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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 446/2014 

av 2. mai 2014 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 om statistikk over 

foretaksstrukturer og kommisjonsforordning (EF) nr. 251/2009 og (EU) nr. 275/2010 med 

hensyn til de dataseriene som skal utarbeides, og kriteriene for vurdering av kvaliteten på 

statistikk over foretaksstrukturer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 av 11. mars 2008 om statistikk over foretaksstruk-

turer(1), særlig artikkel 11 nr. 2 bokstav a), b), d), e) og j), og 

ut fra følgende betraktninger 

1) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 ble det fastsatt en felles ramme for innsamling, 

oversending og vurdering av europeisk statistikk over strukturen, virksomheten, konkurranseevnen og resultatene til 

foretakene i Unionen. 

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 251/2009(2) fastsatte hyppigheten for utarbeiding av flerårig statistikk over foretaks-

strukturer og fordelingen av resultatene for å kunne utarbeide harmoniserte data som er sammenlignbare mellom 

medlemsstatene. 

3) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 275/2010(3) ble det fastsatt kriterier for vurderingen av kvaliteten på og innholdet i 

kvalitetsrapportene som medlemsstatene skal framlegge. 

4) Listen over kjennetegn bør oppdateres ved å fastsette dataserier for demografien for foretak med minst én lønnstaker, for 

å oppfylle behovet for større internasjonal sammenlignbarhet av resultater, særlig for statistikk over entreprenørskap. 

Det første referanseåret samt hyppigheten og fordelingen av resultatene for disse kjennetegnene bør også fastsettes. 

Vedlegg IX til forordning (EF) nr. 295/2008 og vedlegg I til forordning (EF) nr. 251/2009 bør derfor endres. 

5) Erfaringen har vist at det ikke er nødvendig å oversende kjennetegnene fastsatt i vedlegg V–VII til forordning (EF) 

nr. 295/2008 hvert år, slik hyppigheten er nå. Hyppigheten bør derfor endres til én utarbeiding hvert tiende år. Vedlegg I 

til forordning (EF) nr. 251/2009 bør derfor endres. 

6) Kvalitetsrapportene om statistikk som er utarbeidet i henhold til vedlegg V–VII til forordning (EF) nr. 295/2008, er ikke 

lenger nødvendige hvert år. Hyppigheten bør derfor endres til én oversendelse hver tiende år i samsvar med 

datakravene. Vedlegget til forordning (EF) nr. 275/2010 bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 132 av 3.5.2014, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 245/2014 av  

13. november 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 61 av 

8.10.2015, s. 1. 

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 13. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 251/2009 av 11. mars 2009 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 295/2008 med hensyn til de dataserier som skal utarbeides for statistikk over foretaksstrukturer og de nødvendige tilpasninger etter 

revisjonen av den statistiske produktgruppering etter næring (CPA) (EUT L 86 av 31.3.2009, s. 170). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 275/2010 av 30. mars 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 

med hensyn til kriterier for vurdering av kvaliteten på statistikk over foretaksstrukturer (EUT L 86 av 1.4.2010, s. 1). 
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7) For å sikre bedre overvåking av framdriften innenfor nyskaping i forbindelse med Europa 2020-strategien har Unionen 

og nasjonale berørte parter etterlyst én enkelt integrert indikator. Denne indikatoren skal blant annet måle sysselsetting 

innenfor nyskapende foretak i sterk vekst i hele Europa og internasjonalt. Det haster med å innhente dataene som ligger 

til grunn for denne nye indikatoren, slik at den kan brukes i det europeiske semesteret 2014. Forordning (EF) 

nr. 295/2008 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I, V, VI, VII og IX til forordning (EF) nr. 295/2008 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegg I og II til forordning (EF) nr. 251/2009 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 275/2010 endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 4 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 2. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

I vedlegg I, V, VI, VII og IX til forordning (EF) nr. 295/2008 gjøres følgende endringer: 

1.  I vedlegg I avsnitt 8 «Oversending av resultater» skal nr. 1 lyde: 

«1.  Resultatene skal oversendes innen 18 måneder fra utløpet av referanseperiodens kalenderår, med unntak av nærings-

gruppe 64.11 og 64.19 i NACE Rev. 2. For næringsgruppe 64.11 og 64.19 i NACE Rev. 2 er oversendingsfristen ti 

måneder. Oversendingsfristen for resultatene av næringsgruppene som omfattes av næringshovedgruppe 64.2, 64.3 og 

64.9 samt næring 66 i NACE Rev. 2, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 12 nr. 3.» 

2.  I vedlegg V skal avsnitt 5 lyde: 

 «AVSNITT 5 

 Første referanseår 

 Første referanseår som det skal utarbeides statistikk over kjennetegnene oppført i avsnitt 4 for, er kalenderåret 2008.» 

3.  I vedlegg VI gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt 4 bokstav d) skal ordet «årlig» erstattes med «flerårig». 

b)  Avsnitt 5 skal lyde: 

 «AVSNITT 5 

 Første referanseår 

 Første referanseår som det skal utarbeides statistikk over kjennetegnene oppført i avsnitt 4 for, er kalenderåret 2008.» 

4.  I vedlegg VII gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt 4 nr. 2 og 3 skal ordet «årlig» erstattes med «flerårig». 

b)  Avsnitt 5 skal lyde: 

 «AVSNITT 5 

 Første referanseår 

 Første referanseår som det skal utarbeides statistikk over kjennetegnene oppført i avsnitt 4 for, er kalenderåret 2008.» 

5.  I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a)  Følgende kjennetegn tilføyes i avsnitt 5 nr. 1: 

«11 01 0 Populasjon av aktive foretak med minst én lønnstaker i t 

11 02 0 Antall aktive foretak som fikk sin første lønnstaker i t 

11 03 0 Antall foretak som fra et eller annet tidspunkt i t ikke lenger har lønnstakere 

11 04 1 Antall foretak som fikk sin første lønnstaker på et eller annet tidspunkt i t – 1, og som også hadde minst 

én lønnstaker på et eller annet tidspunkt i t 

11 04 2 Antall foretak som fikk sin første lønnstaker på et eller annet tidspunkt i t – 2, og som også hadde minst 

én lønnstaker på et eller annet tidspunkt i t 
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11 04 3 Antall foretak som fikk sin første lønnstaker på et eller annet tidspunkt i t – 3, og som også hadde minst 

én lønnstaker på et eller annet tidspunkt i t 

11 04 4 Antall foretak som fikk sin første lønnstaker på et eller annet tidspunkt i t – 4, og som også hadde minst 

én lønnstaker på et eller annet tidspunkt i t 

11 04 5 Antall foretak som fikk sin første lønnstaker på et eller annet tidspunkt i t – 5, og som også hadde minst 

én lønnstaker på et eller annet tidspunkt i t 

11 96 0 Antall foretak i sterk vekst målt i sysselsetting i t» 

b)  Følgende kjennetegn tilføyes i avsnitt 5 nr. 2: 

«16 01 0 Antall sysselsatte i t i populasjonen av aktive foretak med minst én lønnstaker på et eller annet tidspunkt 

i t 

16 01 1 Antall lønnstakere i t i populasjonen av aktive foretak med minst én lønnstaker på et eller annet tidspunkt 

i t 

16 02 0 Antall sysselsatte i t i populasjonen av foretak som fikk sin første lønnstaker i t 

16 02 1 Antall lønnstakere i t i populasjonen av foretak som fikk sin første lønnstaker i t 

16 03 0 Antall sysselsatte i t i populasjonen av foretak som fra et eller annet tidspunkt i t ikke lenger har 

lønnstakere 

16 03 1 Antall lønnstakere i t i populasjonen av foretak som fra et eller annet tidspunkt i t ikke lenger har 

lønnstakere 

16 04 1 Antall sysselsatte i t i populasjonen av foretak som fikk sin første lønnstaker på et eller annet tidspunkt i t 

– 1, og som også har minst én lønnstaker på et eller annet tidspunkt i t 

16 04 2 Antall sysselsatte i t i populasjonen av foretak som fikk sin første lønnstaker på et eller annet tidspunkt i t 

– 2, og som også har minst én lønnstaker på et eller annet tidspunkt i t 

16 04 3 Antall sysselsatte i t i populasjonen av foretak som fikk sin første lønnstaker på et eller annet tidspunkt i t 

– 3, og som også har minst én lønnstaker på et eller annet tidspunkt i t 

16 04 4 Antall sysselsatte i t i populasjonen av foretak som fikk sin første lønnstaker på et eller annet tidspunkt i t 

– 4, og som også har minst én lønnstaker på et eller annet tidspunkt i t 

16 04 5 Antall sysselsatte i t i populasjonen av foretak som fikk sin første lønnstaker på et eller annet tidspunkt i t 

– 5, og som også har minst én lønnstaker på et eller annet tidspunkt i t 

16 05 1 Antall sysselsatte i t – 1 i populasjonen av foretak som fikk sin første lønnstaker på et eller annet 

tidspunkt i t – 1, og som også har minst én lønnstaker på et eller annet tidspunkt i t 

16 05 2 Antall sysselsatte i t – 2 i populasjonen av foretak som fikk sin første lønnstaker på et eller annet 

tidspunkt i t – 2, og som også har minst én lønnstaker på et eller annet tidspunkt i t 

16 05 3 Antall sysselsatte i t – 3 i populasjonen av foretak som fikk sin første lønnstaker på et eller annet 

tidspunkt i t – 3, og som også har minst én lønnstaker på et eller annet tidspunkt i t 

16 05 4 Antall sysselsatte i t – 4 i populasjonen av foretak som fikk sin første lønnstaker på et eller annet 

tidspunkt i t – 4, og som også har minst én lønnstaker på et eller annet tidspunkt i t 

16 05 5 Antall sysselsatte i t – 5 i populasjonen av foretak som fikk sin første lønnstaker på et eller annet 

tidspunkt i t – 5, og som også har minst én lønnstaker på et eller annet tidspunkt i t 

16 96 1 Antall lønnstakere i foretak i sterk vekst målt i sysselsetting i t» 
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c)  Avsnitt 9 skal lyde: 

«AVSNITT 9 

Foreløpige resultater for kjennetegnene som gjelder opphør av foretak (11 93 0, 16 93 0 og 16 93 1), skal oversendes 

innen 18 måneder fra utløpet av referanseperiodens kalenderår. Når et foretaks virksomhet bekreftes opphørt etter to års 

uvirksomhet, skal reviderte resultater oversendes innen 30 måneder fra utløpet av samme referanseperiode. 

Foreløpige resultater for kjennetegnene 11 03 0, 16 03 0 og 16 03 1 skal oversendes innen 20 måneder fra utløpet av 

referanseperiodens kalenderår. Når status bekreftes etter to år, skal reviderte resultater oversendes innen 32 måneder fra 

utløpet av samme referanseperiode. 

Alle andre resultater som gjelder årlig statistikk over demografi for foretak med minst én lønnstaker, skal oversendes 

innen 20 måneder fra utløpet av referansemåneden. 

Foreløpige resultater for kjennetegnene som gjelder foretak i sterk vekst målt i sysselsetting, skal oversendes innen 

12 måneder fra utløpet av referanseperioden. 

Alle andre resultater skal oversendes innen 18 måneder fra utløpet av referanseperiodens kalenderår.» 

 _____   
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VEDLEGG II 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 251/2009 gjøres følgende endringer: 

1.  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a)  I oversiktstabellen skal betegnelsen på seriekode 1D lyde: 

«Årlig foretaksstatistikk: sentralbankvirksomhet og kredittinstitusjoner klassifisert i næringsgruppe 64.19 i NACE Rev. 2» 

b)  Ny seriekode i oversiktstabellen skal lyde: 

Seriekode Betegnelse 

«1G Årlig foretaksstatistikk: forsikringstjenester og pensjonskasser» 

c)  Tabellen «Årlig foretaksstatistikk: sentralbankvirksomhet» skal lyde: 

 «Årlig foretaksstatistikk: sentralbankvirksomhet og kredittinstitusjoner klassifisert i næringsgruppe 64.19 i 

NACE Rev. 2 oppført i avsnitt 4 nr. 3 og 4 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 295/2008 

 Serie 1D 

Serienavn Årlig foretaksstatistikk: sentralbankvirksomhet og kredittinstitusjoner klassifisert i 

næringsgruppe 64.19 i NACE Rev. 2 

Første referanseår 2013 

Hyppighet Hvert år 

Dekningsområde NACE Rev. 2 næringsgruppe 64.11 og 64.19 

Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg I avsnitt 4 nr. 3: 

11 11 0 Antall foretak 

Kjennetegn i vedlegg I avsnitt 4 nr. 4: 

12 12 0 Produksjonsverdi 

12 15 0 Bruttoprodukt til faktorkostnad 

12 17 0 Brutto driftsresultat 

13 11 0 Samlet kjøp av varer og tjenester 

13 13 1 Utgifter til avlønning av vikarer 

13 31 0 Personalkostnader 

13 32 0 Lønn 

13 33 0 Kostnader til trygd 

15 11 0 Bruttoinvesteringer i materielle eiendeler 

16 11 0 Antall ansatte 

16 13 0 Antall lønnstakere 

16 14 0 Antall lønnstakere i heltidsekvivalenter 

Fordeling etter virksomhet NACE Rev. 2, firesifret nivå (næringsgruppe)» 
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d)  Følgende tabell tilføyes: 

 «Årlig foretaksstatistikk: forsikringstjenester og pensjonskasser oppført i avsnitt 4 nr. 3 og 4 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 295/2008 

 Serie 1G 

Serienavn Årlig foretaksstatistikk: forsikringstjenester og pensjonskasser 

Første referanseår 2013 

Hyppighet Hvert år 

Dekningsområde NACE Rev. 2 næring 65 

Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg I avsnitt 4 nr. 3: 

11 11 0 Antall foretak 

Kjennetegn i vedlegg I avsnitt 4 nr. 4: 

12 11 0 Omsetning 

12 12 0 Produksjonsverdi 

12 15 0 Bruttoprodukt til faktorkostnad 

12 17 0 Brutto driftsresultat 

13 11 0 Samlet kjøp av varer og tjenester 

13 13 1 Utgifter til avlønning av vikarer 

13 31 0 Personalkostnader 

13 32 0 Lønn 

13 33 0 Kostnader til trygd 

15 11 0 Bruttoinvesteringer i materielle eiendeler (unntatt NACE Rev. 2 nærings-

hovedgruppe 65.1 og 65.2) 

16 11 0 Antall ansatte 

16 13 0 Antall lønnstakere (unntatt NACE Rev.2 næringshovedgruppe 65.1 

og 65.2) 

16 14 0 Antall lønnstakere i heltidsekvivalenter 

Fordeling etter virksomhet NACE Rev. 2, firesifret nivå (næringsgruppe)» 

2.  I nr. 5, 6 og 7 gjøres følgende endringer: 

a)  I oversiktstabellene slettes ordet «Årlig». 

b)  I tabellene gjøres følgende endringer: 

i)  I betegnelsene og i serienavnene slettes ordet «Årlig». 

ii)  Under «Hyppighet» erstattes «Hvert år» med «Hvert tiende år» 

3.  I nr. 9 gjøres følgende endringer: 

a)  Nye serier i oversiktstabellen skal lyde: 

Seriekode Betegnelse 

«9E Årlig demografisk statistikk for foretak med minst én lønnstaker fordelt etter rettslig status 

9F Årlig demografisk statistikk for foretak med minst én lønnstaker fordelt etter størrelsesklasse 

for lønnstakere 
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Seriekode Betegnelse 

9G Foreløpig årlig resultat for opphørte foretak med minst én lønnstaker fordelt etter rettslig 

status 

9H Foreløpig årlig resultat for opphørte foretak med minst én lønnstaker fordelt etter størrel-

sesklasse for lønnstakere 

9M Årlig statistikk for foretak i sterk vekst målt i sysselsetting 

9P Foreløpig årlig statistikk for foretak i sterk vekst målt i sysselsetting» 

b)  Følgende tabeller tilføyes: 

 «Årlig demografisk statistikk for foretak med minst én lønnstaker fordelt etter rettslig status oppført i avsnitt 5 

nr. 1 og 2 i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 295/2008 

 Serie 9E 

Serienavn Årlig demografisk statistikk for foretak med minst én lønnstaker fordelt etter rettslig 

status 

Første referanseår 2012 

Hyppighet Hvert år 

Dekningsområde NACE Rev. 2 næringshovedområde B–N 

Kjennetegn 11 01 0 Populasjon av aktive foretak med minst én lønnstaker i t 

11 02 0 Antall aktive foretak som fikk sin første lønnstaker i t 

11 03 0 Antall foretak som ikke lenger har lønnstakere i t 

16 01 0 Antall sysselsatte i t i populasjonen av aktive foretak med minst én 

lønnstaker i t 

16 01 1 Antall lønnstakere i t i populasjonen av aktive foretak med minst én 

lønnstaker i t 

16 02 0 Antall sysselsatte i t i populasjonen av foretak som fikk sin første 

lønnstaker i t 

16 02 1 Antall lønnstakere i t i populasjonen av foretak som fikk sin første 

lønnstaker i t 

16 03 0 Antall sysselsatte i t i populasjonen av foretak som ikke lenger har 

lønnstakere i t 

16 03 1 Antall lønnstakere i t i populasjonen av foretak som ikke lenger har 

lønnstakere i t 

Fordeling etter virksomhet B BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING 

C INDUSTRI 

10 + 11 + 12  Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 

13 + 14 Produksjon av tekstiler og klær 
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 15 Produksjon av lær og lærvarer 

16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt 

møbler 

17 + 18 Produksjon av papir og papirvarer, trykking og reproduksjon av innspilte 

opptak 

19 Produksjon av kull og raffinerte petroleumsprodukter 

20 + 21 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter, produksjon av 

farmasøytiske råvarer og preparater 

22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 

23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralske produkter 

24 + 25 Produksjon av metaller og metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 

26 + 27 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter, 

produksjon av elektrisk utstyr 

28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk ikke nevnt annet sted 

29 + 30 Produksjon av motorvogner, tilhengere og annet transportutstyr 

31 + 32 Produksjon av møbler og annen industriproduksjon 

33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 

D ELEKTRISITETS-, GASS-, DAMP- OG VARMTVANNSFORSYNING 

E VANNFORSYNING, AVLØPS- OG RENOVASJONSVIRKSOMHET 

F BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 

G ENGROS- OG DETALJHANDEL, REPARASJON AV MOTOR-

VOGNER 

45 Engros- og detaljhandel med og reparasjon av motorvogner 

46 Engroshandel, unntatt med motorvogner 

47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 

47.1 Detaljhandel med bredt vareutvalg 

47.2 Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 

47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner i spesialforretninger 

47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger 

47.5 Detaljhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger 
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 47.6 Detaljhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i 

spesialforretninger 

47.7 Annen detaljhandel i spesialforretninger 

47.8 Torghandel 

47.9 Detaljhandel utenom utsalgssted 

H TRANSPORT OG LAGRING 

49 Landtransport og rørtransport 

50 Sjøtransport 

51 Lufttransport 

52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 

53 Post- og distribusjonsvirksomhet 

I OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKSOMHET 

55 Overnatting 

56 Serveringsvirksomhet 

J INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON 

58 Forlagsvirksomhet 

59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og 

lydopptak 

60 Radio- og fjernsynskringkasting 

61 Telekommunikasjon 

62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 

62.0 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 

62.01 Programmeringstjenester 

62.02 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 

62.03 Forvaltning og drift av IT-systemer 

62.09 Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 

63 Informasjonstjenester 

K_X_K642 FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET, UNNTATT 

HOLDINGSELSKAPERS VIRKSOMHET (NACE Rev. 2 64.2) 

64.1 + 64.3 + 64.9 Finansieringsvirkomshet, unntatt forsikring og pensjonskasser og 

holdingselskapers virksomhet 

65 Forsikring, gjenforsikring og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger 

underlagt offentlig forvaltning 
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 66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 

L OMSETNING OG DRIFT AV FAST EIENDOM 

68 Omsetning og drift av fast eiendom 

68.1 Kjøp og salg av egen fast eiendom 

68.2 Utleie av egen eller leid fast eiendom 

68.3 Omsetning og drift av fast eiendom på oppdrag 

68.31 Eiendomsmegling 

68.32 Eiendomsforvaltning 

M FAGLIG, VITENSKAPELIG OG TEKNISK VIRKSOMHET 

69 Juridisk og regnskapsmessig virksomhet 

69.1 Juridisk virksomhet 

69.2 Regnskap, revisjon og skatterådgivning 

70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 

70.1 Hovedkontortjenester 

70.2 Administrativ rådgivning 

70.21 PR og kommunikasjonsvirksomhet 

70.22 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning 

71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving 

og analyse 

71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet 

71.11 Arkitektvirksomhet 

71.12 Teknisk konsulentvirksomhet 

71.2 Teknisk prøving og analyse 

72 Forskning og utvikling 

72.1 Forskning og utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk 

72.11 Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi 

72.19 Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og 

teknikk 

72.2 Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske 

fag 

73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 
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 73.1 Annonse- og reklamevirksomhet 

73.11 Reklamebyråer 

73.12 Medieformidlingstjenester 

73.2 Markeds- og opinionsundersøkelser 

74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 

74.1 Spesialisert designvirksomhet 

74.2 Fotografvirksomhet 

74.3 Oversettelses- og tolkevirksomhet 

74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted 

75 Veterinærtjenester 

N FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING 

77 Utleie- og leasingvirksomhet 

77.1 Utleie og leasing av motorvogner 

77.11 Utleie og leasing av personbiler og andre lette motorvogner, unntatt 

motorsykler 

77.12 Utleie og leasing av lastebiler 

77.2 Utleie og leasing av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 

77.21 Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr 

77.22 Utleie av videofilm, DVD og lignende 

77.29 Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk 

77.3 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell 

77.31 Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr 

77.32 Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr 

77.33 Utleie og leasing av kontor- og datamaskiner 

77.34 Utleie og leasing av sjøtransportmateriell 

77.35 Utleie og leasing av lufttransportmateriell 

77.39 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke 

nevnt annet sted 

77.4 Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavs-

rettsbeskyttede verker 

78 Arbeidskrafttjenester 
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 78.1 Rekruttering og formidling av arbeidskraft 

78.2 Utleie av arbeidskraft 

78.3 Andre personaladministrative tjenester 

79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 

79.1 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet 

79.11 Reisebyråvirksomhet 

79.12 Reisearrangørvirksomhet 

79.9 Annen arrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 

80 Vakttjeneste og etterforskning 

80.1 Private vakttjenester 

80.2 Tjenester tilknyttet vakttjenester 

80.3 Etterforskning 

81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 

81.1 Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift 

81.2 Rengjøringsvirksomhet 

81.21 Rengjøring av bygninger 

81.22 Utvendig rengjøring av bygninger og industriell rengjøring 

81.29 Annen rengjøringsvirksomhet 

81.3 Beplantning av hager og parkanlegg 

82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 

82.1 Kontortjenester 

82.11 Kombinerte kontortjenester 

82.19 Fotokopiering, forberedelse av dokumenter og andre spesialiserte 

kontortjenester 

82.2 Telefonvakttjenester og telefonsalg 

82.3 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet 

82.9 Forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 

82.91 Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet 

82.92 Pakkevirksomhet 
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 82.99 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 

Særlige aggregater 

B_TO_N Næringsøkonomi unntatt NACE Rev. 2 64.2, holdingselskapers 

virksomhet 

B_TO_E Industri 

ICT_M IKT-produksjon (NACE Rev. 2 26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8) 

G_TO_N_X_K642 Næringsøkonomiske tjenester unntatt NACE Rev. 2 64.2, 

holdingselskapers virksomhet 

ICT_T IKT i alt (NACE Rev. 2 26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 95.1 + 46.5 + 

58.2 + 61 + 62 + 63.1) 

ICT_S IKT-tjenester (NACE Rev. 2 95.1 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1) 

ICT_W Engroshandel med IKT (NACE Rev. 2 46.5) 

Fordeling etter rettslig status 1.  Personlig foretak med ubegrenset personlig ansvar 

2.  Privat eller offentlig børsnotert aksjeselskap med begrenset ansvar for aksjeeierne 

3.  Privateid selskap med begrenset og ubegrenset ansvar. Herunder hører også andre 

former som samvirkelag, sammenslutninger osv. 

4.  Alle ovennevnte rettslige statuser» 

 Bortsett fra data som gjelder kjennetegn 11 03 0, 16 03 0 og 16 03 1, skal dataene som inngår i denne serien, oversendes 

innen 20 måneder etter utløpet av referanseåret. 

 Data som gjelder kjennetegn 11 03 0, 16 03 0 og 16 03 1 i denne serien, skal oversendes innen 32 måneder etter utløpet 

av referanseåret. 

 Årlig demografisk statistikk for foretak med minst én lønnstaker fordelt etter størrelsesklasse for lønnstakere 

oppført i avsnitt 5 nr. 1 og 2 i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 295/2008 

 Serie 9F 

Serienavn Årlig demografisk statistikk for foretak med minst én lønnstaker fordelt etter 

størrelsesklasse for lønnstakere 

Første referanseår 2012 

2013 for kjennetegn 11 04 1, 16 04 1 og 16 05 1 

2014 for kjennetegn 11 04 2, 16 04 2 og 16 05 2 

2015 for kjennetegn 11 04 3, 16 04 3 og 16 05 3 

2016 for kjennetegn 11 04 4, 16 04 4 og 16 05 4 

2017 for kjennetegn 11 04 5, 16 04 5 og 16 05 5 

Hyppighet Hvert år 

Dekningsområde NACE Rev. 2 næringshovedområde B–N 

Kjennetegn 11 01 0 Populasjon av aktive foretak med minst én lønnstaker i t 

11 02 0 Antall aktive foretak som fikk sin første lønnstaker i t 
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 11 03 0 Antall foretak som ikke lenger har lønnstakere i t 

11 04 1 Antall foretak som fikk sin første lønnstaker i t – 1, og som også hadde 

minst én lønnstaker i t 

11 04 2 Antall foretak som fikk sin første lønnstaker i t – 2, og som også hadde 

minst én lønnstaker i t 

11 04 3 Antall foretak som fikk sin første lønnstaker i t – 3, og som også hadde 

minst én lønnstaker i t 

11 04 4 Antall foretak som fikk sin første lønnstaker i t – 4, og som også hadde 

minst én lønnstaker i t 

11 04 5 Antall foretak som fikk sin første lønnstaker i t – 5, og som også hadde 

minst én lønnstaker i t 

16 01 0 Antall sysselsatte i t i populasjonen av aktive foretak med minst én 

lønnstaker i t 

16 01 1 Antall lønnstakere i t i populasjonen av aktive foretak med minst én 

lønnstaker i t 

16 02 0 Antall sysselsatte i t i populasjonen av foretak som fikk sin første lønnstaker 

i t 

16 02 1 Antall lønnstakere i t i populasjonen av foretak som fikk sin første 

lønnstaker i t 

16 03 0 Antall sysselsatte i t i populasjonen av foretak som ikke lenger har 

lønnstakere i t 

16 03 1 Antall lønnstakere i t i populasjonen av foretak som ikke lenger har 

lønnstakere i t 

16 04 1 Antall sysselsatte i t i populasjonen av foretak som fikk sin første lønnstaker 

i t – 1, og som også har minst én lønnstaker i t 

16 04 2 Antall sysselsatte i t i populasjonen av foretak som fikk sin første lønnstaker 

i t – 2, og som også har minst én lønnstaker i t 

16 04 3 Antall sysselsatte i t i populasjonen av foretak som fikk sin første lønnstaker 

i t – 3, og som også har minst én lønnstaker i t 

16 04 4 Antall sysselsatte i t i populasjonen av foretak som fikk sin første lønnstaker 

i t – 4, og som også har minst én lønnstaker i t 

16 04 5 Antall sysselsatte i t i populasjonen av foretak som fikk sin første lønnstaker 

i t – 5, og som også har minst én lønnstaker i t 

16 05 1 Antall sysselsatte i t – 1 i populasjonen av foretak som fikk sin første 

lønnstaker i t – 1, og som også har minst én lønnstaker i t 

16 05 2 Antall sysselsatte i t – 2 i populasjonen av foretak som fikk sin første 

lønnstaker i t – 2, og som også har minst én lønnstaker i t 
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 16 05 3 Antall sysselsatte i t – 3 i populasjonen av foretak som fikk sin første 

lønnstaker i t – 3, og som også har minst én lønnstaker i t 

16 05 4 Antall sysselsatte i t – 4 i populasjonen av foretak som fikk sin første 

lønnstaker i t – 4, og som også har minst én lønnstaker i t 

16 05 5 Antall sysselsatte i t – 5 i populasjonen av foretak som fikk sin første 

lønnstaker i t – 5, og som også har minst én lønnstaker i t 

Fordeling etter virksomhet Se serie 9E 

Fordeling etter størrelses-

klasse 

Antall lønnstakere: 1–4, 5–9, >10, i alt 

 Bortsett fra data som gjelder kjennetegn 11 03 0, 16 03 0 og 16 03 1, skal dataene som inngår i denne serien, 

oversendes innen 20 måneder etter utløpet av referanseåret. 

 Data som gjelder kjennetegn 11 03 0, 16 03 0 og 16 03 1 i denne serien, skal oversendes innen 32 måneder etter utløpet 

av referanseåret. 

 Foreløpig årlig resultat for opphørte foretak med minst én lønnstaker fordelt etter rettslig status oppført i 

avsnitt 5 nr. 1 og 2 i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 295/2008 

 Serie 9G 

Serienavn Foreløpig årlig resultat for opphørte foretak med minst én lønnstaker fordelt etter 

rettslig status 

Første referanseår 2012 

Hyppighet Hvert år 

Dekningsområde NACE Rev. 2 næringshovedområde B–N 

Kjennetegn 11 03 0 Antall foretak som ikke lenger har lønnstakere i t 

16 03 0 Antall sysselsatte i t i populasjonen av foretak som ikke lenger har 

lønnstakere i t 

16 03 1 Antall lønnstakere i t i populasjonen av foretak som ikke lenger har 

lønnstakere i t 

Fordeling etter virksomhet Se serie 9E 

Fordeling etter rettslig status 1.  Personlig foretak med ubegrenset personlig ansvar 

2.  Privat eller offentlig børsnotert aksjeselskap med begrenset ansvar for aksjeeierne 

3.  Privateid selskap med begrenset og ubegrenset ansvar. Herunder hører også andre 

former som samvirkelag, sammenslutninger osv. 

4.  Alle ovennevnte rettslige statuser 

 Data som inngår i denne serien, skal oversendes innen 20 måneder etter utløpet referanseåret.  
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 Foreløpig årlig resultat for opphørte foretak med minst én lønnstaker fordelt etter størrelsesklasse for 

lønnstakere oppført i avsnitt 5 nr. 1 og 2 i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 295/2008 

 Serie 9H 

Serienavn Foreløpig årlig resultat for opphørte foretak med minst én lønnstaker fordelt etter 

størrelsesklasse for lønnstakere 

Første referanseår 2012 

Hyppighet Hvert år 

Dekningsområde NACE Rev. 2 næringshovedområde B–N 

Kjennetegn 11 03 0 Antall foretak som ikke lenger har lønnstakere i t 

16 03 0 Antall sysselsatte i t i populasjonen av foretak som ikke lenger har 

lønnstakere i t 

16 03 1 Antall lønnstakere i t i populasjonen av foretak som ikke lenger har 

lønnstakere i t 

Fordeling etter virksomhet Se serie 9E 

Fordeling etter størrelses-

klasse 

Antall lønnstakere: 1–4, 5–9, >10, i alt 

 Data som inngår i denne serien, skal oversendes innen 20 måneder etter utløpet referanseåret. 

 Årlig statistikk for foretak i sterk vekst målt i sysselsetting oppført i avsnitt 5 nr. 1 og 2 i vedlegg IX til forordning (EF) 

nr. 295/2008 

 Serie 9M 

Serienavn Årlig statistikk for foretak i sterk vekst målt i sysselsetting 

Første referanseår 2012 

Hyppighet Hvert år 

Dekningsområde NACE Rev. 2 næringshovedområde B–N og næring S95 

Kjennetegn 11 96 0 Antall foretak i sterk vekst målt i sysselsetting i t 

16 96 1 Antall lønnstakere i populasjonen av foretak i sterk vekst målt i sysselsetting 

i t 

Fordeling etter virksomhet NACE Rev. 2, tresifret nivå (næringshovedgruppe) 

NACE Rev. 2, tosifret nivå (næring) 

NACE Rev. 2, ettsifret nivå (næringshovedområde) 

Særlige aggregater 

B–N pluss S95 (næringsøkonomi) 
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 Data om foretak i sterk vekst målt i sysselsetting som inngår i denne serien, skal oversendes innen 18 måneder etter 

utløpet av referanseåret. 

 Serie 9P 

Serienavn Foreløpig årlig statistikk for foretak i sterk vekst målt i sysselsetting 

Første referanseår 2013 

Hyppighet Hvert år 

Dekningsområde NACE Rev. 2 næringshovedområde B–N og næring S95 

Kjennetegn 11 96 0 Antall foretak i sterk vekst målt i sysselsetting i t 

16 96 1 Antall lønnstakere i populasjonen av foretak i sterk vekst målt i sysselsetting 

i t 

Fordeling etter virksomhet Se serie 9M 

 Data om foretak i sterk vekst målt i sysselsetting som inngår i denne serien, skal oversendes innen 12 måneder etter 

utløpet av referanseåret.» 

 _____   
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VEDLEGG III 

Avsnitt II i vedlegget til forordning (EU) nr. 275/2010 skal lyde: 

«AVSNITT II 

Tidsplan 

Med virkning fra 2011 skal Kommisjonen (Eurostat) hvert år innen utgangen av januar framlegge for medlemsstatene 

kvalitetsrapporter for referanseår t – 3 i samsvar med ESS-standardstrukturen for kvalitetsrapporter, delvis forhåndsutfylt 

med kvantitative indikatorer og andre opplysninger om vedlegg I, II, III, IV, VIII og IX som Kommisjonen (Eurostat) har 

tilgang til. Når det gjelder disse vedleggene, skal medlemsstatene levere de ferdig utfylte kvalitetsrapportene til Kommi-

sjonen (Eurostat) innen 31. mars hvert år. 

Med virkning fra 2021 skal Kommisjonen (Eurostat) hvert tiende år innen utgangen av januar framlegge for medlems-

statene kvalitetsrapporter for referanseår t – 3 i samsvar med ESS-standardstrukturen for kvalitetsrapporter, delvis 

forhåndsutfylt med kvantitative indikatorer og andre opplysninger om vedlegg V, VI og VII som Kommisjonen (Eurostat) 

har tilgang til. Når det gjelder disse vedleggene, skal medlemsstatene levere de ferdig utfylte kvalitetsrapportene til 

Kommisjonen (Eurostat) innen 31. mars hvert tiende år.» 

 __________  


