det overordnede morforetaket er hjemmehørende utenfor 

EU 

Geo 5   



17.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/741 

 

 Netto 

Netto 

anskaffelse av 

finanskapital 

Netto 

gjeldsstiftelse 

INNENLANDSKE SPESIALFORETAK    

Direkteinvesteringer i utlandet – transaksjoner(1) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – 

transaksjoner(1) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

(1) Obligatorisk fra referanseåret 2015. 

Tabell 4.2 Direkteinvesteringer – avkastning 

Frist: T+9 måneder 

Periodisitet: Årlig 

Første referanseperiode: 2013 

 Saldo Kredit Debet 

ALLE INNENLANDSKE ENHETER    

Direkteinvesteringer i utlandet – avkastning Geo 6 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i utlandet – utbytte Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i utlandet – utbytte (unntatt utbytte mellom 

søsterforetak) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i utlandet – utbytte mellom søsterforetak (det 

overordnede morforetaket er ikke hjemmehørende i rapporterende stat) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i utlandet – reinvestert fortjeneste Geo 5 Geo 5  

Direkteinvesteringer i utlandet – avkastning av gjeld Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i utlandet – avkastning av gjeld (unntatt avkastning 

av gjeld mellom søsterforetak) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i utlandet – avkastning av gjeld mellom 

søsterforetak (det overordnede morforetaket er hjemmehørende i den 

rapporterende staten) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – avkastning Geo 6 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – utbytte Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – utbytte (unntatt 

utbytte mellom søsterforetak) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – utbytte mellom 

søsterforetak (det overordnede morforetaket er ikke hjemmehørende i 

rapporterende stat) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Herav:  Det overordnede morforetaket er hjemmehørende i en annen 

stat i euroområdet 

Geo 5   

 Det overordnede morforetaket er hjemmehørende i EU, men 

ikke i euroområdet 

Geo 5   

 Det overordnede morforetaket er hjemmehørende utenfor EU Geo 5   

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – reinvestert 

fortjeneste 

Geo 5  Geo 5 

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – avkastning 

av gjeld 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – avkastning av 

gjeld (unntatt avkastning av gjeld mellom søsterforetak) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – avkastning av 

gjeld (det overordnede morforetaket er ikke hjemmehørende i den 

rapporterende staten) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Herav:  Det overordnede morforetaket er hjemmehørende i en annen 

stat i euroområdet 

Geo 5   

 Det overordnede morforetaket er hjemmehørende i EU, men 

ikke i euroområdet 

Geo 5   

 Det overordnede morforetaket er hjemmehørende utenfor EU Geo 5   
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 Saldo Kredit Debet 

INNENLANDSKE SPESIALFORETAK    

Direkteinvesteringer i utlandet – avkastning (1) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien –  

avkastning (1) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

(1) Obligatorisk fra referanseåret 2015. 

Tabell 4.3 Næringsfordeling og geografisk fordeling 

Frist: T+21 måneder 

Periodisitet: Årlig 

Første referanseperiode: 2013 

 Datatype 
Geografisk 

fordeling 

Fordeling etter 

aktivitet 

NACE REV2 

ALLE INNENLANDSKE ENHETER    

Direkteinvesteringer i utlandet Netto Geo 5 Nivå 1 

Geo 4 Nivå 2 

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien Netto Geo 5 Nivå 1 

Geo 4 Nivå 2 

Inntekt fra direkteinvesteringer Kredit, 

debet, saldo 

Geo 5 Nivå 1 

Geo 4 Nivå 2 

INNENLANDSKE SPESIALFORETAK    

Direkteinvesteringer i utlandet (1) Netto Geo 5 Nivå 1 

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien (1) Netto Geo 5 Nivå 1 

Inntekt fra direkteinvesteringer (1) Kredit, 

debet, saldo 

Geo 5 Nivå 1 

(1) Obligatorisk fra referanseåret 2015. 

Tabell 5 

Direkteinvesteringer i/fra utlandet – beholdninger 

Tabell 5.1 Direkteinvesteringer – beholdninger 

Frist: T+9 måneder 

Periodisitet: Årlig 

Første referanseperiode: 2013 

 Netto Eiendeler Gjeld 

ALLE INNENLANDSKE ENHETER    

Direkteinvesteringer i utlandet Geo 6 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i utlandet – egenkapital Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i utlandet – egenkapital (unntatt egenkapital mellom 

søsterforetak) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i utlandet – egenkapital mellom søsterforetak (det 

overordnede morforetaket er ikke hjemmehørende i rapporterende stat) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i utlandet – gjeldsinstrumenter Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i utlandet – gjeldsinstrumenter (unntatt gjeld 

mellom søsterforetak) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 
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 Netto Eiendeler Gjeld 

Direkteinvesteringer i utlandet – gjeldsinstrumenter mellom søsterforetak 

(det overordnede morforetaket er hjemmehørende i rapporterende stat) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien Geo 6 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – egenkapital 

(unntatt egenkapital mellom søsterforetak) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – egenkapital 

mellom søsterforetak (det overordnede morforetaket er ikke 

hjemmehørende i rapporterende stat) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Herav:  Det overordnede morforetaket er hjemmehørende i en 

annen stat i euroområdet 

Geo 5   

 Det overordnede morforetaket er hjemmehørende i EU, 

men ikke i euroområdet 

Geo 5   

 Det overordnede morforetaket er hjemmehørende utenfor 

EU 

Geo 5   

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – 

gjeldsinstrumenter 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – 

gjeldsinstrumenter (unntatt gjeld mellom søsterforetak) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – 

gjeldsinstrumenter mellom søsterforetak (det overordnede morforetaket 

er ikke hjemmehørende i rapporterende stat) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Herav:  Det overordnede morforetaket er hjemmehørende i en annen 

stat i euroområdet 

Geo 5   

 Det overordnede morforetaket er hjemmehørende i EU, men 

ikke i euroområdet 

Geo 5   

 Det overordnede morforetaket er hjemmehørende utenfor EU Geo 5   

INNENLANDSKE SPESIALFORETAK    

Direkteinvesteringer i utlandet Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Tabell 5.2 Direkteinvesteringer – beholdninger: næringsfordeling og geografisk fordeling 

Frist: T+21 måneder 

Periodisitet: Årlig 

Første referanseperiode: 2013 

 Datatype 
Geografisk 

fordeling 

Fordeling etter 

næring – NACE 

REV2 

ALLE INNENLANDSKE ENHETER    

Direkteinvesteringer i utlandet Nettobeholdning Geo 5 Nivå 1 

Geo 4 Nivå 2 

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien Nettobeholdning Geo 5 Nivå 1 

Geo 4 Nivå 2 

INNENLANDSKE SPESIALFORETAK    

Direkteinvesteringer i utlandet Nettobeholdning Geo 5 Nivå 1 

Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien Nettobeholdning Geo 5 Nivå 1 
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Tabell 6 

Geografisk fordeling 

GEO 1 GEO 2 GEO 3 

UTLANDET UTLANDET UTLANDET 

 Innenfor euroområdet INNENFOR EU 

 Utenfor euroområdet UTENFOR EU 

  Innenfor euroområdet 

  Utenfor euroområdet 

 

GEO 4 GEO 5 GEO 6 

UTLANDET UTLANDET UTLANDET 

 EUROPA EUROPA 

Medlemsstater i EU som er utenfor euroområdet(1) Belgia Belgia 

 Bulgaria Bulgaria 

 Tsjekkia Tsjekkia 

 Danmark Danmark 

 Tyskland Tyskland 

 Estland Estland 

 Irland Irland 

 Hellas Hellas 

 Spania Spania 

 Frankrike Frankrike 

 Italia Italia 

 Kypros Kypros 

 Latvia Latvia 

 Litauen Litauen 

 Luxembourg Luxembourg 

 Ungarn Ungarn 

 Malta Malta 

 Nederland Nederland 

 Østerrike Østerrike 

 Polen Polen 

 Portugal Portugal 

 Romania Romania 

 Slovenia Slovenia 

 Slovakia Slovakia 

 Finland Finland 

 Sverige Sverige 

 Det forente kongerike Det forente kongerike 

 Island Island 

 Liechtenstein Liechtenstein 

 Norge Norge 
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GEO 4 GEO 5 GEO 6 

Sveits Sveits Sveits 

 ANDRE EUROPEISKE 

STATER 

ANDRE EUROPEISKE 

STATER 

  Albania 

  Andorra 

  Hviterussland 

  Bosnia-Hercegovina 

 Kroatia Kroatia 

  Færøyene 

  Gibraltar 

  Guernsey 

  Vatikanstaten 

  Isle of Man 

  Jersey 

  Den tidligere jugoslaviske 

republikken Makedonia 

  Moldova 

  Montenegro 

Russland Russland Russland 

  Serbia 

  San Marino 

 Tyrkia Tyrkia 

  Ukraina 

 AFRIKA AFRIKA 

 NORD-AFRIKA NORD-AFRIKA 

  Algerie 

 Egypt Egypt 

  Libya 

 Marokko Marokko 

  Tunisia 

 ANDRE AFRIKANSKE 

STATER 

ANDRE AFRIKANSKE 

STATER 

  Angola 

  Benin 

  Botswana 

  Det britiske territorium i Det 

indiske hav 

  Burkina Faso 

  Burundi 

  Kamerun 

  Kapp Verde 

  Den sentralafrikanske republikk 

  Tsjad 

  Komorene 
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GEO 4 GEO 5 GEO 6 

  Kongo 

  Elfenbenskysten 

  Den demokratiske republikk 

Kongo 

  Djibouti 

  Ekvatorial-Guinea 

  Eritrea 

  Etiopia 

  Gabon 

  Gambia 

  Ghana 

  Guinea 

  Guinea-Bissau 

  Kenya 

  Lesotho 

  Liberia 

  Madagaskar 

  Malawi 

  Mali 

  Mauritania 

  Mauritius 

  Mosambik 

  Namibia 

  Niger 

 Nigeria Nigeria 

 Sør-Afrika Sør-Afrika 

  Rwanda 

  St. Helena, Ascension og 

Tristan de Cunha 

  São Tomé og Príncipe 

  Senegal 

  Seychellene 

  Sierra Leone 

  Somalia 

  Sudan 

  Sør-Sudan 

  Swaziland 

  Tanzania 

  Togo 

  Uganda 
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GEO 4 GEO 5 GEO 6 

  Zambia 

  Zimbabwe 

 AMERIKA AMERIKA 

 STATER I NORD-AMERIKA STATER I NORD-AMERIKA 

Canada Canada Canada 

  Grønland 

De forente stater De forente stater De forente stater 

 STATER I MELLOM-

AMERIKA 

STATER I MELLOM-

AMERIKA 

  Anguilla 

  Antigua og Barbuda 

  Aruba 

  Bahamas 

  Barbados 

  Belize 

  Bermuda 

  Bonaire, Saint Eustatius og 

Saba 

  De britiske Jomfruøyene 

  Caymanøyene 

  Costa Rica 

  Cuba 

  Curaçao 

  Dominica 

  Den dominikanske republikk 

  El Salvador 

  Grenada 

  Guatemala 

  Haiti 

  Honduras 

  Jamaica 

 Mexico Mexico 

  Montserrat 

  Nicaragua 

  Panama 

  Saint Kitts og Nevis 

  Saint Lucia 

  Saint Maarten 

  Saint Vincent og Grenadinene 

  Trinidad og Tobago 

  Turks- og Caicosøyene 

  De amerikanske Jomfruøyene 
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GEO 4 GEO 5 GEO 6 

 STATER I SØR-AMERIKA STATER I SØR-AMERIKA 

 Argentina Argentina 

  Bolivia 

Brasil Brasil Brasil 

 Chile Chile 

  Colombia 

  Ecuador 

  Falklandsøyene 

  Guyana 

  Paraguay 

  Peru 

  Surinam 

 Uruguay Uruguay 

 Venezuela Venezuela 

 ASIA ASIA 

 STATER I DET NÆRE 

ØSTEN OG MIDTØSTEN 

STATER I DET NÆRE 

ØSTEN OG MIDTØSTEN 

 STATER VED DEN 

ARABISKE GOLF 

STATER VED DEN 

ARABISKE GOLF 

  Bahrain 

  Irak 

  Kuwait 

  Oman 

  Qatar 

  Saudi-Arabia 

  De forente arabiske emirater 

  Jemen 

 ANDRE STATER I DET 

NÆRE ØSTEN OG 

MIDTØSTEN 

ANDRE STATER I DET 

NÆRE ØSTEN OG 

MIDTØSTEN 

  Armenia 

  Aserbajdsjan 

  Georgia 

  Israel 

  Jordan 

  Libanon 

  Det palestinske området 

  Syria 

 ANDRE STATER I ASIA ANDRE STATER I ASIA 

  Afghanistan 

  Bangladesh 

  Bhutan 

  Brunei Darussalam 
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GEO 4 GEO 5 GEO 6 

  Burma/Myanmar 

  Kambodsja 

Kina Kina Kina 

Hongkong Hongkong Hongkong 

India India India 

 Indonesia Indonesia 

  Iran 

Japan Japan Japan 

  Kasakhstan 

  Kirgisistan 

  Laos 

  Macao 

 Malaysia Malaysia 

  Maldivene 

  Mongolia 

  Nepal 

  Nord-Korea 

  Pakistan 

 Filippinene Filippinene 

 Singapore Singapore 

 Sør-Korea Sør-Korea 

  Sri Lanka 

 Taiwan Taiwan 

  Tadsjikistan 

 Thailand Thailand 

  Øst-Timor 

  Turkmenistan 

  Usbekistan 

  Vietnam 

 OSEANIA OG 

POLAROMRÅDENE 

OSEANIA OG 

POLAROMRÅDENE 

  Amerikansk Samoa 

  Guam 

  De forente staters mindre 

randøyer 

 Australia Australia 

  Kokosøyene (eller 

Keelingøyene) 

  Christmasøya 

  Heardøya og McDonaldøyene 

  Norfolkøya 

  Fiji 

  Fransk Polynesia 

  Kiribati 
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GEO 4 GEO 5 GEO 6 

  Marshalløyene 

  Mikronesiaføderasjonen 

  Nauru 

  Ny-Kaledonia 

 New Zealand New Zealand 

  Cookøyene 

  Niue 

  Tokelau 

  De nordlige Marianaøyene 

  Palau 

  Papua Ny-Guinea 

  Pitcairn 

  Antarktis 

  Bouvetøya 

  Sør-Georgia og de sørlige 

Sandwichøyene 

  Franske territorier i det sørlige 

Indiske hav og Antarktis 

  Salomonøyene 

  Tonga 

  Tuvalu 

  Vanuatu 

  Samoa 

  Wallis og Futuna 

INNENFOR EU INNENFOR EU INNENFOR EU 

UTENFOR EU UTENFOR EU UTENFOR EU 

Innenfor euroområdet Innenfor euroområdet Innenfor euroområdet 

Utenfor euroområdet Utenfor euroområdet Utenfor euroområdet 

EUs institusjoner (unntatt ESB) EUs institusjoner (unntatt 

ESB) 

EUs institusjoner (unntatt ESB) 

Den europeiske investeringsbank Den europeiske 

investeringsbank 

Den europeiske 

investeringsbank 

 Den europeiske sentralbanken 

(ESB) 

Den europeiske sentralbanken 

(ESB) 

 INNENFOR EU – IKKE 

FORDELT 

INNENFOR EU – IKKE 

FORDELT 

 UTENFOR EU – IKKE 

FORDELT 

UTENFOR EU – IKKE 

FORDELT 

Finanssentre offshore Finanssentre offshore Finanssentre offshore 
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GEO 4 GEO 5 GEO 6 

Internasjonale organisasjoner (unntatt EU-

institusjoner) 

Internasjonale organisasjoner 

(unntatt EU-institusjoner) 

Internasjonale organisasjoner 

(unntatt EU-institusjoner) 

Det internasjonale valutafond (IMF) Det internasjonale valutafond 

(IMF) 

Det internasjonale valutafond 

(IMF) 

(1) Medlemsstater i EU som er utenfor euroområdet: individuell fordeling etter stat. 

Tabell 7 

Nivåer for fordeling etter institusjonell sektor 

Sektor 1 Sektor 2 

Sentralbank (S.121) Sentralbank (S.121) 

Andre monetære finansinstitusjoner Andre monetære finansinstitusjoner 

Innskuddsinstitusjoner unntatt sentralbanken (S.122) Innskuddsinstitusjoner unntatt sentralbanken (S.122) 

Pengemarkedsfond (S.123) Pengemarkedsfond (S.123) 

Offentlig forvaltning (S.13) Offentlig forvaltning (S.13) 

Andre sektorer Andre sektorer 

 Finansielle foretak unntatt monetære finansinstitusjoner 

(S.124+S.125+S.126+S.127+S.128+S.129) 

 Ikke-finansielle foretak, husholdninger og ideelle 

organisasjoner (S.11+S.14+S.15) 

Tabell 8 

Nivåer for fordeling etter økonomisk virksomhet 

Nivå 1 Nivå 2 NACE rev. 2 

 JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE Næringshovedområde A 

BERGVERKSDRIFT OG 

UTVINNING 

BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING Næringshovedområde B 

 Utvinning av råolje og naturgass og tjenester tilknyttet 

bergverksdrift 

Næring 06, 09 

INDUSTRI INDUSTRI Næringshovedområde C 

 Næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer Næring 10, 11, 12 

 Tekstil- og trevarer: I ALT Næring 13, 14, 16, 17, 18 

  Tekstiler og klær Næring 13, 14 

  Trevarer, papir, trykking og reproduksjon Næring 16, 17, 18 

Petroleumsprodukter, 

kjemikalier, legemidler, 

gummi- og plastprodukter 

Petroleumsprodukter, kjemikalier, legemidler, gummi- og 

plastprodukter I ALT 

Næring 19, 20, 21, 22 

  Kull og raffinerte petroleumsprodukter Næring 19 

  Kjemikalier og kjemiske produkter Næring 20 

  Gummi- og plastprodukter Næring 22 

Datamaskiner, elektroniske og 

optiske produkter 

Metallvarer og maskiner I ALT Næring 24, 25, 26, 28 
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Nivå 1 Nivå 2 NACE rev. 2 

  Metaller og metallvarer Næring 24, 25 

  Datamaskiner, elektroniske og optiske 

produkter 

Næring 26 

  Maskiner og utstyr til generell bruk i.e.n. Næring 28 

Motorvogner, annet 

transportmateriell 

Motorvogner og andre transportmidler I ALT Næring 29, 30 

  Motorvogner og tilhengere Næring 29 

  Andre transportmidler Næring 30 

  Annen industri I ALT Næring 15, 23, 27, 31, 32, 

33 

ELEKTRISITETS-, GASS-, 

DAMP- OG 

VARMTVANNS-

FORSYNING 

ELEKTRISITETS-, GASS-, DAMP- OG 

VARMTVANNSFORSYNING 

Næringshovedområde D 

VANNFORSYNING, 

AVLØPS- OG 

RENOVASJONS-

VIRKSOMHET 

VANNFORSYNING, AVLØPS- OG 

RENOVASJONSVIRKSOMHET 

Næringshovedområde E 

 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann Næring 36 

 Avløps- og renovasjonsvirksomhet Næring 37, 38, 39 

BYGGE- OG 

ANLEGGSVIRKSOMHET 

BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET Næringshovedområde F 

TJENESTER I ALT TJENESTER I ALT Næringshovedområde 

G, H, I, J, K, L, M, N, O, 

P, Q, R, S, T, U 

VAREHANDEL, 

REPARASJON AV 

MOTORVOGNER 

VAREHANDEL, REPARASJON AV 

MOTORVOGNER 

Næringshovedområde G 

 Handel med og reparasjon av motorvogner Næring 45 

 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner Næring 46 

 Detaljhandel, unntatt med motorvogner Næring 47 

TRANSPORT OG 

LAGRING 

TRANSPORT OG LAGRING Næringshovedområde H 

 Transport og lagring I ALT Næring 49, 50, 51, 52 

  Landtransport og rørtransport Næring 49 

  Sjøtransport Næring 50 

  Lufttransport Næring 51 

  Lagring og andre tjenester tilknyttet transport Næring 52 

 Post og distribusjonsvirksomhet Næring 53 

OVERNATTINGS- OG 

SERVERINGS-

VIRKSOMHET 

OVERNATTINGS- OG 

SERVERINGSVIRKSOMHET 

Næringshovedområde I 
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Nivå 1 Nivå 2 NACE rev. 2 

INFORMASJON OG 

KOMMUNIKASJON 

INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON Næringshovedområde J 

 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, annen 

underholdningsvirksomhet 

Næring 59, 60 

 Telekommunikasjon Næring 61 

 Annen informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet Næring 58, 62, 63 

FINANSIERINGS- OG 

FORSIKRINGS-

VIRKSOMHET 

FINANSIERINGS- OG 

FORSIKRINGSVIRKSOMHET 

Næringshovedområde K 

 Finansiell tjenesteyting, unntatt forsikringsvirksomhet og 

pensjonskasser 

Næring 64 

  Holdingselskapers virksomhet Næringshovedgruppe 64.2 

 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt 

trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 

Næring 65 

 Tjenester tilknyttet finansierings- og 

forsikringsvirksomhet 

Næring 66 

 OMSETNING OG DRIFT AV FAST EIENDOM Næringshovedområde L 

FAGLIG, 

VITENSKAPELIG OG 

TEKNISK 

TJENESTEYTING 

FAGLIG, VITENSKAPELIG OG TEKNISK 

TJENESTEYTING 

Næringshovedområde M 

 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting Næring 69 

  Juridisk tjenesteyting Næringshovedgruppe 69.1 

  Regnskap, revisjon og skatterådgivning Næringshovedgruppe 69.2 

 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning Næring 70 

  Hovedkontortjenester Næringshovedgruppe 70.1 

  Administrativ rådgivning Næringshovedgruppe 70.2 

 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og 

teknisk prøving og analyse 

Næring 71 

Forskning og utviklingsarbeid Forskning og utviklingsarbeid Næring 72 

 Annonse- og reklamevirksomhet og 

markedsundersøkelser 

Næring 73 

  Annonse- og reklamevirksomhet Næringshovedgruppe 73.1 

  Markeds- og opinionsundersøkelser Næringshovedgruppe 73.2 

 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet, 

veterinærtjenester 

Næring 74, 75 

 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING Næringshovedområde N 

 Utleie- og leasingvirksomhet Næring 77 
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Nivå 1 Nivå 2 NACE rev. 2 

 Annen forretningsmessig tjenesteyting Næring 78, 79, 80, 81, 82 

 UNDERVISNING Næringshovedområde P 

 HELSE- OG SOSIALTJENESTER Næringshovedområde Q 

KULTURELL 

VIRKSOMHET, 

UNDERHOLDNING OG 

FRITIDSAKTIVITETER 

KULTURELL VIRKSOMHET, UNDERHOLDNING 

OG FRITIDSAKTIVITETER 

Næringshovedområde R 

 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet Næring 90 

 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen 

kulturvirksomhet 

Næring 91 

 Sports- og fritidsaktiviteter, lotteri og totalisatorspill Næring 92, 93 

 ANNEN TJENESTEYTING Næringshovedområde S 

 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner Næring 94 

 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer 

til personlig bruk, annen personlig tjenesteyting 

Næring 95, 96 

 Ikke fordelt  

 Private kjøp og salg av fast eiendom  

SAMLET VIRKSOMHET SAMLET VIRKSOMHET  
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VEDLEGG II 

DEFINISJONER nevnt i artikkel 10 

Følgende definisjoner er basert på IMF Balance of Payments and International Investment Positions Manual, 6. utgave 

(BPM6), Det europeiske nasjonalregnskapssystem,  Manual on Statistics on International Trade in Services 2010 og 

OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (BD4). 

A.  LØPENDE KONTOER 

De løpende kontoene viser strømmer av varer, tjenester, primære og sekundære inntekter mellom innenlandske og 

utenlandske enheter. 

1. VARER 

Denne komponenten omfatter flyttbare varer som skifter eier mellom innenlandske og utenlandske enheter. 

1.1. Alminnelige handelsvarer på utenriksregnskapsgrunnlaget 

Alminnelige handelsvarer på utenriksregnskapsgrunnlaget omfatter varer som bytter økonomisk eier mellom en 

innenlandsk enhet og en utenlandsk enhet, og som ikke inngår i andre særskilte kategorier, som varer omsatt ved 

internasjonal mellomhandel (se 1.2) eller ikke-monetært gull (se 1.3), eller som utgjør en del av en tjeneste.  

Alminnelige handelsvarer bør måles i markedsverdi på grunnlag av pris fritt om bord (FOB). Statenes bidrag til 

sammenstillingen av EU-aggregater skal omfatte import og eksport av varer i kvasitransitthandel, og for handel innen 

EU bør partnerstaten defineres etter avsenderprinsippet. 

1.2. Nettoeksport av varer omsatt ved internasjonal mellomhandel 

Med internasjonal mellomhandel menes en innenlandsk enhets kjøp av varer (i økonomien som sammenstiller dataene) 

fra en utenlandsk enhet, kombinert med påfølgende videresalg av de samme varene til en annen utenlandsk enhet uten 

at varene fysisk befinner seg i økonomien som sammenstiller dataene. Nettoeksport av varer omsatt ved internasjonal 

mellomhandel tilsvarer differansen mellom kjøp og salg av varer omsatt ved internasjonal mellomhandel. Denne 

posten omfatter handelsmarginer, kapitalgevinster og -tap og endringer i beholdninger av varer omsatt ved 

internasjonal mellomhandel. 

1.2.1.  Varer kjøpt ved internasjonal mellomhandel vises som negativ eksport/kredit i mellomhandlerens økonomi. 

1.2.2.  Salget av varer vises under varer kjøpt ved internasjonal mellomhandel som positiv eksport/kredit i 

mellomhandlerens økonomi. 

1.3. Ikke-monetært gull 

Ikke-monetært gull omfatter alt gull unntatt monetært gull. Monetært gull eies av monetære myndigheter og holdes 

som internasjonale reserver (se 6.5.1). Ikke-monetært gull kan være i form av umyntet gull (dvs. mynter, ingoter eller 

barrer med en renhet på minst 995/1 000, herunder gull som holdes på kontoer for ikke-fordelt gull), gullpulver og gull 

i ubearbeidet form eller som halvfabrikata. 

1.4. Justering for merking – kvasitransitthandel  

Kvasitransitthandel brukes om varer som importeres til en medlemsstat, tollklareres for fri omsetning i EU (og 

pålegges importavgift) av en enhet som ikke anses som en innenlandsk institusjonell enhet, og deretter sendes til en 

annen medlemsstat. Merking skal registreres av medlemsstatene som berøres av kvasitransitthandelen, for å 

dokumentere differansen mellom verdien av alminnelige handelsvarer på det tidspunkt varene importeres fra en 

tredjestat og verdien når de videresendes til en annen medlemsstat. Den geografiske fordelingen skal foretas på 

grunnlag av hvilken stat morselskapet som kontrollerer selskapet som håndterer tollklareringen for varene i den 

rapporterende økonomien, er hjemmehørende. 

2. TJENESTER 

Tjenester er et resultat av en produksjonsvirksomhet som endrer vilkårene for de konsumerende enheter, eller som 

tilrettelegger for utveksling av produkter eller finansielle eiendeler. Tjenester er vanligvis ikke separate enheter som det 

kan fastsettes eiendomsrett for, og kan vanligvis ikke skilles fra produksjonen av tjenestene. 

2.1. Produksjonstjenester knyttet til fysiske innsatsfaktorer som eies av andre 

Produksjonstjenester knyttet til fysiske innsatsfaktorer som eies av andre, omfatter bearbeiding, montering, merking, 

pakking osv. som utføres av foretak som ikke eier varene. Produksjonen utføres av en enhet som mottar et vederlag fra 

eieren. Ettersom eierskapet til varene ikke endres, registreres ingen transaksjon av alminnelige handelsvarer mellom 

bearbeider og eier. Størrelsen på vederlaget for produksjon av fysiske innsatsfaktorer som eies av andre, tilsvarer ikke 
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nødvendigvis differansen mellom verdien av varene før og etter bearbeiding. Omfatter ikke montering av 

prefabrikkerte bygninger (inkludert i bygge- og anleggsvirksomhet) og merking og pakking tilknyttet transport 

(inkludert i transport). 

2.2. Reparasjon og vedlikehold ikke ellers nevnt 

Reparasjon og vedlikehold ikke ellers nevnt omfatter reparasjon og vedlikehold som utføres av innenlandske enheter, 

på varer som eies av utenlandske enheter (og omvendt). Reparasjonene utføres i reparatørens lokaler eller et annet sted. 

Verdien av vedlikeholds- og reparasjonsarbeidet omfatter alt av deler og materialer som reparatøren benytter, og som 

inngår i vederlaget. Deler og materialer som faktureres separat, skal inngå i alminnelige handelsvarer. Reparasjon og 

vedlikehold av skip, luftfartøyer og andre transportmidler omfattes av denne posten. Rengjøring av transportmidler 

omfattes ikke, men omfattes av transporttjenester. Vedlikehold og reparasjoner knyttet til bygge- og 

anleggsvirksomhet omfattes ikke ettersom dette inngår i bygge- og anleggsvirksomhet. Vedlikehold og reparasjoner av 

datamaskiner omfattes ikke ettersom dette inngår i databehandlingstjenester. 

2.3. Transport 

Med transport menes frakt av personer og gjenstander fra ett sted til et annet samt hjelpe- og tilleggstjenester tilknyttet 

transport. Transport omfatter også post- og budtjenester. Transporttjenester skal føres i utenriksregnskapet når de 

utføres av innenlandske enheter for utenlandske enheter. Transport klassifiseres i henhold til: 

a)  transportmåte, dvs. sjøtransport, lufttransport eller annen transport. «Annen transport» kan videre deles inn i 

jernbanetransport, veitransport, transport på innlands vannveier, rørtransport og romfart samt overføring av elektrisitet, 

b)  det som transporteres, dvs. passasjerer, gods eller annet (som omfatter tilknyttede tjenester som lasting og lossing 

av containere, lagring, pakking og ompakking, rengjøring av transportmateriell utført i havner og lufthavner). 

2.3.1. Sjøtransport 

Omfatter alle transporttjenester til sjøs. Deles inn i sjøtransport av passasjerer, sjøtransport av gods og annen 

sjøtransport. 

2.3.2. Lufttransport 

Omfatter alle lufttransporttjenester. Deles inn i lufttransport av passasjerer, lufttransport av gods og annen 

lufttransport. 

2.3.3. Annen transport 

Omfatter alle transporttjenester unntatt sjøtransport og lufttransport. Deles inn i passasjertransport, godstransport og 

annet. Annen transport deles ytterligere inn i: 

2.3.3.1.  Romfart omfatter oppskyting av satellitter på vegne av satellitteierne (f.eks. telekommforetak) og andre 

oppgaver utført av operatører av romfartsmateriell, som transport av varer og personer for vitenskapelige 

eksperimenter. Omfatter også romfart med passasjerer og betalinger fra en økonomi for å ta med personer 

hjemmehørende i denne økonomien om bord i en annen økonomis romfartøy. 

2.3.3.2.  Jernbanetransport omfatter transport med tog. Deles ytterligere inn i jernbanetransport av passasjerer, 

jernbanetransport av gods og annet. 

2.3.3.3.  Veitransport omfatter transport med lastebil, buss og turvogn. Deles ytterligere inn i veitransport av 

passasjerer, veitransport av gods og annet. 

2.3.3.4.  Innlands vannveier gjelder internasjonal transport på elver, kanaler og innsjøer. Omfatter en stats indre 

vannveier og vannveier som er felles for to eller flere stater. Deles ytterligere inn i passasjertransport på innlands 

vannveier, godstransport på innlands vannveier og annen transport på innlands vannveier. 

2.3.3.5.  Rørtransport omfatter internasjonal godstransport i rørledninger, som transport av petroleum og tilknyttede 

produkter, vann og gass. Omfatter ikke distribusjonstjenester, vanligvis fra understasjoner til forbrukeren (inkludert i 

andre forretningstjenester ikke ellers nevnt) eller verdien av produktene som transporteres (inkludert i alminnelige 

handelsvarer). 

2.3.3.6.  Overføring av elektrisitet omfatter tjenester for overføring av elektrisk kraft med høy spenning via 

sammenkoplede grupper av ledninger og tilhørende utstyr mellom tilførselspunkter og punkter der strømmen 

omformes til lav spenning for levering til forbrukerne eller andre el-systemer. Omfatter avgifter for overføring av 

elektrisitet når denne er atskilt fra produksjons- og distribusjonsprosessen. Leveringen av selve elektrisiteten omfattes 

ikke. Distribusjonstjenester for elektrisitet omfattes heller ikke (inkludert i annen forretningsmessig tjenesteyting, 

annen forretningsmessig tjenesteyting ikke ellers nevnt).  
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2.3.3.7.  Andre hjelpe- og tilleggstjenester tilknyttet transport omfatter alle andre transporttjenester som ikke 

grupperes i noen av kategoriene av transporttjenester nevnt ovenfor. 

2.3.4. Post- og budtjenester 

Post- og budtjenester omfatter henting, transport og levering av brev, aviser, tidsskrifter, brosjyrer og andre trykksaker, 

pakker og kolli, herunder postkontortjenester og utleie av postbokser. 

2.4. Reiser 

Kreditsiden for reiser omfatter varer og tjenester som utenlandske enheter erverver til eget bruk eller som gave, under 

besøk i en økonomi. Debetsiden for reiser omfatter varer og tjenester som innenlandske enheter erverver til eget bruk 

eller som gave, under besøk i andre økonomier. Reiser omfatter lokal transport (dvs. transport i den besøkte økonomien 

som ytes av enheter hjemmehørende i økonomien), men omfatter ikke internasjonal transport (inkludert i 

passasjertransport). Varer som en reisende kjøper for videresalg i egen økonomi eller i en annen økonomi, omfattes 

heller ikke. Reiser deles ytterligere inn i to underkategorier: forretningsreiser og private reiser. 

2.4.1. Forretningsreiser 

Forretningsreiser omfatter varer og tjenester som erverves av forretningsreisende. Omfatter også varer og tjenester som 

erverves til eget bruk av sesongarbeidere, grensearbeidere og andre arbeidere som ikke er hjemmehørende i den 

økonomien de er sysselsatt i. Forretningsreiser deles ytterligere inn i varer og tjenester som erverves av 

grensearbeidere, sesongarbeidere og andre korttidsarbeidere og andre forretningsreiser. 

2.4.1.1.  Varer og tjenester som erverves av grensearbeidere, sesongarbeidere og andre korttidsarbeidere 

omfatter varer og tjenester som erverves til eget bruk av sesongarbeidere, grensearbeidere og andre arbeidere som ikke 

er hjemmehørende i økonomien de er sysselsatt i, men der arbeidsgiveren er hjemmehørende i nevnte økonomi. 

2.4.1.2.  Andre forretningsreiser omfatter alle utgifter til forretningsreiser unntatt utgiftene til grensearbeidere, 

sesongarbeidere og andre korttidsarbeidere. 

2.4.2. Private reiser 

Private reiser omfatter varer og tjenester som erverves av personer som reiser til utlandet for andre formål enn 

forretninger, f.eks. ferie, deltaking i fritids- eller kulturaktiviteter, besøk hos slekt og venner, pilegrimsreiser og reiser i 

studieøyemed og av helsemessige årsaker. Private reiser deles inn i tre undergrupper: kostnader tilknyttet helse, 

kostnader tilknyttet undervisning og andre private reiser. 

2.4.2.1.  Kostnader tilknyttet helse omfatter de samlede kostnadene til personer som reiser av medisinske årsaker. 

2.4.2.2.  Kostnader tilknyttet undervisning omfatter studenters samlede kostnader. 

2.4.2.3.  Andre private reiser omfatter alle private reiser som ikke grupperes under kostnader knyttet til helse eller 

kostnader knyttet til undervisning. 

2.5. Bygge- og anleggsvirksomhet 

Bygge- og anleggsvirksomhet omfatter oppføring, renovasjon, reparasjon eller utvidelse av anleggsmidler i form av 

bygninger, grunnforbedringer av teknisk art og andre tekniske konstruksjoner (herunder veier, bruer, demninger osv.). 

Det omfatter tilhørende installasjons- og monteringsarbeid, grunnarbeid og generelt bygge- og anleggsarbeid, 

spesialiserte tjenester som malingsarbeid, rørleggerarbeid og rivningsarbeid samt prosjektledelse i forbindelse med 

bygge- og anleggsarbeid. Bygge- og anleggskontrakter som omfattes av internasjonal handel med varer og tjenester, er 

vanligvis kortsiktige. Ved storskala bygge- og anleggsprosjekter som tar minst ett år å fullføre og som tildeles foretak 

som ikke er hjemmehørende i økonomien, opprettes vanligvis en filial i den aktuelle økonomien. 

Bygge- og anleggsvirksomhet deles ytterligere inn i bygge- og anleggsvirksomhet i utlandet og bygge- og 

anleggsvirksomhet i den rapporterende økonomien. 

2.5.1. Bygge- og anleggsvirksomhet i utlandet 

Omfatter bygge- og anleggstjenester i utlandet som foretak som er hjemmehørende i den rapporterende økonomien, 

yter til utenlandske enheter (kredit/eksport), og varer og tjenester som disse foretakene kjøper i vertsøkonomien 

(debet/import). 

2.5.2. Bygge- og anleggsvirksomhet i den rapporterende økonomien 

Omfatter bygge- og anleggsvirksomhet som foretak som ikke er hjemmehørende i den rapporterende økonomien, yter 

til enheter som er hjemmehørende i den rapporterende økonomien (debet), og varer og tjenester som disse foretakene 

kjøper i den rapporterende økonomien (kredit).  
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2.6. Forsikrings- og pensjonstjenester 

Forsikrings- og pensjonstjenester omfatter: tjenester tilknyttet direkte forsikring, gjenforsikring, 

forsikringshjelpetjenester, pensjon og standardiserte garantiordninger. Direkte forsikring deles ytterligere inn i 

livsforsikring, fraktforsikring og annen direkte forsikring. Pensjon og standardiserte garantier deles ytterligere inn i 

tjenester tilknyttet pensjon og standardiserte garantiordninger. Disse tjenestene beregnes eller verdsettes i henhold til 

tjenesteandelene som inngår i de samlede premiene, og ikke etter premienes samlede verdi. 

2.6.1. Livsforsikring 

Livsforsikringstakere foretar regelmessige innbetalinger til en forsikringsgiver (bare én innbetaling kan forekomme) 

som til gjengjeld forplikter seg til å betale forsikringstaker et avtalt minstebeløp eller en livrente på en bestemt dato 

eller ved forsikringstakerens død, dersom denne inntreffer tidligere. Tidsbestemt livsforsikring, der det utbetales en 

ytelse ved død, men ellers ikke, er en form for direkte forsikring som ikke inngår her, men grupperes under annen 

direkte forsikring. 

2.6.2. Fraktforsikring 

Fraktforsikring gjelder forsikring av varer som eksporteres eller importeres, der grunnlaget svarer til varenes FOB-

verdi og transport av disse. 

2.6.3. Annen direkte forsikring 

Annen direkte forsikring omfatter alle andre former for skadeforsikring. Omfatter tidsbestemt livsforsikring, 

ulykkesforsikring og sykeforsikring (med mindre disse ytes som del av en offentlig trygdeordning), sjø-, luftfarts- og 

annen transportforsikring, brannforsikring og annen eiendomsforsikring, forsikring mot økonomisk tap, alminnelig 

ansvarsforsikring og annen forsikring, f.eks. reiseforsikring og gjelds- og kredittforsikring. 

2.6.4. Gjenforsikring 

Gjenforsikring betyr at deler av forsikringsrisikoen overdras til andre, ofte spesialiserte aktører, mot en tilsvarende 

andel av premieinntektene. Gjenforsikringstransaksjoner kan være knyttet til forsikringspakker med ulike typer risiko. 

2.6.5. Forsikringshjelpetjenester 

Omfatter transaksjoner som er nært forbundet med forsikring og pensjonskasser. Omfatter provisjon til agenter, 

forsikringsmeglertjenester og forsikringsagenttjenester, rådgivning i forbindelse med forsikring og pensjon, vurderings- 

og takseringstjenester, aktuartjenester, bergingsadministrasjon, kontroll- og tilsynstjenester i forbindelse med 

erstatninger samt innkrevingstjenester. 

2.6.6. Pensjonstjenester 

Omfatter tjenester som ytes av fond som er opprettet for å sikre særskilte grupper arbeidstakere inntekt ved pensjon og 

ytelser ved død eller funksjonshemming, organisert av offentlige myndigheter eller forsikringsforetak på vegne av 

arbeidstakerne. 

2.6.7. Standardiserte garantitjenester 

Omfatter tjenester knyttet til standardiserte garantiordninger. Det er ordninger der en part (garantisten) påtar seg å 

dekke långiverens tap dersom låntakeren ikke kan betale. Eksempler omfatter eksportkreditt og garantier for studielån. 

2.7. Finansielle tjenester 

Omfatter formidlingstjenester og tilknyttede tjenester unntatt forsikrings- og pensjonstjenester, som vanligvis ytes av 

banker eller andre finansforetak. 

2.7.1. Betalte finansielle tjenester 

Mange finansielle tjenester er betalingsbelagte, og for disse kreves ingen særskilt beregning. Dette omfatter gebyrer for 

innskudd og lån, gebyrer for engangsgarantier, gebyrer eller straffegebyrer for tidlig eller sen tilbakebetaling, gebyrer 

for rembursbrev, kredittkorttjenester, provisjon og finansiell leasing, fordringsdiskontering, garantier og clearing av 

betalinger. Dette omfatter også finansielle rådgivningstjenester, oppbevaring av finansielle eiendeler eller umyntet gull, 

forvaltning av finansielle eiendeler, overvåkingstjenester, likviditetstjenester, risikovurderingstjenester unntatt 

forsikring, tjenester knyttet til fusjoner og oppkjøp og kredittvurdering samt børs- og fondstjenester. Forhandlere av 

finansielle instrumenter kan kreve betaling som helt eller delvis dekker deres tjenester ved å beregne seg en margin 

mellom kjøps- og salgsprisene. Marginer ved kjøp og salg av transaksjoner inngår i betalte finansielle tjenester. 

2.7.2. Finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM) 

Effektiv rente kan anses å omfatte både et inntektselement og et gebyr for en tjeneste. I sin virksomhet tilbyr långivere 

og innskuddsmottakere lavere rentesatser til sine innskytere enn det de krever av sine låntakere. Dette resulterer i 
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rentemarginer som de finansielle foretakene bruker til å dekke sine kostnader og oppnå driftsoverskudd. Etter sedvane 

gjelder disse indirekte gebyrer bare renter på utlån og innskudd, og bare der nevnte utlån og innskudd ytes av eller er 

innskutt hos finansielle foretak. 

2.8. Leie av immaterialrettigheter ikke ellers nevnt 

Leie av immaterialrettigheter ikke ellers nevnt omfatter: 

a)  leie av immaterialrettigheter (patenter, varemerker, opphavsrett, industriprosesser og industridesign, herunder 

forretningshemmeligheter og franchiseavtaler). Nevnte rettigheter kan oppstå gjennom forskning og utvikling så vel 

som markedsføring, og 

b)  gebyrer for lisenser for reproduksjon eller distribusjon av immaterialrettigheter til produserte originaler eller 

prototyper (f.eks. opphavsrett til bøker og manuskripter, programvare, kinematografiske verker og lydinnspillinger) 

og tilhørende rettigheter (f.eks. forestillinger samt fjernsyns-, kabel- eller satellittsendinger). 

2.9. Telekommunikasjons-, databehandlings- og informasjonstjenester 

Databehandlings- og telekommunikasjonstjenester er definert på grunnlag av tjenestens karakter snarere enn 

leveringsmåte. 

2.9.1. Telekommunikasjonstjenester 

Omfatter overføring av lyd, bilder eller annen informasjon via telefon, teleks, telegram, radio eller fjernsynskabel og 

kringkasting, satellitter, e-post, telefaks osv., herunder nettjenester, telekonferanser og støttetjenester. Omfatter ikke 

verdien av den overførte informasjonen. Omfatter også mobiltelefontjenester, internettbaserte stamnettjenester, 

nettilgangstjenester, herunder levering av internettilgang. Omfatter ikke installasjonstjenester for telefonnettutstyr da 

disse omfattes av bygge- og anleggsvirksomhet, og databasetjenester (omfattes av informasjonstjenester). 

2.9.2. Databehandlingstjenester 

Består av tjenester knyttet til maskinvare og programvare samt databehandlingstjenester. Omfatter rådgivning i 

forbindelse med maskinvare og programvare samt installasjon av dette; vedlikehold og reparasjon av datamaskiner og 

tilleggsutstyr; gjenoppretting etter datahavari, rådgivning og bistand i forbindelse med forvaltning av 

databehandlingsressurser; analyse, utforming og programmering av driftsklare systemer (herunder utvikling og 

utforming av nettsider) og teknisk rådgivning i forbindelse med programvare; lisenser for bruk av ikke-skreddersydd 

programvare; utvikling, produksjon, levering og dokumentasjon av skreddersydd programvare, herunder 

operativsystemer laget på bestilling for bestemte brukere; systemvedlikehold og andre støttetjenester, f.eks. opplæring 

som en del av rådgivningen; databehandlingstjenester, f.eks. innlesing av data, tabulering og behandling på 

tidsdelingsbasis; webhotelltjenester (dvs. levering av tjenerplass på internett til kundens hjemmesider); forvaltning av 

dataressurser. Omfatter ikke leie av lisenser for reproduksjon og/eller distribusjon av programvare da dette er inkludert 

i leie av immaterialrettigheter. Leasing av datamaskiner uten operatør omfattes av operasjonell leasing. 

2.9.3. Informasjonstjenester 

Omfatter: nyhetsbyråtjenester og andre informasjonstjenester. 

2.9.3.1.  Nyhetsbyråtjenester omfatter levering av nyheter, bilder og bakgrunnsartikler til mediene. 

2.9.3.2.  Andre informasjonstjenester omfatter databasetjenester (utforming av databaser, lagring av data og 

formidling av data og databaser, herunder katalogtjenester og adresselister), både på nett og via magnetiske, optiske 

eller trykte medier samt nettportaler (søketjenester som finner internettadresser for kunder ved inntasting av søkeord). 

Omfatter også direkte, individuelle abonnenter på aviser og tidsskrifter som leveres per post, elektronisk eller på annen 

måte, andre nettinnholdstjenester og bibliotek- og arkivtjenester. Masseabonnementer på aviser og tidsskrifter inngår i 

alminnelige handelsvarer. Nedlastet innhold som ikke er programvare (inngår i databehandlingstjenester) eller audio 

og video (inngår i audiovisuelle tjenester og tilknyttede tjenester), inngår i informasjonstjenester. 

2.10. Annen forretningsmessig tjenesteyting 

Dette omfatter: forskning- og utviklingstjenester, faglig rådgivning og bedriftsrådgivning, tekniske tjenester, 

handelstilknyttede tjenester og andre bedriftstjenester.  
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2.10.1. Forskning og utvikling 

Omfatter tjenester knyttet til grunnforskning, anvendt forskning og eksperimentell utvikling av nye produkter av 

prosesser. I prinsippet omfatter denne kategorien slik virksomhet innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og 

humaniora, i tillegg til utvikling av operativsystemer som fører til teknologisk utvikling. Videre omfattes kommersiell 

forskning knyttet til elektronikk, farmasi og bioteknologi. 

Dette omfatter: 1) arbeid som utføres på systematisk grunnlag for å øke kunnskapsmengden og 2) andre forskning- og 

utviklingstjenester. 

2.10.1.1.  Arbeid som utføres på systematisk grunnlag for å øke kunnskapsmengden omfatter: a) levering av 

kundetilpassede og ikke-kundetilpassede forsknings- og utviklingstjenester og b) salg av eiendomsretter knyttet til 

forskning og utvikling. 

2.10.1.1.a.  Levering av kundetilpassede og ikke-kundetilpassede forsknings- og utviklingstjenester omfatter 

levering av forsknings- og utviklingstjenester laget på bestilling (kundetilpasset) og utvikling av ikke-kundetilpasset 

forskning og utvikling, unntatt salg av eiendomsretter (inkludert i 2.10.1.1.b), og salg knyttet til lisenser for 

reproduksjon eller bruk (inkludert i leie av immaterialrettigheter). 

2.10.1.1.b.  Salg av eiendomsretter knyttet til forskning og utvikling omfatter patenter, opphavsretter knyttet til 

forskning og utvikling, industriprosesser og industridesign (herunder handelshemmeligheter). 

2.10.1.2.  Andre forsknings- og utviklingstjenester omfatter annen virksomhet for utvikling av produkter og 

prosesser. 

2.10.2. Faglig bistand og bedriftsrådgivning 

Faglig bistand og bedriftsrådgivning omfatter: 1) juridiske tjenester, regnskapsvirksomhet, bedriftsrådgivning, 

administrative tjenester og public relations-tjenester, og 2) reklamevirksomhet, markedsundersøkelse og 

meningsmåling. 

2.10.2.1.  Juridiske tjenester, regnskapsvirksomhet, bedriftsrådgivning, administrativ rådgivning og public 

relations-tjenester omfatter: 

a) juridiske tjenester, b) regnskapsvirksomhet, revisjon, regnskapsføring og skatterådgivning, c) bedriftsrådgivning, 

administrativ rådgivning og public relations-tjenester. 

2.10.2.1.a.  Juridiske tjenester omfatter juridisk rådgivning og representasjon i rettssaker og i saker i 

domstolslignende nemder og styrer; utarbeiding av juridiske dokumenter, rådgivning i forbindelse med bekreftelse av 

dokumenter samt tjenester i forbindelse med depositum og forlik. 

2.10.2.1.b.  Regnskapsvirksomhet, revisjon, regnskapsføring og skatterådgivning omfatter registrering av 

kommersielle transaksjoner for foretak og andre; gjennomgåelse av regnskapsføring og regnskaper, skatteplanlegging 

og -rådgivning for foretak og utarbeiding av skattedokumenter. 

2.10.2.1.c.  Bedriftsrådgivning og public relations-tjenester omfatter rådgivning, veiledning og bistand til foretak 

med hensyn til forretningspolitikk og -strategi og overordnet planlegging, strukturering og styring av en organisasjon. 

Omfatter forvaltningsgebyrer, forvaltningsrevisjon; markedsstyring, menneskelige ressurser, produksjonsstyring og 

rådgivning innen prosjektledelse; og rådgivning, veiledning og praktiske tjenester med henblikk på å bedre foretakenes 

omdømme og deres forhold til allmennheten og andre institusjoner. 

2.10.2.2.  Reklamevirksomhet, markedsundersøkelse og meningsmåling omfatter reklamebyråers utforming, 

utarbeiding og markedsføring av annonser; plassering av reklame i medier, herunder kjøp og salg av annonseplass, 

utstilling på messer; tiltak for å fremme salget av produkter i utlandet, markedsundersøkelser, markedsføring over 

telefon samt meningsmålinger om forskjellige emner. 

2.10.3. Tekniske tjenester, handelstilknyttede tjenester og andre bedriftstjenester 

Dette omfatter: 1) arkitektvirksomhet, ingeniørvirksomhet og andre tekniske tjenester, 2) avfallsbehandling og 

forurensningsbekjempelse, tjenester tilknyttet landbruk og bergverksdrift, 3) tjenester tilknyttet operasjonell leasing, 4) 

handelstilknyttede tjenester og 5) andre forretningstjenester ikke ellers nevnt. 

2.10.3.1. Arkitektvirksomhet, ingeniørvirksomhet, vitenskapelige og andre tekniske tjenester 

Omfatter: a) arkitektvirksomhet, b) ingeniørvirksomhet, c) vitenskapelige og andre tekniske tjenester. 

2.10.3.1.a.  Arkitektvirksomhet omfatter transaksjoner knyttet til utformingen av bygninger.  
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2.10.3.1.b.  Ingeniørvirksomhet omfatter utforming, utvikling og bruk av maskiner, materialer, instrumenter, 

strukturer, prosesser og systemer. Tjenester av denne typen omfatter levering av tegninger, planer og studier knyttet til 

ingeniørprosjekter. Ingeniørtjenester knyttet til bergverksdrift omfattes ikke (inkludert i tjenester tilknyttet 

bergverksdrift og utvinning av olje og gass). 

2.10.3.1.c. Vitenskapelige og andre tekniske tjenester omfatter landmåling og andre målinger, kartografi, 

produkttesting og -sertifisering og teknisk inspeksjon. 

2.10.3.2. Avfallsbehandling og forurensningsbekjempelse, tjenester tilknyttet landbruk og bergverksdrift 

Omfatter: a) avfallsbehandling og forurensningsbekjempelse, b) tjenester tilknyttet jordbruk, skogbruk og fiske, c) 

tjenester tilknyttet bergverksdrift og utvinning av olje og gass 

2.10.3.2.a.  Avfallsbehandling og forurensningsbekjempelse omfatter innsamling og sluttbehandling av avfall, 

rensing av jord og grunnvann og andre tjenester knyttet til beskyttelse av miljøet. Omfatter også miljøtjenester som 

f.eks. produksjon av karbonkompensasjon eller karbonlagring som ikke er klassifisert i en mer spesifikk kategori. 

2.10.3.2.b.  Tjenester tilknyttet jordbruk, skogbruk og fiske omfatter tjenester tilknyttet landbruk, f.eks. utleie av 

landbruksmaskiner med fører, innhøsting, behandling av avlinger, skadedyrbekjempelse, oppstalling og stell av dyr 

samt avl. Omfatter også jakt, fangst, skogbruk, hogst og veterinærtjenester. 

2.10.3.2.c.  Tjenester tilknyttet bergverksdrift og utvinning av olje og gass omfatter tjenester som ytes på olje- og 

gassfelter, herunder boring, montering, reparasjon og demontering av boretårn og sementering av rør til olje- og 

gassbrønner. Omfatter også tjenester i forbindelse med prospektering og leting etter mineralressurser, 

utvinningsteknikker og geologiske undersøkelser. 

2.10.3.3. Operasjonell leasing 

Operasjonell leasing omfatter utleievirksomhet av produserte eiendeler på en måte som gjør at leieren kan benytte en 

materiell eiendel, men som ikke innebærer overføring av hoveddelen av risikoen og fordelene ved eiendomsretten til 

leieren. Operasjonell leasing kan kalles leie i forbindelse med f.eks. bygninger eller utstyr. Operasjonell leasing 

omfatter leasing (leie) og chartring av skip, luftfartøyer og transportutstyr uten mannskap. Her inngår også 

leasingbetalinger knyttet til andre typer utstyr uten mannskap, herunder datamaskiner og telekommunikasjonsutstyr. 

Lisensbetalinger for retten til å benytte immaterielle eiendeler, f.eks. programvare, immaterialrettigheter o.l. hører inn 

under særskilte overskrifter (databehandlingstjenester, leie av immaterialrettigheter ikke ellers nevnt osv.) snarere enn 

under operasjonell leasing. Leasing av telekommunikasjonslinjer eller -kapasitet (inngår i 

telekommunikasjonstjenester), leie av skip og luftfartøyer med mannskap (inngår i transporttjenester) og leie knyttet til 

reiser (inngår i reiser) omfattes heller ikke. 

2.10.3.4. Handelstilknyttede tjenester 

Omfatter provisjon for vare- og tjenestetransaksjoner til mellomhandlere, råvaremeglere, forhandlere, auksjonarier og 

kommisjonærer. Her omfattes ikke franchisegebyrer (inngår i leie av immaterialrettigheter ikke ellers nevnt), 

meglersalær på finansielle instrumenter (inngår i finansielle tjenester), forsikringsmeglertjenester (inngår i 

forsikringshjelpetjenester) og kostnader tilknyttet transport, f.eks. provisjon til reisebyråer (inngår i transport). 

2.10.3.5. Andre forretningstjenester ikke ellers nevnt 

Omfatter distribusjonstjenester knyttet til vann, damp, gass og andre petroleumsprodukter samt klimaanlegg, der disse 

er atskilt fra transporttjenester, formidling av arbeidskraft, etterforskning- og vakttjenester, oversetting og tolking, 

fotografvirksomhet, forlagsvirksomhet, rengjøring av bygninger og tjenester i forbindelse med omsetning og drift av 

fast eiendom. 

2.11. Personlige tjenester, kulturtjenester og tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter 

Disse omfatter audiovisuelle tjenester og tilknyttede tjenester og andre personlige tjenester, kulturtjenester og tjenester 

i forbindelse med fritidsaktiviteter. 

2.11.1. Audiovisuelle tjenester og tilknyttede tjenester 

Deles ytterligere inn i audiovisuelle tjenester og tjenester i forbindelse med kunstnerisk virksomhet. Omfatter tjenester 

og betaling for disse knyttet til produksjon av film (kino- eller videofilm), radio- og fjernsynsprogrammer (direkte eller 

i opptak) og musikkinnspillinger. Omfatter leie av audiovisuelle og tilknyttede produkter og tilgang til krypterte 

fjernsynskanaler (f.eks. kabel- eller satellittjenester); masseproduserte audiovisuelle produkter som kjøpes eller selges 

for permanent bruk, og som leveres elektronisk (nedlastet); vederlag til utøvende kunstnere (skuespillere, musikere, 

dansere), forfattere, komponister osv. Omfatter ikke leie eller lisenser for reproduksjon og/eller distribusjon av 

audiovisuelle produkter (inngår i leie av immaterialrettigheter ikke ellers nevnt).  
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2.11.2. Andre personlige tjenester, kulturtjenester og tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter 

Omfatter: a) undervisning, b) helsetjenester, c) kulturarv- og rekreasjonstjenester og d) andre personlige tjenester. 

2.11.2.a. Undervisning omfatter tjenester mellom innenlandske enheter og utenlandske enheter i forbindelse med 

undervisning, f.eks. korrespondansekurs og undervisning via fjernsyn eller internett samt tjenester som ytes av lærere 

osv. direkte i vertsøkonomiene. 

2.11.2.b. Helsetjenester omfatter tjenester som ytes av leger, sykepleiere og paramedisinsk og lignende personell samt 

laboratorietjenester og tilsvarende tjenester, enten tjenestene ytes på avstand eller på stedet. Omfatter ikke reisendes 

kostnader i forbindelse med undervisning og helse (inngår i reiser). 

2.11.2.c. Kulturarv- og rekreasjonstjenester omfatter tjenester knyttet til museer og annen virksomhet innen kultur, 

sport, pengespill og rekreasjon unntatt virksomhet som involverer personer utenfor den økonomi de er hjemmehørende 

i (inngår i reiser). 

2.11.2.d. Andre personlige tjenester omfatter sosiale tjenester, hushjelp osv. 

2.12. Offentlige varer og tjenester ikke ellers nevnt 

Dette er en restkategori som omfatter transaksjoner i forbindelse med varer og tjenester som ytes av offentlig 

forvaltning (og av internasjonale organisasjoner), og som ikke inngår i noen av de andre gruppene. Omfatter alle 

transaksjoner (både i varer og tjenester) som ambassader, konsulater, militære enheter og internasjonale organisasjoner 

har med enheter hjemmehørende i de økonomier der ambassadene, konsulatene, de militære enhetene og internasjonale 

organisasjonene befinner seg. Omfatter ikke transaksjoner med enheter i hjemmeøkonomien som ambassadene, 

konsulatene, de militære enhetene og internasjonale organisasjonene representerer. Avhengig av hvilken enhet som 

utfører transaksjonen, kan denne kategorien deles ytterligere inn i vare- og tjenestetransaksjoner utført av ambassader 

og konsulater, militære enheter og forsvarsorganer og andre offentlige varer og tjenester ikke ellers nevnt. 

3. PRIMÆRE INNTEKTER 

Primære inntekter tilsvarer den inntekt som tilkommer institusjonelle enheter for deres bidrag til produksjonsprosessen, 

eller for å bidra med finansielle eiendeler eller utleie av naturressurser til andre institusjonelle enheter. Dette omfatter 

lønnskostnader, inntekt fra investering og andre primære inntekter. 

3.1. Lønnskostnader (D1) 

Lønnskostnader registreres når arbeidsgiveren (produksjonsenhet) og lønnstakeren er hjemmehørende i forskjellige 

økonomier. For den økonomi der produksjonsenhetene er hjemmehørende, tilsvarer lønnskostnaden den samlede 

godtgjøringen (herunder premier til trygde- og pensjonsordninger eller private forsikringsordninger eller 

pensjonsfond), i kontanter eller i naturalia, som opptjenes av enkeltpersoner i en annen økonomi enn den de er 

hjemmehørende i, for arbeid som utføres for (og betales av) enheter hjemmehørende i den aktuelle økonomien i 

regnskapsperioden. For den økonomi der enkeltpersonene er hjemmehørende, tilsvarer lønnskostnaden den samlede 

godtgjøringen, i kontanter eller i naturalia, mottatt fra utenlandske foretak i bytte mot arbeid som er utført i 

regnskapsperioden. Det er viktig å fastslå om det foreligger et arbeidsgiver-arbeidstakerforhold; hvis ikke utgjør 

betalingen et kjøp av tjenester. 

3.2. Inntekt fra investeringer 

Inntekt fra investering er inntekter som framkommer ved en innlendings eierskap av utenlandske finansielle eiendeler 

(kredit), og, på motsatt side, inntekter som framkommer ved en utlendings eierskap av innenlandske finansielle 

eiendeler (debet). Inntekt fra investering omfatter avkastning på egenkapital (utbytte, uttak av inntekter fra 

selskapslignende foretak, reinvestert fortjeneste) og gjeld (renter), og inntekt fra investering som skal tilskrives 

forsikringstakere og medlemmer i pensjonsordninger og standardiserte garantiordninger. 

I utenriksregnskapet grupperes også inntekt fra investering etter investeringens funksjon, f.eks. direkteinvesteringer, 

porteføljeinvesteringer, andre investeringer og internasjonale reserver, og ytterligere i henhold til type investering. For 

definisjoner av investering etter funksjon, se konto for finanstransaksjoner. 

Gevinster og tap på (kapital-)beholdningen skal, dersom de kan fastsettes hver for seg, grupperes som endringer i 

verdien av investeringen pga. utviklingen i markedsprisene, ikke som inntekt fra investering. Nettostrømmer forbundet 

med rentederivater skal bare registreres under finansielle derivater i konto for finanstransaksjoner. 

3.2.1. Renter (D41) 

Rente er en type inntekt fra investering som eierne av visse typer finansielle eiendeler, dvs. innskudd (AF2), 

gjeldsverdipapirer (AF3), lån (AF4) og andre fordringer (AF8), mottar for å stille sine finansielle eiendeler til 

disposisjon for en annen institusjonell enhet. Inntekt på beholdninger av spesielle trekkrettigheter (SDR) og SDR-

tildelinger regnes også som rente. På konto for primære inntekter registreres «rene inntekter» ved at FISIM-delen 

skilles fra «reell rente». Renteinntekter registreres etter periodiseringsprinsippet.  
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3.2.2. Selskapsinntekt til fordeling (D42) 

3.2.2.1. Utbytte (D421) 

Utbytte er utdeling av overskudd som aksjonærer (AF5) mottar for å stille midler til selskapers disposisjon. Utbytte 

registreres på det tidspunkt aksjene noteres eksklusive utbytte. 

3.2.2.2. Uttak av inntekter fra selskapslignende foretak (D422) 

Uttak av inntekter fra selskapslignende foretak (foretak som ikke er registrert som selskaper, men opptrer som det, 

f.eks. filialer, fiktive innenlandske enheter for grunn og andre naturressurser som eies av utenlandske enheter, 

felleskontrollerte virksomheter, fond osv.) er de beløp som eierne av selskapslignende foretak tar ut til eget bruk fra 

overskuddet i foretakene. Uttak av inntekter fra selskapslignende foretak registreres på det tidspunkt de finner sted. 

3.2.3. Reinvestert fortjeneste på direkteinvesteringer i/fra utlandet (D43) 

Reinvestert fortjeneste utgjør direkteinvestorers andel – i forhold til egenkapitalen – av fortjeneste som ikke utdeles 

som utbytte av utenlandske datterforetak, assosierte foretak og filialer. Dette defineres som direkteinvestorers andel av 

det samlede konsoliderte overskuddet til foretaket som foretar direkteinvesteringer i referanseperioden (etter skatt, 

renter og avskrivning), fratrukket utbytte som forfaller i referanseperioden, selv om utbyttet er knyttet til overskudd 

opptjent i tidligere perioder. 

Reinvestert fortjeneste registreres i den perioden den påløper. 

3.2.4. Inntekter av andeler i investeringsfond (D443) 

Formuesinntekter som tilskrives andelseiere i kollektive investeringsfond, herunder verdipapirfond og aksjefond, består 

av to separate poster: utbytte (D4431) og reinvestert fortjeneste (D4432). 

Fortjeneste fra investeringsfond kan anses som overført til aksjeeiere (eller andelseiere) ettersom det er snakk om 

investeringsinntekt på egenkapitalen. Investeringsfond får sine inntekter ved å investere penger de mottar fra 

aksjeeiere. Aksjeeiernes inntekt fra investeringsfondene defineres som inntekt fra investering av fondets 

investeringsportefølje etter at driftskostnader er trukket fra. Investeringsfondenes nettofortjeneste, etter at 

driftskostnadene er trukket fra, tilhører aksjeeierne. I tilfeller der bare en del av nettofortjenesten deles ut til aksjeeierne 

som utbytte, skal den opptjente egenkapitalen behandles som om den var utdelt, og deretter anses om reinvestert. 

3.2.5. Inntekt fra investering tilskrevet forsikringstakere i forsikringsordninger, pensjonsordninger og 

standardiserte garantiordninger 

For å definere denne posten vurderes delene hver for seg (ikke som en del av utenriksregnskapsdataene som skal 

rapporteres). 

3.2.5.1.  Inntekt fra investering som tilskrives forsikringstakere (D441) tilsvarer samlede primære inntekter av 

investering av forsikringstekniske avsetninger. Dette er avsetninger som tilsvarer de forpliktelser forsikringsselskapet 

har påtatt seg overfor forsikringstakerne. 

3.2.5.2. Inntekt fra investering fra pensjonsrettigheter (D442) 

Pensjonsrettigheter oppstår enten fra innskuddsbaserte pensjonsordninger eller ytelsesbaserte pensjonsordninger. 

3.3. Andre primære inntekter 

Grupperes i henhold til den rapporterende økonomiens institusjonelle sektor (offentlig forvaltning eller andre sektorer) 

og omfatter følgende deler: skatt på produksjon og import, subsidier og grunnrente mv. 

3.3.1. Skatt på produksjon og import (D2) 

Omfatter følgende: 

3.3.1.1. Skatt på produkter (D21) betales per enhet av en vare eller tjeneste som produseres eller handles på tvers av 

landegrensene. Eksempler er merverdiavgift, importavgifter, særavgifter og forbruksskatt. 

3.3.1.2. Annen skatt på produksjon (D29) består av alle skatter som foretak må betale som følge av deres 

produksjonsvirksomhet, og omfatter skatter som betales for tillatelser til å drive forretnings- eller yrkesvirksomhet.  
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3.3.2. Subsidier (D3) 

Omfatter følgende: 

3.3.2.1. Produktsubsidier (D31)  betales per vare- eller tjenesteenhet som produseres. 

3.3.2.2. Andre næringssubsidier (D39) består av subsidier unntatt subsidier på produkter som innenlandske 

produksjonsenheter kan motta i forbindelse med sin produksjonsvirksomhet. 

3.3.3. Grunnrente mv. (D45) 

Grunnrente omfatter inntekter som mottas for å stille naturressurser til rådighet for en utenlandsk institusjonell enhet. 

Eksempler på grunnrente omfatter beløp som betales for bruk av jord til utvinning av mineralforekomster og andre 

grunnforekomster, og for fiskeri, skogbruk og beiterett. Regelmessige betalinger som gjøres av leietakere av 

naturressurser, som grunnforekomster, blir ofte beskrevet som royalties, men registreres som grunnrente. 

4. SEKUNDÆRE INNTEKTER 

Kontoen for sekundære inntekter viser løpende overføringer mellom innenlandske og utenlandske enheter. En 

overføring er en post som tilsvarer en institusjonell enhets ytelse av en vare, tjeneste, finansiell eiendel eller annen 

ikke-produsert kapital, til en annen institusjonell enhet uten at det finnes noen motytelse av økonomisk verdi. Løpende 

overføringer omfatter alle overføringer som ikke er kapitaloverføringer. 

Løpende overføringer grupperes i henhold til den institusjonelle sektoren som utfører eller mottar overføringen i den 

rapporterende økonomien (offentlig forvaltning eller andre sektorer). 

Offentlig forvaltnings løpende overføringer omfatter løpende skatter på inntekt, formue osv., trygde- og 

pensjonspremier, stønader, løpende internasjonalt samarbeid, diverse løpende overføringer, EUs mva- og BNI-baserte 

egne inntektskilder. 

Andre sektorers løpende overføringer omfatter løpende skatter på inntekt, formue osv., trygde- og pensjonspremier, 

stønader, diverse løpende overføringer, netto skadeforsikringspremier, skadeforsikringskrav og korreksjon for 

endringer i pensjonsrettigheter. Diverse løpende overføringer (D75) omfatter personlige overføringer mellom 

innenlandske og utenlandske husholdninger (herav: arbeidstakeres betalingssendinger). 

4.1. Løpende skatter på inntekt, formue osv. (D5) 

Løpende skatter på inntekt, formue osv. i konto for utlandet består hovedsakelig av skatt på inntekten til utenlandske 

enheter for utført arbeid eller levering av finansielle eiendeler.  Skatt på kapitalgevinster på utenlandske enheters 

eiendeler omfattes også. Skatt på inntekt og kapitalgevinster fra finansielle eiendeler betales vanligvis av andre 

sektorer (enkeltpersoner, aksjeselskaper og allmennyttige organisasjoner) og mottas av offentlig forvaltning. 

4.2. Trygde- og pensjonspremier (D61) 

Trygde- og pensjonspremier er faktiske eller imputerte premier som husholdninger betaler til trygde- og 

pensjonsordninger med henblikk på utbetaling av stønader. 

4.3. Stønader (D62+D63) 

Stønader omfatter ytelser som utbetales fra trygde- og pensjonsordninger. De omfatter pensjoner og andre stønader i 

forbindelse med hendelser eller omstendigheter som sykdom, arbeidsløshet, bolig og utdanning, og kan være i 

kontanter eller i naturalia. 

4.4. Netto skadeforsikringspremier (D71) 

Netto skadeforsikringspremier består av både bruttopremier som betales av poliseinnehavere for å oppnå dekning i 

regnskapsperioden (opptjente premier) og premietillegg som betales fra inntekt fra investering som tilskrives 

forsikringstakere etter fradrag av forsikringsselskapets tjenesteandel. Tjenesteandelen utgjør forsikringstakernes kjøp 

av tjenester og registreres som forsikringstjenester. Nettopremier på standardiserte garantier inngår i denne posten. 

4.5. Skadeforsikringskrav (D72) 

Skadeforsikringskrav består av beløp som skal betales ved skadeoppgjør som forfaller i den aktuelle 

regnskapsperioden. Krav forfaller på det tidspunkt da begivenheten som er grunnlag for et gyldig krav, inntreffer. Krav 

som utbetales i henhold til standardiserte garantier, registreres i denne posten. 

4.6. Løpende internasjonalt samarbeid (D74) 

Løpende internasjonalt samarbeid omfatter løpende overføringer i kontanter eller i naturalia mellom myndigheter i 

ulike stater eller mellom myndigheter og internasjonale organisasjoner. Deler av det løpende internasjonale 

samarbeidet er samarbeid med EUs institusjoner.  
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4.7. Diverse løpende overføringer (D75) 

Diverse løpende overføringer, i kontanter eller i naturalia, omfatter: løpende overføringer til ideelle organisasjoner 

(D751), løpende overføringer mellom husholdninger (D752), andre diverse løpende overføringer (D759), herunder 

bøter og straffegebyrer, deler av betalinger for lotteri og spill, erstatninger og annet. 

4.7.1. Personlige overføringer mellom innenlandske og utenlandske husholdninger 

Personlige overføringer mellom innenlandske og utenlandske husholdninger omfatter alle løpende overføringer i 

kontanter eller i naturalia som ytes eller mottas av innenlandske husholdninger til eller fra utenlandske husholdninger. 

Personlige overføringer omfatter delposten arbeidstakeres betalingssendinger. 

4.7.1.1. Arbeidstakeres betalingssendinger 

Arbeidstakeres betalingssendinger omfatter personlige overføringer som foretas av innvandrere som er hjemmehørende 

og sysselsatt i nye økonomier, til utenlandske husholdninger. Personer som arbeider for og er bosatt i nye økonomier i 

mindre enn ett år, anses som utlendinger, og deres vederlag registreres som lønnskostnader. 

4.8. EUs mva- og BNI-baserte egne inntektskilder (D76) 

EUs mva- og BNI-baserte tredje og fjerde inntektskilder er løpende overføringer som offentlig forvaltning i den enkelte 

medlemsstat betaler til EU-institusjonene. 

4.9. Korreksjon for endringer i pensjonsrettigheter (D8) 

Det er nødvendig å korrigere for endringer i pensjonsrettigheter for å avstemme behandlingen av pensjoner som 

løpende overføringer, med behandlingen av pensjonsrettigheter som finansielle eiendeler. Etter korreksjon er saldoen 

for løpende overføringer den samme som den ville ha vært dersom trygdepremier og pensjonsytelser ikke ble registrert 

som løpende overføringer. 

B.  KAPITALKONTO 

Kapitalkontoen omfatter anskaffelse/avhending av ikke-produserte, ikke-finansiell kapital og kapitaloverføringer. 

5.1. Brutto anskaffelse og avhending av ikke-produserte, ikke-finansiell kapital 

Ikke-produserte, ikke-finansiell kapital omfatter: a) naturressurser, b) kontrakter, leasingkontrakter og lisenser, og c) 

markedsføringskapital (merkenavn, varemerker) og goodwill. Anskaffelse og avhending av ikke-produserte, ikke-

finansiell kapital registreres separat på bruttobasis, snarere enn nettobasis. Bare anskaffelse/avhending av slik kapital, 

ikke bruken av den, skal registreres under denne posten i kapitalkontoen. 

5.2. Kapitaloverføringer (D9) 

Kapitaloverføringer omfatter i) overføring av eierskap til anleggsmidler, ii) overføring av midler knyttet til, eller 

betinget av, anskaffelse av anleggsmidler og iii) ettergivelse av gjeld uten noen form for motytelse. Kapitaloverføringer 

kan være i kontanter eller i naturalia (f.eks. ettergivelse av gjeld). Skillet mellom løpende overføringer og 

kapitaloverføringer avhenger i praksis av mottakerstatens bruk av overføringen. Kapitaloverføringer grupperes i 

henhold til den institusjonelle sektoren som utfører eller mottar overføringen i den rapporterende økonomien (offentlig 

forvaltning eller andre sektorer). 

Kapitaloverføringer omfatter: kapitalskatter, investeringstilskudd og andre kapitaloverføringer. 

5.2.1. Kapitalskatter (D91) 

Kapitalskatter omfatter skatter som innkreves med ujevne mellomrom på institusjonelle enheters eiendeler eller 

nettoformue eller på eiendeler som overføres mellom institusjonelle enheter. Slike skatter omfatter skatt på arv og skatt 

på gaver som pålegges mottakeren av arven eller gaven. 

5.2.2. Investeringstilskudd (D92) 

Investeringstilskudd omfatter kapitaloverføringer, i kontanter eller i naturalia, til full eller delvis finansiering av 

anskaffelser av anleggsmidler. Mottakerne er forpliktet til å bruke investeringstilskudd som mottas i kontanter, til 

bruttoinvesteringer i fast realkapital, og tilskuddene er ofte knyttet til bestemte investeringsprosjekter som f.eks. store 

bygge- og anleggsprosjekter. 

5.2.3. Andre kapitaloverføringer (D99) 

Omfatter større engangsbetalinger som erstatning for omfattende skader eller personskader som ikke dekkes av 

forsikring, større gaver, testamentariske gaver og donasjoner, herunder til allmennyttige organisasjoner. Denne 

kategorien omfatter ettergivelse av gjeld.  
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5.2.3.1. Ettergivelse av gjeld 

Ettergivelse av gjeld er en frivillig ettergivelse av hele eller deler av en gjeldsforpliktelse som er omfattet av en 

kontrakt mellom en kreditor og en debitor. 

C.  KONTO FOR FINANSTRANSAKSJONER OG INTERNASJONAL INVESTERINGSPOSISJON 

I konto for finanstransaksjoner registreres transaksjoner knyttet til finansielle eiendeler og gjeld som har funnet sted 

mellom innenlandske og utenlandske enheter. Den viser nettotransaksjoner: nettoanskaffelser av finansielle eiendeler 

tilsvarer anskaffelser av eiendeler fratrukket avhending av eiendeler. 

Internasjonal investeringsposisjon viser, ved slutten av hvert kvartal, verdien av innenlandske enheters finansielle 

fordringer overfor utenlandske enheter, og innenlandske enheters gjeld til utenlandske enheter, pluss internasjonale 

reserver i form av umyntet gull. Forskjellen mellom eiendeler og gjeld er nettobeholdningen i IIP og utgjør enten 

nettofordringer eller nettogjeld overfor utlandet. 

Verdien av IIP ved slutten av en periode gjøres opp på grunnlag av balansen ved slutten av forrige periode, 

transaksjoner i inneværende periode samt andre endringer som oppstår av andre årsaker enn transaksjoner mellom 

innenlandske og utenlandske enheter og som kan tilskrives andre endringer i volum og omvurderinger (pga. endringer 

i valutakurser eller priser). 

I henhold til den funksjonelle undergrupperingen grupperes grensekryssende finanstransaksjoner og beholdninger som 

direkteinvesteringer, porteføljeinvesteringer, finansielle derivater (unntatt reserver) og personalopsjoner, andre 

investeringer og internasjonale reserver. Grensekryssende finanstransaksjoner og beholdninger deles ytterligere inn 

etter type instrument og institusjonell sektor, som definert i tabell 7. 

Grunnlaget for verdifastsettelse av transaksjoner og beholdninger er markedspriser. Nominell verdifastsettelse brukes 

for beholdninger i ikke-omsettelige instrumenter, dvs. lån, innskudd og andre fordringer/gjeld. Alle transaksjoner med 

slike instrumenter verdsettes imidlertid til markedspriser. For å ta høyde for uoverensstemmelser mellom 

markedsverdifastsettelse av transaksjoner og nominell verdifastsettelse av beholdninger, registrerer selgeren 

omvurderinger pga. andre prisendringer i løpet av perioden da salget finner sted, som tilsvarer differansen mellom den 

nominelle verdien og transaksjonsverdien, mens kjøperen registrerer motsatt beløp som omvurderinger pga. andre 

prisendringer. 

Konto for finanstransaksjoner i utenriksregnskapet og den internasjonale investeringsposisjonen omfatter 

motposteringer for periodiserte inntekter på instrumenter som er gruppert i sine respektive funksjonelle kategorier. 

6.1. Direkteinvesteringer 

Direkteinvesteringer er forbundet med at en enhet hjemmehørende i en økonomi (direkteinvestor) har kontroll over 

eller vesentlig innflytelse på ledelsen av et foretak som er hjemmehørende i en annen økonomi 

(direkteinvesteringsforetak). I henhold til internasjonale standarder foreligger det et slikt forhold dersom en investor 

som er hjemmehørende i en økonomi, direkte eller indirekte eier minst 10 % av stemmerettene i et foretak som er 

hjemmehørende i en annen økonomi. På grunnlag av dette kriteriet kan det foreligge et direkteinvesteringsforhold 

mellom en rekke foretak, uavhengig av om forbindelsen omfatter én eller flere kjeder. Det kan omfatte datterselskaper, 

datter-datterselskaper og assosierte foretak. Når en direkteinvestering er etablert, registreres alle etterfølgende 

finansielle strømmer/beholdninger mellom de aktuelle enhetene som direkteinvesteringstransaksjoner/-beholdninger. 

Egenkapital omfatter både filialers egenkapital og alle aksjer i datterselskaper og assosierte foretak. Reinvestert 

fortjeneste består av motposten til direkteinvestorens andel av datterselskapers eller assosierte foretaks fortjeneste som 

ikke deles ut, samt filialers fortjeneste som ikke overføres til direkteinvestoren, og som registreres under inntekt fra 

investering (se 3.2.3). 

Direkteinvesteringskapital og gjeld inndeles ytterligere avhengig av forholdet mellom enheter og investeringens 

retning. Det skilles mellom tre typer direkteinvesteringer: 

a) Direkteinvestorers investeringer i direkteinvesteringsforetak. Denne kategorien omfatter investeringsstrømmer 

(og beholdninger) fra direkteinvestoren til dennes direkteinvesteringsforetak (uavhengig av om det kontrolleres 

direkte eller indirekte).  

b) Omvendt investering. Dette forholdet omfatter investeringsstrømmer (og beholdninger) fra 

direkteinvesteringsforetaket til direkteinvestoren. 

c) Mellom søsterforetak. Dette omfatter strømmer (og beholdninger) mellom foretak som ikke kontrollerer eller øver 

innflytelse på hverandre, men som begge kontrolleres eller står under innflytelse av samme direkteinvestor. 

6.2. Porteføljeinvesteringer 

Porteføljeinvesteringer er transaksjoner og beholdninger som omfatter andre obligasjoner og egenkapitalinstrumenter 

enn de som inngår i direkteinvesteringer eller internasjonale reserver. Porteføljeinvesteringer omfatter 

egenkapitalinstrumenter, andeler i investeringsfond og omsettelige gjeldspapirer, med mindre de er gruppert som 

direkteinvesteringer eller internasjonale reserver. Transaksjoner som gjenkjøpsavtaler og verdipapirlån omfattes ikke 

av porteføljeinvesteringene.  
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6.2.1. Egenkapitalinstrumenter (F51/AF51) 

Egenkapital består av alle instrumenter som utgjør fordringer på restverdien av et selskap eller selskapslignende foretak 

etter at fordringene til alle kreditorene er betalt. I motsetning til gjeld gir ikke egenkapital eieren rett til et beløp som er 

bestemt på forhånd eller etter en bestemt formel. Egenkapitalinstrumenter består av børsnoterte aksjer og ikke-

børsnoterte aksjer. 

Børsnoterte aksjer (F511/AF511) er egenkapitalinstrumenter som er notert på en godkjent børs eller et annet 

annenhåndsmarked. Ikke-børsnoterte aksjer (F512/AF512) er egenkapitalinstrumenter som ikke er notert på noen 

børs. 

6.2.2. Aksjer i investeringsfond (F52/AF52) 

Aksjer i investeringsfond utstedes av investeringsfond. De betegnes som «andeler» dersom fondet er en stiftelse. 

Investeringsfond er foretak for kollektiv investering der investorer sammenfører midler som investeres i finansielle 

og/eller ikke-finansielle eiendeler. Aksjer i investeringsfond har en bestemt rolle innen finansformidling som en slags 

kollektiv investering i andre eiendeler, og de angis atskilt fra andre egenkapitalinstrumenter. I tillegg behandles 

inntektene av dem på en annen måte ved at reinvestert fortjeneste må imputeres. 

6.2.3. Omsettelige gjeldspapirer (F3/AF3) 

Omsettelige gjeldspapirer er omsettelige instrumenter som fungerer som gjeldsbevis. De omfatter veksler, obligasjoner, 

andre gjeldsbrev, omsettelige innskuddsbevis, rentebærende markedspapirer, selskapsobligasjoner, verdipapirer med 

sikkerhet i eiendeler, pengemarkedsinstrumenter og lignende instrumenter som vanligvis omsettes i finansmarkedene. 

Transaksjoner og beholdninger i omsettelige gjeldspapirer deles inn i kortsiktige og langsiktige etter opprinnelig 

løpetid. 

6.2.3.1. Kortsiktige omsettelige gjeldspapirer (F31/AF31) 

Kortsiktige omsettelige gjeldspapirer innfris etter anmodning eller utstedes med en opprinnelig løpetid på høyst ett år. 

De gir vanligvis eieren ubetinget rett til å motta et fastsatt beløp på en bestemt dato. Slike instrumenter omsettes 

vanligvis til underkurs i organiserte markeder, og kursen avhenger av renten og gjenværende løpetid. 

6.2.3.2. Langsiktige omsettelige gjeldspapirer (F32/AF32) 

Langsiktige omsettelige gjeldspapirer utstedes med en opprinnelig løpetid på minst ett år eller uten fastsatt løpetid 

(bortsett fra på anmodning, som omfattes av kortsiktige omsettelige gjeldspapirer). De gir vanligvis eieren a) ubetinget 

rett til å motta en fast eller avtalefestet avkastning (utbetaling av renter er uavhengig av debitors inntjening) og b) 

ubetinget rett til en fast sum som tilbakebetaling av skyldbeløpet på en eller flere angitte datoer. 

Registrering av transaksjoner i utenriksregnskapet finner sted når en kreditor eller debitor bokfører fordringen eller 

gjelden. Transaksjoner registreres til det nettobeløp som ble mottatt eller betalt, fratrukket provisjon og kostnader. For 

verdipapirer med kupong inkluderes dermed påløpte renter siden forrige rentebetaling og, for verdipapirer som utstedes 

til underkurs, påløpte renter siden utstedelsen. Påløpte renter skal inngå både i konto for finanstransaksjoner i 

utenriksregnskapet og i den internasjonale investeringsposisjonen, og motposteringene skal føres i de respektive 

kontoene for inntekt. 

6.3. Finansielle derivater (unntatt reserver) og personalopsjoner (F7/AF7) 

En finansiell derivatkontrakt er et finansielt instrument som er knyttet til et annet finansielt instrument eller en annen 

indikator eller vare, og som gjør det mulig å handle med bestemte finansielle risikoer (f.eks. risiko i forbindelse med 

renter, valutakurser, aksjekurser, råvarepriser og kreditter). Denne kategorien angis atskilt fra andre kategorier ettersom 

den er knyttet til risikooverføring, snarere enn tilførsel av midler eller ressurser. I motsetning til andre funksjonelle 

kategorier oppstår det ingen primære inntekter av finansielle derivater. Nettostrømmer forbundet med rentederivater 

skal registreres som finansielle derivater, ikke som inntekt fra investering. Transaksjoner med og beholdninger av 

finansielle derivater behandles atskilt fra verdien av de underliggende poster de er knyttet til. Når det gjelder opsjoner, 

registreres premiene i sin helhet (dvs. opsjonenes kjøps-/salgspris og tilhørende tjenesteandeler. 

Tilbakebetalingspliktige marginbetalinger består av kontanter eller annen sikkerhet for å beskytte en motpart mot 

misligholdsrisiko. De klassifiseres som innskudd under andre investeringer (dersom debitorens gjeld inngår i det 

utvidede pengemengdebegrepet) eller under andre fordringer/gjeld. Ikke-tilbakebetalingspliktige marginbetalinger 

(også kjent som variasjonsmargin) reduserer den finansielle forpliktelsen som oppstår med et derivat, og registreres 

derfor som transaksjoner med finansielle derivater. 

Personalopsjoner er opsjoner på å kjøpe aksjer i et foretak, som tilbys de ansatte som en form for lønn. Dersom en 

aksjeopsjon som gis til arbeidstakerne kan omsettes på finansmarkedene uten begrensninger, skal den registreres som 

et finansielt derivat.  
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6.4. Andre investeringer 

Andre investeringer er en restkategori som omfatter andre beholdninger og transaksjoner enn de som omfattes av 

direkteinvesteringer, porteføljeinvesteringer, finansielle derivater og personalopsjoner eller internasjonale reserver. I 

den utstrekning følgende grupper av finansielle eiendeler og gjeld ikke omfattes av direkteinvesteringer eller 

internasjonale reserver, omfatter andre investeringer følgende: a) annen egenkapital, b) sedler og bankinnskudd, c) lån 

(herunder bruk av kreditt og lån fra IMF), d) forsikrings-, pensjons- og standardiserte garantiordninger, e) 

handelskreditter og forskudd, f) andre fordringer/gjeld og g) SDR-tildelinger (SDR-tildelinger omfattes av 

internasjonale reserver). 

For lån, innskudd og andre fordringer/gjeld som selges til underkurs, kan transaksjonsverdiene som registreres i konto 

for finanstransaksjoner avvike fra de nominelle verdiene som registreres i den internasjonale investeringsposisjonen. 

Slike avvik registreres som omvurderinger pga. andre prisendringer. 

6.4.1. Annen egenkapital (F519/AF519) 

Annen egenkapital omfatter egenkapital som ikke er verdipapirer, og som derfor ikke inngår i porteføljeinvesteringer. 

Kapitalinteresser i visse internasjonale organisasjoner er ikke i form av verdipapirer og registreres derfor som annen 

egenkapital. 

6.4.2. Sedler og bankinnskudd (F2/AF2) 

Sedler og bankinnskudd omfatter sedler og mynt i sirkulasjon samt bankinnskudd. Innskudd er standardiserte, ikke-

omsettelige kontrakter som normalt tilbys av innskuddsinstitusjoner, og som gjør det mulig for kreditoren å sette inn og 

senere ta ut et variabelt pengebeløp. Innskudd omfatter vanligvis en garanti fra debitoren om å tilbakebetale 

hovedstolen. 

Skillet mellom lån og sedler og bankinnskudd avhenger av type låntaker. Under fordringer innebærer dette at penger 

som ytes av den innenlandske pengesektoren til utenlandske banker skal registreres som innskudd, og penger som ytes 

av den innenlandske pengesektoren til utenlandske ikke-banker (dvs. institusjonelle enheter snarere enn banker) skal 

registreres som lån. Under gjeld skal penger som mottas av innenlandske ikke-banker, dvs. ikke-monetære 

finansinstitusjoner, alltid registreres som lån. Dette skillet innebærer dermed at alle transaksjoner som omfatter 

innenlandske monetære finansinstitusjoner og utenlandske banker, skal registreres som innskudd. 

6.4.3. Lån (F4/AF4) 

Lån er finansielle fordringer som a) oppstår når en kreditor låner midler direkte til en debitor, og b) dette framgår av 

dokumenter som ikke er omsettelige. Denne kategorien omfatter alle lån, herunder pantelån, finansiell leasing og 

transaksjoner av repo-typen. Alle transaksjoner av repo-typen, dvs. gjenkjøpsavtaler, salg/tilbakekjøpsprogrammer og 

verdipapirlån (med utveksling av kontanter som sikkerhet), behandles som lån med sikkerhet, snarere enn direkte 

kjøp/salg av verdipapirer, og registreres under andre investeringer i den innenlandske sektoren som utfører 

transaksjonen. Denne behandlingen, som er i tråd med regnskapspraksisen til banker og andre finansielle foretak, skal 

gi et mer nøyaktig bilde av den økonomiske virkeligheten bak disse finansielle instrumentene. 

6.4.4. Forsikring, pensjonsordninger og standardiserte garantiordninger (F6/AF6) 

Dette omfatter følgende: a) skadeforsikringstekniske avsetninger (F61), b) livsforsikrings- og livrenterettigheter (F62), 

c) pensjonsrettigheter, pensjonsfonds krav overfor pensjonsforvaltere og rettigheter til ikke-pensjonsfond 

(F63+F64+F65), og d) avsetninger til utbetalinger i henhold til standardiserte garantier (F66). 

6.4.5. Handelskreditter og forskudd (F81/AF81) 

Handelskreditter og forskudd er finansielle fordringer som oppstår som følge av leverandørers direkte ytelse av kreditt 

til kjøpere av varer og tjenester, og forskudd for arbeid som er igangsatt eller skal utføres, i form av kunders 

forhåndsbetaling for varer og tjenester som ennå ikke er levert. Handelskreditter og forskudd oppstår når betaling for 

varer og tjenester ikke skjer samtidig som eiendomsretten til varen eller tjenesten overdras. 

6.4.6. Andre fordringer/gjeld (F89/AF89) 

Denne kategorien består av fordringer/gjeld bortsett fra fordringer/gjeld som inngår i handelskreditter og forskudd eller 

andre instrumenter. Den omfatter finansielle eiendeler og gjeld som oppstår som motposter til transaksjoner der det er 

en tidsforskjell mellom transaksjonene og de tilhørende betalingene. Kategorien omfatter forpliktelser ved skatt, kjøp 

og salg av verdipapirer, gebyrer ved verdipapirlån, gebyrer ved gullån, lønninger, utbytte og påløpte trygde- og 

pensjonspremier som ennå ikke er betalt. 

6.4.7. Tildeling av spesielle trekkrettigheter (SDR) (F12/AF12) 

Tildeling av spesielle trekkrettigheter til IMF-medlemmer vises som gjeld for mottakeren under spesielle 

trekkrettigheter i andre investeringer, med en motpostering under spesielle trekkrettigheter i internasjonale reserver.  
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6.5. Internasjonale reserver 

Internasjonale reserver er eksterne reserver som er lett tilgjengelige og kontrolleres av monetære myndigheter for å 

møte finansieringsbehov i utenriksregnskapet, gripe inn i valutamarkedet for å styre valutakursen samt andre relevante 

formål (som å opprettholde tilliten til valutaen og økonomien, eller som grunnlag for utenlandske lån). Internasjonale 

reserver må være reserver i fremmed valuta, fordringer overfor utenlandske enheter og aktiva som faktisk eksisterer. 

Potensielle aktiva inngår ikke.  I begrepet internasjonale reserver ligger at de er underlagt «kontroll» og er 

«tilgjengelige for bruk» av de monetære myndigheter. 

6.5.1. Monetært gull (F11/AF11) 

Monetært gull er gull som de monetære myndigheter (eller andre som er underlagt de monetære myndigheters faktiske 

kontroll) har eiendomsrett til, og som innehas som internasjonale reserver. Det omfatter umyntet gull og kontoer for 

ikke-fordelt gull hos utenlandske enheter som gir rett til å kreve utlevering av gull. 

6.5.1.1.  Umyntet gull er mynter, ingoter eller barrer med en renhet på minst 995/1 000, herunder gull som holdes i 

kontoer for ikke-fordelt gull. 

6.5.1.2.  Konter for ikke-fordelt gull gir innehaveren rett til å kreve at kontoforvalteren utleverer gull. For disse 

kontene har leverandøren av gull rett til en reservebeholdning av fysisk fordelt gull, og utsteder fordringer på gull til 

kontoinnehaverne. Kontoer for ikke-fordelt gull som ikke er registrert som monetært gull, inngår i sedler og 

bankinnskudd under andre investeringer. 

6.5.2. Spesielle trekkrettigheter (F12/AF12) 

Spesielle trekkrettigheter er internasjonale reserver som er opprettet av IMF og tildelt medlemmene for å øke deres 

eksisterende offisielle reserver. Spesielle trekkrettigheter innehas bare av IMF-medlemmenes monetære myndigheter 

og et begrenset antall internasjonale finansinstitusjoner som er godkjente innehavere. 

6.5.3. Reserveposisjon i IMF 

Dette er summen av a) «reservetransjen», dvs. de beløp i utenlandsk valuta (herunder spesielle trekkrettigheter) som en 

medlemsstat kan ta ut fra IMF på kort varsel, og b) enhver IMF-fordring (i en låneavtale) i den generelle 

tilgangskontoen som en medlemsstat har umiddelbar tilgang til. 

6.5.4. Andre internasjonale reserver 

Dette omfatter: sedler og bankinnskudd, verdipapirer, finansielle derivater og andre fordringer. Innskudd er de 

reservene som er tilgjengelige etter anmodning. Verdipapirer omfatter likvide og omsettelige egenkapital- og 

gjeldsinstrumenter utstedt av utenlandske enheter, herunder aksjer eller andeler i investeringsfond. Finansielle 

derivater registreres som internasjonale reserver bare dersom derivatene som er knyttet til forvaltningen av de 

internasjonale reservene, er en integrert del av verdifastsettelsen av slike reserver. Andre fordringer omfatter lån til 

utenlandske ikke-banker, langsiktige lån til en konto for en IMF-stiftelse og andre finansielle eiendeler som ikke 

tidligere er omfattet, men som oppfyller definisjonen av internasjonale reserver. 

 ____________  


