
20.8.2015 Nr. 46/535EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 451/2008 frá 23. apríl 2008 um að koma á fót nýrri vöruflokkun 
eftir atvinnugreinum (CPA) og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3696/93 (1), einkum 2. mgr. 6. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð (EB) nr. 451/2008 er komið á vöruflokkun Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum (hér á eftir nefnd 
CPA), til að uppfylla kröfur er varða hagskýrslur í Sambandinu.

2) Í framhaldi af uppfærslunni á aðalvöruflokkun Sameinuðu þjóðanna („CPC Ver.2“), ætti að aðlaga vöruflokkun 
Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum til að viðhalda samanburðarhæfni og samkvæmni við vöruflokkunarstaðla 
sem notaðir eru á alþjóðavísu.

3) Þörf er á frekari breytingum á vöruflokkun Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum, sem og samhæfingu og 
nánari útlistun á textunum, í kjölfar endurskoðunarinnar á hinu samræmda flokkunarkerfi (SF), samkvæmt fram-
kvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1001/2013 (2) og reglugerð ráðsins (ESB) nr. 1326/2013 (3).

4) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 451/2008 til samræmis við það.

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um evrópska hag-
skýrslukerfið,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í stað viðaukans við reglugerð (EB) nr. 451/2008 komi viðaukinn við þessa reglugerð.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 336, 22.11.2014, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 68/2015 frá 20. mars 2015 
um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, bíður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 145, 4.6.2008, bls. 65.
(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1001/2013 frá 4. október 2013 um breytingu á I. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE)  

nr. 2658/87 um tollskrár- og hagtöluflokkunarkerfið og sameiginlegu tollskrána, Stjtíð. ESB L 290, 31.10.2013, bls. 1.
(3) Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 1326/2013 frá 9. desember 2013 um breytingu á I. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2658/87 um tollskrár- og hagtölu-

flokkunarkerfið og sameiginlegu tollskrána, Stjtíð. ESB L 334, 13.12.2013, bls. 4.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1209/2014

frá 29. október 2014

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 451/2008 um að koma á fót 
nýrri vöruflokkun eftir atvinnugreinum (CPA) og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) 

nr. 3696/93 (*)

2015/EES/46/30
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2. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2015.

 Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

 Gjört í Brussel 29. október 2014.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 José Manuel BARROSO

 forseti.

_____________
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VIÐAUKI

„VIÐAUKI

Kóði Vöruliðir

A AFURÐIR FRÁ LANDBÚNAÐI, SKÓGRÆKT OG FISKVEIÐUM

01 Afurðir frá landbúnaði, dýraveiðum og tengdri þjónustustarfsemi

01.1 Ræktun nytjajurta annarra en fjölærra

01.11 Korn (þó ekki hrísgrjón), belgjurtir og olíufræ

01.11.1 Hveiti

01.11.11 Harðhveiti

01.11.12 Hveiti, þó ekki harðhveiti

01.11.2 Maís

01.11.20 Maís

01.11.3 Bygg, rúgur og hafrar

01.11.31 Bygg

01.11.32 Rúgur

01.11.33 Hafrar

01.11.4 Dúrra, hirsi og annað korn

01.11.41 Dúrra

01.11.42 Hirsi

01.11.43 Rúghveiti

01.11.49 Annað korn

01.11.5 Kornhálmur og hýði

01.11.50 Kornhálmur og hýði

01.11.6 Grænir belgávextir

01.11.61 Grænar baunir

01.11.62 Grænar ertur

01.11.69 Aðrir grænir belgávextir

01.11.7 Þurrkaðir belgávextir

01.11.71 Baunir, þurrkaðar

01.11.72 Breiðbaunir, þurrkaðar

01.11.73 Kjúklingabaunir, þurrkaðar

01.11.74 Linsubaunir, þurrkaðar

01.11.75 Ertur, þurrkaðar

01.11.76 Augnbaunir

01.11.77 Dúfnabaunir, þurrkaðar

01.11.79 Belgjurtir (þurrkaðir belgávextir), ót.a.

01.11.8 Sojabaunir og jarðhnetur

01.11.81 Sojabaunir

01.11.82 Jarðhnetur, í skurn

01.11.9 Önnur olíufræ

01.11.91 Hörfræ

01.11.92 Mustarðsfræ

01.11.93 Repju- eða fóðurrepjufræ

01.11.94 Sesamfræ
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Kóði Vöruliðir

01.11.95 Sólblómafræ

01.11.96 Laxerolíufræ

01.11.99 Önnur olíufræ, ót.a.

01.12 Hrísgrjón, ekki afhýdd

01.12.1 Hrísgrjón, ekki afhýdd

01.12.10 Hrísgrjón, ekki afhýdd

01.13 Grænmeti og melónur, rætur og hnýði

01.13.1 Blað- eða stöngulgrænmeti

01.13.11 Sperglar

01.13.12 Hvítkál

01.13.13 Blómkál og spergilkál

01.13.14 Salat

01.13.15 Kaffifíflar (síkoría)

01.13.16 Spínat

01.13.17 Ætiþistlar

01.13.19 Annað blað- eða stöngulgrænmeti

01.13.2 Melónur

01.13.21 Vatnsmelónur

01.13.29 Aðrar melónur

01.13.3 Annað aldinberandi grænmeti

01.13.31 Eldpipar og paprika, græn (aðeins af capsicum ætt)

01.13.32 Gúrkur og smágúrkur

01.13.33 Eggaldin

01.13.34 Tómatar

01.13.39 Annað aldinberandi grænmeti, ót.a.

01.13.4 Rótar-, lauk- og hnýðisgrænmeti

01.13.41 Gulrætur og næpur

01.13.42 Hvítlaukur

01.13.43 Laukar

01.13.44 Blaðlaukur og annað laukgrænmeti

01.13.49 Annað rótar-, lauk- og hnýðisgrænmeti (með lágt innihald sterkju eða inúlíns)

01.13.5 Ætar rætur og rótarhnýði með hátt innihalda sterkju eða ínúlíns

01.13.51 Kartöflur

01.13.52 Sætuhnúðar

01.13.53 Kassava

01.13.54 Fílseyra (e. taro)

01.13.59 Aðrar ætar rætur og rótarhnýði með hátt innihalda sterkju eða ínúlíns

01.13.6 Grænmetisfræ, þó ekki sykurrófufræ

01.13.60 Grænmetisfræ, þó ekki sykurrófufræ

01.13.7 Sykurrófur og sykurrófufræ

01.13.71 Sykurrófur

01.13.72 Sykurrófufræ

01.13.8 Sveppir og trufflur

01.13.80 Sveppir og trufflur



20.8.2015 Nr. 46/539EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kóði Vöruliðir

01.13.9 Ferskt grænmeti, ót.a.

01.13.90 Ferskt grænmeti, ót.a.

01.14 Sykurreyr

01.14.1 Sykurreyr

01.14.10 Sykurreyr

01.15 Óunnið tóbak

01.15.1 Óunnið tóbak

01.15.10 Óunnið tóbak

01.16 Trefjaplöntur

01.16.1 Trefjaplöntur

01.16.11 Baðmull, einnig óhreinsuð

01.16.12 Júta, kenaf og aðrar textílbasttrefjar, óunnar eða hreinsaðar, þó ekki hör, hampur og ramí

01.16.19 Hör, hampur og hráar trefjaplöntur, ót.a.

01.19 Ræktun nytjajurta annarra en fjölærra

01.19.1 Fóðurjurtir

01.19.10 Fóðurjurtir

01.19.2 Afskorin blóm og blómknappar, blómafræ

01.19.21 Afskorin blóm og blómknappar

01.19.22 Blómafræ

01.19.3 Rófufræ, fræ fyrir fóðurjurtir, önnur hrá jurtaefni

01.19.31 Rófufræ (að undanskildu sykurrófufræi) og fóðurjurtafræ

01.19.39 Óunnin jurtaefni, ót.a.

01.2 Fjölær ræktun

01.21 Vínþrúgur

01.21.1 Vínþrúgur

01.21.11 Vínber til neyslu

01.21.12 Aðrar vínþrúgur, ferskar

01.22 Hitabeltisávextir og ávextir frá heittempraða beltinu

01.22.1 Hitabeltisávextir og ávextir frá heittempraða beltinu

01.22.11 Lárperur

01.22.12 Bananar, mjölbananar og sambærilegt

01.22.13 Döðlur

01.22.14 Fíkjur

01.22.19 Aðrir hitabeltisávextir og ávextir frá heittempraða beltinu

01.23 Sítrusávextir

01.23.1 Sítrusávextir

01.23.11 Pómelónur og greipaldin

01.23.12 Sítrónur og súraldin

01.23.13 Appelsínur

01.23.14 Tangarínur, mandarínur, klementínur

01.23.19 Aðrir sítrusávextir

01.24 Kjarnaávextir og steinaldin

01.24.1 Epli

01.24.10 Epli
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Kóði Vöruliðir

01.24.2 Aðrir kjarnaávextir og steinaldin

01.24.21 Perur

01.24.22 Kveði

01.24.23 Apríkósur

01.24.24 Kirsuber

01.24.25 Ferskjur

01.24.26 Nektarínur

01.24.27 Plómur

01.24.28 Þyrniplómur

01.24.29 Aðrir kjarnaávextir og steinaldin, ót.a.

01.25 Aðrir trjá- og runnaávextir og hnetur

01.25.1 Ber og ávextir af ættinni vaccinium

01.25.11 Kívíávextir

01.25.12 Hindber

01.25.13 Jarðarber

01.25.19 Önnur ber og ávextir af ættinni vaccinium, ót.a.

01.25.2 Ávaxtafræ

01.25.20 Ávaxtafræ

01.25.3 Hnetur (að undanskildum villtum ætum hnetum, jarðhnetum og kókoshnetum)

01.25.31 Möndlur

01.25.32 Kastaníuhnetur

01.25.33 Heslihnetur

01.25.34 Pistasíuhnetur

01.25.35 Valhnetur

01.25.39 Aðrar hnetur (að undanskildum villtum ætum hnetum, jarðhnetum og kókoshnetum)

01.25.9 Aðrir trjá- og runnaávextir, ót.a.

01.25.90 Aðrir trjá- og runnaávextir, ót.a.

01.26 Olíuríkir ávextir

01.26.1 Ólífur

01.26.11 Ólífur til átu

01.26.12 Ólífur til olíuframleiðslu

01.26.2 Kókoshnetur

01.26.20 Kókoshnetur

01.26.9 Aðrir olíuríkir ávextir

01.26.90 Aðrir olíuríkir ávextir

01.27 Jurtir til drykkjargerðar

01.27.1 Jurtir til drykkjargerðar

01.27.11 Kaffibaunir, ekki ristaðar

01.27.12 Telauf

01.27.13 Matélauf

01.27.14 Kakóbaunir

01.28 Krydd-, ilm- og lyfjajurtir

01.28.1 Krydd, óunnin

01.28.11 Pipar (piper spp.), hrár
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Kóði Vöruliðir

01.28.12 Eldpipar og paprika (capsicum spp.), hrá

01.28.13 Múskat, múskathýði og kardimommur, hrá

01.28.14 Anís, stjörnuanís, kóríander, kúmín, kúmen, fenníka og einiber, hrá

01.28.15 Kanill (canella), hrár

01.28.16 Negull (heilir stilkar), hrár

01.28.17 Engifer, þurrkaður, hrár

01.28.18 Vanilla, hrá

01.28.19 Önnur krydd, óunnin

01.28.2 Humlar

01.28.20 Humlar

01.28.3 Plöntur sem aðallega eru notaðar í ilmvötn, lyfjavörur eða til varnar gegn eða útrýmingar á skordýrum, sveppum eða í áþekkum 
tilgangi

01.28.30 Plöntur sem aðallega eru notaðar í ilmvötn, lyfjavörur eða til varnar gegn eða útrýmingar á skordýrum, sveppum eða í áþekkum 
tilgangi

01.29 Önnur fjölær ræktun

01.29.1 Náttúrlegt gúmmí

01.29.10 Náttúrlegt gúmmí

01.29.2 Jólatré, felld

01.29.20 Jólatré, felld

01.29.3 Jurtaefni sem aðallega eru notuð til fléttunnar eða sem fylling eða bólstrun, eða í leysilitun eða sútun

01.29.30 Jurtaefni sem aðallega eru notuð til fléttunnar eða sem fylling eða bólstrun, eða í leysilitun eða sútun

01.3 Plöntunarefni: lifandi plöntur, laukar, hnýði og rætur, græðlingar og græðikvistar, sveppagró

01.30 Plöntunarefni: lifandi plöntur, laukar, hnýði og rætur, græðlingar og græðikvistar, sveppagró

01.30.1 Plöntunarefni: lifandi plöntur, laukar, hnýði og rætur, græðlingar og græðikvistar, sveppagró

01.30.10 Plöntunarefni: lifandi plöntur, laukar, hnýði og rætur, græðlingar og græðikvistar, sveppagró

01.4 Lifandi dýr og dýraafurðir

01.41 Lifandi mjólkurkýr og hrámjólk úr mjólkurkúm

01.41.1 Lifandi mjólkurkýr

01.41.10 Lifandi mjólkurkýr

01.41.2 Hrámjólk úr mjólkurkúm

01.41.20 Hrámjólk úr mjólkurkúm

01.42 Aðrir lifandi nautgripir og bufflar og sæði þeirra

01.42.1 Aðrir lifandi nautgripir og bufflar

01.42.11 Aðrir lifandi nautgripir og bufflar, þó ekki kálfar

01.42.12 Lifandi kálfar nautgripa og buffla

01.42.2 Sæði nautgripa og buffla

01.42.20 Sæði nautgripa og buffla

01.43 Lifandi hestar og önnur dýr af hrossaætt

01.43.1 Lifandi hestar og önnur dýr af hrossaætt

01.43.11 Lifandi hestar

01.43.12 Lifandi asnar, múldýr og múlasnar

01.44 Lifandi kameldýr og dýr af úlfaldaætt

01.44.1 Lifandi kameldýr og dýr af úlfaldaætt



Nr. 46/542 20.8.2015EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kóði Vöruliðir

01.44.10 Lifandi kameldýr og dýr af úlfaldaætt

01.45 Lifandi sauðfé og geitur, hrámjólk og reyfi af ám og geitum

01.45.1 Lifandi sauðfé og geitur

01.45.11 Lifandi sauðfé

01.45.12 Lifandi geitur

01.45.2 Hrámjólk úr ám og geitum

01.45.21 Hrámjólk úr ám

01.45.22 Hrámjólk úr geitum

01.45.3 Reyfi af ám og geitum, óþvegin ull, þ.m.t. þvegin reyfi

01.45.30 Reyfi af ám og geitum, óþvegin ull, þ.m.t. þvegin reyfi

01.46 Lifandi svín

01.46.1 Lifandi svín

01.46.10 Lifandi svín

01.47 Lifandi alifuglar og egg

01.47.1 Lifandi alifuglar

01.47.11 Lifandi kjúklingar

01.47.12 Lifandi kalkúnar

01.47.13 Lifandi gæsir

01.47.14 Lifandi endur og perluhænsn

01.47.2 Egg, í skurn, ný

01.47.21 Hænuegg, í skurn, ný

01.47.22 Egg annarra alifugla, í skurn, ný

01.47.23 Hænuegg til útungunar

01.47.24 Egg annarra alifugla, til útungunar

01.49 Önnur alidýr og dýraafurðir

01.49.1 Önnur lifandi alidýr

01.49.11 Lifandi tamdar kanínur

01.49.12 Lifandi aldir fuglar, ót.a.

01.49.13 Lifandi alin skriðdýr (þ.m.t. snákar og skjaldbökur)

01.49.19 Önnur lifandi alidýr, ót.a.

01.49.2 Aðrar afurðir alidýra

01.49.21 Náttúrulegt hunang

01.49.22 Hrámjólk, ót.a.

01.49.23 Sniglar, nýjir, kældir, frystir, þurrkaðir, saltaðir eða í saltlegi, þó ekki sjávarsniglar

01.49.24 Ætar afurðir af alidýrum, ót.a.

01.49.25 Silkiormahjúpar nothæfir til hespunar

01.49.26 Skordýravax og hvalaraf, einnig hreinsað eða litað

01.49.27 Fóstur dýra til ræktunar

01.49.28 Óætar afurðir af alidýrum, ót.a.

01.49.3 Óunninn loðskinn og óunnar húðir og skinn af ýmsum toga

01.49.31 Óunnin loðskinn, önnur en af lömbum

01.49.32 Óunninn loðskinn af lömbum
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01.49.39 Óunnin skinn af dýrum, ót.a. (ný eða rotvarin en óverkuð að öðru leyti)

01.6 Þjónusta tengd jarðyrkju og búfjárrækt (þó ekki dýralækningar)

01.61 Stoðþjónusta við ræktun nytjajurta

01.61.1 Stoðþjónusta við ræktun nytjajurta

01.61.10 Stoðþjónusta við ræktun nytjajurta

01.62 Stoðþjónusta við búfjárrækt

01.62.1 Stoðþjónusta við búfjárrækt

01.62.10 Stoðþjónusta við búfjárrækt

01.63 Starfsemi að lokinni uppskeru

01.63.1 Starfsemi að lokinni uppskeru

01.63.10 Starfsemi að lokinni uppskeru

01.64 Vinnsla fræja fyrir sáningu

01.64.1 Vinnsla fræja fyrir sáningu

01.64.10 Vinnsla fræja fyrir sáningu

01.7 Þjónusta í tengslum við dýraveiðar og gildruveiði

01.70 Þjónusta í tengslum við dýraveiðar og gildruveiði

01.70.1 Þjónusta í tengslum við dýraveiðar og gildruveiði

01.70.10 Þjónusta í tengslum við dýraveiðar og gildruveiði

02 Afurðir af skógrækt, skógarhöggi og tengdri þjónustu

02.1 Þjónusta tengd skógartrjám og gróðrarstöðvum

02.10 Þjónusta tengd skógartrjám og gróðrarstöðvum

02.10.1 Lifandi skógræktarplöntur, fræ skógartrjáa

02.10.11 Lifandi skógræktarplöntur

02.10.12 Fræ skógartrjáa

02.10.2 Þjónusta tengd skógræktarstöðvum

02.10.20 Þjónusta tengd skógræktarstöðvum

02.10.3 Skógartré

02.10.30 Skógartré

02.2 Óunnir trjábolir

02.20 Óunnir trjábolir

02.20.1 Óunnir trjábolir

02.20.11 Bolir barrtrjáa

02.20.12 Bolir úr öðrum viði en barrtrjám, þó ekki hitabeltisviði

02.20.13 Bolir úr hitabeltisviði

02.20.14 Eldiviður úr barrtrjáaviði

02.20.15 Eldiviður úr öðrum viði en barrtrjám

02.3 Afurðir af villtum plöntum öðrum en viði

02.30 Afurðir af villtum plöntum öðrum en viði

02.30.1 Náttúruleg gúmkvoða

02.30.11 Balata-, gúttaperka-, guayule- og chiclegúmkvoða og áþekk náttúruleg gúmkvoða

02.30.12 Kvoðulakk, balsam og önnur náttúruleg gúmkvoða og resín

02.30.2 Náttúrlegur korkur, óverkaður eða gróft verkaður
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02.30.20 Náttúrlegur korkur, óverkaður eða gróft verkaður

02.30.3 Plöntuhlutar, gras, mosi og skóf sem er hentugt til skrauts

02.30.30 Plöntuhlutar, gras, mosi og skóf sem er hentugt til skrauts

02.30.4 Ætar afurðir sem vaxa villtar

02.30.40 Ætar afurðir sem vaxa villtar

02.4 Stoðþjónusta við skógrækt

02.40 Stoðþjónusta við skógrækt

02.40.1 Stoðþjónusta við skógrækt

02.40.10 Stoðþjónusta við skógrækt

03 Fiskur og aðrar fiskafurðir, lagareldisafurðir, stoðþjónusta við fiskveiðar

03.0 Fiskur og aðrar fiskafurðir, lagareldisafurðir, stoðþjónusta við fiskveiðar

03.00 Fiskur og aðrar fiskafurðir, lagareldisafurðir, stoðþjónusta við fiskveiðar

03.00.1 Lifandi fiskur, ekki til manneldis

03.00.11 Villtir skrautfiskar

03.00.12 Villtir aldir skrautfiskar

03.00.13 Aðrir villtir, lifandi fiskar, ekki til manneldis, þ.m.t. fræ og fóður til lagareldis

03.00.14 Aðrir aldir, lifandi fiskar, ekki til manneldis, þ.m.t. fræ og fóður til lagareldis

03.00.2 Fiskar, lifandi, ferskir eða kældir, til manneldis

03.00.21 Sjávarfiskar, lifandi, ferskir eða kældir, til manneldis, ekki aldir

03.00.22 Ferskvatnsfiskar, lifandi, ferskir eða kældir, til manneldis, ekki aldir

03.00.23 Sjávarfiskar, lifandi, ferskir eða kældir, til manneldis, aldir

03.00.24 Ferskvatnsfiskar, lifandi, ferskir eða kældir, til manneldis, aldir

03.00.3 Krabbadýr, ófryst

03.00.31 Krabbadýr, ófryst, ekki alin

03.00.32 Krabbadýr, ófryst, alin

03.00.4 Lindýr og aðrir vatnahryggleysingjar, lifandi, ferskir eða kældir

03.00.41 Ostrur, lifandi, ferskar eða kældar, ekki aldar

03.00.42 Önnur lindýr, lifandi, fersk eða kæld, ekki alin

03.00.43 Ostrur, lifandi, ferskar eða kældar, aldar

03.00.44 Önnur lindýr, lifandi, fersk eða kæld, alin

03.00.45 Aðrir vatnahryggleysingjar, lifandi, ferskir eða kældir, aldir

03.00.46 Aðrir vatnahryggleysingjar, lifandi, ferskir eða kældir, ekki aldir

03.00.5 Perlur, óunnar

03.00.51 Náttúrlegar perlur, óunnar

03.00.52 Ræktaðar perlur, óunnar

03.00.6 Aðrar vatnaplöntur og -dýr og afurðir þeirra

03.00.61 Kórallar og áþekkar vörur, skeljar lindýra, krabbadýra eða skrápdýra og kolkrabbabein

03.00.62 Náttúrlegir svampar úr dýraríkinu.

03.00.63 Þang og þari og aðrir þörungar til manneldis, villtir

03.00.64 Þang og þari og aðrir þörungar til manneldis, ræktaðir
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03.00.65 Þang og þari og aðrir þörungar ekki til manneldis, villtir

03.00.66 Þang og þari og aðrir þörungar ekki til manneldis, ræktaðir

03.00.69 Aðrar vatnaplöntur og -dýr og afurðir þeirra, ót.a.

03.00.7 Stoðþjónusta við fiskveiðar og lagareldi

03.00.71 Stoðþjónusta við fiskveiðar

03.00.72 Stoðþjónusta við lagareldi

B NÁMUGRÖFTUR OG VINNSLA HRÁEFNA ÚR JÖRÐU

05 Kol og brúnkol

05.1 Harðkol

05.10 Harðkol

05.10.1 Harðkol

05.10.10 Harðkol

05,2 Brúnkol

05.20 Brúnkol

05.20.1 Brúnkol

05.20.10 Brúnkol

06 Hráolía og jarðgas

06.1 Hráolía

06.10 Hráolía

06.10.1 Jarðolía og olía fengin úr bikkenndum steintegundum, óhreinsuð

06.10.10 Jarðolía og olía fengin úr bikkenndum steintegundum, óhreinsuð

06.10.2 Bik- eða olíuleirsteinn og tjörusandur

06.10.20 Bik- eða olíuleirsteinn og tjörusandur

06.2 Jarðgas, fljótandi eða í loftkenndu formi

06.20 Jarðgas, fljótandi eða í loftkenndu formi

06.20.1 Jarðgas, fljótandi eða í loftkenndu formi

06.20.10 Jarðgas, fljótandi eða í loftkenndu formi

07 Málmgrýti

07.1 Járngrýti

07.10 Járngrýti

07.10.1 Járngrýti

07.10.10 Járngrýti

07.2 Málmgrýti sem ekki inniheldur járn

07.21 Úran- og þóríngrýti

07.21.1 Úran- og þóríngrýti

07.21.10 Úran- og þóríngrýti

07.29 Aðrir járnlausir málmar og kyrni þeirra

07.29.1 Aðrir járnlausir málmar og kyrni þeirra

07.29.11 Kopargrýti og -kyrni

07.29.12 Nikkelgrýti og -kyrni

07.29.13 Álgrýti og -kyrni

07.29.14 Góðmálmsgrýti og -kyrni
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07.29.15 Blý, sink, tingrýti og kyrni þeirra

07.29.19 Aðrir járnlausir málmar og kyrni þeirra, ót.a.

08 Nám og vinnsla annarra hráefna úr jörðu

08.1 Grjót, sandur og leir

08.11 Skraut- og byggingarsteinn, kalksteinn, gifs, krít og flöguberg

08.11.1 Skraut- eða byggingarsteinn

08.11.11 Marmari og annar kalkkenndur skraut- eða byggingarsteinn

08.11.12 Granít, sandsteinn og annar skraut- eða byggingarsteinn

08.11.2 Kalksteinn og gifs

08.11.20 Kalksteinn og gifs

08.11.3 Krít og dólómít sem ekki hefur verið brennt

08.11.30 Krít og dólómít sem ekki hefur verið brennt

08.11.4 Flöguberg

08.11.40 Flöguberg

08.12 Möl, sandur, leir og kaólín

08.12.1 Möl og sandur

08.12.11 Náttúrlegur sandur

08.12.12 Korn, flísar og duft, smásteinar, möl

08.12.13 Gjallblöndur og áþekk úrgangsefni frá iðnaði, einnig með viðbættum smásteinum, möl, fjörumöl og tinnu til nota í byggingarstarfsemi 
og mannvirkjagerð

08.12.2 Leir og kaólín

08.12.21 Kaólín og annar kaólínleir

08.12.22 Annar leir, andalúsít, kýranít, sillimanít, múllít, chamotte eða dínasleir

08.9 Nám og vinnsla hráefna úr jörðu, ót.a.

08.91 Jarðefni til efnaiðnaðar og áburðargerðar

08.91.1 Jarðefni til efnaiðnaðar og áburðargerðar

08.91.11 Náttúrulegt kalsíum- eða álkalsíum fosfat

08.91.12 Óbrenndur brennisteinskís, óunninn eða óhreinsaður brennisteinn

08.91.19 Önnur steinefni til efnaiðnaðar og áburðargerðar

08.92 Mór

08.92.1 Mór

08.92.10 Mór

08.93 Salt og hreint natríumklóríð, sjór

08.93.1 Salt og hreint natríumklóríð, sjór

08.93.10 Salt og hreint natríumklóríð, sjór

08.99 Önnur hráefni úr jörðu, ót.a.

08.99.1 Náttúrlegt jarðbik og asfalt, asfaltít og asfaltsteinn

08.99.10 Náttúrlegt jarðbik og asfalt, asfaltít og asfaltsteinn

08.99.2 Eðal- og hálfeðalsteinar, iðnaðardemantar, óunnir eða aðeins sagaðir, klofnir eða grófsnyrtir, vikur, smergill, náttúrlegt kórúnd, 
náttúrulegt granat og önnur náttúruleg slípiefni, önnur jarðefni
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08.99.21 Eðalsteinar og hálfeðalsteinar (að undanskildum iðnaðardemöntum), óunnir eða aðeins sagaðir eða grófformaðir

08.99.22 Iðnaðardemantar, óunnir eða aðeins sagaðir, klofnir eða grófsnyrtir, vikur, smergill, náttúrlegt kórúnd, náttúrulegt granat og önnur 
náttúruleg slípiefni

08.99.29 Önnur jarðefni

09 Stoðþjónusta tengd námuvinnslu

09.1 Stoðþjónusta við jarðolíu- og jarðgasvinnslu

09.10 Stoðþjónusta við jarðolíu- og jarðgasvinnslu

09.10.1 Stoðþjónusta við jarðolíu- og jarðgasvinnslu

09.10.11 Borunarþjónusta tengd jarðolíu- og jarðgasvinnslu

09.10.12 Þjónusta tengd uppsetningu, viðgerðum og niðurrifi borpalla og tengd stoðþjónusta við jarðolíu- og jarðgasvinnslu

09.10.13 Þéttingar- og endurgösunarþjónusta á jarðgasi til flutnings sem gerð er á námustaðnum

09.9 Stoðþjónusta við vinnslu annarra hráefna úr jörðu

09.90 Stoðþjónusta við vinnslu annarra hráefna úr jörðu

09.90.1 Stoðþjónusta við vinnslu annarra hráefna úr jörðu

09.90.11 Stoðþjónusta við harðkolavinnslu

09.90.19 Stoðþjónusta við vinnslu annarra hráefna úr jörðu, ót.a.

C FRAMLEIDDAR AFURÐIR

10 Matvæli

10.1 Rotvarið kjöt og kjötafurðir

10.11 Unnið og rotvarið kjöt

10.11.1 Kjöt af dýrum af nautgripakyni, svínum, sauðfé, geitum, hestum og öðrum dýrum af hrossaætt, nýtt eða kælt

10.11.11 Kjöt af dýrum af nautgripakyni, nýtt eða kælt

10.11.12 Kjöt af svínum, nýtt eða kælt

10.11.13 Kjöt af sauðfé, nýtt eða kælt

10.11.14 Kjöt af geitum, nýtt eða kælt

10.11.15 Kjöt af hestum og öðrum dýrum af hrossaætt, nýtt eða kælt

10.11.2 Ætur innmatur af dýrum af nautgripakyni, svínum, sauðfé, geitum, hestum og öðrum dýrum af hrossaætt, nýtt eða kælt

10.11.20 Ætur innmatur af dýrum af nautgripakyni, svínum, sauðfé, geitum, hestum og öðrum dýrum af hrossaætt, nýtt eða kælt

10.11.3 Fryst kjöt og ætur innmatur, annað kjöt og ætur innmatur

10.11.31 Kjöt af dýrum af nautgripakyni, fryst

10.11.32 Svínakjöt, fryst

10.11.33 Kindakjöt, fryst

10.11.34 Geitakjöt, fryst

10.11.35 Kjöt af hestum og öðrum dýrum af hrossaætt, fryst

10.11.39 Annað kjöt og ætur innmatur, nýtt, kælt eða fryst

10.11.4 Togull og óunnar húðir og skinn af dýrum af nautgripa- eða hrossakyni, sauðfé og geitum

10.11.41 Togull, óþvegin ull, þ.m.t. þvegin togull í reyfum

10.11.42 Heilar óunnar húðir og skinn af dýrum af nautgripa- eða hrossakyni

10.11.43 Aðrar óunnar húðir og skinn af dýrum af nautgripa- eða hrossakyni
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10.11.44 Óunnar húðir og skinn af sauðfé eða lömbum

10.11.45 Óunnar húðir og skinn af geitum eða kiðlingum

10.11.5 Fita af dýrum af nautgripakyni, sauðfé, geitum eða svínum

10.11.50 Fita af dýrum af nautgripakyni, sauðfé, geitum eða svínum

10.11.6 Hrár innmatur, óætur

10.11.60 Hrár innmatur, óætur

10.11.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á unnu og rotvörðu kjöti

10.11.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á unnu og rotvörðu kjöti

10.12 Alifuglakjöt, unnið og rotvarið

10.12.1 Kjöt af alifuglum, nýtt eða kælt

10.12.10 Kjöt af alifuglum, nýtt eða kælt

10.12.2 Alifuglakjöt, fryst

10.12.20 Alifuglakjöt, fryst

10.12.3 Fita af alifuglum

10.12.30 Fita af alifuglum

10.12.4 Óætur innmatur af alifuglum

10.12.40 Ætur innmatur af alifuglum

10.12.5 Fjaðrir og skinn af fuglum með fjaðrir

10.12.50 Fjaðrir og skinn af fuglum með fjaðrir

10.12.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á unnu og rotvörðu alifuglakjöti

10.12.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á unnu og rotvörðu alifuglakjöti

10.13 Kjöt og afurðir úr alifuglakjöti

10.13.1 Rotvarin og unnin kjötvara, kjötinnmatur eða blóð

10.13.11 Svínakjöt, stykkjað, saltað, þurrkað eða reykt (beikon og skinka)

10.13.12 Nautakjöt, saltað, þurrkað eða reykt

10.13.13 Annað kjöt og ætur kjötinnmatur, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt (að undanskildu svína- og nautakjöti), ætt mjöl, fín- og grófmalað, 
úr kjöti eða kjötinnmat

10.13.14 Pylsur og áþekkar afurðir úr kjöti, innmat eða blóði

10.13.15 Annað kjöt, kjötinnmatur eða blóð, unnið og rotvarið

10.13.16 Mjöl, fín- og grófmalað og kögglar, úr kjöti sem er óhæft til manneldis, hamsar

10.13.9 Matreiðsla og önnur þjónusta við undirbúning fyrir framleiðslu á kjötafurðum, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kjöti og 
alifuglakjötsafurðum

10.13.91 Matreiðsla og önnur þjónusta við undirbúning fyrir framleiðslu á kjötafurðum

10.13.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kjöti og alifuglakjötsafurðum

10.2 Fiskur, krabbadýr og lindýr, unnin og rotvarin

10.20 Fiskur, krabbadýr og lindýr, unnin og rotvarin

10.20.1 Fiskur, ferskur, kældur eða frystur

10.20.11 Fiskflök og annað fiskhold (einnig hakkað), nýtt eða kælt

10.20.12 Fisklifur og hrogn, fersk eða kæld

10.20.13 Fiskur, frystur
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10.20.14 Fiskflök, fryst

10.20.15 Fiskhold (einnig hakkað), fryst

10.20.16 Fisklifur og hrogn, fryst

10.20.2 Fiskur, á annan hátt unninn eða rotvarinn, kavíar og kavíarlíki

10.20.21 Fiskflök, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi, en ekki reykt

10.20.22 Fisklifur, hrogn, uggar, hausar, sporðar, magar og annar ætur innmatur, þurrkaður, reyktur, saltaður eða í saltlegi, mjöl, fín- eða 
grófmalað og kögglar, úr fiski, hæft til manneldis

10.20.23 Fiskur, þurrkaður, einnig saltaður, eða í saltlegi

10.20.24 Fiskur, þ.m.t flök, reykt

10.20.25 Fiskur, á annan hátt unninn eða rotvarinn, þó ekki tilbúnir fiskréttir

10.20.26 Kavíar og kavíarlíki

10.20.3 Krabbadýr, lindýr, þang og þari og aðrir vatnahryggleysingjar, fryst, unnið eða rotvarið

10.20.31 Krabbadýr, fryst, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi

10.20.32 Lindýr, fryst, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi

10.20.33 Aðrir vatnahryggleysingjar og þang og þari, fryst, þurrkað, saltað eða í saltlegi

10.20.34 Krabbadýr, lindýr og aðrir vatnahryggleysingjar og þang og þari, á annan hátt unnið eða rotvarið

10.20.4 Mjöl, fín- eða grófmalað og kögglar, óhæft til manneldis, og aðrar afurðir, ót.a., úr fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum 
vatnahryggleysingjum eða þangi og þara

10.20.41 Mjöl, fín- eða grófmalað og kögglar, úr fiski, krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum eða þangi og þara, sem óhæft 
er til manneldis

10.20.42 Aðrar óætar afurðir úr fiski, krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum eða þangi og þara

10.20.9 Reyking og önnur þjónusta við rotvörn og undirbúning fyrir framleiðslu á fiskafurðum, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á 
fiski, unnum eða rotvörðum, krabbadýrum og lindýrum

10.20.91 Reyking og önnur þjónusta við rotvörn og vinnslu á framleiðslu á fiskafurðum

10.20.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á fiski, unnum og rotvörðum, krabbadýrum og lindýrum

10.3 Ávextir og grænmeti, unnið og rotvarið

10.31 Kartöflur, unnar og rotvarðar

10.31.1 Kartöflur, unnar og rotvarðar

10.31.11 Kartöflur, frystar

10.31.12 Þurrkaðar kartöflur, einnig skornar eða sneiddar en ekki unnar frekar

10.31.13 Fín- eða grófmalað mjöl, flögur, kyrni eða kögglar úr þurrkuðum kartöflum

10.31.14 Kartöflur, unnar eða rotvarðar

10.31.9 Matreiðsla og önnur þjónusta við undirbúning fyrir kartöflu og kartöfluafurðir, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á 
kartöflum, unnum og rotvörðum

10.31.91 Matreiðsla og önnur þjónusta við undirbúning fyrir kartöflu og kartöfluafurðir

10.31.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kartöflum, unnum og rotvörðum

10.32 Ávaxta- og grænmetissafar

10.32.1 Ávaxta- og grænmetissafar

10.32.11 Tómatsafi

10.32.12 Appelsínusafi

10.32.13 Greipaldinsafi

10.32.14 Ananassafi
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10.32.15 Þrúgusafi

10.32.16 Eplasafi

10.32.17 Blöndur ávaxta- og grænmetissafa

10.32.19 Aðrir ávaxta- og grænmetissafar

10.32.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ávaxta- og grænmetissafa

10.32.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ávaxta- og grænmetissafa

10.39 Aðrir ávextir og grænmeti, unnið og rotvarið

10.39.1 Grænmeti, unnið og rotvarið, að undanskildum kartöflum

10.39.11 Grænmeti, fryst

10.39.12 Grænmeti, rotvarið til bráðabirgða

10.39.13 Þurrkað grænmeti

10.39.14 Niðurskorið og pakkað grænmeti og ávextir

10.39.15 Baunir, rotvarðar á annan hátt en með ediki eða ediksýru, þó ekki tilbúnir grænmetisréttir

10.39.16 Baunir, rotvarðar á annan hátt en með ediki eða ediksýru, þó ekki tilbúnir grænmetisréttir

10.39.17 Annað grænmeti (þó ekki kartöflur), rotvarið á annan hátt en með ediki eða ediksýru, þó ekki tilbúnir grænmetisréttir

10.39.18 Grænmeti (þó ekki kartöflur), ávextir, hnetur og aðrir ætir plöntuhlutar, verkað eða rotvarið með ediki eða ediksýru

10.39.2 Ávextir og hnetur, unnið og rotvarið

10.39.21 Ávextir og hnetur, ósoðið eða soðið, fryst

10.39.22 Sulta, ávaxtahlaup og ávaxta- eða hnetumauk og -deig

10.39.23 Hnetur, jarðhnetur, ristaðar, saltaðar eða á annan hátt verkaðar

10.39.24 Ávextir og hnetur, rotvarðar til bráðabirgða, ekki til neyslu á staðnum

10.39.25 Jarðhnetur og hnetur, skurnlausar

10.39.29 Aðrir ávextir og hnetur, verkað, þurrkað eða rotvarið

10.39.3 Jurtaefni og -úrgangur, jurtaleifar og aukaafurðir

10.39.30 Jurtaefni og -úrgangur, jurtaleifar og aukaafurðir

10.39.9 Eldun og annar undirbúningur við að rotverja ávexti og grænmeti, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum ávöxtum og 
grænmeti, unnu og rotvörðu

10.39.91 Eldun og annar undirbúningur við að rotverja ávexti og grænmeti

10.39.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum ávöxtum og grænmeti, unnu og rotvörðu

10.4 Jurta- og dýraolía og feiti

10.41 Olía og feiti

10.41.1 Dýraolía og feiti, þættir þeirra, óunnin

10.41.11 Svínafeitisterín, svínaolía, tólgarsterín, oleóolía og tólgarolía, ekki gert að fleyti eða unnið á annan hátt

10.41.12 Feiti og olíur og þættir þeirra, úr fiski eða sjávarspendýrum

10.41.19 Önnur dýrafeiti og -olíur og þættir þeirra, hvort heldur hreinsað eða óhreinsað, en ekki efnafræðilega umbreytt

10.41.2 Jurtaolíur, óunnar

10.41.21 Jarðhnetuolía, óunnin

10.41.22 Ólífuolía, óunnin

10.41.23 Sólblómaolía, óunnin
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10.41.24 Repju-, fóðurrepju- og sinnepsolía, óunnar

10.41.25 Pálmaolía, óunnin

10.41.29 Aðrar jurtaolíur, óunnar

10.41.3 Baðmullardúnn

10.41.30 Baðmullardúnn

10.41.4 Olíukaka og aðrar fastar leifar úr feiti eða olíum úr jurtaríkinu, mjöl, fínt- og grófmalað, úr olíufræjum eða olíuríkum ávöxtum

10.41.41 Olíukaka og aðrar fastar leifar úr feiti eða olíum úr jurtaríkinu

10.41.42 Mjöl, fín- og grófmalað, úr olíufræjum eða olíuríkum ávöxtum, þó ekki sinnepsmjöli

10.41.5 Hreinsaðar olíur, þó ekki leifar

10.41.51 Sojabaunaolía og þættir hennar, hreinsuð en ekki efnafræðilega umbreytt

10.41.52 Jarðhnetuolía og þættir hennar, hreinsuð en ekki efnafræðilega umbreytt

10.41.53 Ólífuolía og þættir hennar, hreinsuð en ekki efnafræðilega umbreytt

10.41.54 Sólblómaolía og þættir hennar, hreinsuð en ekki efnafræðilega umbreytt

10.41.55 Baðmullarfræsolía og þættir hennar, hreinsuð en ekki efnafræðilega umbreytt

10.41.56 Repju-, fóðurrepju- og sinnepsolía og þættir þeirra, hreinsaðar en ekki efnafræðilega umbreyttar

10.41.57 Pálmaolía og þættir hennar, hreinsuð en ekki efnafræðilega umbreytt

10.41.58 Kókosolía og þættir hennar, hreinsuð en ekki efnafræðilega umbreytt

10.41.59 Aðrar olíur og þættir þeirra, hreinsaðar en ekki efnafræðilega umbreyttar, föst jurtafeiti og aðrar jurtaolíur (þó ekki maísolía) og þættir 
þeirra, ót.a., hreinsaðar en ekki efnafræðilega umbreyttar

10.41.6 Dýra- eða jurtafeiti og olíur og þættir þeirra, hert, esterað, en ekki unnið frekar

10.41.60 Dýra- eða jurtafeiti og olíur og þættir þeirra, hert, esterað, en ekki unnið frekar

10.41.7 Jurtavax (að undanskildu þríglýseríði), sútfeiti (e. degras), leifar sem falla til við meðferð á fituefnum eða vaxi úr dýrum eða plöntum

10.41.71 Jurtavax (að undanskildu þríglýseríði)

10.41.72 Sútfeiti, leifar sem falla til við meðferð á fituefnum eða vaxi úr dýrum eða plöntum

10.41.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á olíum og feiti

10.41.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á olíum og feiti

10.42 Smjörlíki og áþekk feiti til manneldis

10.42.1 Smjörlíki og áþekk feiti til manneldis

10.42.10 Smjörlíki og áþekk feiti til manneldis

10.42.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á smjörlíki og áþekkri matarfeiti

10.42.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á smjörlíki og áþekkri matarfeiti

10.5 Mjólkurafurðir

10.51 Mjólkur- og ostaafurðir

10.51.1 Unnin mjólk og rjómi í fljótandi formi

10.51.11 Unnin mjólk í fljótandi formi

10.51.12 Mjólk og rjómi með fituinnihald > 6 %, hvorki þykkt né sykrað

10.51.2 Mjólk og rjómi í föstu formi

10.51.21 Undanrenna og rjómaduft

10.51.22 Nýmjólk og rjómaduft
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10.51.3 Smjör og mjólkurviðbit

10.51.30 Smjör og mjólkurviðbit

10.51.4 Ostur og ystingur

10.51.40 Ostur og ystingur

10.51.5 Aðrar mjólkurafurðir

10.51.51 Mjólk og rjómi, þykkt eða með viðbættum sykri eða öðru sætuefni, í öðru en föstu formi

10.51.52 Jógúrt og önnur gerjuð eða sýrð mjólk eða rjómi

10.51.53 Kasein

10.51.54 Laktósi og laktósasíróp

10.51.55 Mysa

10.51.56 Mjólkurafurðir, ót.a.

10.51.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á mjólkur- og ostaafurðum

10.51.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á mjólkur- og ostaafurðum

10.52 Rjómaís

10.52.1 Rjómaís og annar ís til matar

10.52.10 Rjómaís og annar ís til matar

10.52.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rjómaís

10.52.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rjómaís

10.6 Kornvörur, mjölvi og mjölvavara

10.61 Kornvörur

10.61.1 Hrísgrjón, hálf- eða fullmöluð, eða afhýdd eða brotin

10.61.11 Afhýdd hrísgrjón

10.61.12 Hrísgrjón, hálf- eða fullmöluð eða brotin

10.61.2 Korn- og jurtamjöl, blöndur af þeim

10.61.21 Hveiti eða meslínmjöl

10.61.22 Annað mjöl úr korni

10.61.23 Jurtamjöl, fín- og grófmalað

10.61.24 Blöndur fyrir tilreiðslu á brauðvörum

10.61.3 Klíðislaust korn, fín- eða grófmalað og kögglar og aðrar kornafurðir

10.61.31 Klíðislaust korn og hveitimjöl

10.61.32 Klíðislaust korn, fín- eða grófmalað og kögglar, ót.a.

10.61.33 Morgunkorn og aðrar kornvörur

10.61.4 Klíð, hrat og aðrar leifar sem falla til við vinnslu korns

10.61.40 Klíð, hrat og aðrar leifar sem falla til við vinnslu korns

10.61.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kornvörum

10.61.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kornvörum

10.62 Mjölvi og mjölvavara

10.62.1 Mjölvi og mjölvavara, sykur og sykursíróp, ót.a.

10.62.11 Mjölvi, inúlín, hveitiglúten, dextrín og önnur umbreytt sterkja

10.62.12 Tapíókamjöl og -líki tilreitt úr mjölva í flögum, grjónum o.þ.h.
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10.62.13 Glúkósi og glúkósasíróp, frúktósi og frúktósasíróp, andsykur, sykur og sykursíróp, ót.a.

10.62.14 Maísolía

10.62.2 Leifar frá sterkjugerð og áþekkar leifar

10.62.20 Leifar frá sterkjugerð og áþekkar leifar

10.62.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á mjölva og mjölvavöru

10.62.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á mjölva og mjölvavöru

10.7 Bakarísvörur og mjölkenndar vörur

10.71 Brauð, nýtt sætabrauð og kökur

10.71.1 Brauð, nýtt sætabrauð og kökur

10.71.11 Nýtt brauð

10.71.12 Nýtt sætabrauð og kökur

10.71.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á nýju eða frystu brauði, sætabrauði og kökum

10.71.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á nýju eða frystu brauði, sætabrauði og kökum

10.72 Tvíbökur og kex, geymsluþolið sætabrauð og kökur

10.72.1 Tvíbökur og kex, geymsluþolið sætabrauð og kökur

10.72.11 Hrökkbrauð, tvíbökur, ristað brauð og áþekkar ristaðar afurðir

10.72.12 Engiferbrauð o.þ.h., sætt kex, vöflur og ískex

10.72.19 Aðrar brauðvörur, þurrkaðar eða rotvarðar

10.72.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tvíbökum og kexi, geymsluþolnu sætabrauði og kökum

10.72.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tvíbökum og kexi, geymsluþolnu sætabrauði og kökum

10.73 Makkarónur, núðlur, kúskús og áþekkar mjölkenndar vörur

10.73.1 Makkarónur, núðlur, kúskús og áþekkar mjölkenndar vörur

10.73.11 Makkarónur, núðlur og áþekkar mjölkenndar vörur

10.73.12 Kúskús

10.73.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á makkarónum, núðlum, kúskús og áþekkum mjölkenndum vörum

10.73.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á makkarónum, núðlum, kúskús og áþekkum mjölkenndum vörum

10.8 Önnur matvæli

10.81 Sykur

10.81.1 Hrár eða hreinsaður reyr- eða rófusykur, melassi

10.81.11 Hrár reyr- eða rófusykur, í föstu formi

10.81.12 Hreinsaður reyr- eða rófusykur og kemískt hreinn súkrósi, í föstu formi, án viðbættra bragð- eða litarefna

10.81.13 Hreinsaður reyr- eða rófusykur, með viðbættum bragð- eða litarefnum, hlynsykur og -síróp

10.81.14 Melassi

10.81.2 Rófumauk, kraminn sykurreyr og annar úrgangur sykurframleiðslu

10.81.20 Rófumauk, kraminn sykurreyr og annar úrgangur sykurframleiðslu

10.81.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sykri

10.81.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sykri
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10.82 Kakó, súkkulaði og sælgæti

10.82.1 Kakódeig, einnig fitusneytt, kakósmjör, fita og olía, kakóduft

10.82.11 Kakódeig, einnig fitusneytt

10.82.12 Kakósmjör, kakófeiti og kakóolía

10.82.13 Kakóduft, án viðbætts sykurs eða annarra sætuefna

10.82.14 Kakóduft með viðbættum sykri eða öðru sætuefni

10.82.2 Súkkulaði og sælgæti

10.82.21 Súkkulaði og tilreidd matvæli sem innihalda kakó (fyrir utan sykrað kakóduft), í lausri vigt

10.82.22 Súkkulaði og tilreidd matvæli sem innihalda kakó (fyrir utan sykrað kakóduft), annað en í lausri vigt

10.82.23 Sælgæti (þ.m.t. hvítt súkkulaði), án kakóinnihalds

10.82.24 Ávextir, hnetur, ávaxtahýði og aðrir plöntuhlutar, rotvarið með sykri

10.82.3 Hýði, himnur og annar úrgangur úr kakóbaunum

10.82.30 Hýði, himnur og annar úrgangur úr kakóbaunum

10.82.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kakói, súkkulaði og sælgæti

10.82.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kakói, súkkulaði og sælgæti

10.83 Unnið te og kaffi

10.83.1 Unnið te og kaffi

10.83.11 Kaffi, koffínsneytt eða ristað

10.83.12 Kaffilíki, kaffikjarni, -kraftur og -þykkni eða kaffilíki, kaffihýði- og skurn

10.83.13 Grænt te (ekki gerjað), svart te (gerjað) og te gerjað að hluta, í umbúðum sem innihalda ≤ 3 kg

10.83.14 Kjarni, kraftur, þykkni og unnið te eða maté

10.83.15 Jurtaseyði

10.83.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kaffi og te

10.83.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kaffi og te

10.84 Bragðefni og krydd

10.84.1 Edik, sósur, blönduð bragðefni, sinnepsmjöl, fín- eða grófmalað, tilreitt sinnep

10.84.11 Edik og edikslíki fengið úr ediksýru

10.84.12 Sósur, blönduð bragðefni og kryddblöndur, sinnepsmjöl, fín- og grófmalað, og tilreitt sinnep

10.84.2 Krydd, unnin

10.84.21 Pipar (piper spp.), unninn

10.84.22 Eldpipar og paprika, þurrkað (capsicum spp.), unnið

10.84.23 Kanill (canella), unninn, önnur unnin krydd

10.84.3 Matarsalt

10.84.30 Matarsalt

10.84.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á bragðefnum og kryddi

10.84.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á bragðefnum og kryddi

10.85 Tilbúnar máltíðir og réttir

10.85.1 Tilbúnar máltíðir og réttir

10.85.11 Tilbúnar máltíðir og réttir, að uppistöðu kjöt, kjötinnmatur eða blóð
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10.85.12 Tilbúnar máltíðir og réttir, að uppistöðu fiskur, krabbadýr og lindýr

10.85.13 Tilbúnar máltíðir og réttir, að uppistöðu grænmeti

10.85.14 Tilbúnar máltíðir og réttir, að uppistöðu pasta

10.85.19 Aðrar tilbúnar máltíðir og réttir

10.85.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tilbúnum máltíðum og réttum

10.85.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tilbúnum máltíðum og réttum

10.86 Jafnblönduð matvæli og sérfæða

10.86.1 Jafnblönduð matvæli og sérfæða

10.86.10 Jafnblönduð matvæli og sérfæða

10.86.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á jafnblönduðum matvælum og sérfæðu

10.86.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á jafnblönduðum matvælum og sérfæðu

10.89 Önnur matvæli, ót.a.

10.89.1 Súpur, egg, ger og önnur matvæli, kjarnar og safar úr kjöti, fiski og vatnahryggleysingjum

10.89.11 Súpur og seyði og tilreiðsla þar af

10.89.12 Egg, ekki í skel, og eggjarrauður nýjar eða rotvarðar , egg í skel rotvarin eða elduð, eggjahvítur

10.89.13 Ger (virkt eða óvirkt), aðrar einfruma örverur, dauðar, tilreitt bökunarduft

10.89.14 Kjarnar og safar úr kjöti, fiski og vatnahryggleysingjum

10.89.15 Jurtasafar og -kjarnar, pektínefni, jurtaslím og þykkingarefni

10.89.16 Unnin matvæli sem eru viðkvæm fyrir skemmdum, á borð við samlokur og nýjar pítsur

10.89.17 Fæðubótarefni til manneldis

10.89.19 Ýmis matvæli, ót.a.

10.89.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum matvælum, ót.a.

10.89.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum matvælum, ót.a.

10.9 Tilbúið fóður

10.91 Tilbúið húsdýrafóður

10.91.1 Tilbúið húsdýrafóður, þó ekki refasmáramjöl og -kögglar

10.91.10 Tilbúið húsdýrafóður, þó ekki refasmáramjöl og -kögglar

10.91.2 Refasmáramjöl (alfalfa) og -kögglar

10.91.20 Refasmáramjöl og -kögglar

10.91.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tilbúnu húsdýrafóðri

10.91.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tilbúnu húsdýrafóðri

10.92 Tilbúið gæludýrafóður

10.92.1 Tilbúið gæludýrafóður

10.92.10 Tilbúið gæludýrafóður

10.92.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tilbúnu gæludýrafóðri

10.92.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tilbúnu gæludýrafóðri

11 Drykkjarvörur

11.0 Drykkjarvörur

11.01 Eimaðir áfengir drykkir
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11.01.1 Eimaðir áfengir drykkir

11.01.10 Eimaðir áfengir drykkir

11.01.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á eimuðum áfengum drykkjum

11.01.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á eimuðum áfengum drykkjum

11.02 Vín úr þrúgum

11.02.1 Vín úr ferskum þrúgum, þrúgumust

11.02.11 Freyðivín úr ferskum þrúgum

11.02.12 Vín úr ferskum þrúgum, fyrir utan freyðivín, þrúgumust

11.02.2 Víndreggjar, óhreinsaður vínsteinn

11.02.20 Víndreggjar, óhreinsaður vínsteinn

11.02.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á víni úr þrúgum

11.02.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á víni úr þrúgum

11.03 Eplavín og önnur ávaxtavín

11.03.1 Aðrar gerjaðar drykkjarvörur (t.d. eplavín, peruvín, mjöður), blandaðar drykkjarvörur sem innihalda alkóhól

11.03.10 Aðrar gerjaðar drykkjarvörur (t.d. eplavín, peruvín, mjöður), blandaðar drykkjarvörur sem innihalda alkóhól

11.03.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á eplavíni og öðru ávaxtavíni

11.03.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á eplavíni og öðru ávaxtavíni

11.04 Aðrar óeimaðar, gerjaðar drykkjarvörur

11.04.1 Vermút og annað bragðbætt vín úr ferskum þrúgum

11.04.10 Vermút og annað bragðbætt vín úr ferskum þrúgum

11.04.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum óeimuðum gerjuðum drykkjarvörum

11.04.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum óeimuðum gerjuðum drykkjarvörum

11.05 Bjór

11.05.1 Bjór, fyrir utan dreggjarnar frá bruggun

11.05.10 Bjór, fyrir utan dreggjarnar frá bruggun

11.05.2 Dreggjar sem falla til við bruggun eða eimingu

11.05.20 Dreggjar sem falla til við bruggun eða eimingu

11.05.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á bjór

11.05.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á bjór

11.06 Malt

11.06.1 Malt

11.06.10 Malt

11.06.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á malti

11.06.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á malti

11.07 Gosdrykkir, ölkelduvatn og annað átappað vatn

11.07.1 Ölkelduvatn og gosdrykkir

11.07.11 Ölkelduvatn og loftblandað vatn, hvorki sykrað né bragðbætt

11.07.19 Aðrir óáfengir drykkir

11.07.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ölkelduvatni og gosdrykkjum
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11.07.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ölkelduvatni og gosdrykkjum

12 Tóbaksvörur

12.0 Tóbaksvörur

12,00 Tóbaksvörur

12.00.1 Tóbaksvörur, fyrir utan úrkast

12.00.11 Vindlar, einnig endaskornir, smávindlar og vindlingar, úr tóbaki eða tóbakslíki

12.00.12 Verkuð stilkskorin tóbakslauf

12.00.19 Önnur framleiðsla úr tóbaki og tóbakslíki, jafnblandað eða endurunnið tóbak, tóbakskjarnar og -kraftur

12.00.2 Tóbaksúrkast

12.00.20 Tóbaksúrkast

12.00.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tóbaksvörum

12.00.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tóbaksvörum

13 Textílar

13.1 Textílgarn og -þráður

13.10 Textílgarn og -þráður

13.10.1 Ullarfeiti (þ.m.t. lanólín)

13.10.10 Ullarfeiti (þ.m.t. lanólín)

13.10.2 Náttúrlegar textíltrefjar búnar undir spuna

13.10.21 Hrásilki (óspunnið)

13.10.22 Ull, fituhreinsuð eða koluð, hvorki kembd né greidd

13.10.23 Afkembur úr ull eða fíngerðu dýrahári

13.10.24 Ull og fín- eða grófgert dýrahár, kembt eða greitt

13.10.25 Baðmull, kembd eða greidd

13.10.26 Júta og aðrar textíltrefjar (fyrir utan hör, hamp og ramí), unnar en ekki spunnar

13.10.29 Aðrar textíltrefjar úr jurtaríkinu, unnar en ekki spunnar

13.10.3 Tilbúnar textíl stutttrefjar, unnar undir spuna

13.10.31 Syntetískar stutttrefjar, kembdar, greiddar eða á annan hátt unnar undir spuna

13.10.32 Gervistutttrefjar, kembdar, greiddar eða á annan hátt unnar undir spuna

13.10.4 Silkigarn og garn spunnið úr silkiúrgangi

13.10.40 Silkigarn og garn spunnið úr silkiúrgangi

13.10.5 Ullargarn, bæði til smásölu og ekki, garn úr fín- eða grófgerðu dýrahári eða hrosshári

13.10.50 Ullargarn, bæði til smásölu og ekki, garn úr fín- eða grófgerðu dýrahári eða hrosshári

13.10.6 Baðmullargarn, baðmullarsaumþráður

13.10.61 Baðmullargarn, annað en baðmullarsaumþráður

13.10.62 Baðmullarsaumþráður

13.10.7 Garn úr textíltrefjum úr jurtaríkinu, öðrum en baðmull (þ.m.t. hör, júta, kókostrefjar og hampur), pappírsgarn

13.10.71 Hörgarn

13.10.72 Garn úr jútu eða úr öðrum textílbasttrefjum, garn úr öðrum textíltrefjum úr jurtaríkinu, pappírsgarn

13.10.8 Textílgarn og tilbúið þráðgarn eða stutttrefjar
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13.10.81 Tilbúið þráðgarn, margþátta eða kaðall (annað en saumþráður og garn með miklum styrkleika úr pólýamíðum, pólýesterum eða 
viskósareioni), ekki til smásölu, tilbúið þráðgarn (annað en saumþráður) til smásölu

13.10.82 Garn annað en saumþráður úr syntetískum stutttrefjum, sem inniheldur ≥ 85% af slíkum trefjum miðað við þyngd

13.10.83 Garn (annað en saumþráður) úr syntetískum stutttrefjum, sem inniheldur < 85% af slíkum trefjum miðað við þyngd

13.10.84 Garn (annað en saumþráður) úr gervistutttrefjum

13.10.85 Saumþráður og garn úr gerviþræði og syntetískum þræði og trefjum

13.10.9 Forkembd textílefni, þjónusta við undirbúning á textíltrefjum, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á textílgarni og þræði

13.10.91 Forkembd textílefni úr ull eða fín- eða grófgerðu dýrahári

13.10.92 Forkembd textílefni og annar baðmullarúrgangur

13.10.93 Þjónusta við undirbúning á náttúrulegum textíltrefjum

13.10.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á textílgarni og -þræði

13.2 Ofin textílefni

13.20 Ofin textílefni

13.20.1 Ofinn dúkur (annar en sérstök efni), úr náttúrlegum trefjum öðrum en baðmull

13.20.11 Ofinn dúkur úr silki eða silkiúrgangi

13.20.12 Ofinn dúkur úr greiddri ull, greiddu, fín- eða grófgerðu dýrahári eða hrosshári

13.20.13 Ofinn dúkur úr hör

13.20.14 Ofinn dúkur úr jútu eða öðrum textílbasttrefjum (fyrir utan hör, hamp og ramí)

13.20.19 Ofinn dúkur úr öðrum textíltrefjum úr jurtaríkinu, ofinn dúkur úr pappírsgarni

13.20.2 Ofin bómullarefni

13.20.20 Ofin bómullarefni

13.20.3 Ofinn dúkur (þó ekki sérstök efni), úr tilbúnum þræði og stutttrefjum

13.20.31 Ofinn dúkur úr syntetísku þráðgarni og gerviþráðgarni

13.20.32 Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum

13.20.33 Ofinn dúkur úr gervistutttrefjum

13.20.4 Flosdúkur, handklæðafrottéefni og aðrir dúkar úr sérstökum efnum

13.20.41 Ofinn flosdúkur og chenilledúkur (þó ekki handklæðafrottéefni og borðar)

13.20.42 Handklæðafrottéefni og áþekkur ofinn frottédúkur (þó ekki borðar) úr baðmull

13.20.43 Önnur handklæðafrottéefni og áþekkur ofinn frottédúkur (þó ekki borðar)

13.20.44 Grisja (þó ekki borðar)

13.20.45 Límbundinn textíldúkur, þó ekki teppi

13.20.46 Ofinn dúkur (þ.m.t. borðar) úr glertrefjum

13.20.5 Ofið gerviloðskinn

13.20.50 Ofið gerviloðskinn

13.20.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á textíldúk

13.20.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á textíldúk

13.3 Þjónusta við frágang á textílum
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13.30 Þjónusta við frágang á textílum

13.30.1 Þjónusta við frágang á textílum

13.30.11 Bleiki- og leysilitunarþjónusta á textíltrefjum og garni

13.30.12 Bleikiþjónusta á dúk og textílvörum (þ.m.t. fatnaði)

13.30.13 Leysilitunarþjónusta á dúk og textílvörum (þ.m.t. fatnaði)

13.30.19 Önnur frágangsþjónusta á dúk og textílvörum (þ.m.t. fatnaði)

13.9 Aðrir textílar

13.91 Prjónaðir og heklaðir dúkar

13.91.1 Prjónaðir og heklaðir dúkar

13.91.11 Flosdúkur, frottédúkur, prjónaðir eða heklaðir

13.91.19 Aðrir prjónaðir eða heklaðir dúkar, þ.m.t. prjónað gerviloðskinn

13.91.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á prjónuðum eða hekluðum dúk

13.91.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á prjónuðum eða hekluðum dúk

13.92 Tilbúin textílvara, fyrir utan fatnað

13.92.1 Tilbúin textílvara fyrir heimilið

13.92.11 Ábreiður og ferðateppi, fyrir utan rafmagnsábreiður

13.92.12 Sængurlín

13.92.13 Borðlín

13.92.14 Baðlín og eldhúslín

13.92.15 Gluggatjöld (þ.m.t. stórisar) og rúllugardínur, gluggatjaldakappar eða rúmsvuntur

13.92.16 Hlutir í innréttingar, ót.a., sett úr ofnum dúk og garni til að búa til gólfmottur, listvefnað o.þ.h.

13.92.2 Aðrar tilbúnar textílvörur

13.92.21 Sekkir og pokar notaðir sem umbúðir um vörur

13.92.22 Yfirbreiðslur, skyggni og sóltjöld, segl á báta, seglbretti eða farartæki, tjöld og viðlegubúnaður (þ.m.t. loftdýnur)

13.92.23 Fallhlífar (þ.m.t. stýrifallhlífar) og hverfifallhlífar, hlutar til þeirra

13.92.24 Vattteppi, dúnsængur, púðar, gólfsessur, koddar, svefnpokar o.þ.h., útbúin með fjöðrum eða stoppuð eða löguð til að innanverðu með 
einhverju efni úr frauðgúmmíi eða plasti

13.92.29 Aðrar tilbúnar textílvörur (þ.m.t. gólfklútar, viskastykki, afþurrkur og áþekkir hreinsiklútar, björgunarvesti og björgunarbelti)

13.92.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tilbúnum textílvörum, öðrum en fatnaði

13.92.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tilbúnum textílvörum, öðrum en fatnaði

13.93 Gólfteppi og gólfmottur

13.93.1 Gólfteppi og gólfmottur

13.93.11 Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr textílefnum, hnýtt

13.93.12 Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr textílefnum, ofin, hvorki límbundin né hnökruð

13.93.13 Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr textílefnum, límbundin

13.93.19 Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr textílefnum (þ.m.t. úr flóka)

13.93.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á gólfteppum og gólfmottum

13.93.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á gólfteppum og gólfmottum

13.94 Framleiðsla á köðlum, seglgarni og netum

13.94.1 Framleiðsla á köðlum, seglgarni og netum, fyrir utan úrkast

13.94.11 Seglgarn, kaðlar og strengir, úr jútu eða öðrum textílbasttrefjum
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13.94.12 Hnýtt netefni úr seglgarni, kaðlar, tilbúin net úr textílefnum, hlutir úr garni, strimlar, ót.a.

13.94.2 Tuskur, úrgangur úr seglgarni, kaðlar og strengir og úr sér gengnar vörur úr textílefnum

13.94.20 Tuskur, úrgangur úr seglgarni, kaðlar og strengir og úr sér gengnar vörur úr textílefnum

13.94.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á köðlum, seglgarni og netum

13.94.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á köðlum, seglgarni og netum

13.95 Óofinn trefjadúkur og vörur úr honum, þó ekki fatnaður

13.95.1 Óofinn trefjadúkur og vörur úr honum, þó ekki fatnaður

13.95.10 Óofinn trefjadúkur og vörur úr honum, þó ekki fatnaður

13.95.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á óofnum trefjadúk og vörum úr honum, þó ekki fatnaður

13.95.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á óofnum trefjadúk og vörum úr honum, þó ekki fatnaður

13.96 Aðrir tækni- og iðnaðartextílar

13.96.1 Málmgert eða yfirspunnið málmgarn, ofinn dúkur úr málmþræði og málmgarni, þráður og snúra úr gúmmíi, hjúpað með textílefni og 
textílafurðir og -vörur til tækninota

13.96.11 Málmgert eða yfirspunnið málmgarn

13.96.12 Ofinn dúkur úr málmþræði og málmgarni, ót.a.

13.96.13 Gúmmíþráður og -snúra, hjúpað með textílefni, textílgarn og -strimlar, gegndreypt eða hjúpað með gúmmíi eða plasti

13.96.14 Textíldúkur, gegndreyptur, húðaður eða hjúpaður, ót.a.

13.96.15 Hjólbarðadúkur úr næloni með miklum styrkleika eða öðrum pólýamíðum, pólýesterum eða viskósareioni

13.96.16 Textílafurðir og -vörur til tækninota (þ.m.t. kveikir, glóðarsokkar, vatnsslöngur, belti fyrir drifbúnað, kvarna- og síugrisjur)

13.96.17 Ofnir borðar, borðar úr langþráðum án ívafs settir saman með límefni (bolducs), afskurðir o.þ.h.

13.96.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tækni- og iðnaðartextíl

13.96.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tækni- og iðnaðartextíl

13.99 Aðrir textílar, ót.a.

13.99.1 Tjull, laufaborði og útsaumur, yfirspunnið garn og strimlar, chenillegarn, lykkjurifflað garn

13.99.11 Tjull og annar netdúkur, þó ekki ofinn, prjónaður eða heklaður dúkur, laufaborðar sem metravara, strimlar eða mótíf

13.99.12 Útsaumur sem metravara, strimlar eða mótíf

13.99.13 Flóki, húðaður, hjúpaður eða plastaður

13.99.14 Textíltrefjar ≤ 5 mm að lengd (spunaló), spunadust og spunahnoðrar

13.99.15 Yfirspunnið garn og strimlar, chenillegarn, lykkjurifflað garn

13.99.16 Vatteraðar textílvörur sem metravara

13.99.19 Annað textílefni og textílafurðir, ót.a.

13.99.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum textílefnum, ót.a.

13.99.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum textílefnum, ót.a.

14 Fatnaður

14.1 Fatnaður, þó ekki úr loðskinni

14.11 Leðurfatnaður

14.11.1 Fatnaður úr leðri eða samsettu leðri
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14.11.10 Fatnaður úr leðri eða samsettu leðri

14.11.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á leðurfatnaði

14.11.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á leðurfatnaði

14.12 Vinnufatnaður

14.12.1 Vinnufatnaður karla

14.12.11 Fatasamstæður, jakkar og sportjakkar karla, til notkunar í vinnu

14.12.12 Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur karla, til notkunar í vinnu

14.12.2 Vinnufatnaður kvenna

14.12.21 Fatasamstæður, jakkar og sportjakkar kvenna, til notkunar í vinnu

14.12.22 Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur kvenna, til notkunar í vinnu

14.12.3 Annar vinnufatnaður

14.12.30 Annar vinnufatnaður

14.12.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vinnufatnaði

14.12.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vinnufatnaði

14.13 Annar yfirfatnaður

14.13.1 Yfirfatnaður, prjónaður eða heklaður

14.13.11 Frakkar, bílfrakkar, herðaslár, hettuúlpur, anórakkar, stormskyrtur, vindjakkar og áþekkar vörur fyrir karla eða drengi, prjónaðar eða 
heklaðar

14.13.12 Jakkaföt, fatasamstæður, jakkar, sportjakkar, buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur fyrir karla eða drengi, 
prjónað eða heklað

14.13.13 Kápur, bílkápur, herðaslár, hettuúlpur, anórakkar, stormblússur, vindjakkar og áþekkar vörur fyrir konur eða stúlkur, prjónað eða heklað

14.13.14 Dragtir, fatasamstæður, jakkar, sportjakkar, kjólar, pils, buxnapils, buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur fyrir 
konur eða stúlkur, prjónað eða heklað

14.13.2 Annar yfirfatnaður fyrir karla og drengi

14.13.21 Frakkar, regnfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, hettuúlpur, anórakkar, stormjakkar, vindjakkar og áþekkar vörur fyrir karla eða drengi úr 
textílefni, prjónaðar eða heklaðar

14.13.22 Jakkaföt og fatasamstæður karla og drengja úr textílefni, hvorki prjónað né heklað

14.13.23 Jakkar og sportjakkar karla og drengja úr textílefni, hvorki prjónað né heklað

14.13.24 Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur karla og drengja úr textílefni, hvorki prjónaðar né heklaðar

14.13.3 Annar yfirfatnaður fyrir konur og stúlkur

14.13.31 Kápur, bílkápur, herðaslár, hettuúlpur, anórakkar, stormblússur, vindjakkar og áþekkar vörur fyrir konur eða stúlkur úr textílefni, hvorki 
prjónaðar né heklaðar

14.13.32 Dragtir og fatasamstæður kvenna og stúlkna úr textílefni, hvorki prjónaðar né heklaðar

14.13.33 Jakkar og sportjakkar kvenna og stúlkna úr textílefni, hvorki prjónaðir né heklaðir

14.13.34 Kjólar, pils og buxnapils kvenna og stúlkna úr textílefni, hvorki prjónað né heklað

14.13.35 Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur kvenna og stúlkna úr textílefni, hvorki prjónaðar né heklaðar

14.13.4 Notaður fatnaður og aðrar notaðar vörur

14.13.40 Notaður fatnaður og aðrar notaðar vörur

14.13.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á yfirfatnaði

14.13.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á yfirfatnaði
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14.14 Nærfatnaður

14.14.1 Nærfatnaður, prjónaður og heklaður

14.14.11 Nærskyrtur karla eða drengja, prjónaðar eða heklaðar

14.14.12 Nærbuxur, nærhöld, náttserkir, náttföt, baðsloppar, morgunsloppar, morgunsloppar og áþekkar vörur fyrir karla eða drengi, prjónaðar 
eða heklaðar

14.14.13 Blússur, nærskyrtur og skyrtublússur kvenna og stúlkna, prjónaðar eða heklaðar

14.14.14 Nærpils, millipils, nærhöld, nærbuxur, náttkjólar, náttföt, morgunsloppar, léttsloppar, baðsloppar og áþekkar vörur fyrir konur og 
stúlkur, prjónaðar eða heklaðar

14.14.2 Nærfatnaður, hvorki prjónaður né heklaður

14.14.21 Nærskyrtur karla og drengja úr textílefni, hvorki prjónaðar né heklaðar

14.14.22 Nærbolir og aðrir bolir, nærbuxur, nærhöld, náttserkir, náttföt, baðsloppar, morgunsloppar karla eða drengja úr textílefni, hvorki 
prjónað né heklað

14.14.23 Blússur, nærskyrtur og skyrtublússur kvenna eða stúlkna úr textílefni, hvorki prjónaðar né heklaðar

14.14.24 Nærbolir og aðrir bolir, nærpils, millipils, nærhöld, nærbuxur, náttkjólar, náttföt, léttsloppar, baðsloppar, morgunsloppar og áþekkar 
vörur fyrir konur og stúlkur úr textílefni, hvorki prjónaðar né heklaðar

14.14.25 Brjóstahöld, magabelti, lífstykki, axlabönd, sokkabandabelti, sokkabönd og áþekkar vörur og hlutar til þeirra, einnig prjónaðar eða 
heklaðar

14.14.3 T-bolir, nærbolir og aðrir bolir, prjónaðir eða heklaðir

14.14.30 T-bolir, nærbolir og aðrir bolir, prjónaðir eða heklaðir

14.14.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á nærfatnaði

14.14.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á nærfatnaði

14.19 Annar fatnaður og fylgihlutir

14.19.1 Ungbarnafatnaður, æfingagallar og annar fatnaður, fylgihlutir fatnaðar og hlutar, prjónað eða heklað

14.19.11 Ungbarnafatnaður og fylgihlutir, prjónað eða heklað 

14.19.12 Æfingagallar, skíðagallar, sundföt og annar fatnaður, prjónað eða heklað

14.19.13 Hanskar, belgvettlingar og vettlingar, prjónaðir eða heklaðir

14.19.19 Aðrir tilbúnir fylgihlutir fatnaðar og hlutar til fatnaðar eða fylgihluta, prjónaðir eða heklaðir

14.19.2 Ungbarnafatnaður, annar fatnaður og aðrir fylgihlutir fatnaðar úr textílefni, hvorki prjónað né heklað

14.19.21 Ungbarnafatnaður og fylgihlutir fatnaðar úr textílefni, hvorki prjónað né heklað

14.19.22 Æfingagallar, skíðagallar og sundföt, annar fatnaður úr textílefni, hvorki prjónað né heklað

14.19.23 Vasaklútar, sjöl, hálsklútar, slæður, hálsbindi, slifsi, hanskar og aðrir tilbúnir fylgihlutir fatnaðar, hlutar til fatnaðar eða fylgihluta 
fatnaðar úr textílefni, hvorki prjónað né heklað, ót.a.

14.19.3 Fylgihlutir fatnaðar úr leðri, fatnaður gerður úr flóka eða óofnum trefjadúk, fatnaður gerður úr húðuðu textílefni

14.19.31 Fylgihlutir fatnaðar úr leðri eða samsetningum úr leðri, fyrir utan íþróttahanska

14.19.32 Fatnaður gerður úr flóka eða óofnum trefjadúk, gegndreyptu eða húðuðu textílefni

14.19.4 Hattar og höfuðbúnaður

14.19.41 Hattakollar, hattabolir og hettir úr flóka, skífur og hólkar úr flóka, hattaefni, fléttað eða úr ræmum úr hvers kyns efni

14.19.42 Hattar og annar höfuðbúnaður úr flóka eða fléttaður eða úr ræmum úr hvers kyns efni, eða prjónaður eða heklaður eða gerður úr 
laufaborðum eða öðru textílefni sem metravara, hárnet

14.19.43 Annar höfuðbúnaður, fyrir utan höfuðbúnað úr gúmmíi eða úr plasti, hlífðarhjálmar og höfuðbúnaður úr asbesti, ennisbönd, borðar, 
hlífar, hattform, hattgrindur, skyggni og hökubönd, fyrir höfuðbúnað
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14.19.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum fatnaði og fylgihlutum

14.19.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum fatnaði og fylgihlutum

14.2 Vörur úr loðskinni

14.20 Vörur úr loðskinni

14.20.1 Fatnaður, fylgihlutir fatnaðar og aðrar vörur úr loðskinni, fyrir utan höfuðbúnað

14.20.10 Fatnaður, fylgihlutir fatnaðar og aðrar vörur úr loðskinni, fyrir utan höfuðbúnað

14.20.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vörum úr loðskinni

14.20.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vörum úr loðskinni

14.3 Prjónaður og heklaður fatnaður

14.31 Prjónaðar og heklaðar sokkavörur

14.31.1 Sokkabuxur, heilsokkar, sokkar og aðrar sokkavörur, prjónaðar eða heklaðar

14.31.10 Sokkabuxur, heilsokkar, sokkar og aðrar sokkavörur, prjónaðar eða heklaðar

14.31.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á prjónuðum eða hekluðum sokkavörum

14.31.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á prjónuðum eða hekluðum sokkavörum

14.39 Annar prjónaður og heklaður fatnaður

14.39.1 Jersey-peysur, peysur, golftreyjur, vesti og áþekkar vörur, prjónað eða heklað

14.39.10 Jersey-peysur, peysur, golftreyjur, vesti og áþekkar vörur, prjónað eða heklað

14.39.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum prjónuðum eða hekluðum fatnaði

14.39.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum prjónuðum eða hekluðum fatnaði

15 Leður og skyldar afurðir

15.1 Sútað og verkað leður, ferðatöskur, handtöskur, reið- og aktygi, verkað og litað loðskinn

15.11 Sútað og verkað leður, verkað og litað loðskinn

15.11.1 Sútað og verkað loðskinn

15.11.10 Sútað og verkað loðskinn

15.11.2 Þvottaskinn, lakkleður og lagskipað lakkleður, málmhúðað leður

15.11.21 Þvottaskinn

15.11.22 Lakkleður og lagskipað lakkleður, málmhúðað leður

15.11.3 Leður dýra af nautgripa- eða hestakyni, án hára

15.11.31 Leður dýra af nautgripakyni, heilum, án hára

15.11.32 Leður dýra af nautgripakyni, ekki heilum, án hára

15.11.33 Leður dýra af hrossaætt, án hára

15.11.4 Leður af sauðfé, geitum eða svínum, án hára

15.11.41 Leður af kindum eða lömbum, án ullar

15.11.42 Leður af geitum eða kiðlingum, án hára

15.11.43 Leður af svínum

15.11.5 Leður af öðrum dýrum, samsett leður að meginstofni úr leðri

15.11.51 Leður af öðrum dýrum, án hára

15.11.52 Samsett leður að meginstofni úr leðri eða leðurtrefjum
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15.11.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sútuðu og verkuðu leðri, verkuðu og lituðu loðskinni

15.11.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sútuðu og verkuðu leðri, verkuðu og lituðu loðskinni

15.12 Ferðatöskur, handtöskur o.þ.h., reið- og aktygi

15.12.1 Reið- og aktygi, ferðatöskur, handtöskur o.þ.h., aðrar leðurvörur

15.12.11 Reið- og aktygi fyrir hvers konar dýr, úr hvers konar efni

15.12.12 Ferðatöskur, handtöskur o.þ.h., úr leðri, samsetningum úr leðri, plastþynnum, textílefni, súlfuðum trefjum eða pappa, hreinlætis-, 
sauma- eða snyrtisett fyrir skó og fatnað til nota á ferðalögum

15.12.13 Úrólar (þó ekki úr málmi), úrbönd og úrfestar, og hlutar til þeirra

15.12.19 Aðrar leðurvörur eða samsetningar úr leðri (þ.m.t. vörur sem notaðar eru í vélbúnaði eða vélrænum tækjum eða til annarra tækninota), 
ót.a.

15.12.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á reið- og aktygjum, ferðatöskum, handtöskum o.þ.h.

15.12.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á reið- og aktygjum, ferðatöskum, handtöskum o.þ.h.

15.2 Skófatnaður

15.20 Skófatnaður

15.20.1 Skófatnaður annar en íþrótta-, hlífðar- og bæklunarskór

15.20.11 Vatnsþéttur skófatnaður með ytri sóla og yfirhluta úr gúmmíi eða plasti, þó ekki skófatnaður með táhlíf úr málmi

15.20.12 Skófatnaður með ytri sóla og yfirhluta úr gúmmíi eða plasti, þó ekki íþróttaskór eða vatnsþéttir skór

15.20.13 Skófatnaður með yfirhluta úr leðri, þó ekki íþróttaskór, skór með táhlíf úr málmi og ýmis konar sérhannaðir skór

15.20.14 Skófatnaður með yfirhluta úr textílefni, þó ekki íþróttaskór

15.20.2 Íþróttaskór

15.20.21 Tennisskór, körfuboltaskór, leikfimiskór, æfingaskór o.þ.h.

15.20.29 Annar íþróttaskófatnaður, fyrir utan snjóskíða- og skautaskó

15.20.3 Hlífðarskófatnaður og annar skófatnaður, ót.a.

15.20.31 Skófatnaður með táhlíf úr málmi

15.20.32 Skófatnaður úr tré, ýmis konar sérhannaður skófatnaður og annar skófatnaður, ót.a.

15.20.4 Hlutar til skófatnaðar úr leðri, laus innlegg, hælpúðar og áþekkar vörur, ökklahlífar, legghlífar og áþekkar vörur, og hlutar til þeirra

15.20.40 Hlutar til skófatnaðar úr leðri, laus innlegg, hælpúðar og áþekkar vörur, ökklahlífar, legghlífar og áþekkar vörur, og hlutar til þeirra

15.20.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skófatnaði

15.20.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skófatnaði

16 Viður og vörur úr viði og korki, aðrar en húsgögn, vörur úr hálmi og fléttiefnum

16.1 Viður, sagaður og heflaður

16.10 Viður, sagaður og heflaður

16.10.1 Viður, sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, > 6 mm að þykkt, brautarbitar fyrir járnbrautir eða sporvagna úr 
ógegndreyptum viði
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16.10.11 Viður, sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, > 6 mm að þykkt, úr barrviði

16.10.12 Viður, sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, > 6 mm að þykkt, úr öðrum viði en barrviði

16.10.13 Brautarbitar fyrir járnbrautir eða sporbrautir (þvertré) úr viði, ógegndreyptir

16.10.2 Viður unninn til samfellu á hverri brún eða hlið, viðarull, viðarmjöl, viður sem spænir eða agnir

16.10.21 Viður unninn til samfellu á hverri brún eða hlið (þ.m.t. lengjur og myndræmur í parketlögn, ósamsettur, og skrautheflaður og mótaður), 
úr barrviði

16.10.22 Viður unninn til samfellu á hverri brún eða hlið (þ.m.t. lengjur og myndræmur í parketlögn, ósamsettur, og skrautheflaður og mótaður), 
úr bambus

16.10.23 Viður unninn til samfellu á hverri brún eða hlið (þ.m.t. lengjur og myndræmur í parketlögn, ósamsettur, og skrautheflaður og mótaður), 
úr öðrum viði

16.10.24 Viðarull, viðarmjöl

16.10.25 Viður sem spænir eða agnir

16.10.3 Óunnir trjábolir, brautarbitar fyrir járnbrautir eða sporbrautir (þvertré) úr viði, gegndreyptir eða á annan hátt meðhöndlaðir

16.10.31 Óunnir trjábolir, málaðir, bæsaðir, bornir kreósóti eða öðrum fúavara

16.10.32 Brautarbitar fyrir járnbrautir eða sporbrautir (þvertré) úr viði, gegndreyptir

16.10.39 Aðrir óunnir trjábolir, þ.m.t. klofnir staurar og rimlar

16.10.9 Þjónusta tengd þurrkun, gegndreypingu eða efnafræðilegri meðferð á timbri, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á viði, 
söguðum og hefluðum

16.10.91 Þjónusta tengd þurrkun, gegndreypingu eða efnafræðilegri meðferð á timbri

16.10.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á viði, söguðum og hefluðum

16.2 Afurðir úr viði, korki, hálmi og fléttiefnum

16.21 Viðarspænir og þiljur að meginhluta úr viði

16.21.1 Krossviður, spónlagðar þiljur og áþekkur lagskiptur viður, spónaplötur og áþekkar plötur úr viði eða öðrum viðarkenndum efnum

16.21.11 Krossviður, spónlagðar þiljur og áþekkur lagskiptur viður, úr bambus

16.21.12 Spónaplötur

16.21.13 Aspenítplötur (OSB)

16.21.14 Aðrar plötur úr viði eða öðrum viðarkenndum efnum

16.21.15 Trefjaplata úr viði eða öðrum viðarkenndum efnum

16.21.16 Annar krossviður, spónlagðar þiljur og áþekkur lagskiptur viður, úr barrviði

16.21.17 Annar krossviður, spónlagðar þiljur og áþekkur lagskiptur viður, með a.m.k. ytra lag úr hitabeltisviði

16.21.18 Annar krossviður, spónlagðar þiljur og áþekkur lagskiptur viður, úr öðrum viði

16.21.2 Viðarspænir, þynnur í krossvið, hertur viður

16.21.21 Hertur viður, í blokkum, plötum, ræmum eða prófíllaga

16.21.22 Viðarspænir og þynnur í krossvið og annar viður sagaður eftir endilöngu, flagaður eða birktur, ≤ 6 mm að þykkt, úr barrviði

16.21.23 Viðarspænir og þynnur í krossvið og annar viður sagaður eftir endilöngu, flagaður eða birktur, ≤ 6 mm að þykkt, úr hitabeltisviði
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16.21.24 Viðarspænir og þynnur í krossvið og annar viður sagaður eftir endilöngu, flagaður eða birktur, ≤ 6 mm að þykkt, úr öðrum viði

16.21.9 Þjónusta tengd yfirborðsmeðhöndlun á plötum og þiljum, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á viðarspæni og þiljum að 
meginhluta úr viði

16.21.91 Þjónusta tengd yfirborðsmeðhöndlun á plötum og þiljum

16.21.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á viðarspæni og þiljum að meginhluta úr viði

16.22 Samsett parketgólf

16.22.1 Samsett parketgólf

16.22.10 Samsett parketgólf

16.22.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á samsettum parketgólfum

16.22.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á samsettum parketgólfum

16.23 Aðrar trésmíðavörur til bygginga

16.23.1 Trésmíðavörur til bygginga (þó ekki forsmíðaðar byggingar), úr viði

16.23.11 Gluggar, dyragluggar og umbúnaður þeirra, dyr og umbúnaður þeirra og þröskuldar, úr viði

16.23.12 Steinsteypumót, þakspónn, úr viði

16.23.19 Trésmíðavörur til bygginga, úr viði, ót.a.

16.23.2 Forsmíðuð timburhús

16.23.20 Forsmíðuð timburhús

16.23.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum trésmíðavörum til bygginga

16.23.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum trésmíðavörum til bygginga

16.24 Ílát úr viði

16.24.1 Ílát úr viði

16.24.11 Vörubretti, kassabretti eða önnur farmbretti úr viði

16.24.12 Tunnur og beykisafurðir úr viði

16.24.13 Önnur ílát úr viði og hlutar til þeirra

16.24.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ílátum úr viði

16.24.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ílátum úr viði

16.29 Aðrar viðarafurðir, vörur úr korki, hálmi og fléttiefnum

16.29.1 Aðrar viðarafurðir

16.29.11 Verkfæri, verkfærahlutar og -handföng, burstatré og handföng fyrir sópa eða bursta, viðarblokkir til framleiðslu á pípum, leistar og 
blokkir fyrir stígvél eða skó, úr viði

16.29.12 Borð- og eldhúsbúnaður, úr viði

16.29.13 Myndfelldur viður og innlagður viður, kassar undir skartgripi eða hnífapör og áþekkar vörur, styttur og annað skraut, úr viði

16.29.14 Viðarrammar fyrir málverk, ljósmyndir, spegla eða áþekka hluti og aðrar vörur úr viði

16.29.15 Kögglar og kubbar, úr pressuðum og mótuðum viðar- og jurtaúrgangi og -rusli

16.29.2 Vörur úr korki, hálmi eða öðrum fléttiefnum, körfugerðar- og tágasmíðavörur

16.29.21 Náttúrlegur korkur, birktur eða gróflega tilhöggvinn eða í blokkum, plötum, þynnum eða ræmum, brotinn, kornaður eða malaður 
korkur, úrgangskorkur

16.29.22 Vörur úr náttúrlegum korki
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16.29.23 Blokkir, plötur, þynnur og ræmur, flísar hvernig sem er að lögun, gegnheilir sívalningar, úr mótuðum korki

16.29.24 Mótaður korkur, vörur úr mótuðum korki, ót.a.

16.29.25 Framleiðsla úr hálmi, espartó eða öðrum fléttiefnum, körfugerðarvörur og tágasmíði

16.29.9 Þjónusta tengd framleiðslu úr viði og korki, öðrum en húsgögnum og hálm- og fléttiefnum, vinnsla undirverktaka sem hluti af 
framleiðslu á öðrum afurðum úr viði, vörum úr korki, hálm- og fléttiefnum

16.29.91 Þjónusta tengd framleiðslu úr viði og korki, öðrum en húsgögnum, og hálmi og fléttiefnum

16.29.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum afurðum úr viði, vörum úr korki, hálm- og fléttiefnum

17 Pappír og pappírsafurðir

17.1 Mauk, pappír og pappi

17.11 Mauk

17.11.1 Mauk úr viði eða öðrum trefjakenndum sellulósaefnum

17.11.11 Kemískt viðarmauk, í upplausnarstigum

17.11.12 Kemískt viðarmauk, sóda- eða súlfatbeðmi, annað en í upplausnarstigum

17.11.13 Kemískt viðarmauk, sóda- eða súlfatbeðmi, annað en í upplausnarstigum

17.11.14 Vélunnið viðarmauk, hálfkemískt viðarmauk, mauk úr trefjakenndu sellulósaefni öðru en viði

17.11.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á mauki

17.11.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á mauki

17.12 Pappír og pappi

17.12.1 Dagblaðapappír, handgerður pappír og annar óhúðaður pappír eða pappi til grafískra nota

17.12.11 Dagblaðapappír, í rúllum eða örkum

17.12.12 Handgerður pappír og pappi

17.12.13 Pappír og pappi notaður sem grunnur í ljósnæman, hitanæman eða rafnæman pappír, kalkipappírsefni, veggfóðursefni

17.12.14 Annar pappír og pappi til grafískra nota

17.12.2 Klósettpappír eða pappír í andlitsþurrkur, handklæði eða servíettur, sellulósavatt og vefir úr sellulósatrefjum

17.12.20 Klósettpappír eða pappír í andlitsþurrkur, handklæði eða servíettur, sellulósavatt og vefir úr sellulósatrefjum

17.12.3 Karton

17.12.31 Kraftpappír, óbleiktur, óhúðaður

17.12.32 Kraftpappír með hvítt byrði, húðaður kraftpappír

17.12.33 Hálfkemískur bylgjupappír (e. fluting)

17.12.34 Endurunninn bylgjupappír og annar bylgjupappír

17.12.35 Testliner-pappi (endurunninn pappi)

17.12.4 Óhúðaður pappír

17.12.41 Óhúðaður kraftpappír, sekkjakraftpappír, krepaður eða felldur

17.12.42 Súlfítumbúðapappír og annar óhúðaður pappír (ekki notaður til að skrifa á, prenta á eða annarra grafískra nota)

17.12.43 Síupappír og pappi, filtpappír

17.12.44 Vindlingapappír ekki tilsniðinn í stærð eða form sem hefti eða hólkar

17.12.5 Óhúðaður pappi (ekki notaður til að skrifa á, prenta á eða annarra grafískra nota)
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17.12.51 Óhúðuð, grá bakhlið pappa

17.12.59 Annar óhúðaður pappi

17.12.6 Jurtapergament, feitiheldur pappír, afritunarpappír og vatnsheldur og annar gljáður, gagnsær eða hálfgagnsær pappír

17.12.60 Jurtapergament, feitiheldur pappír, afritunarpappír og vatnsheldur og annar gljáður, gagnsær eða hálfgagnsær pappír

17.12.7 Unninn pappír og pappi

17.12.71 Samsettur pappír eða pappi, ekki yfirborðshúðaður eða gegndreyptur

17.12.72 Pappír og pappi, bylgjaður, krepaður, felldur, upphleyptur eða gataður

17.12.73 Pappír og pappi, notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota, húðaður með kaólíni eða öðrum ólífrænum efnum

17.12.74 Kraftpappír (ekki notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota), húðaður með kaólíni eða öðrum ólífrænum efnum

17.12.75 Kraftpappi (ekki notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota), húðaður með kaólíni eða öðrum ólífrænum efnum

17.12.76 Kalkipappír, sjálfafritunarpappír og annar afritunar- eða færipappír, í rúllum eða örkum

17.12.77 Pappír, pappi, sellulósavatt og vefir úr sellulósatrefjum, húðað, gegndreypt, hjúpað, yfirborðslitað eða áprentað, í rúllum eða örkum

17.12.78 Grá bakhlið pappa (ekki notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota), húðaður með kaólíni eða öðrum ólífrænum 
efnum

17.12.79 Annar pappi (ekki notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota), húðaður með kaólíni eða öðrum ólífrænum efnum

17.12.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á pappír og pappa

17.12.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á pappír og pappa

17.2 Pappírs- og pappavara

17.21 Bylgjupappír og -pappi og ílát úr pappír og pappa

17.21.1 Bylgjupappír og -pappi og ílát úr pappír og pappa

17.21.11 Bylgjupappi, í rúllum eða örkum

17.21.12 Sekkir og pokar úr pappír

17.21.13 Öskjur, box og kassar úr bylgjupappa

17.21.14 Felliöskjur, -box og -kassar, úr pappír og pappa, þó ekki úr bylgjupappír eða -pappa

17.21.15 Spjaldskrárkassar, bréfabakkar, geymslukassar og áþekkar vörur, notaðar á skrifstofum, í verslunum o.þ.h., úr pappír

17.21.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á bylgjupappír og -pappa og ílátum úr pappír og pappa

17.21.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á bylgjupappír og -pappa og ílátum úr pappír og pappa

17.22 Heimilis- og hreinlætisvörur úr pappír og pappa

17.22.1 Heimilis- og salernispappír og pappírsafurðir

17.22.11 Salernispappír, vasa-, hreinsi-, andlits-, hand- og borðklútar og servíettur, úr pappírsmauki, pappír, beðmisvatti eða vef úr 
beðmistrefjum



20.8.2015 Nr. 46/569EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kóði Vöruliðir

17.22.12 Dömubindi og tíðatappar, barnableiur og bleiufóður og áþekkar hreinlætisvörur og fatnaður og fylgihlutir, úr pappírsmauki, pappír, 
beðmisvatti eða vef úr beðmistrefjum

17.22.13 Bakkar, diskar, föt og bollar o.þ.h., úr pappír eða pappa

17.22.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á heimilis- og hreinlætisvörum úr pappír og pappa

17.22.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á heimilis- og hreinlætisvörum úr pappír og pappa

17.23 Skrifpappír

17.23.1 Skrifpappír

17.23.11 Kalkipappír, sjálfafritunarpappír og annar afritunarpappír eða færipappír, fjölritunarstenslar og offsetprentplötur úr pappír

17.23.12 Umslög, bréfkort, póstkort án mynda og skrifkort, úr pappír eða pappa, öskjur, pokar, veski og skrifmöppur, úr pappír eða pappa, sem 
innihalda bréfsefni

17.23.13 Skrár, bókhaldsbækur, skjalabindi, eyðublöð og annar skrifpappír, úr pappír eða pappa

17.23.14 Annar pappír og pappi, notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota, áprentaður, upphleyptur eða gataður

17.23.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á bréfsefni

17.23.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á bréfsefni

17.24 Veggfóður

17.24.1 Veggfóður

17.24.11 Veggfóður og áþekkar veggklæðningar, gluggaglærur úr pappír

17.24.12 Veggfóður úr textílefni

17.24.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á veggfóðri

17.24.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á veggfóðri

17.29 Aðrar vörur úr pappír og pappa

17.29.1 Aðrar vörur úr pappír og pappa

17.29.11 Pappírs- eða pappamiðar

17.29.12 Síublokkir, síustykki og síuplötur úr pappírsmauki

17.29.19 Vindlingapappír, kefli, spólur, snældur og áþekkar uppistöður, síupappír og -pappi, aðrar pappírs- og pappavörur, ót.a.

17.29.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum vörum úr pappír og pappa

17.29.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum vörum úr pappír og pappa

18 Prentun og eftirprentun

18.1 Prentþjónusta og tengd starfsemi

18.11 Prentun dagblaða

18.11.1 Prentun dagblaða

18.11.10 Prentun dagblaða

18.12 Önnur prentþjónusta

18.12.1 Önnur prentþjónusta

18.12.11 Prentun á frímerkjum, skattamerkjum, þinglýsingarskjölum, snjallkortum, ávísunum og öðrum öryggispappír o.þ.h.

18.12.12 Prentun á auglýsingakatalógum, auglýsingabæklingum og öðru auglýsingaefni
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18.12.13 Prentun á blöðum og tímaritum sem koma út sjaldnar en fjórum sinnum í viku

18.12.14 Prentun á bókum, landakortum, sjókortum eða áþekkum kortum af ýmsum gerðum, myndum, teikningum og ljósmyndum, póstkortum

18.12.15 Prentun á merkimiðum og límmiðum

18.12.16 Prentun beint á efni önnur en pappír

18.12.19 Önnur prentþjónusta, ót.a.

18.13 Þjónusta til undirbúnings fyrir prentun

18.13.1 Þjónusta til undirbúnings fyrir prentun

18.13.10 Þjónusta til undirbúnings fyrir prentun

18.13.2 Prentplötur eða -valsar og aðrar aðferðir við prentun

18.13.20 Prentplötur eða -valsar og aðrar aðferðir við prentun

18.13.3 Viðbótarþjónusta tengd prentun

18.13.30 Viðbótarþjónusta tengd prentun

18.14 Bókband og tengd þjónusta

18.14.1 Bókband og tengd þjónusta

18.14.10 Bókband og tengd þjónusta

18.2 Fjölföldunarþjónusta á uppteknu efni

18.20 Fjölföldunarþjónusta á uppteknu efni

18.20.1 Fjölföldunarþjónusta á hljóðritum

18.20.10 Fjölföldunarþjónusta á hljóðritum

18.20.2 Fjölföldunarþjónusta á myndefni

18.20.20 Fjölföldunarþjónusta á myndefni

18.20.3 Fjölföldunarþjónusta á hugbúnaði

18.20.30 Fjölföldunarþjónusta á hugbúnaði

19 Koks og hreinsaðar jarðolíuafurðir

19.1 Koksofnsafurðir

19.10 Koksofnsafurðir

19.10.1 Koks og hálfkoks úr steinkolum, brúnkolum eða mó, gaskoks

19.10.10 Koks og hálfkoks úr steinkolum, brúnkolum eða mó, gaskoks

19.10.2 Tjara eimuð úr steinkolum, brúnkolum eða mó, önnur jarðtjara

19.10.20 Tjara eimuð úr steinkolum, brúnkolum eða mó, önnur jarðtjara

19.10.3 Bik og bikkoks

19.10.30 Bik og bikkoks

19.10.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á koksofnsafurðum

19.10.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á koksofnsafurðum

19.2 Hreinsaðar jarðolíuafurðir

19.20 Hreinsaðar jarðolíuafurðir

19.20.1 Köggluð kol og áþekkt eldsneyti í föstu formi

19.20.11 Köggluð kol og áþekkt eldsneyti í föstu formi framleitt úr kolum

19.20.12 Köggluð kol og áþekkt eldsneyti í föstu formi framleitt úr brúnkolum

19.20.13 Köggluð kol og áþekkt eldsneyti í föstu formi framleitt úr mó
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19.20.2 Brennsluolía og bensín, smurolíur

19.20.21 Bensín fyrir hreyfla (gasoline)

19.20.22 Flugvélabensín

19.20.23 Terpentína

19.20.24 Bensínkennt og steinolíu þotueldsneyti

19.20.25 Nafta

19.20.26 Gasolía

19.20.27 Léttar jarðolíur, léttar blöndur, ót.a.

19.20.28 Brennsluolíur, ót.a.

19.20.29 Smurolíur, þykkar blöndur, ót.a.

19.20.3 Jarðolíugas og önnur loftkennd vetniskolefni, fyrir utan jarðgas

19.20.31 Própan og bútan, í vökvaformi

19.20.32 Etýlen, própýlen, bútýlen, bútadíen

19.20.39 Annað jarðolíugas eða loftkennd vetniskolefni, fyrir utan náttúrlegt jarðgas

19.20.4 Aðrar jarðolíuafurðir

19.20.41 Vaselín, paraffín, jarðolíuvax og annað vax

19.20.42 Jarðolíukox, jarðolíubítumen og aðrar leifar úr jarðolíum

19.20.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hreinsuðum jarðolíuafurðum

19.20.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hreinsuðum jarðolíuafurðum

20 Efni og efnaafurðir

20.1 Grunnefni, áburður og köfnunarefnissambönd, plastefni og syntetískt gúmmí í óunnu formi

20.11 Iðnaðargas

20.11.1 Iðnaðargas

20.11.11 Vetni, argon, eðalgös, köfnunarefni og súrefni

20.11.12 Koltvísýringur og önnur ólífræn súrefnissambönd málmleysingja

20.11.13 Fljótandi loft og þrýstiloft

20.11.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á iðnaðargasi

20.11.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á iðnaðargasi

20.12 Leysilitir og fastlitarefni

20.12.1 Oxíð, peroxíð og hýdroxíð

20.12.11 Sinkoxíð og sinkperoxíð, títanoxíð

20.12.12 Krómoxíð, magnaoxíð, blý- og koparoxíð og hýdroxíð

20.12.19 Önnur málmoxíð, peroxíð og hýdroxíð

20.12.2 Sútunar- eða leysilitunarkjarnar, tannín og aðrar afleiður, litunarefni, ót.a.

20.12.21 Lífrænt gervilitunarefni og efnablöndur byggðar á því, syntetískar lífrænar afurðir notaðar sem flúrhvítuefni eða sem ljóm, setlitarefni 
og efnablöndur byggðar á því

20.12.22 Sútunarkjarnar úr jurtaríkinu, tannín og sölt þess, eterar, esterar og aðrar afleiður, litunarefni úr jurta- eða dýraríkinu

20.12.23 Syntetísk lífræn sútunarefni, ólífræn sútunarefni, sútunarefnablöndur, ensímefnablöndur til forsútunar
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20.12.24 Litunarefni, ót.a., ólífrænar afurðir notaðar sem ljóm

20.12.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á leysilitum og fastlitarefni

20.12.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á leysilitum og fastlitarefni

20.13 Önnur ólífræn grunnefni

20.13.1 Auðgað úran og plúton, rýrt úran og þórín, önnur geislavirk frumefni

20.13.11 Auðgað úran og plúton og sambönd þeirra

20.13.12 Snautt úran og þórín og sambönd þeirra

20.13.13 Önnur geislavirk frumefni og samsætur og sambönd, málmblendi, dreifur, keramíkvörur og blöndur sem innihalda þessi frumefni, 
samsætur eða sambönd

20.13.14 Eldsneytishylki, ógeisluð, fyrir kjarnakljúfa

20.13.2 Kemísk frumefni, ót.a., ólífrænar sýrur og sambönd

20.13.21 Málmleysingjar

20.13.22 Halógen- og brennisteinssambönd málmleysingja

20.13.23 Alkalí eða alkalískir jarðmálmar, sjaldgæfir jarðmálmar, skandíum og yttríum, kvikasilfur

20.13.24 Vetnisklóríð, oleum, dífosfórpentaoxíð, aðrar ólífrænar sýrur, kísildíoxíð og brennisteinsdíoxíð

20.13.25 Oxíð, hýdroxíð og peroxíð, hýdrasín og hýdroxýlamín og ólífræn sölt þeirra

20.13.3 Efnasambönd málma og halógena, hýpóklóröt, klóröt og perklóröt

20.13.31 Efnasambönd málma og halógena

20.13.32 Hýpóklóröt, klóröt og perklóröt

20.13.4 Súlfíð, súlföt, nítröt, fosföt og karbónöt

20.13.41 Súlfíð, súlfít og súlföt

20.13.42 Fosfínöt, fosfónöt, fosföt, fjölfosföt og nítröt (þó ekki kalíum)

20.13.43 Karbónöt

20.13.5 Sölt annarra málma

20.13.51 Sölt oxómálmsýrna eða peroxómálmsýrna, hlaupkenndir góðmálmar

20.13.52 Ólífræn efnasambönd, ót.a., þ.m.t. eimað vatn, amalgöm, þó ekki amalgöm góðmálma

20.13.6 Önnur ólífræn grunnefni, ót.a.

20.13.61 Samsætur, ót.a. og efnasambönd þeirra (þ.m.t. þungt vatn)

20.13.62 Sýaníð, sýaníðoxíð og flókin sýaníð, fúlmínöt, sýanöt og þíósýanöt, silíköt, bóröt, perbóröt, önnur sölt ólífrænna sýrna eða peroxósýrna

20.13.63 Vetnisperoxíð

20.13.64 Fosfíð, karbíð, hýdríð, nítríð, asíð, silísíð og bóríð

20.13.65 Efnasambönd sjaldgæfra jarðmálma, yttríums eða skandíums

20.13.66 Brennisteinn, þó ekki þurreimdur, útfelldur- og hlaupkenndur brennisteinn
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20.13.67 Brennt brennisteinskís

20.13.68 Þrýstirafkvarts, aðrir syntetískir eða endurgerðir eðalsteinar eða hálfeðalsteinar, óunnir

20.13.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum ólífrænum grunnefnum

20.13.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum ólífrænum grunnefnum

20.14 Önnur lífræn grunnefni

20.14.1 Vetniskolefni og afleiður þeirra

20.14.11 Raðtengd vetniskolefni

20.14.12 Hringlaga vetniskolefni

20.14.13 Klórafleiður raðtengdra vetniskolefna

20.14.14 Súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður vetniskolefna, einnig halógenmyndaðar

20.14.19 Aðrar afleiður vetniskolefna

20.14.2 Alkóhól, fenól, fenólalkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiðum þeirra, iðnaðarfitualkóhól

20.14.21 Iðnaðarfitualkóhól

20.14.22 Eingilt alkóhól

20.14.23 Díól, fjölgild alkóhól, hringliða alkóhól og afleiður þeirra

20.14.24 Fenól, fenólalkóhól og afleiður fenóls

20.14.3 Einbasískar karboxýlfitusýrur frá iðnaði, karboxýlsýrur og afleiður þeirra

20.14.31 Einbasískar karboxýlfitusýrur frá iðnaði, sýruolía frá hreinsun

20.14.32 Mettaðar raðtengdar mónókarboxýlsýrur og afleiður þeirra

20.14.33 Ómettaðar mónókarboxýlsýrur, sýklan-, sýklen- eða sýklóterpen-pólýkarboxýlsýrur og afleiður þeirra

20.14.34 Arómatískar pólýkarboxýl- og karboxýlsýrur með aukasúrefnisvirkni og afleiður þeirra, þó ekki salisýlsýra og sölt hennar

20.14.4 Lífræn efnasambönd með köfnunarefnisvirkni

20.14.41 Amínvirk efnasambönd

20.14.42 Súrefnisvirk amínósambönd, þó ekki lýsín- og glútamínsýra

20.14.43 Úreín, karboxýamíðvirk efnasambönd, nítrílvirk efnasambönd, afleiður þeirra

20.14.44 Efnasambönd með annarri köfnunarefnisvirkni

20.14.5 Lífræn brennisteinssambönd og önnur lífræn-ólífræn efnasambönd, heturhringuð efnasambönd, ót.a.

20.14.51 Lífræn brennisteinssambönd og önnur lífræn/ólífræn sambönd

20.14.52 Heturhringuð efnasambönd, ót.a., kjarnasýrur og sölt þeirra

20.14.53 Fosfóresterar og sölt þeirra eða esterar annarra ólífrænna sýrna (þó ekki esterar vatnsefnishalíða) og sölt þeirra, og halógen-, súlfó-, 
nítró- eða nítrósóafleiður þeirra

20.14.6 Etrar, lífrænt peroxíð, epoxíð, asetöl og hemíasetöl, önnur lífræn efnasambönd

20.14.61 Efnasambönd með aldehýðvirkni

20.14.62 Efnasambönd með ketón- og kínónhópum

20.14.63 Eterar, lífrænt peroxíð, epoxíð, asetöl og hemíasetöl og afleiður þeirra

20.14.64 Ensím og önnur lífræn efnasambönd, ót.a.

20.14.7 Ýmsar lífrænar grunnefnaafurðir
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20.14.71 Afleiður jurta- eða resínafurða

20.14.72 Viðarkol

20.14.73 Olíur og aðrar afurðir eimaðar við mikinn hita úr koltjöru og áþekkum afurðum

20.14.74 Ómengað etylalkóhól að alkóhólstyrkleika ≥ 80% miðað við rúmmál

20.14.75 Etylalkóhól og annar vínandi, mengað, af hvaða styrkleika sem er

20.14.8 Úrgangslútur frá framleiðslu á viðarmauki, þó ekki furuolía

20.14.80 Úrgangslútur frá framleiðslu á viðarmauki, þó ekki furuolía

20.14.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum lífrænum grunnefnum

20.14.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum lífrænum grunnefnum

20.15 Áburður og köfnunarefnissambönd

20.15.1 Saltpéturssýra, brennisteinssaltpéturssýra, ammoníak

20.15.10 Saltpéturssýra, brennisteinssaltpéturssýra, ammoníak

20.15.2 Ammóníumklóríð, nítröt

20.15.20 Ammóníumklóríð, nítröt

20.15.3 Köfnunarefnisáburður, ólífrænn eða kemískur

20.15.31 Þvagefni

20.15.32 Ammóníumsúlfat

20.15.33 Ammóníumnítrat

20.15.34 Tvísölt og blöndur kalsíumnítrats og ammóníumnítrats

20.15.35 Blöndur ammóníumnítrats með kalsíumkarbónati eða öðrum ólífrænum efnum án áburðarvirkni

20.15.36 Þvagefnis- og ammoníumnítratlausnir

20.15.39 Annar köfnunarefnisáburður og blöndur, ót.a.

20.15.4 Fosfóráburður, ólífrænn eða kemískur

20.15.41 Súperfosfat

20.15.49 Aðrar tegundir fosfóráburðar

20.15.5 Kalíáburður, ólífrænn eða kemískur

20.15.51 Kalíumklóríð (e. muriate of potash)

20.15.52 Kalíumsúlfat (e. sulphate of potash)

20.15.59 Aðrar tegundir kalíáburðar

20.15.6 Natríumnítrat

20.15.60 Natríumnítrat

20.15.7 Áburður, ót.a.

20.15.71 Áburður sem inniheldur þrjú næringarefni: köfnunarefni, fosfór og kalíum

20.15.72 Díammóníumhýdrógenorþófosfat (díammóníumfosfat)

20.15.73 Mónóammóníumfosfat

20.15.74 Áburður sem inniheldur tvö næringarefni: köfnunarefni og fosfór

20.15.75 Áburður sem inniheldur tvö næringarefni: fosfór og kalíum

20.15.76 Kalíumnítröt

20.15.79 Ólífrænn eða kemískur áburður sem inniheldur a.m.k. tvö næringarefni (köfnunarefni, fosfat, pottösku), ót.a.

20.15.8 Áburður úr dýra- eða jurtaríkinu, ót.a.

20.15.80 Áburður úr dýra- eða jurtaríkinu, ót.a.
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20.15.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á áburði og köfnunarefnissamböndum

20.15.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á áburði og köfnunarefnissamböndum

20.16 Plast í frumgerðum

20.16.1 Fjölliður etýlens, í frumgerðum

20.16.10 Fjölliður etýlens, í frumgerðum

20.16.2 Fjölliður stýrens, í frumgerðum

20.16.20 Fjölliður stýrens, í frumgerðum

20.16.3 Fjölliður vínýlklóríðs eða önnur halógenólefín, í frumgerðum

20.16.30 Fjölliður vínýlklóríðs eða önnur halógenólefín, í frumgerðum

20.16.4 Pólyacetöl, aðrir pólyeterar og epoxíðresín, í frumgerðum, pólykarbónöt, alkyðresín, pólyallylesterar og aðrir pólyesterar, í 
frumgerðum

20.16.40 Pólyacetöl, aðrir pólyeterar og epoxíðresín, í frumgerðum, pólykarbónöt, alkyðresín, pólyallylesterar og aðrir pólyesterar, í 
frumgerðum

20.16.5 Annað plast í frumgerðum, jónaskiptar

20.16.51 Fjölliður própýlens eða annarra ólefína, í frumgerðum

20.16.52 Fjölliður vínýlasetats eða annarra vínýlestera og aðrar fjölliður vínýls, í frumgerðum

20.16.53 Fjölliður akrýls, í frumgerðum

20.16.54 Pólýamíð, í frumgerðum

20.16.55 Þvagefnisresín, þíóþvagefnisresín og melamínresín, í frumgerðum

20.16.56 Annað amínóresín, fenólresín og pólýúretön, í frumgerðum

20.16.57 Sílikon, í frumgerðum

20.16.59 Annað plast, í frumgerðum, ót.a.

20.16.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á plasti í frumgerðum

20.16.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á plasti í frumgerðum

20.17 Gervigúmmí í frumgerðum

20.17.1 Gervigúmmí í frumgerðum

20.17.10 Gervigúmmí í frumgerðum

20.17.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á gervigúmmíi í frumgerðum

20.17.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á gervigúmmíi í frumgerðum

20.2 Skordýra- og illgresiseyðir og aðrar efnaafurðir til nota í landbúnaði

20.20 Skordýra- og illgresiseyðir og aðrar efnaafurðir til nota í landbúnaði

20.20.1 Skordýra- og illgresiseyðir og aðrar efnaafurðir til nota í landbúnaði

20.20.11 Skordýraeyðir

20.20.12 Illgresiseyðir

20.20.13 Efni til að hindra spírun og plöntuvaxtarstýriefni

20.20.14 Sótthreinsiefni

20.20.15 Sveppaeyðir

20.20.16 Hættulegur skordýra- og illgresiseyðir

20.20.19 Annar skordýra- og illgresiseyðir og aðrar efnaafurðir til nota í landbúnaði

20.20.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skordýra- og illgresiseyði og öðrum efnaafurðum til nota í landbúnaði

20.20.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skordýra- og illgresiseyði og öðrum efnaafurðum til nota í landbúnaði

20.3 Málning, lökk og áþekk þekjuefni, prentlitir og fylli- og þéttiefni

20.30 Málning, lökk og áþekk þekjuefni, prentlitir og fylli- og þéttiefni

20.30.1 Málning og lökk að meginstofni úr fjölliðum
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20.30.11 Málning og lökk að meginstofni úr akrýl- eða vínýlfjölliðum, í vatnskenndum miðli

20.30.12 Málning og lökk að meginstofni úr pólýestera-, akrýl- eða vínýlfjölliðum, í vatnssnauðum miðli, lausnir

20.30.2 Önnur málning og lakk og tengdar afurðir, listmálunar- og prentlitir

20.30.21 Tilbúin litarefni, gruggunarefni og litir, bræðsluhæft smelt og glerungur, engób, fljótandi gljáefni o.þ.h., glersía

20.30.22 Önnur málning og lökk, tilbúin þurrkefni

20.30.23 Litir til listmálunar, kennslu, skiltagerðar, blæbrigða, dægradvalar o.þ.h.

20.30.24 Prentlitir

20.30.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á málningu, lökkum og áþekkum þekjuefnum, prentlitum og fylli- og þéttiefnum

20.30.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á málningu, lökkum og áþekkum þekjuefnum, prentlitum og fylli- og þéttiefnum

20.4 Sápa og hreinsi- og þvottaefni, hreingerninga- og fægiefni, ilmvötn og snyrtivörur

20.41 Sápa og hreinsi- og þvottaefni, hreingerninga- og fægiefni

20.41.1 Glýseról

20.41.10 Glýseról

20.41.2 Lífræn yfirborðsvirk efni, önnur en sápa

20.41.20 Lífræn yfirborðsvirk efni, önnur en sápa

20.41.3 Sápa og hreingerningaefni

20.41.31 Sápa og lífræn yfirborðsvirk efni og efnablöndur til notkunar sem sápa, pappír, vatt, flóki og vefleysur, gegndreypt, húðað eða hjúpað 
með sápu eða hreinsi- og þvottaefni

20.41.32 Hreinsi- og þvottaefni

20.41.4 Ilmefni og vax

20.41.41 Efnablöndur til að fylla vistarverur ilmi eða eyða lykt

20.41.42 Gervivax og tilreitt vax

20.41.43 Fægiefni og áburður fyrir skófatnað, húsgögn, gólf, vagna, gler eða málm

20.41.44 Ræstideig og -duft og annað ræstiefni

20.41.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sápu og hreinsi- og þvottaefnum, hreingerninga- og fægiefnum

20.41.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sápu og hreinsi- og þvottaefnum, hreingerninga- og fægiefnum

20.42 Ilmvötn og snyrtivörur

20.42.1 Ilmvötn og snyrtivörur

20.42.11 Ilm- og steinkvötn

20.42.12 Varalitir og augnfarðar

20.42.13 Hand- eða fótsnyrtiefni

20.42.14 Duft til snyrtingar eða hreinlætisnota

20.42.15 Fegrunar- og förðunarefni eða efnablöndur til að vernda húðina (þ.m.t. sólbrúnkuvörur ), ót.a.

20.42.16 Hárþvottalögur, hárlakk, efnablöndur til að liða eða afliða hár

20.42.17 Fljótandi krem og aðrar efnablöndur til notkunar í hár, ót.a.

20.42.18 Efnablöndur fyrir munn- eða tannhirðu, (þ.m.t. deig og duft til að festa gervigóma), tannþráður

20.42.19 Vörur til að nota við rakstur, lyktar- og svitalyktareyðar, baðvörur, aðrar ilm- eða snyrtivörur , ót.a.
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20.42.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ilmvötnum og snyrtivörum

20.42.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ilmvötnum og snyrtivörum

20.5 Aðrar efnaafurðir

20.51 Sprengiefni

20.51.1 Tilbúin sprengiefni, púðurkveikiþræðir, hvell- eða sprengihettur, kveikibúnaður, rafmagnshvellhettur, flugeldar

20.51.11 Sprengipúður og tilbúin sprengiefni

20.51.12 Púðurkveikiþræðir, sprengiþræðir, hettur, kveikibúnaður, rafmagnshvellhettur

20.51.13 Flugeldar

20.51.14 Merkjablys, regnflaugar, þokublys og aðrar flugeldavörur, að undanskildum flugeldum

20.51.2 Eldspýtur

20.51.20 Eldspýtur

20.51.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sprengiefnum

20.51.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sprengiefnum

20.52 Lím

20.52.1 Lím

20.52.10 Lím

20.52.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á lími

20.52.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á lími

20.53 Ilmkjarnaolíur

20.53.1 Ilmkjarnaolíur

20.53.10 Ilmkjarnaolíur

20.53.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ilmkjarnaolíum

20.53.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ilmkjarnaolíum

20.59 Aðrar efnaafurðir, ót.a.

20.59.1 Ljósnæmar plötur og filmur, filmur til skyndiframköllunar, efnafræðilegar blöndur og óblandað efni til ljósmyndunar

20.59.11 Ljósnæmar plötur og filmur og filmur til skyndiframköllunar, ljósnæmar, ólýstar, ljósmyndapappír

20.59.12 Ljósnæmar þeytur til ljósmyndunar, efnafræðilegar blöndur til ljósmyndunar, ót.a.

20.59.2 Efnafræðilega umbreytt feiti og olíur úr dýra- eða jurtaríkinu, óætar blöndur úr feiti eða olíum úr dýra- eða jurtaríkinu

20.59.20 Efnafræðilega umbreytt feiti og olíur úr dýra- eða jurtaríkinu, óætar blöndur úr feiti eða olíum úr dýra- eða jurtaríkinu

20.59.3 Rit- eða teikniblek og annað blek

20.59.30 Rit- eða teikniblek og annað blek

20.59.4 Smurefni, íblöndunarefni, frostlögur

20.59.41 Smurefni

20.59.42 Efni til varnar vélabanki, íblöndunarefni fyrir jarðolíur og áþekkar afurðir

20.59.43 Hemlavökvi, frostlögur og tilbúinn afísingarvökvi

20.59.5 Ýmsar kemískar afurðir

20.59.51 Peptón, önnur prótínefni og afleiður þeirra, ót.a., duft úr húðum
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20.59.52 Mótunarefni, tannvax og aðrar efnablöndur til nota við tannlækningar, að meginstofni úr gifsefnum, efnablöndur og hleðslur fyrir 
slökkvitæki, tilbúin næringarblanda til ræktunar örvera, samsett prófefni til greininga eða fyrir rannsóknastofur, ót.a.

20.59.53 Frumefni í skífum og sambönd efnabætt til nota í rafeindatækni

20.59.54 Virk kolefni

20.59.55 Áferðar- og frágangsefni (e. finishing agents), leysilitberar til að hraða leysilitun eða festingu leysilitunarefna og áþekkar afurðir

20.59.56 Sýruböð, bræðsluefni, tilbúnir gúmmíhvatar, samsett mýkiefni og samsett varðveisluefni (e. stabilisers) fyrir gúmmí eða plast, 
hvataefnablöndur, ót.a., blönduð alkýlbensen og blönduð alkýlnaftalín, ót.a.

20.59.57 Tilbúin bindiefni fyrir málmsteypumót eða málmsteypukjarna, efnaafurðir

20.59.58 Lífdísilolía

20.59.59 Ýmsar aðrar efnaafurðir, ót.a.

20.59.6 Gelatín og gelatín afleiður, þ.m.t. mjólkuralbúmín

20.59.60 Gelatín og gelatín afleiður, þ.m.t. mjólkuralbúmín

20.59.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum efnaafurðum, ót.a.

20.59.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum efnaafurðum, ót.a.

20.6 Tilbúnar trefjar

20.60 Tilbúnar trefjar

20.60.1 Syntetískar trefjar

20.60.11 Syntetískar vöndul- og stutttrefjar, ekki kembdar eða greiddar

20.60.12 Háþolið pólýamíð og pólýester þráðgarn

20.60.13 Annað syntetískt þráðgarn, einþátta

20.60.14 Syntetískir einþáttungar, ræmur o.þ.h., úr syntetískum textílefnum

20.60.2 Gervitrefjar

20.60.21 Gervivöndul- og stutttrefjar, ekki kembdar eða greiddar

20.60.22 Háþolið viskósa þráðgarn

20.60.23 Annað gerviþráðgarn, einþátta

20.60.24 Gervieinþáttungar, ræmur o.þ.h. úr gervitextílefnum

20.60.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tilbúnum trefjum

20.60.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tilbúnum trefjum

21 Hráefni til lyfjagerðar og lyfjasamsetningar

21.1 Hráefni til lyfjagerðar

21.10 Hráefni til lyfjagerðar

21.10.1 Salisýlsýra, O-asetýlsalisýlsýra, sölt þeirra og esterar

21.10.10 Salisýlsýra, O-asetýlsalisýlsýra, sölt þeirra og esterar

21.10.2 Lýsín, glútamínsýra og sölt þeirra, fjórgreind ammoníumsölt og hýdroxíð, fosfóraminólípíð, amíð og afleiður og sölt þeirra

21.10.20 Lýsín, glútamínsýra og sölt þeirra, fjórgreind ammoníumsölt og hýdroxíð, fosfóraminólípíð, amíð og afleiður og sölt þeirra
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21.10.3 Laktón, ót.a., heturhringuð efnasambönd einungis með köfnunarefnis-heturfrumeindum, með ósamrunnum pýrasólhring, 
pýrimídínhring, píperasínhring, ósamrunnum tríasínhring eða fenóþíasínhringjakerfi ekki frekar samrunnið, hýdantóín og afleiður þess, 
súlfonamíð

21.10.31 Laktón, ót.a., heturhringuð efnasambönd einungis með köfnunarefnis-heturfrumeindum, með ósamrunnum pýrasólhring, 
pýrimídínhring, píperasínhring, ósamrunnum tríasínhring eða fenóþíasínhringjakerfi ekki frekar samrunnið, hýdantóín og afleiður þess

21.10.32 Súlfónamíð

21.10.4 Sykrur, efnafræðilega hreinar, ót.a., sykrueterar og -esterar og sölt þeirra, ót.a.

21.10.40 Sykrur, efnafræðilega hreinar, ót.a., sykrueterar og -esterar og sölt þeirra, ót.a.

21.10.5 Forvítamín, vítamín og hormón, glýkósíð og jurtaalkalóíð og afleiður þeirra, sýklalyf

21.10.51 Forvítamín, vítamín og afleiður þeirra

21.10.52 Hormón, afleiður þeirra, aðrir sterar (e. steroids) aðallega notaðir sem hormón

21.10.53 Glýkósíð, jurtaalkalóíð, sölt, eterar, esterar og aðrar afleiður þeirra

21.10.54 Sýklalyf

21.10.6 Kirtlar og önnur líffæri, kjarnar þeirra og önnur efni úr mönnum eða dýrum, ót.a.

21.10.60 Kirtlar og önnur líffæri, kjarnar þeirra og önnur efni úr mönnum eða dýrum, ót.a.

21.10.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hráefnum til lyfjagerðar

21.10.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hráefnum til lyfjagerðar

21.2 Lyfjasamsetningar

21.20 Lyfjasamsetningar

21.20.1 Lyf

21.20.11 Lyf, sem innihalda penisillín eða önnur sýklalyf

21.20.12 Lyf, sem innihalda hormón, en ekki sýklalyf

21.20.13 Lyf, sem innihalda alkalóíð og afleiður þeirra, en ekki hormón eða sýklalyf

21.20.2 Aðrar lyfjasamsetningar

21.20.21 Mótsermi og bóluefni

21.20.22 Getnaðarvarnarlyf að stofni til úr hormónum eða sæðiseyði

21.20.23 Prófefni til greininga og aðrar lyfjasamsetningar

21.20.24 Sáraumbúðir, girni og áþekk efni, kassar til skyndihjálpar

21.20.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á lyfjasamsetningum

21.20.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á lyfjasamsetningum

22 Gúmmí- og plastvörur

22.1 Gúmmíafurðir

22.11 Gúmmíhjólbarðar og -slöngur, sólun notaðra gúmmíhjólbarða

22.11.1 Nýir gúmmíhjólbarðar og -slöngur

22.11.11 Nýir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir bifreiðar

22.11.12 Nýir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir bifhjól eða reiðhjól

22.11.13 Nýir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir almenningsvagna, vörubifreiðar eða flugvélar

22.11.14 Hjólbarðar til notkunar í landbúnaði, aðrir nýir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi

22.11.15 Hjólbarðaslöngur, gegnheilir hjólbarðar eða púðahjólbarðar, skiptanlegir hjólbarðaslitfletir og felguborðar, úr gúmmíi
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22.11.16 Ræmur af álagningargúmmíi til sólunar á notuðum gúmmíhjólbörðum

22.11.2 Notaðir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi

22.11.20 Notaðir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi

22.11.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á gúmmíhjólbörðum og -slöngum, sólun notaðra gúmmíhjólbarða

22.11.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á gúmmíhjólbörðum og -slöngum, sólun notaðra gúmmíhjólbarða

22.19 Aðrar gúmmíafurðir

22.19.1 Endurunnið gúmmí í frumgerðum eða í plötum, blöðum eða ræmum

22.19.10 Endurunnið gúmmí í frumgerðum eða í plötum, blöðum eða ræmum

22.19.2 Ósúlfað gúmmí og vörur úr því, þræðir, snúrur, plötur, blöð, ræmur, strengir og prófílar úr súlfuðu gúmmíi, þó ekki harðgúmmíi

22.19.20 Ósúlfað gúmmí og vörur úr því, þræðir, snúrur, plötur, blöð, ræmur, strengir og prófílar úr súlfuðu gúmmíi, þó ekki harðgúmmíi

22.19.3 Rör og slöngur úr súlfuðu gúmmíi, þó ekki harðgúmmíi

22.19.30 Rör og slöngur úr súlfuðu gúmmíi, þó ekki harðgúmmíi

22.19.4 Belti eða reimar fyrir færibönd eða drifbúnað, úr súlfuðu gúmmíi

22.19.40 Belti eða reimar fyrir færibönd eða drifbúnað, úr súlfuðu gúmmíi

22.19.5 Gúmmíborinn textíldúkur, þó ekki hjólbarðadúkur (e. tyre cord fabric)

22.19.50 Gúmmíborinn textíldúkur, þó ekki hjólbarðadúkur

22.19.6 Fatnaður og fylgihlutir hans úr súlfuðu gúmmíi þó ekki harðgúmmíi

22.19.60 Fatnaður og fylgihlutir hans úr súlfuðu gúmmíi þó ekki harðgúmmíi

22.19.7 Vörur úr súlfuðu gúmmíi, ót.a., harðgúmmí, vörur úr harðgúmmíi

22.19.71 Vörur til heilsuverndar eða lækninga (þ.m.t. túttur) úr súlfuðu gúmmíi, þó ekki harðgúmmíi

22.19.72 Gólfábreiður og mottur úr súlfuðu gúmmíi, þó ekki gljúpu gúmmíi (e. cellular)

22.19.73 Aðrar vörur úr súlfuðu gúmmíi, ót.a., harðgúmmí í öllum myndum og vörur úr því, gólfábreiður og mottur, úr súlfuðu gúmmíi

22.19.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum gúmmíafurðum

22.19.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum gúmmíafurðum

22.2 Plastvörur

22.21 Plötur, þynnur, slöngur og prófílar úr plasti

22.21.1 Einþáttungar > 1 mm, stengur, stafir og prófílar, úr plasti

22.21.10 Einþáttungar > 1 mm, stengur, stafir og prófílar, úr plasti

22.21.2 Rör og slöngur og tengihlutir til þeirra, úr plasti

22.21.21 Gervigarnir úr hertu prótíni eða sellulósaefnum, rör og slöngur, stinnt, úr plasti

22.21.29 Önnur rör og slöngur og tengihlutir til þeirra, úr plasti

22.21.3 Plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr plasti, ekki styrkt eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur efni

22.21.30 Plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr plasti, ekki styrkt eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur efni

22.21.4 Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr plasti

22.21.41 Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr gljúpu plasti (e. cellular)

22.21.42 Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, ekki úr gljúpu plasti (e. non-cellular)



20.8.2015 Nr. 46/581EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kóði Vöruliðir

22.21.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á plastplötum, -þynnum, -slöngum og -prófílum

22.21.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á plastplötum, -þynnum, -slöngum og -prófílum

22.22 Umbúðaplast

22.22.1 Umbúðaplast

22.22.11 Sekkir og pokar (þ.m.t. keilulaga umbúðir) úr etýlenfjölliðum

22.22.12 Sekkir og pokar (þ.m.t. keilulaga umbúðir) úr öðru plasti en etýlenfjölliðum

22.22.13 Öskjur, kassar, grindur og áþekkar vörur úr plasti

22.22.14 Körfukútar, flöskur, pelar og áþekkar vörur úr plasti

22.22.19 Annað umbúðaplast

22.22.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á umbúðaplasti

22.22.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á umbúðaplasti

22.23 Byggingarvörur úr plasti

22.23.1 Byggingarvörur úr plasti, línóleum og hörð yfirborðsgólfefni, ekki úr plasti

22.23.11 Gólfefni, vegg- eða loftklæðning úr plasti, í rúllum eða sem flísar

22.23.12 Baðker, handlaugar, salernisskálar og -lok, salerniskassar og áþekk hreinlætistæki, úr plasti

22.23.13 Geymar, tankar, ker og áþekk ílát með > 300 l rúmtaki, úr plasti

22.23.14 Hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar í dyr, rúllugardínur, gluggahlerar og áþekkar vörur og hlutar til þeirra, úr plasti

22.23.15 Línóleum og hörð yfirborðsgólfefni, ekki úr plasti, t.d. fjaðrandi gólfklæðning eins og úr vínýl, línóleum o.s.frv.

22.23.19 Byggingarvörur úr plasti, ót.a.

22.23.2 Forsmíðaðar byggingar úr plasti

22.23.20 Forsmíðaðar byggingar úr plasti

22.23.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á byggingarvörum úr plasti

22.23.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á byggingarvörum úr plasti

22.29 Aðrar plastvörur

22.29.1 Fatnaður og fylgihlutir hans ( þ.m.t. hanskar), úr plasti

22.29.10 Fatnaður og fylgihlutir hans ( þ.m.t. hanskar), úr plasti

22.29.2 Aðrar plastvörur, ót.a.

22.29.21 Sjálflímandi plötur, þynnur, filmur, himnur, bönd, ræmur og annað flatt, úr plasti, í rúllum ≤ 20 cm að breidd

22.29.22 Aðrar sjálflímandi plötur, þynnur, filmur, himnur, bönd, ræmur og annað flatt, úr plasti

22.29.23 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður, önnur búsáhöld og hreinlætisvörur, úr plasti

22.29.24 Plasthlutar, ót.a., í lampa og ljósabúnað, ljósanafnskilti o.þ.h., úr plasti

22.29.25 Plastvörur fyrir skrifstofur eða skóla

22.29.26 Tengihlutir fyrir húsgögn, vagna eða þess háttar, úr plasti, styttur og aðrir skrautmunir, úr plasti

22.29.29 Aðrir munir úr plasti

22.29.9 Þjónusta tengd framleiðslu á öðrum plastvörum, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum plastvörum

22.29.91 Þjónusta tengd framleiðslu á öðrum plastvörum

22.29.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum plastvörum

23 Aðrar málmlausar jarðefnaafurðir
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23.1 Gler og glervörur

23.11 Plötugler

23.11.1 Plötugler

23.11.11 Steypt gler, valsað, dregið eða blásið, í plötum, en ekki á annan hátt unnið

23.11.12 Flotgler og slípað eða fágað gler, í plötum, en ekki á annan hátt unnið

23.11.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á plötugleri

23.11.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á plötugleri

23.12 Skorið og unnið plötugler

23.12.1 Skorið og unnið plötugler

23.12.11 Gler í skífum, beygt, unnið á köntum, greypt, borað, gljábrennt eða á annan hátt unnið, en ekki innrammað eða lagt öðrum efnum

23.12.12 Öryggisgler

23.12.13 Glerspeglar, marglaga einangrunargler

23.12.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skornu og unnu plötugleri

23.12.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skornu og unnu plötugleri

23.13 Glerílát

23.13.1 Glerílát

23.13.11 Flöskur, krukkur, lyfjaflöskur og önnur ílát, úr gleri, þó ekki lyfjahylki, tappar, lok og annar lokunarbúnaður, úr gleri

23.13.12 Drykkjarglös úr öðru en glerpostulíni

23.13.13 Glervörur notaðar sem borð-, eldhús-, bað- eða skrifstofubúnaður eða til innanhússskreytingar o.þ.h.

23.13.14 Glerhylki í hitakönnur og hitabrúsa eða önnur slík ílát

23.13.9 Þjónusta tengd yfirborðsmeðhöndlun á glerílátum, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á gerílátum

23.13.91 Frágangur á drykkjarglösum og öðrum glervörum notuðum sem borð- eða eldhúsbúnaður

23.13.92 Frágangur á ílátum úr gleri

23.13.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á glerílátum

23.14 Glertrefjar

23.14.1 Glertrefjar

23.14.11 Vöndlar, vafningar, garn og saxaðir þræðir úr glertrefjum

23.14.12 Þunnir dúkar (e. voiles), vefir, mottur, rúmdýnur, plötur og aðrar vörur úr glertrefjum, þó ekki ofnir dúkar

23.14.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á glertrefjum

23.14.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á glertrefjum

23.19 Annað unnið gler, þ.m.t. gler til tæknilegra nota

23.19.1 Annað gler, hálfunnið

23.19.11 Glermassi, gler í kúlum (þó ekki örkúlur), stöngum eða pípum, óunnið

23.19.12 Gangstéttarhellur, múrsteinar, flísar og aðrar vörur úr pressuðu eða mótuðu gleri, blýgreyptar rúður o.þ.h., holgler eða frauðgler í 
blokkum, plötum eða áþekku formi

23.19.2 Gler til tæknilegra nota og annað gler

23.19.21 Glerhylki, opin, og glerhlutar til þeirra, fyrir rafmagnslampa, rafeindalampa eða þess háttar

23.19.22 Klukkugler, úrgler eða gler í gleraugu, ekki fullunnin sem sjóngler, holar glerkúlur og hlutar til þeirra, til framleiðslu á þess konar gleri
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23.19.23 Glervörur fyrir rannsóknarstofur og til hreinlætisnota og lyfjagerðar, lyfjahylki úr gleri

23.19.24 Glerhlutar í lampa og ljósabúnað, ljósaskilti, nafnskilti o.þ.h.

23.19.25 Rafeinangrarar úr gleri

23.19.26 Vörur úr gleri, ót.a.

23.19.9 Þjónusta tengd yfirborðsmeðhöndlun á öðru gleri, þ.m.t. glervara til tæknilegra nota, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á 
öðru unnu gleri, þ.m.t. gleri til tæknilegra nota

23.19.91 Þjónusta tengd yfirborðsmeðhöndlun á öðru gleri, þ.m.t. gleri til tæknilegra nota

23.19.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðru unnu gleri, þ.m.t. gleri til tæknilegra nota

23.2 Eldfastar vörur

23.20 Eldfastar vörur

23.20.1 Eldfastar vörur

23.20.11 Múrsteinn, hellur, flísar og aðrar keramíkvörur úr kísilsalla eða jarðefnum

23.20.12 Eldfastur múrsteinn, hellur, flísar og áþekkar eldfastar keramíkvörur til mannvirkjagerðar, þó ekki úr kísilsalla eða jarðefnum

23.20.13 Eldfast sement, steinlím, steinsteypa og áþekkar samsettar vörur, ót.a.

23.20.14 Óbrenndar eldfastar vörur og aðrar eldfastar keramíkvörur

23.20.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á eldföstum vörum

23.20.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á eldföstum vörum

23.3 Byggingarefni úr leir

23.31 Keramíkflísar og -plötur

23.31.1 Keramíkflísar og -plötur

23.31.10 Keramíkflísar og -plötur

23.31.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á keramíkflísum og -plötum

23.31.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á keramíkflísum og -plötum

23.32 Múrsteinar, tígulsteinar og byggingarvörur úr brenndum leir

23.32.1 Múrsteinar, tígulsteinar og byggingarvörur úr brenndum leir

23.32.11 Óeldfastur keramíksteinn til bygginga, steinn á gólf, uppistöðu- eða undirlagsflísar o.þ.h.

23.32.12 Þakflísar, reykháfsrör, reykháfshlífar, reykháfsfóðringar, skrautsteinar og aðrar keramíkvörur til mannvirkjagerðar

23.32.13 Keramíkpípur, -leiðslur og -rennur og píputengi

23.32.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á múrsteinum, tígulsteinum og byggingarafurðum, úr brenndum leir

23.32.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á múrsteinum, tígulsteinum og byggingarafurðum, úr brenndum leir

23.4 Aðrar postulíns- og keramíkafurðir

23.41 Nytja- og skrautmunir úr keramík

23.41.1 Nytja- og skrautmunir úr keramík

23.41.11 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður, önnur búsáhöld og hreinlætisvörur, úr postulíni

23.41.12 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður, önnur búsáhöld og hreinlætisvörur, þó ekki úr postulíni

23.41.13 Styttur og aðrar skrautvörur úr keramík

23.41.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á nytja- og skrautmunum úr keramík

23.41.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á nytja- og skrautmunum úr keramík
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23.42 Hreinlætistæki úr postulíni

23.42.1 Hreinlætistæki úr postulíni

23.42.10 Hreinlætistæki úr postulíni

23.42.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hreinlætistækjum úr postulíni

23.42.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hreinlætistækjum úr postulíni

23.43 Einangrunarefni og hlutir til einangrunar úr keramík

23.43.1 Rafeinangrun úr keramík, hlutir til einangrunar fyrir rafmagnsvélar, -tæki eða -búnað, úr keramík

23.43.10 Rafeinangrun úr keramík, hlutir til einangrunar fyrir rafmagnsvélar, -tæki eða -búnað, úr keramík

23.43.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á einangrunarefni og hlutum til einangrunar úr keramík

23.43.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á einangrunarefni og hlutum til einangrunar úr keramík

23.44 Aðrar keramíkafurðir til tæknilegra nota

23.44.1 Aðrar keramíkafurðir til tæknilegra nota

23.44.11 Keramíkmunir fyrir rannsóknarstofur eða til efnafræðilegra eða annarra tæknilegra nota, úr postulíni

23.44.12 Keramíkmunir fyrir rannsóknarstofur eða til efnafræðilegra eða annarra tæknilegra nota, þó ekki úr postulíni

23.44.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum keramíkafurðum til tæknilegra nota

23.44.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum keramíkafurðum til tæknilegra nota

23.49 Aðrar keramíkafurðir

23.49.1 Aðrar keramíkafurðir

23.49.11 Keramíkhlutir til nota í landbúnaði og til flutnings eða umbúða um vörur

23.49.12 Aðrir óformaðir keramíkhlutir, ót.a.

23.49.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum keramíkafurðum

23.49.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum keramíkafurðum

23.5 Sement, kalk og gifs

23.51 Sement

23.51.1 Sement

23.51.11 Sementsgjall

23.51.12 Portlandsement, álsement, slaggsement og áþekkt sement

23.51.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sementi

23.51.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sementi

23.52 Kalk og gifs

23.52.1 Óleskjað, leskjað og vatnsharðnandi kalk

23.52.10 Óleskjað, leskjað og vatnsharðnandi kalk

23.52.2 Gifs

23.52.20 Gifs

23.52.3 Glætt eða mótað dólómít

23.52.30 Glætt eða mótað dólómít

23.52.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kalki og gifsi

23.52.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kalki og gifsi
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23.6 Vörur úr steinsteypu, sementi og gifsi

23.61 Byggingarefni úr steinsteypu

23.61.1 Byggingarefni úr steinsteypu

23.61.11 Flísar, hellusteinn, múrsteinar og áþekkar vörur, úr sementi, steinsteypu eða gervisteini

23.61.12 Forsmíðaðir hlutar í byggingar eða fyrir byggingarstarfsemi, úr sementi, steinsteypu eða gervisteini

23.61.2 Forsmíðaðar byggingar úr steinsteypu

23.61.20 Forsmíðaðar byggingar úr steinsteypu

23.61.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á byggingarefnum úr steinsteypu

23.61.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á byggingarefnum úr steinsteypu

23.62 Byggingarefni úr gifsi

23.62.1 Byggingarefni úr gifsi

23.62.10 Byggingarefni úr gifsi

23.62.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á byggingarefnum úr gifsi

23.62.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á byggingarefnum úr gifsi

23.63 Tilbúin steinsteypa

23.63.1 Tilbúin steinsteypa

23.63.10 Tilbúin steinsteypa

23.63.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tilbúinni steinsteypu

23.63.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tilbúinni steinsteypu

23.64 Steinlím

23.64.1 Steinlím

23.64.10 Steinlím

23.64.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á steinlími

23.64.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á steinlími

23.65 Trefjasement

23.65.1 Vörur úr trefjasementi

23.65.11 Plötur, blokkir og áþekkar vörur úr jurtatrefjum, stráum eða öðrum úrgangi úr viði, bundið með bindiefnum úr steinaríkinu

23.65.12 Vörur úr asbestsementi, sellulósatrefjasementi eða þess háttar

23.65.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vörum úr trefjasementi

23.65.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vörum úr trefjasementi

23.69 Aðrir vörur úr steinsteypu, gifsi og sementi

23.69.1 Aðrir vörur úr steinsteypu, gifsi og sementi

23.69.11 Aðrar vörur úr gifsi eða blöndu að meginstofni úr gifsi, ót.a.

23.69.19 Vörur úr sementi, steinsteypu eða gervisteini, ót.a.

23.69.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum vörum úr steinsteypu, gifsi og sementi

23.69.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum vörum úr steinsteypu, gifsi og sementi

23.7 Höggvinn, mótaður og fullunninn steinn

23.70 Höggvinn, mótaður og fullunninn steinn

23.70.1 Höggvinn, mótaður og fullunninn steinn
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23.70.11 Marmari, lindakalk (e. travertine), mjólkursteinn (e. alabaster), unnin, og vörur úr því (þó ekki götuhellur, kantsteinn, hellusteinn, 
flísar, teningar eða áþekkar vörur), gervilitaðar agnir, flísar og duft úr marmara, lindakalki og mjólkursteini

23.70.12 Aðrir unnir skraut- eða byggingasteinar og vörur úr þeim, aðrar gervilitaðar agnir og duft úr náttúrlegum steini, vörur úr mótuðum 
flögusteini

23.70.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á höggnum, mótuðum og fullunnum steini

23.70.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á höggnum, mótuðum og fullunnum steini

23.9 Aðrar málmlausar jarðefnaafurðir

23.91 Vörur til slípunar

23.91.1 Vörur til slípunar

23.91.11 Kvarnarsteinn, hverfisteinn, slípiskífa o.þ.h., án statífs, til að vinna steina, og hlutar til þeirra, úr náttúrusteini, mótuðu náttúrulegu- eða 
gervislípiefni, eða úr keramík

23.91.12 Slípiduft eða -korn á undirlagi úr textílefni, pappír eða pappa

23.91.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vörum til slípunar

23.91.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vörum til slípunar

23.99 Aðrar málmlausar jarðefnaafurðir, ót.a.

23.99.1 Aðrar málmlausar jarðefnaafurðir, ót.a.

23.99.11 Unnar asbesttrefjar, blöndur að meginstofni úr asbesti og magnesíumkarbónati, vörur úr slíkum blöndum, eða úr asbesti, núningsþolið 
efni fyrir hemla, tengsli o.þ.h., óuppsett

23.99.12 Vörur úr asfalti eða áþekku efni

23.99.13 Jarðbiksblöndur að meginstofni úr náttúrlegum steinefnum og gervisteinefnum og jarðbiki, náttúrlegu asfalti eða tengdum efnum sem 
bindiefni

23.99.14 Gervigrafít, hlaupkennt eða hálfhlaupkennt grafít, efnablöndur að meginstofni úr grafíti eða öðru kolefni sem er hálfunnið

23.99.15 Gervikórúnd

23.99.19 Málmlausar jarðefnaafurðir, ót.a.

23.99.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum málmlausum jarðefnaafurðum, ót.a.

23.99.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum málmlausum jarðefnaafurðum, ót.a.

24 Hrámálmar

24.1 Hrájárn og stál og járnblendi

24.10 Hrájárn og stál og járnblendi

24.10.1 Grunnefni úr járni og stáli

24.10.11 Hrájárn og spegiljárn í grófsteypustykkjum, blokkum eða öðrum frumgerðum

24.10.12 Járnblendi

24.10.13 Járnvörur fengnar með beinni vinnslu járngrýtis og annarra frauðkenndra vara, í klumpum, kögglum eða áþekku formi, járn sem er 
minnst 99,94% að hreinleika miðað við þyngd, í klumpum, kögglum eða áþekku formi

24.10.14 Völur og duft, úr hrájárni og spegiljárni, eða stáli

24.10.2 Hrástál

24.10.21 Óblendið stál í hleifum eða öðrum frumgerðum og hálfunnar vörur úr óblendnu stáli

24.10.22 Ryðfrítt stál í hleifum eða öðrum frumgerðum og hálfunnar vörur úr ryðfríu stáli

24.10.23 Annað stálblendi í hleifum eða öðrum frumgerðum og hálfunnar vörur úr öðru stálblendi
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24.10.3 Flatvalsaðar vörur úr stáli, ekki unnar frekar en heitvalsaðar

24.10.31 Flatvalsaðar vörur úr óblendnu stáli, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, ≥ 600 mm að breidd

24.10.32 Flatvalsaðar vörur úr óblendnu stáli, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, < 600 mm að breidd

24.10.33 Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, ≥ 600 mm að breidd

24.10.34 Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, < 600 mm að breidd

24.10.35 Flatvalsaðar vörur úr öðru stálblendi, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, ≥ 600 mm að breidd

24.10.36 Flatvalsaðar vörur úr öðru stálblendi, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, < 600 mm að breidd (þó ekki afurðir úr kísilrafstáli)

24.10.4 Flatvalsaðar vörur úr stáli, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, ≥ 600 mm að breidd

24.10.41 Flatvalsaðar vörur úr óblendnu stáli, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, ≥ 600 mm að breidd

24.10.42 Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, ≥ 600 mm að breidd

24.10.43 Flatvalsaðar vörur úr öðru stálblendi, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, ≥ 600 mm að breidd

24.10.5 Flatvalsaðar vörur úr stáli, klæddar, plettaðar eða húðaðar og flatvalsaðar vörur úr háhraðastáli og kísilrafstáli

24.10.51 Flatvalsaðar vörur úr óblendnu stáli, ≥ 600 mm að breidd, klæddar, plettaðar eða húðaðar

24.10.52 Flatvalsaðar vörur úr öðru stálblendi, ≥ 600 mm að breidd, klæddar, plettaðar eða húðaðar

24.10.53 Flatvalsaðar vörur úr kísilrafstáli, ≥ 600 mm að breidd

24.10.54 Flatvalsaðar vörur úr kísilrafstáli, < 600 mm að breidd

24.10.55 Flatvalsaðar vörur úr háhraðastáli, < 600 mm að breidd

24.10.6 Heitunnir teinar og stangir úr stáli

24.10.61 Teinar og stangir, heitvalsað, í óreglulega undnum vafningum, úr óblendnu stáli

24.10.62 Aðrir teinar og stangir úr stáli, ekki unnið frekar en hamrað, heitvalsað, -dregið eða -þrykkt, en einnig undið eftir völsun

24.10.63 Teinar og stangir, heitvalsað, í óreglulega undnum vafningum, úr ryðfríu stáli

24.10.64 Aðrir teinar og stangir úr ryðfríu stáli, ekki unnið frekar en hamrað, heitvalsað, -dregið eða -þrykkt, en einnig undið eftir völsun

24.10.65 Teinar og stangir, heitvalsað, í óreglulega undnum vafningum, úr öðru stálblendi

24.10.66 Aðrir teinar og stangir úr öðru stálblendi, ekki unnið frekar en hamrað, heitvalsað, -dregið eða -þrykkt, en einnig undið eftir völsun

24.10.67 Holir borteinar og borstengur

24.10.7 Heitunnir opnir prófílar úr stáli, stálþil og brautabyggingarefni fyrir járnbrautarlestir eða sporvagna, úr stáli

24.10.71 Opnir prófílar, ekki unnir frekar en heitvalsaðir, -dregnir eða -þrykktir, úr óblendnu stáli

24.10.72 Opnir prófílar, ekki unnir frekar en heitvalsaðir, -dregnir eða -þrykktir, úr ryðfríu stáli

24.10.73 Opnir prófílar, ekki unnir frekar en heitvalsaðir, -dregnir eða -þrykktir, úr öðru stálblendi

24.10.74 Stálþil og soðnir opnir prófílar úr stáli

24.10.75 Brautarbyggingarefni fyrir járnbrautarlestir eða sporvagna úr stáli

24.10.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hrájárni og stáli og á járnblendi



Nr. 46/588 20.8.2015EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kóði Vöruliðir

24.10.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hrájárni og stáli og á járnblendi

24.2 Leiðslur, pípur, holir prófílar og tengdir tengihlutir, úr stáli

24.20 Leiðslur, pípur, holir prófílar og tengdir tengihlutir, úr stáli

24.20.1 Leiðslur, pípur og holir prófílar, saumlaus, úr stáli

24.20.11 Rör notuð í olíu- eða gasleiðslur, saumlaus, úr stáli

24.20.12 Fóðurrör, leiðslur og borpípur, notaðar við borun eftir olíu eða gasi, saumlausar, úr stáli

24.20.13 Önnur rör og pípur, með hringlaga þversniði, úr stáli

24.20.14 Leiðslur og pípur, ekki með hringlaga þversniði og holir prófílar, úr stáli

24.20.2 Leiðslur og pípur, soðnar saman, með hringlaga þversniði, að ytra þvermáli > 406,4 mm, úr stáli

24.20.21 Rör notuð í olíu- eða gasleiðslur, soðin saman, að ytra þvermáli > 406,4 mm, úr stáli

24.20.22 Fóðurrör og leiðslur notað við borun eftir olíu eða gasi, soðin saman, að ytra þvermáli > 406,4 mm, úr stáli

24.20.23 Aðrar leiðslur og pípur, með hringlaga þversniði, soðnar saman, að ytra þvermáli > 406,4 mm, úr stáli

24.20.24 Aðrar leiðslur og pípur, með hringlaga þversniði, brúnskeytt, hnoðaðar eða settar saman með áþekkum hætti, að ytra þvermáli 
> 406,4 mm, úr stáli

24.20.3 Leiðslur og pípur, að ytra þvermáli ≤ 406,4 mm, soðnar saman, úr stáli

24.20.31 Rör notuð í olíu- eða gasleiðslur, soðin saman, að ytra þvermáli ≤ 406,4 mm, úr stáli

24.20.32 Fóðurrör og leiðslur, notað við borun eftir olíu eða gasi, soðin saman, að ytra þvermáli ≤ 406,4 mm, úr stáli

24.20.33 Aðrar leiðslur og pípur, með hringlaga þversniði, soðnar saman, að ytra þvermáli ≤ 406,4 mm, úr stáli

24.20.34 Leiðslur og pípur, ekki með hringlaga þversniði, soðnar saman, að ytra þvermáli ≤ 406,4 mm, úr stáli

24.20.35 Aðrar leiðslur og pípur, s.s. brúnskeyttar, hnoðaðar eða settar saman með áþekkum hætti, að ytra þvermáli ≤ 406,4 mm, úr stáli

24.20.4 Leiðslu- og píputengi úr stáli, ekki steypt

24.20.40 Leiðslu- og píputengi úr stáli, ekki steypt

24.20.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á leiðslum, pípum, holum prófílum og tilheyrandi tengihlutum, úr stáli

24.20.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á leiðslum, pípum, holum prófílum og tilheyrandi tengihlutum, úr stáli

24.3 Aðrar afurðir úr frumvinnslunni á stáli

24.31 Kalddregnir teinar

24.31.1 Kalddregnir teinar og gegnheilir prófílar úr óblendnu stáli

24.31.10 Kalddregnir teinar og gegnheilir prófílar úr óblendnu stáli

24.31.2 Kalddregnir teinar og gegnheilir prófílar úr stálblendi, öðru en ryðfríu stáli

24.31.20 Kalddregnir teinar og gegnheilir prófílar úr stálblendi, öðru en ryðfríu stáli

24.31.3 Kalddregnir teinar og gegnheilir prófílar úr ryðfríu stáli

24.31.30 Kalddregnir teinar og gegnheilir prófílar úr ryðfríu stáli

24.31.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kalddregnum teinum

24.31.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kalddregnum teinum

24.32 Kaldvalsað flatjárn

24.32.1 Flatar kaldvalsaðar stálafurðir, óhúðaðar, < 600 mm að breidd

24.32.10 Flatar kaldvalsaðar stálafurðir, óhúðaðar, < 600 mm að breidd
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24.32.2 Flatar kaldvalsaðar stálafurðir, klæddar, plettaðar eða húðaðar, < 600 mm að breidd

24.32.20 Flatar kaldvalsaðar stálafurðir, klæddar, plettaðar eða húðaðar, < 600 mm að breidd

24.32.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kaldvölsuðu flatjárni

24.32.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kaldvölsuðu flatjárni

24.33 Kaldmótaðar eða -beygðar afurðir

24.33.1 Opnir prófílar kaldmótaðir eða -beygðir

24.33.11 Opnir prófílar kaldmótaðir eða -beygðir úr óblendnu stáli

24.33.12 Opnir prófílar kaldmótaðir eða -beygðir úr ryðfríu stáli

24.33.2 Rifflaðar plötur úr óblendnu stáli

24.33.20 Rifflaðar plötur úr óblendnu stáli

24.33.3 Samlokueiningar úr húðuðum stálplötum

24.33.30 Samlokueiningar úr húðuðum stálplötum

24.33.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kaldmótuðum eða -beygðum afurðum

24.33.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kaldmótuðum eða -beygðum afurðum

24.34 Kalddreginn vír

24.34.1 Kalddreginn vír

24.34.11 Kalddreginn vír úr óblendnu stáli

24.34.12 Kalddreginn vír úr ryðfríu stáli

24.34.13 Kalddreginn vír úr öðru stálblendi

24.34.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kalddregnum vír

24.34.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kalddregnum vír

24.4 Góðmálmar og aðrir járnlausir málmar

24.41 Góðmálmar

24.41.1 Silfur, óunnið eða hálfunnið, eða í duftformi

24.41.10 Silfur, óunnið eða hálfunnið, eða í duftformi

24.41.2 Gull, óunnið eða hálfunnið, eða í duftformi

24.41.20 Gull, óunnið eða hálfunnið, eða í duftformi

24.41.3 Platína, óunnin eða hálfunnin, eða í duftformi

24.41.30 Platína, óunnin eða hálfunnin, eða í duftformi

24.41.4 Ódýrir málmar eða silfur, gullhúðað, ekki unnið frekar en hálfunnið

24.41.40 Ódýrir málmar eða silfur, gullhúðað, ekki unnið frekar en hálfunnið

24.41.5 Ódýrir málmar, silfurhúðaðir og ódýrir málmar, silfur eða gull, platínuhúðað, ekki frekar unnið en hálfunnið

24.41.50 Ódýrir málmar, silfurhúðaðir og ódýrir málmar, silfur eða gull, platínuhúðað, ekki frekar unnið en hálfunnið

24.41.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á góðmálmum

24.41.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á góðmálmum

24.42 Ál

24.42.1 Óunnið ál, áloxíð

24.42.11 Óunnið ál

24.42.12 Áloxíð, að undanskildu gervikórúnd

24.42.2 Hálfunnar afurðir úr áli eða álblendi
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24.42.21 Álduft og -flögur

24.42.22 Álteinar, -stengur og -prófílar

24.42.23 Álvír

24.42.24 Álplötur, -blöð og -ræmur, > 0,2 mm að þykkt

24.42.25 Álpappír, ≤ 0,2 mm að þykkt

24.42.26 Álleiðslur og álpípur og leiðslu- eða píputengi úr áli

24.42.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á áli

24.42.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á áli

24.43 Blý, sink og tin

24.43.1 Blý, sink og tin

24.43.11 Óunnið blý

24.43.12 Óunnið sink

24.43.13 Óunnið tin

24.43.2 Hálfunnar afurðir úr blýi, sinki og tini eða blendi þeirra

24.43.21 Blýplötur, -blöð, -ræmur og -þynnur, blýduft og -flögur

24.43.22 Sinkryk, -duft og -flögur

24.43.23 Sinkteinar, -stengur, -prófílar og -vír, sinkplötur, -blöð, -ræmur og -þynnur

24.43.24 Tinteinar, -stengur, -prófílar og -vír

24.43.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á blýi, sinki og tini

24.43.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á blýi, sinki og tini

24.44 Kopar

24.44.1 Óunninn kopar, koparsteinn, koparsement

24.44.11 Koparsteinn, koparsement

24.44.12 Óhreinsaður kopar, koparforskaut til rafhreinsunar

24.44.13 Hreinsaður kopar og koparblendi, óunninn, koparforblendi

24.44.2 Hálfunnar afurðir úr kopar eða koparblendi

24.44.21 Koparduft og -flögur

24.44.22 Koparteinar, -stengur og -prófílar

24.44.23 Koparvír

24.44.24 Koparplötur, -blöð og -ræmur, > 0,15 mm að þykkt

24.44.25 Koparþynna, ≤ 0,15 mm að þykkt

24.44.26 Koparleiðslur og koparpípur og leiðslu- eða -píputengi úr kopar

24.44.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kopar

24.44.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kopar

24.45 Aðrir járnlausir málmar

24.45.1 Óunnið nikkel, millistigsafurðir frá nikkelvinnslu

24.45.11 Óunnið nikkel

24.45.12 Nikkelsteinn, nikkeloxíðfrauð og aðrar millistigsafurðir frá nikkelvinnslu

24.45.2 Hálfunnar afurðir úr nikkeli eða nikkelblendi

24.45.21 Nikkelduft og -flögur

24.45.22 Nikkelteinar, -stengur, -prófílar og -vír
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24.45.23 Nikkelplötur, -blöð, -ræmur og -þynnur

24.45.24 Nikkelleiðslur og nikkelpípur og leiðslu- eða píputengi úr nikkel

24.45.3 Aðrir járnlausir málmar og vörur úr þeim, keramíkmelmi, aska og leifar, sem innihalda málma eða málmsambönd

24.45.30 Aðrir járnlausir málmar og vörur úr þeim, keramíkmelmi, aska og leifar, sem innihalda málma eða málmsambönd

24.45.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum járnlausum málmum

24.45.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum járnlausum málmum

24.46 Unnið kjarnorkueldsneyti

24.46.1 Náttúrulegt úran og efnasambönd þess, málmblendi, dreifur (þ.m.t. keramíkmelmi), keramíkafurðir og blöndur sem innihalda 
náttúrulegt úran eða náttúruleg úransambönd

24.46.10 Náttúrulegt úran og efnasambönd þess, málmblendi, dreifur (þ.m.t. keramíkmelmi), keramíkafurðir og blöndur sem innihalda 
náttúrulegt úran eða náttúruleg úransambönd

24.46.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á unnu kjarnorkueldsneyti

24.46.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á unnu kjarnorkueldsneyti

24.5 Þjónusta tengd málmsteypun

24.51 Þjónusta tengd járnsteypun

24.51.1 Þjónusta tengd steypun steypujárns

24.51.11 Þjónusta tengd steypun hamranlegs steypujárns

24.51.12 Þjónusta tengd steypun á steypujárni með kúlugrafíti

24.51.13 Þjónusta tengd steypun grájárns

24.51.2 Leiðslur, pípur og holir prófílar úr steypujárni

24.51.20 Leiðslur, pípur og holir prófílar úr steypujárni

24.51.3 Leiðslu- eða píputengi, úr steypujárni

24.51.30 Leiðslu- eða píputengi, úr steypujárni

24.51.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu járnsteypna

24.51.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu járnsteypna

24.52 Þjónusta tengd stálsteypun

24.52.1 Þjónusta tengd stálsteypun

24.52.10 Þjónusta tengd stálsteypun

24.52.2 Leiðslur og pípur úr sívalningssteypustáli

24.52.20 Leiðslur og pípur úr sívalningssteypustáli

24.52.3 Leiðslu- eða píputengi úr steypustáli

24.52.30 Leiðslu- eða píputengi úr steypustáli

24.53 Þjónusta tengd steypun léttmálma

24.53.1 Þjónusta tengd steypun léttmálma

24.53.10 Þjónusta tengd steypun léttmálma

24.54 Þjónusta tengd steypun á járnlausum málmum

24.54.1 Þjónusta tengd steypun á járnlausum málmum

24.54.10 Þjónusta tengd steypun á járnlausum málmum

25 Málmvörur, þó ekki vélar og tæki

25.1 Byggingarefni úr málmi

25.11 Burðarvirki og -einingar úr málmi

25.11.1 Forsmíðaðar byggingar úr málmi
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25.11.10 Forsmíðaðar byggingar úr málmi

25.11.2 Byggingarefni úr málmi og hlutar til þeirra

25.11.21 Brýr og brúarhlutar úr járni eða stáli

25.11.22 Turnar og grindarmöstur úr járni eða stáli

25.11.23 Önnur burðarvirki og hlutar af þeim, plötur, stengur, prófílar o.þ.h., úr járni, stáli eða áli

25.11.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á burðarvirkjum og -einingum úr málmi

25.11.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á burðarvirkjum og -einingum úr málmi

25.12 Hurðir og gluggar úr málmi

25.12.1 Hurðir, gluggar og karmar þeirra og þröskuldar fyrir hurðir, úr málmi

25.12.10 Hurðir, gluggar og karmar þeirra og þröskuldar fyrir hurðir, úr málmi

25.12.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hurðum og gluggum úr málmi

25.12.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hurðum og gluggum úr málmi

25.2 Tankar, geymar og ílát úr málmi

25.21 Miðstöðvarofnar og -katlar

25.21.1 Miðstöðvarofnar og -katlar

25.21.11 Miðstöðvarofnar, ekki rafhitaðir, úr járni eða stáli

25.21.12 Katlar til miðstöðvarhitunar til að framleiða heitt vatn eða lágþrýstigufu

25.21.13 Hlutar í katla til miðstöðvarhitunar

25.21.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á miðstöðvarofnum og -kötlum

25.21.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á miðstöðvarofnum og -kötlum

25.29 Aðrir tankar, geymar og ílát úr málmi

25.29.1 Aðrir tankar, geymar og ílát úr málmi

25.29.11 Geymar, tankar, ker og áþekk ílát (önnur en fyrir samanþjappað eða fljótandi gas), úr járni, stáli eða áli, > 300 lítrar að rúmtaki, en ekki 
með vélrænum búnaði eða hitunarbúnaði

25.29.12 Ílát undir samanþjappað eða fljótandi gas, úr málmi

25.29.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tönkum, geymum og ílátum úr málmi

25.29.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tönkum, geymum og ílátum úr málmi

25.3 Gufukatlar, þó ekki miðstöðvarkatlar

25.30 Gufukatlar, þó ekki miðstöðvarkatlar

25.30.1 Gufukatlar og hlutar til þeirra

25.30.11 Katlar til framleiðslu á vatnsgufu eða annarri gufu, háhitavatnskatlar

25.30.12 Aukabúnaður til nota með kötlum, þéttar fyrir gufuvélar eða aðrar aflvélar

25.30.13 Hlutar til gufukatla

25.30.2 Kjarnakljúfar og hlutar til þeirra

25.30.21 Kjarnakljúfar, þó ekki samsætuskiljur

25.30.22 Hlutar til kjarnakljúfa, fyrir utan samsætuskiljur

25.30.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á gufukötlum, öðrum en kötlum til miðstöðvarhitunar

25.30.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á gufukötlum, öðrum en kötlum til miðstöðvarhitunar

25.4 Vopn og skotfæri
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25.40 Vopn og skotfæri

25.40.1 Vopn og skotfæri og hlutar til þeirra

25.40.11 Hernaðarvopn, önnur en marghleypur, skammbyssur o.þ.h.

25.40.12 Marghleypur, skammbyssur, skotvopn sem ekki eru til hernaðarnota og áþekk tól

25.40.13 Sprengjur, tundurskeyti og áþekk hergögn, skothylki, önnur skotfæri og skeyti og hlutar til þeirra

25.40.14 Hlutar til hernaðarvopna og annarra vopna

25.40.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vopnum og skotfærum

25.40.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vopnum og skotfærum

25.5 Þjónusta tengd málmsmíði, pressun, stönsun og völsun málma, sindurmótun

25.50 Þjónusta tengd málmsmíði, pressun, stönsun og völsun málma, sindurmótun

25.50.1 Þjónusta tengd málmsmíði, pressun, stönsun og völsun málma

25.50.11 Þjónusta tengd málmsmíði

25.50.12 Þjónusta tengd stönsun málma

25.50.13 Þjónusta tengd annarri mótun málma

25.50.2 Sindurmótun

25.50.20 Sindurmótun

25.6 Þjónusta tengd meðferð og húðun málma, vélvinnsla

25.61 Þjónusta tengd meðferð og húðun málma

25.61.1 Þjónusta tengd húðun málma

25.61.11 Þjónusta tengd húðun málma

25.61.12 Þjónusta tengd húðun málma með málmlausu efni

25.61.2 Önnur þjónusta tengd meðferð málma

25.61.21 Þjónusta tengd hitameðferð málma, annarri en húðun með málmum

25.61.22 Önnur þjónusta tengd yfirborðsmeðferð málma

25.62 Vélvinnsla málma

25.62.1 Þjónusta vegna renndra málmhluta

25.62.10 Þjónusta vegna renndra málmhluta

25.62.2 Önnur vélvinnsla málma

25.62.20 Önnur vélvinnsla málma

25.7 Eggjárn, verkfæri og ýmiss konar járnvara

25.71 Hnífapör

25.71.1 Hnífapör

25.71.11 Hnífar (þó ekki í vélar) og skæri og blöð til þeirra

25.71.12 Rakhnífar og rakblöð, þ.m.t. efni í rakblöð í ræmum

25.71.13 Önnur eggjárn, hand- eða fótsnyrtingarsett og áhöld

25.71.14 Skeiðar, gafflar, ausur, gatasleifar, kökuspaðar, fiskhnífar, smjörhnífar, sykurtengur og áþekkur eldhús- eða borðbúnaður

25.71.15 Sverð, höggsverð, byssustingir, lensur og áþekk vopn og hlutar til þeirra

25.71.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hnífapörum

25.71.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hnífapörum
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25.72 Lásar og lamir

25.72.1 Lásar og lamir

25.72.11 Hengilásar, læsingar fyrir vélknúin ökutæki og húsgögn, úr ódýrum málmi

25.72.12 Aðrar læsingar úr ódýrum málmi

25.72.13 Hespur og rammar með hespum, með læsingum, hlutar

25.72.14 Lamir, festingar, tengihlutir og áþekkar vörur fyrir vélknúin ökutæki, hurðir, glugga, húsgögn o.þ.h., úr ódýrum málmi

25.72.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á lásum og lömum

25.72.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á lásum og lömum

25.73 Verkfæri

25.73.1 Handverkfæri til notkunar við landbúnað, garðyrkju eða skógrækt

25.73.10 Handverkfæri til notkunar við landbúnað, garðyrkju eða skógrækt

25.73.2 Handsagir, blöð í hvers konar sagir

25.73.20 Handsagir, blöð í hvers konar sagir

25.73.3 Önnur handverkfæri

25.73.30 Önnur handverkfæri

25.73.4 Skiptiverkfæri í handverkfæri, einnig aflknúin, eða í vélaverkfæri

25.73.40 Skiptiverkfæri í handverkfæri, einnig aflknúin, eða í vélaverkfæri

25.73.5 Mót, mótakassar til málmsteypu, mótaundirstöður, mótamynstur

25.73.50 Mót, mótakassar til málmsteypu, mótaundirstöður, mótamynstur

25.73.6 Önnur verkfæri

25.73.60 Önnur verkfæri

25.73.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á verkfærum

25.73.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á verkfærum

25.9 Aðrar málmvörur

25.91 Stáltunnur og áþekk ílát

25.91.1 Stáltunnur og áþekk ílát

25.91.11 Tankar, ámur, föt, dósir, kassar og áþekk ílát undir alls konar efni (að undanskildu gasi), úr járni eða stáli, að rúmtaki ≥ 50 l en ≤ 300 l, 
ekki með vélrænum búnaði eða hitunarbúnaði

25.91.12 Tankar, ámur, föt, dósir (fyrir utan þær sem lokað er með lóðningu eða þrykkingu), kassar og áþekk ílát undir alls konar efni (að 
undanskildu gasi), úr járni eða stáli, að rúmtaki < 50 l, ekki með vélrænum búnaði eða hitunarbúnaði

25.91.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á stáltunnum og áþekkum ílátum

25.91.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á stáltunnum og áþekkum ílátum

25.92 Léttmálmspakkningar

25.92.1 Léttmálmspakkningar

25.92.11 Dósir úr járni eða stáli, lokaðar með lóðningu eða þrykkingu, að rúmtaki < 50 l

25.92.12 Álámur, -föt, -dósir, -kassar og áþekk ílát, undir alls konar efni (að undanskildu gasi), að rúmtaki ≤ 300 l

25.92.13 Krónukorktappar, hettur og lok, úr ódýrum málmi

25.92.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á léttmálmspakkningum

25.92.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á léttmálmspakkningum
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25.93 Vír, keðjur og fjaðrir

25.93.1 Vír, keðjur og fjaðrir

25.93.11 Margþættur vír, kaplar, vírfléttur, stroffur o.þ.h., úr járni eða stáli, ekki með rafeinangrun

25.93.12 Gaddavír úr járni eða stáli, margþættur vír, kaplar, vírfléttur o.þ.h. úr kopar eða áli, ekki með rafeinangrun

25.93.13 Dúkur, grindur, netefni og girðingaefni, úr járn-, stál- eða koparvír, möskvateygður málmur úr járni, stáli eða kopar

25.93.14 Naglar, stifti, teiknibólur, hefti og áþekkar vörur

25.93.15 Vír, stengur, leiðslur, plötur, rafskaut, húðað eða fyllt með flæðiefni (flúxi)

25.93.16 Fjaðrir og fjaðrablöð, úr járni eða stáli, koparfjaðrir

25.93.17 Keðjur (þó ekki liðhlekkjakeðjur) og hlutar til þeirra

25.93.18 Saumnálar, bandprjónar, dragnálar, heklunálar, hannyrðateinar og áþekkar vörur til handavinnu, úr járni eða stáli, öryggisnælur og aðrar 
nælur úr járni eða stáli, ót.a.

25.93.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vír, keðjum og fjöðrum

25.93.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vír, keðjum og fjöðrum

25.94 Boltar og skrúfur

25.94.1 Boltar og skrúfur

25.94.11 Boltar úr járni eða stáli með skrúfgangi, ót.a.

25.94.12 Boltar úr járni eða stáli án skrúfgangs, ót.a.

25.94.13 Boltar úr kopar, með eða án skrúfgangs

25.94.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á boltum og skrúfum

25.94.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á boltum og skrúfum

25.99 Aðrar málmvörur, ót.a.

25.99.1 Málmvörur fyrir baðherbergi og eldhús

25.99.11 Vaskar, handlaugar, baðker og önnur hreinlætistæki og hlutar til þeirra, úr járni, stáli, kopar eða áli

25.99.12 Borð- og eldhúsbúnaður eða búsáhöld og hlutar til þeirra, úr járni, stáli, kopar eða áli

25.99.2 Aðrar vörur úr ódýrum málmi

25.99.21 Brynvarðir eða styrktir peningaskápar, rammgerðar hirslur og dyr og læsingar fyrir geymsluklefa, peninga- og skjalaskápa o.þ.h., úr 
ódýrum málmi

25.99.22 Pappírsbakkar, handritshaldarar, pennabakkar, stimpilsstandar og svipaður skrifstofu- eða skrifborðsbúnaður, úr ódýrum málmi, annar 
en skrifstofuhúsgögn

25.99.23 Útbúnaður fyrir lausblaðabindi eða spjaldskrár, bréfaklemmur og svipaðar skrifstofuvörur, og hefti í lengjum, úr ódýrum málmi

25.99.24 Myndastyttur og aðrir skrautmunir og ljósmyndir, rammar fyrir ljósmyndir eða þess háttar og spegla, úr ódýrum málmi

25.99.25 Hespur, rammar með hespum, lássylgjur, lássylgjuhespur, krókar, lykkjur, hringir o.þ.h., úr ódýrum málmi, sem er notað fyrir fatnað, 
skófatnað, yfirbreiðslur, handtöskur, ferðabúnað eða aðrar tilbúnar vörur, hol- eða klaufhnoð úr ódýrum málmi, tölur og pallíettur úr 
ódýrum málmi

25.99.26 Skips- eða bátsskrúfur og blöð til þeirra

25.99.29 Aðrar vörur úr ódýrum málmi, ót.a.

25.99.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum málmvörum, ót.a.

25.99.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum málmvörum, ót.a.

26 Tölvur, rafeindavörur og optískar vörur
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26.1 Rafeindaíhlutir og spjöld

26.11 Rafeindaíhlutir

26.11.1 Rafeindalampar með heitu, köldu eða ljósnæmu bakskauti, þ.m.t. myndlampar

26.11.11 Sjónvarpsmyndlampar, sjónvarpsmyndavélalampar, aðrir myndlampar

26.11.12 Örbylgjuvakar, örbylgjulampar og aðrir lampar

26.11.2 Tvistar (díóður) og smárar

26.11.21 Tvistar (díóður), smárar, afriðlar, díakkar (e. diacs) og tríakkar (e. triacs)

26.11.22 Hálfleiðaratæki, ljósdíóður, uppsettir þrýstirafkristallar, hlutar til þeirra

26.11.3 Rafeindasamrásir

26.11.30 Rafeindasamrásir

26.11.4 Hlutar til rafeindaloka og -lampa og annarra íhluta rafeindatækja, ót.a.

26.11.40 Hlutar til rafeindaloka og -lampa og annarra íhluta rafeindatækja, ót.a.

26.11.5 Auðar prentplötur

26.11.50 Auðar prentplötur

26.11.9 Þjónusta í tengslum við framleiðslu á rafeindasamrásum, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rafeindaíhlutum

26.11.91 Þjónusta í tengslum við framleiðslu rafeindasamrása

26.11.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rafeindaíhlutum

26.12 Fullbúin rafeindaspjöld

26.12.1 Fullbúnar prentrásir

26.12.10 Fullbúnar prentrásir

26.12.2 Hljóð-, myndbands- og netkerfiskort og áþekk kort fyrir sjálfvirkar gagnavinnsluvélar

26.12.20 Hljóð-, myndbands- og netkerfiskort og áþekk kort fyrir sjálfvirkar gagnavinnsluvélar

26.12.3 Snjallkort

26.12.30 Snjallkort

26.12.9 Þjónusta tengd prentun rása, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á fullbúnum rafeindaspjöldum

26.12.91 Þjónusta tengd prentun rása og örsamsetningum á prentrásir

26.12.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á fullbúnum rafeindaspjöldum

26.2 Tölvur og jaðarbúnaður

26.20 Tölvur og jaðarbúnaður

26.20.1 Tölvubúnaður og íhlutir og aukabúnaður til þeirra

26.20.11 Færanlegar sjálfvirkar gagnavinnsluvélar, ≤ 10 kg að þyngd, s.s. fartölvur og fistölvur, persónulegur, stafrænn hjálparbúnaður og 
áþekkar tölvur

26.20.12 Kassauppgjörsvélar, hraðbankar og áþekkar vélar sem hægt er að tengja við gagnavinnsluvél eða netkerfi

26.20.13 Sjálfvirkar, stafrænar gagnavinnsluvélar sem hafa í sama vélarhúsi a.m.k. miðverk og ílags- og frálagseiningu, einnig samtengdar

26.20.14 Sjálfvirkar, stafrænar gagnavinnsluvélar í formi kerfa

26.20.15 Aðrar sjálfvirkar, stafrænar gagnavinnsluvélar, einnig þær sem hafa að geyma í sama vélarhúsi eina eða tvær eftirtalinna gerða eininga: 
geymslueiningar, inntakseiningar, úttakseiningar
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26.20.16 Inn- eða úttakseiningar, einnig þær sem hafa að geyma geymslueiningar í sama vélarhúsi

26.20.17 Skjáir og myndsýningartæki, aðallega notuð í sjálfvirkum gagnavinnslukerfum

26.20.18 Einingar sem framkvæma tvær eða fleiri eftirfarandi aðgerða: prentun, skönnun, ljósritun og sendingu símbréfa

26.20.2 Geymslueiningar og önnur geymsluminni

26.20.21 Geymslueiningar

26.20.22 Geymin hálfleiðaraminni

26.20.3 Aðrar einingar sjálfvirkra gagnavinnsluvéla

26.20.30 Aðrar einingar sjálfvirkra gagnavinnsluvéla

26.20.4 Íhlutir og aukabúnaður fyrir tölvubúnað

26.20.40 Íhlutir og aukabúnaður fyrir tölvubúnað

26.20.9 Þjónusta tengd framleiðslu tölva og jaðarbúnaðar, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tölvum og jaðarbúnaði

26.20.91 Þjónusta tengd framleiðslu á tölvum og jaðarbúnaði

26.20.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á tölvum og jaðarbúnaði

26.3 Fjarskiptabúnaður

26.30 Fjarskiptabúnaður

26.30.1 Búnaður til útvarps- og sjónvarpssendinga, sjónvarpsmyndavélar

26.30.11 Sendibúnaður með innbyggðum móttökubúnaði

26.30.12 Sendibúnaður án innbyggðs móttökubúnaðar

26.30.13 Sjónvarpsmyndavélar

26.30.2 Raftæki fyrir símtækni eða símritun, myndsímar

26.30.21 Tæki fyrir línusíma með snúrulausum handtólum

26.30.22 Símar fyrir farsímanet eða önnur þráðlaus netkerfi

26.30.23 Önnur símtæki og búnaður til sendinga eða móttöku á máli, myndum eða öðrum gögnum, þ.m.t. búnaði fyrir samskipti í fasttengdu eða 
þráðlausu netkerfi (s.s. staðtengdu neti eða víðneti)

26.30.3 Hlutar til raftækja fyrir símtækni og símritun

26.30.30 Hlutar til raftækja fyrir símtækni og símritun

26.30.4 Loftnet og loftnetsendurkastarar af öllum gerðum og hlutar til þeirra, hlutar búnaðar til útvarps- og sjónvarpssendinga og 
sjónvarpsmyndavélar

26.30.40 Loftnet og loftnetsendurkastarar af öllum gerðum og hlutar til þeirra, hlutar búnaðar til útvarps- og sjónvarpssendinga og 
sjónvarpsmyndavélar

26.30.5 Innbrots- eða brunaviðvörunarkerfi og áþekkur búnaður

26.30.50 Innbrots- eða brunaviðvörunarkerfi og áþekkur búnaður

26.30.6 Hlutar til innbrots- eða brunaviðvörunarkerfa og áþekks búnaðar

26.30.60 Hlutar til innbrots- eða brunaviðvörunarkerfa og áþekks búnaðar

26.30.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á samskiptabúnaði

26.30.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á samskiptabúnaði

26.4 Sjónvarps-, útvarps- og hljómtæki og skyldur búnaður
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26.40 Sjónvarps-, útvarps- og hljómtæki og skyldur búnaður

26.40.1 Hljóðvarpsviðtæki

26.40.11 Hljóðvarpsviðtæki (þó ekki gerðir notaðar í vélknúin ökutæki), einnig með sameinuðum búnaði til hljóðupptöku eða hljóðflutnings eða 
klukku

26.40.12 Hljóðvarpsviðtæki sem ekki er hægt að starfrækja án ytri orkugjafa, af þeirri gerð sem notuð er í vélknúin ökutæki

26.40.2 Sjónvarpsviðtæki, einnig með sameinuðum búnaði hljóðvarpsviðtækis eða til hljóð- eða myndupptöku eða myndflutnings

26.40.20 Sjónvarpsviðtæki, einnig með sameinuðum búnaði hljóðvarpsviðtækis eða til hljóð- eða myndupptöku eða myndflutnings

26.40.3 Búnaður til hljóð- og myndupptöku og myndflutnings

26.40.31 Plötuspilarar, segulbandsspilarar, kassettutæki og önnur hljómflutningstæki

26.40.32 Segulbandsupptökutæki og önnur hljóðupptökutæki

26.40.33 Myndbandsupptökutæki og annar búnaður til myndupptöku eða myndflutnings

26.40.34 Skjáir og myndsýningartæki, ekki með innbyggðum sjónvarpsmóttökubúnaði og ekki aðallega notuð í sjálfvirkum gagnavinnslukerfum

26.40.4 Hljóðnemar, hátalarar, móttökubúnaður fyrir þráðlaus talfjarskipti eða símritun

26.40.41 Hljóðnemar og standar fyrir þá

26.40.42 Hátalarar, heyrnartól, eyrnatól og sambyggð hljóðnema- /hátalarasett

26.40.43 Lágtíðnirafmagnarar, hljóðmagnarar

26.40.44 Móttökutæki fyrir þráðlaus talfjarskipti eða símritun, ót.a.

26.40.5 Hlutar til hljóm- og myndflutningstækja

26.40.51 Íhlutir og aukabúnaður fyrir hljóm- og myndflutningstæki

26.40.52 Hlutar til móttökutækja fyrir þráðlaus fjarskipti og -senda

26.40.6 Leikjatölvur (sem tengjast sjónvarpsviðtæki eða eru með áfestum skjá) og aðrir færnileikir eða spilatæki með rafeindaskjá

26.40.60 Leikjatölvur (sem tengjast sjónvarpsviðtæki eða eru með áfestum skjá) og aðrir færnileikir eða spilatæki með rafeindaskjá

26.40.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rafeindatækni fyrir almenna neytendur

26.40.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rafeindatækni fyrir almenna neytendur

26.5 Mælinga-, prófana- og leiðsögubúnaður, úr og klukkur

26.51 Mælinga-, prófana- og leiðsögubúnaður

26.51.1 Leiðsögutæki og áþekkur búnaður til veðurathugana og jarðeðlisfræðirannsókna

26.51.11 Áttavitar, önnur leiðsögutæki og -búnaður

26.51.12 Hornamælar og snúningshraðamælar (e. tachometers), önnur tæki og búnaður til landmælinga, vatnamælinga, haffræðirannsókna, 
vatnafræðirannsókna, veðurfræðirannsókna eða jarðeðlisfræðilegra rannsókna

26.51.2 Ratsjár- og radíómiðunarbúnaður

26.51.20 Ratsjár- og radíómiðunarbúnaður

26.51.3 Nákvæmnisvogir, áhöld til teiknunar, útreiknings, lengdarmælinga o.þ.h.

26.51.31 Vogir með 5 cg nákvæmni eða meiri

26.51.32 Teikniborð og teiknivélar og önnur áhöld til teiknunar, afmörkunar eða útreiknings

26.51.33 Mælitæki til að mæla lengd, handvirk (þ.m.t. míkrómælar og rennimál), ót.a.
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26.51.4 Tæki til að mæla rafmagn eða jónandi geislun

26.51.41 Áhöld og tækjabúnaður til að mæla eða greina jónandi geislun

26.51.42 Sveiflusjár og litrófsgreiningartæki fyrir bakskautsgeisla

26.51.43 Tæki til að mæla rafmagn án skráningarbúnaðar

26.51.44 Tæki og búnaður fyrir fjarskipti

26.51.45 Tæki og búnaður til að mæla eða hafa eftirlit með rafmagni, ót.a.

26.51.5 Tæki til að hafa eftirlit með öðrum eðlisfræðilegum eiginleikum

26.51.51 Flotvogir, hitamælar, háhitamælar, loftvogir, rakamælar og þurrkmælar

26.51.52 Tæki til að mæla eða hafa eftirlit með flæði, hæð, þrýstingi eða öðrum breytum í vökvum eða gasi

26.51.53 Tæki og búnaður til eðlisfræðilegrar eða efnafræðilegrar greiningar, ót.a.

26.51.6 Önnur tæki eða búnaður til til mælinga, eftirlits og prófana

26.51.61 Smásjár (þó ekki ljóssmásjár) og ljósbeygjutæki

26.51.62 Vélar og tæki til að prófa vélræna eiginleika efna

26.51.63 Notkunar- og framleiðslumælar fyrir gas, vökva eða rafmagn

26.51.64 Snúningsteljarar og framleiðsluteljarar, ökugjaldsmælar, hraðamælar og snúningshraðamælar

26.51.65 Áhöld og tækjabúnaður til sjálfvirkrar stillingar og stjórnunar, vökva- eða loftknúin

26.51.66 Tæki, búnaður og vélar til mælinga eða eftirlits, ót.a.

26.51.7 Hitastillar, þrýstistillar og önnur tæki og búnaður til sjálfvirkrar stillingar og stjórnunar

26.51.70 Hitastillar, þrýstijafnarar og önnur tæki og búnaður til sjálfvirkrar stillingar og stjórnunar

26.51.8 Íhlutir og aukabúnaður fyrir mælinga-, prófana- og leiðsögubúnað

26.51.81 Hlutar til ratsjár- og radíómiðunarbúnaðar

26.51.82 Íhlutir og aukabúnaður til varanna í 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 og 26.51.5, örsniðlar, hlutar ót.a.

26.51.83 Íhlutir og aukabúnaður fyrir smásjár (annarra en ljóssmásjáa) og ljósbeygjutæki

26.51.84 Íhlutir og aukabúnaður til varanna í 26.51.63 og 26.51.64

26.51.85 Íhlutir og aukabúnaður til tækjanna og búnaðarins í 26.51.65, 26.51.66 og 26.51.70

26.51.86 Íhlutir og aukabúnaður til tækjanna og búnaðarins í 26.51.11 og 26.51.62

26.51.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á mælinga-, prófana- og leiðsögubúnaði

26.51.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á mælinga-, prófana- og leiðsögubúnaði

26.52 Úr og klukkur

26.52.1 Úr og klukkur, þó ekki úrverk og hlutar til þeirra

26.52.11 Armbandsúr, vasaúr, með kassa úr góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi

26.52.12 Önnur armbandsúr, vasaúr og önnur úr, þ.m.t. skeiðúr

26.52.13 Mælaborðsklukkur og áþekkar klukkur fyrir ökutæki

26.52.14 Klukkur með úrverki, vekjaraklukkur og veggklukkur, aðrar klukkur

26.52.2 Úr- og klukkuverk og hlutar

26.52.21 Úr- og klukkuverk

26.52.22 Úr- og klukkukassar og hlutar til þeirra

26.52.23 Aðrir klukkna- og úrahlutar

26.52.24 Tímaritar, tímaupptökutæki, stöðumælar, tímarofar með klukkuverki eða úrverki
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26.52.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á úrum og klukkum

26.52.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á úrum og klukkum

26.6 Búnaður til geislunar, raftækjabúnaður til lækninga og meðferðar

26.60 Búnaður til geislunar, raftækjabúnaður til lækninga og meðferðar

26.60.1 Búnaður til geislunar, raftækjabúnaður til lækninga og meðferðar

26.60.11 Tækjabúnaður sem byggir á notkun röntgengeisla eða alfa-, beta- eða gammageisla

26.60.12 Rafeindatæki til sjúkdómsgreiningar sem notuð eru í læknavísindum

26.60.13 Geislatæki fyrir útfjólubláa eða innrauða geisla til lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga

26.60.14 Gangráðar, heyrnartæki

26.60.9 Þjónusta tengd framleiðslu á lækningatækjum, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á búnaði til geislunar, raftækjabúnaði til 
lækninga og meðferðar

26.60.91 Þjónusta tengd framleiðslu á lækningatækjum

26.60.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á geislunar- og raftækjabúnaði til lækninga og meðferðar

26.7 Sjóntæki og ljósmyndabúnaður

26.70 Sjóntæki og ljósmyndabúnaður

26.70.1 Ljósmyndabúnaður og hlutar til hans

26.70.11 Linsur fyrir myndavélar, myndvarpa eða ljósmyndastækkara eða -smækkara

26.70.12 Myndavélar til að búa til prentplötur eða prentvalsa, myndavélar til að mynda skjöl á örfilmur, örfisjur o.þ.h.

26.70.13 Stafrænar myndavélar

26.70.14 Skyndiljósmyndavélar og aðrar ljósmyndavélar

26.70.15 Kvikmyndavélar

26.70.16 Kvikmyndasýningavélar

26.70.19 Annar ljósmyndabúnaður, íhlutir og aukabúnaður fyrir ljósmyndabúnað

26.70.2 Önnur sjóntæki og hlutar til þeirra

26.70.21 Þynnur og plötur úr ljósskautandi efni, linsur, strendingar, speglar og aðrir optískir hlutir (þó ekki gler sem ekki hefur verið optískt 
unnið), einnig uppsett, nema fyrir myndavélar, myndsýningartæki eða ljósmyndastækkara eða -smækkara

26.70.22 Sjónaukar fyrir bæði augu eða annað og aðrir ljósfræðilegir sjónaukar, önnur stjörnufræðileg tæki, ljóssmásjár

26.70.23 Vökvakristalsbúnaður, leysitæki, þó ekki leysidíóður, önnur sjóntæki og tækjabúnaður, ót.a.

26.70.24 Optísk mælinga- og prófunartæki og tól

26.70.25 Íhlutir og aukabúnaður fyrir sjónauka fyrir bæði augu eða annað og aðra optíska sjónauka, og fyrir önnur stjörnufræðileg tæki og 
ljóssmásjár

26.70.26 Íhlutir og aukabúnaður fyrir vökvakristalsbúnað, leysitæki (þó ekki leysidíóður), önnur sjóntæki og tækjabúnað, ót.a.

26.70.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sjóntækjum og ljósmyndabúnaði

26.70.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sjóntækjum og ljósmyndabúnaði

26.8 Segulmiðlar og optískir miðlar

26.80 Segulmiðlar og optískir miðlar

26.80.1 Segulmiðlar og optískir miðlar

26.80.11 Segulmiðill, ekki uppátekinn, þó ekki kort með segulræmu
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26.80.12 Optískir miðlar, óáteknir

26.80.13 Aðrir upptökumiðlar, þ.m.t. mót og frumgerðir til framleiðslu á diskum

26.80.14 Kort með segulræmu

26.80.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á segulmiðlum og optískum miðlum

26.80.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á segulmiðlum og optískum miðlum

27 Rafbúnaður

27.1 Rafhreyflar, rafalar, spennubreytar og dreifi- og stjórnbúnaður fyrir rafmagn

27.11 Rafhreyflar, rafalar og spennubreytar

27.11.1 Hreyflar með útafli ≤ 37,5 W, aðrir jafnstraumshreyflar, jafnstraumsrafalar

27.11.10 Hreyflar með útafli ≤ 37,5 W, aðrir jafnstraumshreyflar, jafnstraumsrafalar

27.11.2 Alstraumsrafhreyflar með útafli > 37,5 W, aðrir riðstraumshreyflar, riðstraumsrafalar

27.11.21 Alstraumsrafhreyflar með útafli > 37,5 W

27.11.22 Riðstraumshreyflar, einfasa

27.11.23 Riðstraumshreyflar, fjölfasa með útafli ≤ 750 W

27.11.24 Riðstraumshreyflar, fjölfasa með útafli > 750 W en ≤ 75 kW

27.11.25 Riðstraumshreyflar, fjölfasa með útafli > 75 kW

27.11.26 Riðstraumsrafalar

27.11.3 Rafalasamstæður og hverfistraumbreytar

27.11.31 Rafalasamstæður búnar stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju

27.11.32 Rafalasamstæður búnar hreyfli með neistakveikju, aðrar rafalasamstæður, hverfistraumbreytar

27.11.4 Rafmagnsspennubreytar

27.11.41 Vökvatorleiðispennubreytar

27.11.42 Aðrir spennubreytar, með afl ≤ 16 kVA

27.11.43 Aðrir spennubreytar, með afl > 16 kVA

27.11.5 Straumfestar í úrhleðslulampa eða -rör, önnur spanöld

27.11.50 Straumfestar í úrhleðslulampa eða -rör, önnur spanöld

27.11.6 Hlutar til rafhreyfla, rafala og spennubreyta

27.11.61 Hlutar notaðir í rafhreyfla og rafala

27.11.62 Hlutar til spennubreyta og spanalda

27.11.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rafhreyflum, rafölum og spennubreytum

27.11.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rafhreyflum, rafölum og spennubreytum

27.12 Dreifi- og stjórnbúnaður fyrir rafkerfi

27.12.1 Búnaður til að tengja, rjúfa eða vernda rafrásir, fyrir > 1000 V spennu

27.12.10 Búnaður til að tengja, rjúfa eða vernda rafrásir, fyrir > 1000 V spennu

27.12.2 Búnaður til að tengja, rjúfa eða vernda rafrásir, fyrir ≤ 1000 V spennu

27.12.21 Vör, fyrir ≤ 1000 V spennu

27.12.22 Sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir, fyrir ≤ 1000 V spennu

27.12.23 Búnaður til að vernda rafrásir, ót.a., fyrir ≤ 1000 V spennu

27.12.24 Liðar fyrir ≤ 1000 V spennu

27.12.3 Töflur
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27.12.31 Töflur og aðrar undirstöður, með rafbúnaði til að tengja eða vernda tæki, fyrir ≤ 1000 V spennu

27.12.32 Töflur og aðrar undirstöður, með rafbúnaði til að tengja eða vernda tæki, fyrir > 1000 V spennu

27.12.4 Hlutar til dreifi- og stjórnbúnaðar fyrir rafkerfi

27.12.40 Hlutar til dreifi- og stjórnbúnaðar fyrir rafkerfi

27.12.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á dreifi- og stjórnbúnaði fyrir rafkerfi

27.12.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á dreifi- og stjórnbúnaði fyrir rafkerfi

27.2 Rafhlöður og rafgeymar

27.20 Rafhlöður og rafgeymar

27.20.1 Einhlöð og einhleðslurafhlöður og hlutar til þeirra

27.20.11 Einhlöð og einhleðslurafhlöður

27.20.12 Hlutar til einhlaða og einhleðslurafhlaðna

27.20.2 Rafgeymar og hlutar til þeirra

27.20.21 Blýrafgeymar til að gangsetja strokkhreyfla

27.20.22 Blýrafgeymar, að undanskildum geymum til að gangsetja strokkhreyfla

27.20.23 Nikkelkadmíum, nikkelmálmhýdríð, litíumjón, litíumfjölliða, nikkeljárn og aðrir rafgeymar

27.20.24 Hlutar til rafgeyma, þ.m.t. skilviðir

27.20.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rafhlöðum og rafgeymum

27.20.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rafhlöðum og rafgeymum

27.3 Leiðslur, kaplar og leiðslubúnaður

27.31 Ljósleiðarar

27.31.1 Ljósleiðarar

27.31.11 Ljósleiðarar úr trefjum sem eru einangraðir þráð fyrir þráð

27.31.12 Ljóstrefjar og ljóstrefjabúnt, ljósleiðarar (þó ekki þeir sem eru einangraðir þráð fyrir þráð)

27.31.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ljósleiðurum

27.31.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ljósleiðurum

27.32 Aðrir rafeinda- og rafmagnsvírar og kaplar

27.32.1 Aðrir rafeinda- og rafmagnsvírar og kaplar

27.32.11 Einangraður vafvír

27.32.12 Samása kaplar og aðrir samása rafleiðarar

27.32.13 Aðrir rafmagnsleiðarar fyrir ≤ 1000 V spennu

27.32.14 Aðrir rafmagnsleiðarar fyrir > 1000 V spennu

27.32.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum rafvírum og -köplum

27.32.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum rafvírum og -köplum

27.33 Leiðslubúnaður

27.33.1 Leiðslubúnaður

27.33.11 Rofar fyrir ≤ 1000 V spennu

27.33.12 Peruhöldur fyrir ≤ 1000 V spennu

27.33.13 Klær, innstungur og önnur tæki til að tengja, rjúfa eða vernda rafrásir, ót.a.



20.8.2015 Nr. 46/603EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kóði Vöruliðir

27.33.14 Einangrandi tengihlutir úr plasti í rafmagnsvélar

27.33.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á leiðslubúnaði

27.33.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á leiðslubúnaði

27.4 Rafljósabúnaður

27.40 Rafljósabúnaður

27.40.1 Rafmagnsgló- eða úrhleðslulampar, bogalampar

27.40.11 Lampasamlokur

27.40.12 Volframhalógenglólampar, að undanskildum útfjólubláum eða innrauðum lömpum

27.40.13 Glólampar fyrir ≤ 200 W afl og > 100 V spennu, ót.a.

27.40.14 Glólampar, ót.a.

27.40.15 Úrhleðslulampar, útfjólubláir eða innrauðir lampar, bogalampar

27.40.2 Lampar og ljósabúnaður

27.40.21 Ferðaraflampar sem ganga fyrir þurrrafhlöðum, geymum, segulrafölum

27.40.22 Raflampar á borð, skrifborð, náttborð eða gólf

27.40.23 Lampar og ljósabúnaður, ekki fyrir rafmagn

27.40.24 Ljósaskilti, ljósanafnskilti o.þ.h.

27.40.25 Ljósakrónur og annar rafljósabúnaður fyrir loft eða veggi

27.40.3 Aðrir lampar og ljósabúnaður

27.40.30 Aðrir lampar og ljósabúnaður

27.40.4 Hlutar til lampa og ljósabúnaðar

27.40.41 Hlutar til gló- og úrhleðslulampa

27.40.42 Hlutar til lampa og ljósabúnaðar

27.40.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rafljósabúnaði

27.40.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rafljósabúnaði

27.5 Heimilistæki

27.51 Rafmagnstæki til heimilisnota

27.51.1 Kæliskápar og frystar, þvottavélar, rafmagnsábreiður, viftur

27.51.11 Kæliskápar og frystar, til heimilisnota

27.51.12 Uppþvottavélar, til heimilisnota

27.51.13 Þvottavélar og þurrkarar, til heimilisnota

27.51.14 Rafmagnsábreiður

27.51.15 Viftur og loftræstiháfar eða gufugleypar, til heimilisnota

27.51.2 Önnur rafknúin heimilistæki, ót.a.

27.51.21 Rafmagnsheimilistæki, með sjálfstæðum rafhreyfli

27.51.22 Rakvélar, tæki til að fjarlægja hár og hárklippur, með sjálfstæðum rafhreyfli

27.51.23 Rafhituð hársnyrtitæki og handþurrkur, rafmagnsstraujárn

27.51.24 Önnur rafhituð tæki

27.51.25 Rafknúnir vatnshitarar (gegnumstreymishitarar), hitakútar og hitastautar

27.51.26 Rafmagnsbúnaður til hitunar á rými og jarðvegi

27.51.27 Örbylgjuofnar
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27.51.28 Aðrir ofnar, eldavélar, eldunarhellur, suðuhellur, grill og rafmagnspönnur

27.51.29 Rafmagnshitaviðnám

27.51.3 Hlutar til rafknúinna heimilistækja

27.51.30 Hlutar til rafknúinna heimilistækja

27.51.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rafmagnsheimilistækjum

27.51.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á rafmagnsheimilistækjum

27.52 Heimilistæki önnur en rafknúin

27.52.1 Eldunar- og hitunartæki til heimilisnota, önnur en rafknúin

27.52.11 Eldunartæki til heimilisnota og diskahitarar, úr járni, stáli eða kopar, önnur en rafknúin

27.52.12 Önnur heimilistæki, fyrir gas eða bæði fyrir gas og annað eldsneyti, fyrir fljótandi eldsneyti eða fast eldsneyti

27.52.13 Lofthitarar eða heitaloftsdreifarar, ót.a., úr járni eða stáli, ekki fyrir rafmagn

27.52.14 Hrað- eða geymavatnshitarar, ekki rafknúnir

27.52.2 Hlutar til ofna, eldavéla, diskahitara og áþekkra heimilstækja, ekki rafknúinna

27.52.20 Hlutar til ofna, eldavéla, diskahitara og áþekkra heimilstækja, ekki rafknúinna

27.52.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á heimilistækjum, ekki rafknúnum

27.52.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á heimilistækjum, ekki rafknúnum

27.9 Annar rafbúnaður

27.90 Annar rafbúnaður

27.90.1 Önnur raftæki og hlutar til þeirra

27.90.11 Rafmagnsvélar og tækjabúnaður, til sérstakra nota

27.90.12 Rafmagnseinangrarar, einangrandi tengihlutir í rafmagnsvélar eða búnað, rafmagnsrör

27.90.13 Kolskaut og aðrar vörur úr grafíti eða öðru kolefni til rafmagnsnotkunar

27.90.2 Merkjatöflur með vökvakristalsbúnaði eða ljósdíóðum, rafmagnshljóð- eða ljósmerkjabúnaður

27.90.20 Merkjatöflur með vökvakristalsbúnaði eða ljósdíóðum, rafmagnshljóð- eða ljósmerkjabúnaður

27.90.3 Rafáhöld til lóðunar, brösunar eða logsuðu, vélar og tæki til yfirborðsherslu og til að sprauta bráðnum málmi

27.90.31 Rafmagnsvélbúnaður og áhöld til lóðunar, brösunar eða logsuðu, rafmagnsvélar og búnaður til að sprauta bráðnum málmi eða glæddum 
málmkarbíðum

27.90.32 Hlutar til rafmagnsvélbúnaðar og áhalda til lóðunar, brösunar eða logsuðu, rafmagnsvélar og búnaður til að sprauta bráðnum málmi eða 
glæddum málmkarbíðum

27.90.33 Hlutar til annarra raftækja, rafhluta véla eða búnaðar, ót.a.

27.90.4 Önnur raftæki, ót.a.

27.90.41 Áriðill, afriðill, breytir

27.90.42 Efnarafalar

27.90.43 Yfirspennuafrás, fyrir > 1000 V spennu

27.90.44 Tækjasnúrur, framlengingarsnúrur og aðrar rafmagnssnúrur með einangrunarvír og tengibúnaði

27.90.45 Rafseglar, rafsegulkúplingar og hemlar, rafsegullyftihausar, eindahraðlar, rafmagnsmerkjavakar og annar rafbúnaður, ót.a.

27.90.5 Rafmagnsþéttar

27.90.51 Óbreytilegir þéttar til nota í 50/60 Hz riða rafrás með ≥ 0,5 kvar afl
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27.90.52 Aðrir óbreytilegir þéttar

27.90.53 Breytilegir eða stillanlegir (forstilltir) þéttar

27.90.6 Rafmagnsviðnám, þó ekki hitaviðnám

27.90.60 Rafmagnsviðnám, þó ekki hitaviðnám

27.90.7 Rafmagnsmerkja-, öryggis- eða umferðarstjórnbúnaðar fyrir járnbrautir, sporbrautir, vegi, vatnaleiðir, bílastæði, hafnarmannvirki eða 
flugvelli

27.90.70 Rafmagnsmerkja-, öryggis- eða umferðarstjórnbúnaðar fyrir járnbrautir, sporbrautir, vegi, vatnaleiðir, bílastæði, hafnarmannvirki eða 
flugvelli

27.90.8 Hlutar til rafmagnsþétta, rafmagnsviðnáma, renniviðnáma og spennudeila

27.90.81 Hlutar til rafmagnsþétta

27.90.82 Hlutar til rafmagnsviðnáma, renniviðnáma og spennudeila

27.90.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum rafbúnaði

27.90.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum rafbúnaði

28 Vélar og tæki, ót.a.

28.1 Vélbúnaður til almennra nota

28.11 Hreyflar og hverflar, þó ekki í loftför, bíla og vélhjól

28.11.1 Hreyflar, þó ekki í loftför, bíla og vélhjól

28.11.11 Utanborðsvélar fyrir knúningsafl skipa

28.11.12 Hreyflar með neistakveikju í skip, aðrir hreyflar

28.11.13 Aðrir stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju

28.11.2 Hverflar

28.11.21 Vatnsgufuhverflar og aðrir gufuhverflar

28.11.22 Vökvahverflar og vatnshjól

28.11.23 Gashverflar, þó ekki þrýstihverflar og skrúfuþotuhverflar

28.11.24 Vindhverflar

28.11.3 Hlutar til hverfla

28.11.31 Hlutar til vatnsgufuhverfla og annarra gufuhverfla

28.11.32 Hlutar til vökvahverfla og vatnshjóla, þ.m.t. gangráða

28.11.33 Hlutar til gashverfla, að undanskildum þrýsti- og skrúfuþotuhverflum

28.11.4 Hlutar til hreyfla

28.11.41 Hlutar til brunahreyfla með neistakveikju, að undanskildum hlutum í hreyfla loftfara

28.11.42 Hlutar til annarra hreyfla, ót.a.

28.11.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hreyflum og hverflum, þó ekki í loftför, ökutæki og vélhjól

28.11.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hreyflum og hverflum, þó ekki í loftför, ökutæki og vélhjól

28.12 Vökvaaflsbúnaður

28.12.1 Vökvaaflsbúnaður, þó ekki hlutir til hans

28.12.11 Línuvirkir vökva- og loftmótorar (hólkar)

28.12.12 Vökva- og loftmótorar sem snúast

28.12.13 Vökvadælur

28.12.14 Vökva- og loftventlar
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28.12.15 Vökvasamsetningar

28.12.16 Vökvakerfi

28.12.2 Hlutar til vökvaaflsbúnaðar

28.12.20 Hlutar til vökvaaflsbúnaðar

28.12.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vökvaaflsbúnaði

28.12.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vökvaaflsbúnaði

28.13 Aðrar dælur og þjöppur

28.13.1 Vökvadælur, vökvalyftur

28.13.11 Dælur fyrir eldsneyti, smurefni, kælimiðla og steypu

28.13.12 Aðrar tvívirkar ruðningsdælur fyrir vökva

28.13.13 Aðrar snúningsruðningsdælur fyrir vökva

28.13.14 Aðrar miðflóttaaflsdælur fyrir vökva, aðrar dælur

28.13.2 Loft- eða lofttæmidælur, loft- eða aðrar gasþjöppur

28.13.21 Lofttæmidælur

28.13.22 Hand- eða fótknúnar loftdælur

28.13.23 Þjöppur til nota í kælibúnað

28.13.24 Loftþjöppur á undirvagni á hjólum til dráttar

28.13.25 Hverfilþjöppur

28.13.26 Tvívirkar þjöppur með færslu

28.13.27 Snúningsþjöppur með færslu, með einum ás eða fleiri

28.13.28 Aðrar þjöppur

28.13.3 Hlutar til dæla og þjappa

28.13.31 Hlutar til dæla, hlutar til vökvalyfta

28.13.32 Hlutar til loft- eða lofttæmidæla, loft- eða gasþjappa, vifta eða gleypa

28.13.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum dælum og þjöppum

28.13.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum dælum og þjöppum

28.14 Aðrir kranar og lokar

28.14.1 Kranar, hanar, lokar og áþekk tæki fyrir pípur, katla, tanka, ker eða þess háttar

28.14.11 Þrýstiléttar, stjórnlokar, einstefnulokar og öryggislokar

28.14.12 Kranar, hanar, lokar fyrir vaska, handlaugar, skolskálar, vatnsgeyma, baðker og áþekk tæki, lokar fyrir miðstöðvarofna

28.14.13 Ferlistjórnlokar, rennilokar, kúlulokar og aðrir lokar

28.14.2 Hlutar til krana og loka og áþekkra vara

28.14.20 Hlutar til krana og loka og áþekkra vara

28.14.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum krönum og lokum

28.14.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum krönum og lokum

28.15 Legur, tannhjól, drif og drifbúnaður

28.15.1 Kúlu- eða keflalegur

28.15.10 Kúlu- eða keflalegur
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28.15.2 Aðrar legur, tannhjól, drif og drifbúnaður

28.15.21 Liðhlekkjakeðja, úr járni eða stáli

28.15.22 Drifásar (þ.m.t. kambásar og sveifarásar) og drifsveifar

28.15.23 Leguhús og ásleg

28.15.24 Tannhjól og drif, kúlu- eða keflaspindlar, gírkassar og aðrir hraðabreytar

28.15.25 Kasthjól og reimarhjól, þ.m.t. blakkir

28.15.26 Tengsli og ástengsl, þ.m.t. hjöruliðir

28.15.3 Hlutar til legna, drifa og drifbúnaðar

28.15.31 Kúlur, nálar og kefli, hlutar til kúlu- eða keflalegna

28.15.32 Hlutar til liðhlekkjakeðja úr járni eða stáli

28.15.39 Hlutar til legna og drifbúnaða, ót.a.

28.15.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á legum, tannhjólum, drifum og drifbúnaði

28.15.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á legum, tannhjólum, drifum og drifbúnaði

28.2 Annar vélbúnaður til almennra nota

28.21 Ofnar, bræðsluofnar og brennarar

28.21.1 Ofnar og brennarar og hlutar til þeirra

28.21.11 Brennarar, vélkyndarar og vélristar, vélræn öskuhreinsitæki o.þ.h.

28.21.12 Bræðsluofnar og ofnar fyrir iðnað og rannsóknarstofur, ekki rafknúnir, þ.m.t. brennsluofnar, en að undanskildum bakarofnum

28.21.13 Rafbræðslu- eða rafhitunarofnar fyrir iðnað eða rannsóknarstofur, span- eða torleiðihitunartæki

28.21.14 Hlutar til brennara, bræðsluofna og ofna

28.21.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ofnum, bræðsluofnum og brennurum

28.21.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á ofnum, bræðsluofnum og brennurum

28.22 Lyfti- og færslubúnaður

28.22.1 Lyfti- og færslubúnaður og hlutar til þeirra

28.22.11 Blakkir og lyftibúnaður, ót.a

28.22.12 Námuvindur, vindur sérstaklega hannaðar til nota neðanjarðar, aðrar vindur, koppvindur

28.22.13 Tjakkar, búnaður til að lyfta ökutækjum

28.22.14 Bómur, kranar, hreyfanlegar lyftigrindur, klofberar og kranabúnir vinnuvagnar

28.22.15 Gaffallyftarar, aðrir vinnuvagnar, dráttarvélar til nota á stöðvarpöllum járnbrauta

28.22.16 Lyftur, skúffubönd, rúllustigar og göngufæribönd

28.22.17 Loftknúnar lyftur og aðrar sívinnslulyftur og -færibönd fyrir vörur og efni

28.22.18 Aðrar vélar til að lyfta hlutum, færa þá, hlaða þeim eða losa þá

28.22.19 Hlutar til lyfti- og færslubúnaðar

28.22.2 Fötur, skóflur, gripskóflur (krabbar) og gripklær fyrir krana, gröfur o.þ.h.

28.22.20 Fötur, skóflur, gripskóflur (krabbar) og gripklær fyrir krana, gröfur o.þ.h.

28.22.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á lyfti- og færslubúnaði

28.22.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á lyfti- og færslubúnaði

28.23 Skrifstofuvélar og -búnaður (þó ekki tölvur og jaðarbúnaður)

28.23.1 Bókhaldsvélar og áþekkar vélar með reiknibúnaði
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28.23.10 Bókhaldsvélar og áþekkar vélar með reiknibúnaði

28.23.2 Skrifstofuvélar og hlutar til þeirra

28.23.21 Skrifstofuvélar

28.23.22 Íhlutir og aukabúnaður fyrir skrifstofuvélar

28.23.9 Þjónusta tengd framleiðslu á skrifstofu- og bókhaldsvélum, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skrifstofuvélum og tækjum 
(þó ekki tölvum og jaðarbúnaði)

28.23.91 Þjónusta tengd framleiðslu á skrifstofu- og bókhaldsvélum (þó ekki tölvum og jaðarbúnaði)

28.23.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skrifstofuvélum og tækjum (þó ekki tölvum og jaðarbúnaði)

28.24 Aflknúin handverkfæri

28.24.1 Rafvélræn handverkfæri, önnur vélknúin handverkfæri

28.24.11 Rafvélræn handverkfæri með sjálfstæðum rafhreyfli

28.24.12 Önnur vélknúin handverkfæri

28.24.2 Hlutar til aflknúinna handverkfæra

28.24.21 Hlutar til rafvélrænna handverkfæra með sjálfstæðum rafhreyfli

28.24.22 Hlutar til annarra vélknúinna handverkfæra

28.24.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á aflknúnum handverkfærum

28.24.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á aflknúnum handverkfærum

28.25 Kæli- og loftræstibúnaður sem ekki er til heimilisnota

28.25.1 Varmaskiptaeiningar, loftræsti-, kæli- og frystibúnaður sem ekki er til heimilisnota

28.25.11 Varmaskiptar og vélbúnaður til að breyta andrúmslofti eða öðrum lofttegundum í vökva

28.25.12 Loftræstitæki

28.25.13 Kæli- og frystibúnaður og varmadælur, þó ekki búnaður til heimilisnota

28.25.14 Vélar og tæki til síunar eða hreinsunar á gasi, ót.a.

28.25.2 Viftur, aðrar en viftur á borð, gólf, veggi, í glugga, loft eða á þök

28.25.20 Viftur, aðrar en viftur á borð, gólf, veggi, í glugga, loft eða á þök

28.25.3 Hlutar til kæli- og frystibúnaðar og varmadælna

28.25.30 Hlutar til kæli- og frystibúnaðar og varmadælna

28.25.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kæli- og loftræstibúnaði sem ekki er til heimilisnota

28.25.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á kæli- og loftræstibúnaði sem ekki er til heimilisnota

28.29 Annar vélbúnaður til almennra nota, ót.a.

28.29.1 Gasknúnir rafalar, eimunar- og síunartæki

28.29.11 Tæki til framleiðslu á gasi eða koxgasi, tæki til framleiðslu á asetýlengasi o.þ.h., vélakostur til eimingar eða hreinsunar

28.29.12 Vélar og tæki til síunar og hreinsunar á vökva

28.29.13 Olíusíur, bensínsíur og loftinntakssíur fyrir brunahreyfla

28.29.2 Vélar fyrir hreinsun, áfyllingu, pökkun eða umbúðir fyrir flöskur eða önnur ílát, slökkvitæki, úðabyssur, gufu- eða sandblástursvélar, 
pakkningar

28.29.21 Vélar fyrir hreinsun, áfyllingu, pökkun eða umbúðir fyrir flöskur eða önnur ílát

28.29.22 Slökkvitæki, úðabyssur, gufu- eða sandblástursvélar og áþekk tæki, þó ekki til nota í landbúnaði
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28.29.23 Pakkningar úr málmplötum, vélræn þétti

28.29.3 Iðnaðar- og heimilisbúnaður og annar vigtunar- og mælibúnaður

28.29.31 Vogir til notkunar í iðnaði, vogir til samfelldrar vigtunar á vörum á færibandi, fastavogir og vogir til að vigta fyrirfram ákveðna þyngd

28.29.32 Einstaklings- og heimilisvogir

28.29.39 Annar vigtunar- og mælibúnaður

28.29.4 Skilvindur, völsunarpressur og sjálfsalar

28.29.41 Skilvindur, ót.a.

28.29.42 Völsunarpressur eða aðrar völsunarvélar, þó ekki fyrir málma eða gler

28.29.43 Vörusjálfsalar

28.29.5 Uppþvottavélar, til iðnaðarnota

28.29.50 Uppþvottavélar, til iðnaðarnota

28.29.6 Vélbúnaður, ót.a., fyrir meðferð á efnum með aðferðum sem fela í sér hitabreytingu

28.29.60 Vélbúnaður, ót.a., fyrir meðferð á efnum með aðferðum sem fela í sér hitabreytingu

28.29.7 Órafknúinn vélbúnaður og áhöld til lóðunar, brösunar eða logsuðu og hlutar til þeirra, gashitaðar vélar og tæki til yfirborðsherslu

28.29.70 Órafknúinn vélbúnaður og áhöld til lóðunar, brösunar eða logsuðu og hlutar til þeirra, gashitaðar vélar og tæki til yfirborðsherslu

28.29.8 Hlutar til annars vélbúnaðar til almennra nota, ót.a.

28.29.81 Hlutar til gas- eða koxgasrafala

28.29.82 Hlutar til skilvindna, hlutar vél- eða tækjabúnaðar til síunar eða hreinsunar á vökva eða gasi

28.29.83 Hlutar til völsunarpressna eða annarra völsunarvéla, hlutar til úðunartækja, lóð fyrir vogir

28.29.84 Vélahlutir, ekki búnir raftengingum, ót.a.

28.29.85 Hlutar til uppþvottavéla og vélbúnaðar fyrir hreinsun, áfyllingu, pökkun eða umbúðir

28.29.86 Hlutar til órafknúins vélbúnaðar og áhalda fyrir lóðun, brösun eða logsuðu, gashitaðar vélar og tæki til yfirborðsherslu

28.29.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum vélbúnaði til almennra nota, ót.a.

28.29.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum vélbúnaði til almennra nota, ót.a.

28.3 Vélar til nota í landbúnaði og skógrækt

28.30 Vélar til nota í landbúnaði og skógrækt

28.30.1 Dráttarvélar stjórnað af gangandi manni

28.30.10 Dráttarvélar stjórnað af gangandi manni

28.30.2 Aðrar landbúnaðardráttarvélar

28.30.21 Dráttarvélar með vélarafli ≤ 37 kW

28.30.22 Dráttarvélar með vélarafli > 37 kW en ≤ 59 kW

28.30.23 Dráttarvélar með vélarafli > 59 kW

28.30.3 Jarðvinnsluvélar

28.30.31 Plógar

28.30.32 Herfi, jarðvegslosarar, tætarar, illgresisherfi og hreykivélar

28.30.33 Vélar til að sá, planta og umplanta

28.30.34 Mykjudreifarar og áburðardreifarar
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28.30.39 Aðra jarðvinnsluvélar

28.30.4 Sláttuvélar fyrir grasflatir, almenningsgarða eða íþróttavelli

28.30.40 Sláttuvélar fyrir grasflatir, almenningsgarða eða íþróttavelli

28.30.5 Uppskeruvélar

28.30.51 Sláttuvélar (þ.m.t. sláttugreiður á dráttarvélar), ót.a.

28.30.52 Heyvinnuvélar

28.30.53 Hálm- eða fóðurbaggavélar, þ.m.t. baggatínur

28.30.54 Rótar- eða hnýðisuppskeruvélar

28.30.59 Uppskeru- og þreskivélar, ót.a.

28.30.6 Vélar til sprautunar, dreifingar eða úðunar á vökvum eða dufti til notkunar við landbúnað eða garðyrkju

28.30.60 Vélar til sprautunar, dreifingar eða úðunar á vökvum eða dufti til notkunar við landbúnað eða garðyrkju

28.30.7 Sjálfhlaðandi og sjálflosandi eftir- og festivagnar til nota í landbúnaði

28.30.70 Sjálfhlaðandi og sjálflosandi eftir og festivagnar til nota í landbúnaði

28.30.8 Aðrar landbúnaðarvélar

28.30.81 Vélar til að hreinsa, aðgreina eða flokka egg, aldin eða aðrar landbúnaðarafurðir, þó ekki fræ, korn eða þurrkaða belgávexti

28.30.82 Mjaltavélar

28.30.83 Fóðurblöndunarvélar

28.30.84 Útungunarvélar og ungamæður

28.30.85 Vél til alifuglaræktar

28.30.86 Vélar til landbúnaðar, garðyrkju, skógræktar, alifugla- eða býflugnaræktar, ót.a.

28.30.9 Hlutar til landbúnaðarvéla og -tækja, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á landbúnaðarvélum og vélum til að nota í 
skógrækt

28.30.91 Hlutar til uppskeru- og þreskivéla, ót.a.

28.30.92 Hlutar til jarðvinnsluvéla

28.30.93 Hlutar til annarra landbúnaðarvéla

28.30.94 Hlutar til mjaltavéla og véla fyrir mjólkurbú, ót.a.

28.30.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á landbúnaðar- og skógræktarvélum

28.4 Vélar til mótunar á málmi og smíðavélar

28.41 Vélar til mótunar á málmi

28.41.1 Smíðavélar til að vinna málm, leysigeislastýrðar o.þ.h., vélsmíðamiðstöðvar til að vinna málm o.þ.h.

28.41.11 Smíðavélar til að vinna málm með efnistöku með leysigeisla, úthljóði, vatnsbunu o.þ.h.

28.41.12 Vélsmíðamiðstöðvar, vélbúnaður til mannvirkjagerðar og fjölstöðufærsluvélar, til að vinna málm

28.41.2 Rennibekkir, smíðavélar til að gata og fræsa til að vinna málm

28.41.21 Rennibekkir til að vinna málm

28.41.22 Smíðavélar til að bora, gata eða fræsa málm, smíðavélar til að snitta eða skrúfuskera málm, ót.a.

28.41.23 Smíðavélar til að slétta, skerpa, slípa eða á annan hátt fínpússa málm

28.41.24 Smíðavélar til að hefla, saga, skera af eða á annan hátt skera málm

28.41.3 Aðrar smíðavélar til að vinna málm

28.41.31 Vélar til að beygja, brjóta saman og rétta málm
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28.41.32 Vélar til að gata og skora málm

28.41.33 Vélar til eldsmíði eða stönsunar og hömrunar, vökvapressur og pressur til að vinna málm, ót.a.

28.41.34 Smíðavélar, ót.a., til að vinna málm, glæddan málm eða keramíkmelmi, án þess að efni sé fjarlægt

28.41.4 Íhlutir og aukabúnaður fyrir smíðavélar til að vinna málm

28.41.40 Íhlutir og aukabúnaður fyrir smíðavélar til að vinna málm

28.41.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum til mótunar á málmi

28.41.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum til mótunar á málmi

28.49 Aðrar smíðavélar

28.49.1 Vélar til að vinna stein, við og áþekk hörð efni

28.49.11 Vélar til að vinna stein, leir, steinsteypu eða áþekk jarðefni eða til kaldvinnslu á gleri

28.49.12 Vélar til að vinna við, kork, bein, harðgúmmí, harðplast og áþekk hörð efni, rafhúðunarvélar

28.49.13 Staðbundnir snúningsborar eða snúningshöggborar, fræsarar, hnoðvélar, málmplötuklippur

28.49.2 Verkfærafestingar

28.49.21 Verkfærafestingar og sjálfopnandi skurðarhausar fyrir smíðavélar

28.49.22 Efnisfestingar fyrir smíðavélar

28.49.23 Deilihausar og annar sérhæfður aukabúnaður fyrir smíðavélar

28.49.24 Íhlutir og aukabúnaður fyrir vélar til að vinna við, kork, stein, harðgúmmí og áþekk hörð efni

28.49.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum smíðavélum

28.49.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum smíðavélum

28.9 Aðrar sérhæfðar vélar

28.91 Vélar til málmvinnslu

28.91.1 Vélar til málmvinnslu og hlutar til þeirra

28.91.11 Málmbræðsluofnar, bræðslusleifar, hleifamót og steypusmíðavélar, málmvölsunarvélar

28.91.12 Hlutar til véla til málmvinnslu, hlutar til málmvölsunarvéla

28.91.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum til málmvinnslu

28.91.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum til málmvinnslu

28.92 Vélar fyrir námugröft, námuvinnslu og mannvirkjagerð

28.92.1 Vélar fyrir námugröft

28.92.11 Lyftur og færibrautir sem ganga sleitulaust, til nota neðanjarðar

28.92.12 Vélar til að brjóta kol eða grjót og til að bora göng, aðrar vélar og tæki til borunar

28.92.2 Annar sjálfknúinn vélbúnaður til að færa, hefla, jafna, skafa, grafa, þjappa, binda eða vinna mold, steinefni eða málmgrýti (þ.m.t. 
jarðýtur, vélskóflur og valtarar)

28.92.21 Sjálfknúnar jarðýtur

28.92.22 Sjálfknúnir vegheflar og jöfnunarvélar, skafarar

28.92.23 Sjálfknúnar vélþjöppur og valtarar

28.92.24 Sjálfknúin framhleðslutæki (e. front-end shovel loaders)

28.92.25 Sjálfknúnar vélskóflur, gröfur, ámokstursvélar með yfirbyggingu sem snúist getur 360 gráður, þó ekki framhleðslutæki
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28.92.26 Aðrar sjálfknúnar vélskóflur, gröfur og ámokstursvélar, annar sjálfknúinn vélbúnaður til námuvinnslu

28.92.27 Ýtublöð

28.92.28 Sturtubílar, til nota utan þjóðvega

28.92.3 Aðrar vélar til graftar

28.92.30 Aðrar vélar til graftar

28.92.4 Vélar til að flokka, mala, blanda og á áþekkan hátt meðhöndla jarðveg, grjót, málmgrýti og önnur jarðefni í föstu formi

28.92.40 Vélar til að flokka, mala, blanda og á áþekkan hátt meðhöndla jarðveg, grjót, málmgrýti og önnur jarðefni í föstu formi

28.92.5 Beltadráttarvélar

28.92.50 Beltadráttarvélar

28.92.6 Hlutar til véla fyrir námuvinnslu, grjótnám og mannvirkjagerð

28.92.61 Hlutar til bor- eða brunnavéla eða gröfur, hlutar til krana

28.92.62 Hlutar til véla til að flokka, mala eða á annan hátt meðhöndla jarðveg, grjót o.þ.h.

28.92.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum fyrir námuvinnslu, grjótnám og mannvirkjagerð

28.92.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum fyrir námuvinnslu, grjótnám og mannvirkjagerð

28.93 Vélar fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu

28.93.1 Vélar fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu, þó ekki hlutar til þeirra

28.93.11 Rjómaskilvindur

28.93.12 Mjólkurbúsvélar

28.93.13 Vélar til mölunar eða vinnslu á korni eða þurrkuðu grænmeti, ót.a.

28.93.14 Vélar til nota við framleiðslu á víni, eplavíni, ávaxtasafa og áþekkum drykkjarvörum

28.93.15 Ofnar, ekki rafknúnir, fyrir brauðgerðarhús, eldunar- eða hitunarbúnaður sem ekki er til heimilisnota

28.93.16 Þurrkofnar fyrir landbúnaðarafurðir

28.93.17 Vélar til iðnaðarvinnslu eða -framleiðslu á matvælum eða drykkjarvörum, þ.m.t. feiti eða olíum

28.93.18 Vélar til aðvinnslu eða framleiðslu á tóbaki, ót.a.

28.93.2 Vélar til að hreinsa, aðgreina eða flokka fræ, korn eða þurrkaða belgávexti

28.93.20 Vélar til að hreinsa, aðgreina eða flokka fræ, korn eða þurrkaða belgávexti

28.93.3 Hlutar til véla fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu

28.93.31 Hlutar til véla fyrir vinnslu drykkjarvara

28.93.32 Hlutar til véla fyrir matvælavinnslu

28.93.33 Hlutar til véla fyrir tóbaksvinnslu

28.93.34 Hlutar til véla til að hreinsa, aðgreina eða flokka fræ, korn eða þurrkaða belgávexti

28.93.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu

28.93.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu

28.94 Vélar fyrir textíl-, fata- og leðurvöruframleiðslu

28.94.1 Vélar til að forvinna, spinna, vefa eða prjóna textíla

28.94.11 Vélar til að þrýsta út, strekkja, skapa áferð á eða skera tilbúin textílefni, vélar til að forvinna textíltrefjar

28.94.12 Textílspunavélar, vélar til að tvinna eða snúa textílvörur, textílvindivélar eða spólunarvélar
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28.94.13 Vefstólar

28.94.14 Prjónavélar, stungubindivélar og áþekkar vélar, hnappabindivélar

28.94.15 Hjálparbúnaður til nota með vélum til að vinna textíl, textílprentvélar

28.94.2 Aðrar vélar til textíl- og fataframleiðslu, þ.m.t. saumavélar

28.94.21 Vélar til að þvo, hreinsa, vinda, strauja, pressa, lita, hespa o.þ.h., úr textílgarni og textíldúk, vélbúnaður til frágangs á flóka

28.94.22 Þvottavélar fyrir þvottahús, þurrhreinsivélar, þurrkarar sem geta tekið > 10 kg

28.94.23 Þeytivindur fyrir fatnað

28.94.24 Saumavélar, þó ekki bókasaumavélar og saumavélar til heimilisnota

28.94.3 Vélar til að vinna húðir, skinn eða leður eða til framleiðslu eða viðgerðar á skófatnaði og öðrum vörum

28.94.30 Vélar til að vinna húðir, skinn eða leður eða til framleiðslu eða viðgerðar á skófatnaði eða öðrum vörum

28.94.4 Saumavélar til heimilisnota

28.94.40 Saumavélar til heimilisnota

28.94.5 Íhlutir og aukabúnaður fyrir vefnaðar- og spunavélar og vélar fyrir aðra textíl- og fataframleiðslu og fyrir vinnslu á leðri

28.94.51 Íhlutir og aukabúnaður fyrir vefnaðar- og spunavélar

28.94.52 Hlutar til véla fyrir aðra textíl- og fataframleiðslu og fyrir vinnslu á leðri

28.94.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum til textíl-, fata- og leðurvöruframleiðslu

28.94.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum til textíl-, fata- og leðurvöruframleiðslu

28.95 Vélar fyrir pappírs- og pappaframleiðslu

28.95.1 Vélar fyrir pappírs- og pappaframleiðslu og hlutar til þeirra

28.95.11 Vélar fyrir pappírs- og pappaframleiðslu, þó ekki hlutar til þeirra

28.95.12 Hlutar til véla fyrir pappírs- og pappaframleiðslu

28.95.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum fyrir pappírs- og pappaframleiðslu

28.95.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum fyrir pappírs- og pappaframleiðslu

28.96 Vélar til plast- og gúmmívinnslu

28.96.1 Vélbúnaður, ót.a., til að vinna plast og gúmmí eða til framleiðslu á afurðum úr þessum efnum

28.96.10 Vélbúnaður, ót.a., til að vinna plast og gúmmí eða til framleiðslu á afurðum úr þessum efnum

28.96.2 Hlutar fyrir vélbúnað, ót.a., til að vinna plast og gúmmí eða til framleiðslu á afurðum úr þessum efnum

28.96.20 Hlutar fyrir vélbúnað, ót.a., til að vinna plast og gúmmí eða til framleiðslu á afurðum úr þessum efnum

28.96.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum til plast- og gúmmívinnslu

28.96.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélum til plast- og gúmmívinnslu

28.99 Aðrar sérhæfðar vélar, ót.a.

28.99.1 Prent- og bókbandsvélar
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28.99.11 Bókbandsvélar, þ.m.t bókasaumavélar

28.99.12 Vélar, tækjabúnaður og tæki fyrir letursetningu, forvinnslu eða framleiðslu á prentblokkum, -plötum

28.99.13 Offsetprentvélar, að undanskildum þeim sem eru til nota á skrifstofum

28.99.14 Aðrar prentvélar, að undanskildum þeim sem eru til nota á skrifstofum

28.99.2 Vélar og tækjabúnaður sem eingöngu eða aðallega er notaður til framleiðslu á hálfleiðarsúlum eða hálfleiðaraskífum, hálfleiðarabúnaði, 
rafeindasamrásum eða flatskjám

28.99.20 Vélar og tækjabúnaður sem eingöngu eða aðallega er notaður til framleiðslu á hálfleiðarsúlum eða hálfleiðaraskífum, hálfleiðarabúnaði, 
rafeindasamrásum eða flatskjám

28.99.3 Sérhæfður vélbúnaður, ót.a.

28.99.31 Þurrkarar fyrir við, pappírsmauk, pappír eða pappa, þurrkarar sem ekki eru til heimilisnota, ót.a.

28.99.32 Hringekjur, rólur, skotbakkar og annar búnaður fyrir skemmtigarða

28.99.39 Flugtaksbúnaður fyrir loftför, þilfarsfangarar eða áþekkur búnaður, hjólastillingarbúnaður, sérhæfður vélbúnaður, ót.a.

28.99.4 Hlutar til prentunar- og bókbandsvéla

28.99.40 Hlutar til prentunar- og bókbandsvéla

28.99.5 Hlutar til véla og tækjabúnaðar sem eingöngu eða aðallega er notaður til framleiðslu á hálfleiðarasúlum eða hálfleiðaraskífum, 
hálfleiðarabúnaði, rafeindasamrásum eða flatskjám, hlutar til annars sérhæfðs vélbúnaðar 

28.99.51 Hlutar til véla og tækjabúnaðar sem eingöngu eða aðallega er notaður til framleiðslu á hálfleiðarasúlum eða hálfleiðaraskífum, 
hálfleiðarabúnaði, rafeindasamrásum eða flatskjám

28.99.52 Hlutar til annars sérhæfðs vélbúnaðar

28.99.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum sérhæfðum vélbúnaði, ót.a.

28.99.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum sérhæfðum vélbúnaði, ót.a.

29 Vélknúin ökutæki, eftirvagnar og festivagnar

29.1 Vélknúin ökutæki

29.10 Vélknúin ökutæki

29.10.1 Brunahreyflar af þeirri tegund sem notaðir eru í vélknúnum ökutækjum

29.10.11 Stimpilbrunahreyflar með neistakveikju fyrir ökutæki, með ≤ 1000 cm3 sprengirými

29.10.12 Stimpilbrunahreyflar með neistakveikju fyrir ökutæki, með > 1000 cm3 sprengirými

29.10.13 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju fyrir ökutæki

29.10.2 Fólksbílar

29.10.21 Ökutæki knúin hreyflum með neistakveikju, með ≤ 1500 cm3 sprengirými

29.10.22 Ökutæki knúin hreyflum með neistakveikju, með > 1500 cm3 sprengirými

29.10.23 Ökutæki knúin stimpilbrunahreyflum með þrýstikveikju (dísil- eða hálfdísílhreyflar)

29.10.24 Önnur ökutæki til mannflutninga

29.10.3 Vélknúin ökutæki til flutnings á tíu farþegum eða fleiri

29.10.30 Vélknúin ökutæki til flutnings á tíu farþegum eða fleiri

29.10.4 Vélknúin ökutæki til vöruflutninga
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29.10.41 Ökutæki til vöruflutninga knúin stimpilbrunahreyflum með þrýstikveikju (dísil- eða hálfdísílhreyflar)

29.10.42 Ökutæki til vöruflutninga knúin stimpilbrunahreyflum með neistakveikju, önnur ökutæki til vöruflutninga

29.10.43 Dráttarbifreiðar fyrir festivagna

29.10.44 Undirvagnar með hreyfli fyrir vélknúin ökutæki

29.10.5 Vélknúin ökutæki til sérstakra nota

29.10.51 Kranabifreiðar

29.10.52 Ökutæki til snjóferðalaga, golfbifreiðar o.þ.h., knúin hreyflum

29.10.59 Vélknúin ökutæki til sérstakra nota, ót.a.

29.10.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélknúnum ökutækjum

29.10.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á vélknúnum ökutækjum

29.2 Yfirbyggingar fyrir vélknúin ökutæki, eftirvagnar og festivagnar

29.20 Yfirbyggingar fyrir vélknúin ökutæki, eftirvagnar og festivagnar

29.20.1 Yfirbyggingar fyrir vélknúin ökutæki

29.20.10 Yfirbyggingar fyrir vélknúin ökutæki

29.20.2 Eftirvagnar og festivagnar, gámar

29.20.21 Gámar sérstaklega hannaðir til flutnings með einni eða fleiri flutningsaðferðum

29.20.22 Eftirvagnar og festivagnar, til íbúðar eða ferðalaga

29.20.23 Aðrir eftirvagnar og festivagnar

29.20.3 Hlutar til eftirvagna, festivagna og annarra ökutækja sem ekki eru vélknúin

29.20.30 Hlutar til eftirvagna, festivagna og annarra ökutækja sem ekki eru vélknúin

29.20.4 Endurbætur, samsetning, útbúnaður og vinna við yfirbyggingu á vélknúnum ökutækjum

29.20.40 Endurbætur, samsetning, útbúnaður og vinna við yfirbyggingu á vélknúnum ökutækjum

29.20.5 Vinna við útbúnað á hjólhýsum og húsvögnum

29.20.50 Vinna við útbúnað á hjólhýsum og húsvögnum

29.20.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á yfirbyggingum fyrir vélknúin ökutæki, eftirvagna og festivagna

29.20.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á yfirbyggingum fyrir vélknúin ökutæki, eftirvagna og festivagna

29.3 Íhlutir og aukabúnaður fyrir vélknúin ökutæki

29.31 Raf- og rafeindabúnaður fyrir vélknúin ökutæki

29.31.1 Kveikjuraflagnasett og önnur raflagnasett til nota í ökutækjum, loftförum eða skipum

29.31.10 Kveikjuraflagnasett og önnur raflagnasett til nota í ökutækjum, loftförum eða skipum

29.31.2 Önnur raftæki í vélknúin ökutæki og hlutar til þeirra

29.31.21 Kveikikerti, segulkveikjur, kveikirafalar, segulkasthjól, kveikjur, háspennukefli

29.31.22 Ræsihreyflar og tvívirkir ræsirafalar, aðrir rafalar og annar búnaður

29.31.23 Rafmerkjabúnaður, rúðuþurrkur, íseyðar og móðueyðar fyrir ökutæki og bifhjól

29.31.3 Hlutar til annarra raftækja fyrir ökutæki og bifhjól

29.31.30 Hlutar til annarra raftækja fyrir ökutæki og bifhjól

29.31.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á raf- og rafeindabúnaði í vélknúin ökutæki
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29.31.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á raf- og rafeindabúnaði í vélknúin ökutæki

29.32 Aðrir íhlutir og aukabúnaður fyrir vélknúin ökutæki

29.32.1 Sæti í ökutæki

29.32.10 Sæti í ökutæki

29.32.2 Öryggisbelti, öryggispúðar og hlutar og fylgihlutir í yfirbyggingar

29.32.20 Öryggisbelti, öryggispúðar og hlutar og fylgihlutir í yfirbyggingar

29.32.3 Íhlutir og aukabúnaður, ót.a., fyrir vélknúin ökutæki

29.32.30 Íhlutir og aukabúnaður, ót.a., fyrir vélknúin ökutæki

29.32.9 Samsetningarþjónusta á íhlutum og aukabúnaði fyrir vélknúin ökutæki, samsetningarþjónusta á heilum smíðasettum fyrir vélknúin 
ökutæki meðan á framleiðsluferlinu stendur, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum íhlutum og aukabúnaði fyrir 
vélknúin ökutæki

29.32.91 Samsetningarþjónusta undirverktaka á heilum settum fyrir vélknúin ökutæki

29.32.92 Samsetningarþjónusta á íhlutum og aukabúnaði fyrir vélknúin ökutæki, ót.a.

29.32.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum íhlutum og aukabúnaði fyrir vélknúin ökutæki

30 Önnur flutningatæki

30.1 Skip og bátar

30.11 Skip og fljótandi mannvirki

30.11.1 Flotaskip

30.11.10 Flotaskip

30.11.2 Skip og áþekk sjóför til fólks- eða vöruflutninga

30.11.21 Skemmtiferðaskip, bátar til skoðunarferða og áþekk sjóför til fólksflutninga, ferjubátar af öllum gerðum

30.11.22 Flutningaskip til flutninga á jarðolíu, olíuafurðum, íðefnum, fljótandi gasi

30.11.23 Kæliskip, þó ekki flutningaskip

30.11.24 Þurrflutningaskip

30.11.3 Fiskiskip og önnur sérhæfð sjóför

30.11.31 Fiskiskip, verksmiðjuskip og önnur sjóför til vinnslu eða geymslu á sjávarafurðum

30.11.32 Dráttar- og stjakbátar

30.11.33 Dýpkunarskip, vitaskip, flotkranar, önnur sjóför

30.11.4 Sjóför og fljótandi mannvirki

30.11.40 Sjóför og fljótandi mannvirki

30.11.5 Önnur fljótandi mannvirki (þ.m.t. flekar, tankar, sökkviker, löndunarbrýr, baujur og sjómerki)

30.11.50 Önnur fljótandi mannvirki (þ.m.t. flekar, tankar, sökkviker, löndunarbrýr, baujur og sjómerki)

30.11.9 Þjónusta tengd breytingum, endursmíði og útbúnaði skipa, fljótandi palla og mannvirkja, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu 
á skipum og fljótandi mannvirkjum

30.11.91 Breytingar og endursmíði á skipum, fljótandi pöllum og mannvirkjum

30.11.92 Þjónusta við útbúnað í skip, fljótandi palla og mannvirki

30.11.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skipum og fljótandi mannvirkjum

30.12 Skemmti- og sportbátar
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30.12.1 Skemmti- og sportbátar

30.12.11 Seglbátar (þó ekki uppblásanlegir) til skemmti- eða sportsiglinga, með eða án hjálparvéla

30.12.12 Uppblásin sjóför til skemmti- eða sportsiglinga

30.12.19 Önnur sjóför til skemmti- eða sportsiglinga, árabátar og kanóar

30.12.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skemmti- og sportbátum

30.12.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skemmti- og sportbátum

30.2 Eimreiðar og járnbrautarvagnar

30.20 Eimreiðar og járnbrautarvagnar

30.20.1 Eimreiðar og kolavagnar

30.20.11 Eimreiðar knúnar utanaðkomandi raforku

30.20.12 Dísilrafknúnar eimreiðar

30.20.13 Aðrar eimreiðar, kolavagnar

30.20.2 Sjálfknúnir fólks- eða vöruflutningavagnar fyrir járnbrautir eða sporbrautir, þó ekki viðhalds- eða þjónustuvagnar

30.20.20 Sjálfknúnir fólks- eða vöruflutningavagnar fyrir járnbrautir eða sporbrautir, þó ekki viðhalds- eða þjónustuvagnar

30.20.3 Aðrir járnbrautarvagnar

30.20.31 Viðhalds- eða þjónustuvagnar fyrir járnbrautir eða sporbrautir

30.20.32 Farþegavagnar fyrir járnbrautir eða sporbrautir, ekki sjálfknúnir, farangursvagnar og aðrir vagnar til sérstakra nota

30.20.33 Vöruflutningavagnar fyrir járnbrautir eða sporbrautir, ekki sjálfknúnir

30.20.4 Hlutar til eimreiða eða vagna fyrir járn- eða sporbrautir, vélrænn umferðarstjórnbúnaður

30.20.40 Hlutar til eimreiða eða vagna fyrir járn- eða sporbrautir, vélrænn umferðarstjórnbúnaður

30.20.9 Þjónusta við endurbætur og uppsetningu (fullur frágangur) á eimreiðum og vögnum fyrir járn- og sporbrautir, vinnsla undirverktaka 
sem hluti af framleiðslu á eimreiðum og járnbrautarvögnum

30.20.91 Þjónusta við endurbætur og útbúnað (fullur frágangur) á eimreiðum og vögnum fyrir járn- og sporbrautir

30.20.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á eimreiðum og járnbrautarvögnum

30.3 Loft- og geimför og tengdur vélbúnaður

30.30 Loft- og geimför og tengdur vélbúnaður

30.30.1 Vélar og hreyflar fyrir loft- eða geimför, flugþjálfar á jörðu niðri, og hlutar til þeirra

30.30.11 Flugvélahreyflar með neistakveikju

30.30.12 Þrýstihverflar og skrúfuþotuhverflar

30.30.13 Þotuhreyflar, aðrir en þrýstihverflar

30.30.14 Flugþjálfar á jörðu niðri og hlutar til þeirra

30.30.15 Hlutar til flugvélahreyfla með neistakveikju

30.30.16 Hlutar til þrýstihverfla og skrúfuþotuhverfla

30.30.2 Loftbelgir og loftskip, svifflugur, svifdrekar og önnur vélarlaus loftför

30.30.20 Loftbelgir og loftskip, svifflugur, svifdrekar og önnur vélarlaus loftför

30.30.3 Þyrlur og flugvélar

30.30.31 Þyrlur

30.30.32 Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd ≤ 2000 kg

30.30.33 Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd > 2000 kg en ≤ 15 000 kg

30.30.34 Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd > 15 000 kg
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30.30.4 Geimför (þ.m.t. gervihnettir) og skotvagnar fyrir geimför

30.30.40 Geimför (þ.m.t. gervihnettir) og skotvagnar fyrir geimför

30.30.5 Aðrir hlutar til loft- og geimfara

30.30.50 Aðrir hlutar til loft- og geimfara

30.30.6 Viðhalds- og breytingaþjónusta á loftförum og hreyflum loftfara

30.30.60 Viðhalds- og breytingaþjónusta á loftförum og hreyflum loftfara

30.30.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á loft- og geimförum og tengdum vélbúnaði

30.30.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á loft- og geimförum og tengdum vélbúnaði

30.4 Hernaðarökutæki

30.40 Hernaðarökutæki

30.40.1 Vélknúnir skriðdrekar og aðrir brynvarðir stríðsvagnar og hlutar til þeirra

30.40.10 Vélknúnir skriðdrekar og aðrir brynvarðir stríðsvagnar og hlutar til þeirra

30.40.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hernaðarökutækjum

30.40.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hernaðarökutækjum

30.9 Flutningatæki, ót.a.

30.91 Bifhjól

30.91.1 Bifhjól og hliðarvagnar

30.91.11 Bifhjól og hjól með hjálparvél með stimpilbrunahreyfli ≤ 50 cm³

30.91.12 Bifhjól með stimpilbrunahreyfli > 50 cm³

30.91.13 Bifhjól, ót.a., hliðarvagnar

30.91.2 Hlutar og fylgihlutir í bifhjól og hliðarvagna

30.91.20 Hlutar og fylgihlutir í bifhjól og hliðarvagna

30.91.3 Brunahreyflar af þeirri tegund sem notuð er í bifhjól

30.91.31 Stimpilbrunahreyflar með neistakveikju fyrir bifhjól, með ≤ 1000 cm3 sprengirými

30.91.32 Stimpilbrunahreyflar með neistakveikju fyrir bifhjól, með > 1000 cm3 sprengirými

30.91.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á bifhjólum

30.91.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á bifhjólum

30.92 Reiðhjól og farartæki fyrir fatlaða

30.92.1 Reiðhjól og önnur hjól, án vélar

30.92.10 Reiðhjól og önnur hjól, án vélar

30.92.2 Farartæki fyrir fatlaða, að undanskildum íhlutum og aukabúnaði

30.92.20 Farartæki fyrir fatlaða, að undanskildum íhlutum og aukabúnaði

30.92.3 Íhlutir og aukabúnaður fyrir reiðhjól og önnur hjól, án vélar, og farartæki fyrir fatlaða

30.92.30 Íhlutir og aukabúnaður fyrir reiðhjól og önnur hjól, án vélar, og farartæki fyrir fatlaða

30.92.4 Barnavagnar og hlutar til þeirra

30.92.40 Barnavagnar og hlutar til þeirra

30.92.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á reiðhjólum og farartækjum fyrir fatlaða
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30.92.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á reiðhjólum og farartækjum fyrir fatlaða

30.99 Önnur flutningatæki, ót.a.

30.99.1 Önnur flutningatæki, ót.a.

30.99.10 Önnur flutningatæki, ót.a.

30.99.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum flutningatækjum, ót.a.

30.99.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum flutningatækjum, ót.a.

31 Húsgögn

31.0 Húsgögn

31.00 Sæti og hlutar til þeirra, húsgagnahlutar

31.00.1 Sæti og hlutar til þeirra

31.00.11 Sæti, einkum með málmgrind

31.00.12 Sæti, einkum með trégrind

31.00.13 Önnur sæti

31.00.14 Hlutar til sæta

31.00.2 Hlutar til húsgagna (þó ekki sæti)

31.00.20 Hlutar til húsgagna (þó ekki sæti)

31.00.9 Bólstrunarþjónusta fyrir stóla og sæti, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sætum, hlutum til þeirra og húsgagnahlutum

31.00.91 Vinna við bólstrun stóla og sæta

31.00.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sætum, hlutum til þeirra og húsgagnahlutum

31.01 Skrifstofu- og verslunarhúsgögn

31.01.1 Skrifstofu- og verslunarhúsgögn

31.01.11 Húsgögn úr málmi fyrir skrifstofur

31.01.12 Viðarhúsgögn fyrir skrifstofur

31.01.13 Viðarhúsgögn fyrir verslanir

31.01.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skrifstofu- og verslunarhúsgögnum

31.01.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skrifstofu- og verslunarhúsgögnum

31.02 Eldhúsinnréttingar

31.02.1 Eldhúsinnréttingar

31.02.10 Eldhúsinnréttingar

31.02.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á eldhúsinnréttingum

31.02.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á eldhúsinnréttingum

31.03 Dýnur

31.03.1 Dýnur

31.03.11 Rúmbotnar

31.03.12 Dýnur, þó ekki rúmbotnar

31.03.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á dýnum

31.03.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á dýnum

31.09 Önnur húsgögn

31.09.1 Önnur húsgögn
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31.09.11 Húsgögn úr málmi, ót.a.

31.09.12 Viðarhúsgögn fyrir svefnherbergi, borðstofur og stofur

31.09.13 Viðarhúsgögn, ót.a.

31.09.14 Húsgögn úr plasti eða úr öðrum efnum (t.d. reyr, körfuviði eða bambus)

31.09.9 Þjónusta tengd yfirborðsmeðhöndlun á nýjum húsgögnum, vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum húsgögnum

31.09.91 Lokafrágangur á nýjum húsgögnum (þó ekki bólstrun stóla og sæta)

31.09.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum húsgögnum

32 Aðrar framleiðsluvörur

32.1 Skartgripir, skrautmunir og skyldir munir

32.11 Mynt

32.11.1 Mynt

32.11.10 Mynt

32.11.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á mynt

32.11.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á mynt

32.12 Skartgripir og skyldir munir

32.12.1 Skartgripir og skyldir munir

32.12.11 Ræktaðar perlur, eðalsteinar eða hálfeðalsteinar, þ.m.t. syntetískir eða endurgerðir, unnir en ekki inngreyptir

32.12.12 Iðnaðardemantar, unnir, salli og duft náttúrlegra eða syntetískra eðalsteina eða hálfeðalsteina

32.12.13 Skartgripir og hlutar til þeirra, gull- eða silfurmunir og hlutar til þeirra

32.12.14 Aðrar vörur úr góðmálmi, vörur úr náttúrlegum eða ræktuðum perlum, eðalsteinum eða hálfeðalsteinum

32.12.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skartgripum og skyldum munum

32.12.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á skartgripum og skyldum munum

32.13 Gerviskartgripir og skyldir munir

32.13.1 Gerviskartgripir og skyldir munir

32.13.10 Gerviskartgripir og skyldir munir

32.13.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á gerviskartgripum og skyldum munum

32.13.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á gerviskartgripum og skyldum munum

32.2 Hljóðfæri

32.20 Hljóðfæri

32.20.1 Píanó, orgel og önnur strengja- og blásturshljóðfæri, hljóðfæri með nótnaborði, taktmælar, tónkvíslar, gangverk í spiladósir

32.20.11 Píanó og önnur strengjahljóðfæri með nótnaborði

32.20.12 Önnur strengjahljóðfæri

32.20.13 Pípuorgel með nótnaborði, stofuorgel og áþekk hljóðfæri, harmóníkur og áþekk hljóðfæri, munnhörpur, blásturshljóðfæri

32.20.14 Rafeindahljóðfæri og hljóðfæri tengd rafmagnara

32.20.15 Önnur hljóðfæri

32.20.16 Taktmælar, tónkvíslar og tónflautur, gangverk í spiladósir, hljóðfærastrengir

32.20.2 Hlutar og fylgihlutir til hljóðfæra

32.20.20 Hlutar og fylgihlutir til hljóðfæra



20.8.2015 Nr. 46/621EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kóði Vöruliðir

32.20.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hljóðfærum

32.20.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á hljóðfærum

32.3 Íþróttavörur

32.30 Íþróttavörur

32.30.1 Íþróttavörur

32.30.11 Skíði og annar búnaður fyrir skíði, þó ekki skófatnaður, skautar og hjólaskautar, hlutar til þeirra

32.30.12 Skíðaskór

32.30.13 Sjóskíði, brimbretti, seglbretti og annar búnaður fyrir vatnaíþróttir

32.30.14 Áhöld og tæki fyrir leikfimisali, líkamsræktarstöðvar eða frjálsíþróttir

32.30.15 Önnur áhöld og tæki til íþrótta og útivistar eða útileikja, sundlaugar og vaðlaugar

32.30.16 Veiðistangir og annar útbúnaður til stangveiða, áhöld til dýraveiða og fiskveiða, ót.a.

32.30.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á íþróttavörum

32.30.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á íþróttavörum

32.4 Spil og leikföng

32.40 Spil og leikföng

32.40.1 Brúður sem einungis eru gerðar í mannsmynd, leikföng sem eru í líki dýra eða ómennskra vera, hlutar til þeirra

32.40.11 Brúður sem einungis eru gerðar í mannsmynd

32.40.12 Leikföng sem eru í líki dýra eða ómennskra vera

32.40.13 Hlutar og fylgihlutir brúða sem eru gerðar í mannsmynd

32.40.2 Leikfangajárnbrautarlestar og fylgihlutar til þeirra, önnur smækkuð líkön til samsetningar eða byggingarsett og -leikföng

32.40.20 Leikfangajárnbrautarlestar og fylgihlutar til þeirra, önnur smækkuð líkön til samsetningar eða byggingarsett og -leikföng

32.40.3 Önnur leikföng, þ.m.t. leikfangahljóðfæri

32.40.31 Leikföng á hjólum, hönnuð fyrir börn til að sitja á, brúðuvagnar

32.40.32 Þrautir

32.40.39 Spil og leikföng, ót.a.

32.40.4 Önnur spil

32.40.41 Spilastokkar

32.40.42 Hlutir fyrir biljarð, hlutir til samkvæmisleikja og borðspila, önnur spil, myntstýrð eða diskstýrð

32.40.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á spilum og leikföngum

32.40.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á spilum og leikföngum

32.5 Áhöld og sjúkragögn til lækninga og tannlækninga

32.50 Áhöld og sjúkragögn til lækninga og tannlækninga

32.50.1 Áhöld og búnaður til lækninga, skurðlækninga og tannlækninga

32.50.11 Áhöld og búnaður til tannlækninga

32.50.12 Dauðhreinsunartæki til læknisfræðilegra nota, skurðlækninga eða á rannsóknarstofur

32.50.13 Sprautur, nálar, holleggir, holnálar, o.þ.h., önnur áhöld og búnaður til augnlækninga og annars, ót.a.

32.50.2 Meðferðaráhöld og -búnaður, fylgihlutir, gervilíffæra- og bæklunarlækningabúnaður
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32.50.21 Meðferðaráhöld og -búnaður, öndunartæki

32.50.22 Gerviliðamót, búnaður til bæklunarlækninga, gervitennur, tannbúnaður, gervilíffæri og gervihlutir fyrir líkamann, ót.a.

32.50.23 Íhlutir og aukabúnaður fyrir gervilíffæra- og bæklunarlækningabúnað

32.50.3 Húsgögn til nota á lækna- og skurðstofum, tannlækna- eða dýralæknastofum, rakarastólar og áþekkir stólar og hlutar til þeirra

32.50.30 Húsgögn til nota á lækna og skurðstofum, tannlækna- eða dýralæknastofum, rakarastólar og áþekkir stólar og hlutar til þeirra

32.50.4 Gleraugu, linsur og hlutar til þeirra

32.50.41 Snertilinsur, gleraugnalinsur úr hvers konar efnum

32.50.42 Gleraugu, hlífðargleraugu o.þ.h., til sjónréttingar, verndar eða annars

32.50.43 Umgjarðir og festingar fyrir gleraugu, hlífðargleraugu o.þ.h.

32.50.44 Hlutar til umgjarða og festinga fyrir gleraugu, hlífðargleraugu o.þ.h.

32.50.5 Aðrir hlutir til nota við lækningar og skurðlækningar

32.50.50 Aðrir hlutir til nota við lækningar og skurðlækningar

32.50.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á lækninga- og skurðlækningabúnaði og búnaði til bæklunarlækninga

32.50.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á lækninga- og skurðlækningabúnaði og búnaði til bæklunarlækninga

32.9 Framleiðsluvörur, ót.a.

32.91 Sópar og burstar

32.91.1 Sópar og burstar

32.91.11 Sópar og burstar til heimilisþrifa

32.91.12 Tannburstar, hárburstar og aðrir burstar til persónulegra nota, listmálunarpenslar, ritpenslar og penslar til nota við förðun

32.91.19 Aðrir burstar, ót.a.

32.91.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sópum og burstum

32.91.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á sópum og burstum

32.99 Aðrar framleiðsluvörur, ót.a.

32.99.1 Hlífðarhjálmar, pennar og blýantar, töflur, dagstimplar, innsigli eða tölusetningarstimplar, ritvélaborðar, blekpúðar

32.99.11 Hlífðarhjálmar og aðrar öryggisvörur

32.99.12 Kúlupennar, pennar og merkipennar með flókaoddi og öðrum gropoddi, skrúfblýantar eða renniblýantar

32.99.13 Tússteiknipennar, sjálfblekungar, stylógrafpennar og aðrir pennar

32.99.14 Samstæður skriffæra, penna- og blýantasköft og áþekk sköft, hlutar til þeirra

32.99.15 Blýantar, vaxlitir, ritblý, pastellitir, teiknikol, rit- eða teiknikrít og klæðskerakrít

32.99.16 Spjöld og töflur, dagsetningar-, innsiglis- eða tölusetningarstimplar o.þ.h., ritvélaborðar eða áþekkir borðar með bleki, blekpúðar

32.99.2 Regnhlífar, göngustafir, hnappar, hnappamót, smellur, hlutar til þeirra

32.99.21 Regnhlífar og sólhlífar, göngustafir, setustafir o.þ.h.

32.99.22 Hlutar, leggingar og fylgihlutir regnhlífa, sólhlífa, göngustafa, setustafa o.þ.h.

32.99.23 Þrýstitölur, smellur og smelluhnappar og hlutar til þeirra, hnappar, rennilásar

32.99.24 Hnappamót og aðrir hlutar til hnappa, hnappaefni, hlutar til rennilása

32.99.3 Afurðir úr manns- eða dýrahári, áþekkar afurðir úr textílefnum
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32.99.30 Afurðir úr manns- eða dýrahári, áþekkar afurðir úr textílefnum

32.99.4 Kveikjarar, pípur og hlutar til þeirra, vörur úr eldfimum efnum, fljótandi eldsneyti eða fljótandi gas

32.99.41 Vindlingakveikjarar og aðrir kveikjarar, reykjarpípur og vindla- eða vindlingamunnstykki og hlutar til þeirra

32.99.42 Hlutar til kveikjara, kveikiblendi, vörur úr eldfimum efnum

32.99.43 Fljótandi eldsneyti eða fljótandi gas fyrir kveikjara, í ílátum með ≤ 300 cm³ rúmtaki

32.99.5 Aðrar vörur, ót.a.

32.99.51 Hlutir til skemmtana eða annars hátíðahalds, þar með taldir gripir fyrir töfrabrögð og sjónhverfingar

32.99.52 Ilmúðar og festingar og hausar til þeirra

32.99.53 Áhöld, tækjabúnaður og líkön, sem hönnuð eru sem lýsitæki

32.99.54 Kerti, kertakveikjur o.þ.h.

32.99.55 Gerviblóm, gervilauf og gerviávextir og hlutar til þeirra

32.99.59 Ýmsar aðrar vörur, ót.a.

32.99.6 Uppstoppunarþjónusta

32.99.60 Uppstoppunarþjónusta

32.99.9 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum framleiðsluvörum, ót.a.

32.99.99 Vinnsla undirverktaka sem hluti af framleiðslu á öðrum framleiðsluvörum, ót.a.

33 Viðgerðar- og uppsetningarþjónusta á vélbúnaði og tækjum

33.1 Viðgerðarþjónusta á málmvörum, vélbúnaði og tækjum

33.11 Viðgerðarþjónusta á málmvörum

33.11.1 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á málmvörum

33.11.11 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á byggingarvörum úr málmi

33.11.12 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á geymum, kerum og ílátum úr málmi

33.11.13 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á gufukötlum, þó ekki miðstöðvarkötlum

33.11.14 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á skotvopnum og skotfærum

33.11.19 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á öðrum málmvörum

33.12 Viðgerðarþjónusta á vélbúnaði

33.12.1 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vélbúnaði til almennra nota

33.12.11 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á hreyflum og hverflum, öðrum en hreyflum loftfara, bíla og vélhjóla

33.12.12 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vökvaaflsbúnaði, öðrum dælum, þjöppum, krönum og lokum

33.12.13 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á legum, tannhjólum, drifum og drifbúnaði

33.12.14 Viðgerðar-og viðhaldsþjónusta á ofnum, bræðsluofnum og brennurum

33.12.15 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á lyfti- og færslubúnaði

33.12.16 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á skrifstofuvélum og -búnaði (þó ekki tölvum og jaðartækjum)

33.12.17 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á aflknúnum handverkfærum

33.12.18 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á kæli- og loftræstibúnaði sem ekki er til heimilisnota

33.12.19 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á öðrum vélbúnaði til almennra nota, ót.a.

33.12.2 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á sérhæfðum vélbúnaði

33.12.21 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á landbúnaðar- og skógræktarvélbúnaði

33.12.22 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vélbúnaði til mótunar á málmi og smíðavélum
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33.12.23 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vélbúnaði til málmvinnslu

33.12.24 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vélbúnaði til námuvinnslu, grjótnáms og mannvirkjagerðar

33.12.25 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vélbúnaði fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksiðnað

33.12.26 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vélbúnaði fyrir spuna-, fata- og leðurvöruframleiðslu

33.12.27 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vélbúnaði til pappírs- og pappaframleiðslu

33.12.28 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vélbúnaði til plast- og gúmmíframleiðslu

33.12.29 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á öðrum sérhæfðum vélbúnaði

33.13 Viðgerðarþjónusta á rafeindabúnaði og optískum tækjum

33.13.1 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á rafeindabúnaði og optískum tækjum

33.13.11 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á tækjum og búnaði til mælinga, prófana og leiðsögu

33.13.12 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á geislunar- og raftækjabúnaði til lækninga og meðferðar

33.13.13 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á sérhæfðum sjóntækjum og ljósmyndabúnaði

33.13.19 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á öðrum sérhæfðum rafeindabúnaði

33.14 Viðgerðarþjónusta á rafbúnaði

33.14.1 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á rafbúnaði

33.14.11 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á rafhreyflum, rafölum, spennubreytum og dreifi- og stjórnbúnaði fyrir rafmagn

33.14.19 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á öðrum sérhæfðum rafbúnaði

33.15 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á skipum og bátum

33.15.1 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á skipum og bátum

33.15.10 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á skipum og bátum

33.16 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á loftförum og geimförum

33.16.1 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á loftförum og geimförum

33.16.10 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á loftförum og geimförum

33.17 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á öðrum flutningatækjum

33.17.1 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á öðrum flutningatækjum

33.17.11 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á eimreiðum fyrir járnbrautir og járnbrautarvögnum

33.17.19 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á öðrum flutningatækjum, ót.a.

33.19 Viðgerðarþjónusta á öðrum tækjum

33.19.1 Viðgerðarþjónusta á öðrum tækjum

33.19.10 Viðgerðarþjónusta á öðrum tækjum

33.2 Uppsetningarþjónusta á iðnaðarvélbúnaði og tækjum

33.20 Uppsetningarþjónusta á iðnaðarvélbúnaði og tækjum

33.20.1 Uppsetningarþjónusta á málmvörum, þó ekki vélbúnaði og tækjum

33.20.11 Uppsetningarþjónusta á gufukötlum, þó ekki miðstöðvarkötlum, þ.m.t. uppsetningarþjónusta fyrir leiðslukerfi úr málmi í iðjuverum

33.20.12 Uppsetningarþjónusta á öðrum málmvörum, þó ekki vélbúnaði og tækjum

33.20.2 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til almennra nota

33.20.21 Uppsetningarþjónusta á skrifstofu- og bókhaldsvélum

33.20.29 Uppsetningarþjónusta á öðrum vélbúnaði til almennra nota, ót.a.
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33.20.3 Uppsetningarþjónusta á sérhæfðum vélbúnaði

33.20.31 Uppsetningarþjónusta á iðnaðarvélbúnaði og tækjum fyrir landbúnað

33.20.32 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til mótunar á málmi

33.20.33 Uppsetningarþjónusta á iðnaðarvélbúnaði og tækjum fyrir málmvinnslu

33.20.34 Uppsetningarþjónusta á iðnaðarvélbúnaði og tækjum fyrir námugröft

33.20.35 Uppsetningarþjónusta á iðnaðarvélbúnaði og tækjum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksiðnað

33.20.36 Uppsetningarþjónusta á iðnaðarvélbúnaði og tækjum fyrir textíl-, fata- og leðurvöruframleiðslu

33.20.37 Uppsetningarþjónusta á iðnaðarvélbúnaði og tækjum fyrir pappírs- og pappaframleiðslu

33.20.38 Uppsetningarþjónusta á iðnaðarvélbúnaði og tækjum fyrir plast- og gúmmíframleiðslu

33.20.39 Uppsetningarþjónusta á öðrum sérhæfðum vélbúnaði

33.20.4 Uppsetningarþjónusta á rafeindabúnaði og optískum tækjum

33.20.41 Uppsetningarþjónusta á sérhæfðum vélbúnaði til lækninga, nákvæmnistækjum og sjóntækjum

33.20.42 Uppsetningarþjónusta á sérhæfðum rafeindabúnaði

33.20.5 Uppsetningarþjónusta á rafbúnaði

33.20.50 Uppsetningarþjónusta á rafbúnaði

33.20.6 Uppsetningarþjónusta á stjórnbúnaði fyrir iðnaðarferla

33.20.60 Uppsetningarþjónusta á stjórnbúnaði fyrir iðnaðarferla

33.20.7 Uppsetningarþjónusta á öðrum vörum, ót.a.

33.20.70 Uppsetningarþjónusta á öðrum vörum, ót.a.

D RAFMAGNS-, GAS-, GUFU- OG LOFTRÆSTIKERFI

35 Rafmagns-, gas-, gufu- og loftræstikerfi

35.1 Miðlunar- og dreifingarþjónusta á rafmagni

35.11 Rafmagn

35.11.1 Rafmagn

35.11.10 Rafmagn

35.12 Miðlunarþjónusta á rafmagni

35.12.1 Miðlunarþjónusta á rafmagni

35.12.10 Miðlunarþjónusta á rafmagni

35.13 Dreifingarþjónusta á rafmagni

35.13.1 Dreifingarþjónusta á rafmagni

35.13.10 Dreifingarþjónusta á rafmagni

35.14 Viðskipti með rafmagn

35.14.1 Viðskipti með rafmagn

35.14.10 Viðskipti með rafmagn

35.2 Verksmiðjugas, gasveita

35.21 Verksmiðjugas

35.21.1 Kolagas, koxgas, iðnaðargas og áþekkt gas, annað en jarðolíugas

35.21.10 Kolagas, koxgas, iðnaðargas og áþekkt gas, þó ekki jarðolíugas

35.22 Gasveita

35.22.1 Gasveita

35.22.10 Gasveita
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35.23 Viðskipti með gas í gegnum gasveitu

35.23.1 Viðskipti með gas í gegnum gasveitu

35.23.10 Viðskipti með gas í gegnum gasveitu

35.3 Þjónusta við útvegun á gufu- og loftræstibúnaði

35.30 Þjónusta við útvegun á gufu- og loftræstibúnaði

35.30.1 Gufa og heitt vatn, þjónusta við útvegun á gufu og heitu vatni

35.30.11 Gufa og heitt vatn

35.30.12 Þjónusta við útvegun á gufu og heitu vatni í gegnum hitaveitu

35.30.2 Þjónusta við útvegun á ís, kældu lofti og vatni

35.30.21 Ís, þ.m.t. ís til kælingar (þ.e. ekki á matvælum)

35.30.22 Þjónusta við útvegun á kældu lofti og vatni

E VATNSVEITA, FRÁVEITA, MEÐHÖNDLUN ÚRGANGS OG AFMENGUN

36 Náttúrulegt vatn, þjónusta tengd meðferð og útvegun vatns

36.0 Náttúrulegt vatn, þjónusta tengd meðferð og útvegun vatns

36.00 Náttúrulegt vatn, þjónusta tengd meðferð og útvegun vatns

36.00.1 Náttúrulegt vatn

36.00.11 Drykkjarvatn

36.00.12 Vatn, óhæft til drykkjar

36.00.2 Vatnsveita

36.00.20 Vatnsveita

36.00.3 Viðskipti með vatn í gegnum vatnsveitu

36.00.30 Viðskipti með vatn í gegnum vatnsveitu

37 Fráveituþjónusta, skólpeðja

37.0 Fráveituþjónusta, skólpeðja

37.00 Fráveituþjónusta, skólpeðja

37.00.1 Fráveituþjónusta

37.00.11 Þjónusta tengd losun og hreinsun skólps

37.00.12 Þjónusta tengd hreinsun safnþróa og rotþróa

37.00.2 Skólpeðja

37.00.20 Skólpeðja

38 Þjónusta tengd sorphirðu, meðferð og förgun sorps, endurnýting efnis

38.1 Úrgangur, þjónusta við sorphirðu

38.11 Hættulaus úrgangur, þjónusta við söfnun á hættulausum úrgangi

38.11.1 Þjónusta við söfnun á hættulausum endurvinnanlegum úrgangi

38.11.11 Þjónusta við söfnun á hættulausum endurvinnanlegum úrgangi, í sveitarfélögum

38.11.19 Þjónusta við söfnun á hættulausum endurvinnanlegum úrgangi, öðrum

38.11.2 Þjónusta við söfnun á hættulausum óendurvinnanlegum úrgangi

38.11.21 Þjónusta við söfnun á hættulausum óendurvinnanlegum úrgangi, í sveitarfélögum

38.11.29 Þjónusta við söfnun á hættulausum óendurvinnanlegum úrgangi, öðrum

38.11.3 Óendurvinnanlegur hættulaus úrgangur, samansafnaður

38.11.31 Óendurvinnanlegur hættulaus úrgangur frá heimilum og fyrirtækjum
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38.11.39 Annar óendurvinnanlegur hættulaus úrgangur 

38.11.4 Flök til niðurrifs

38.11.41 Sjóför og önnur fljótandi mannvirki til niðurrifs

38.11.49 Notaðar bifreiðar, tölvur, sjónvörp og önnur tæki til niðurrifs

38.11.5 Annar endurvinnanlegur hættulaus úrgangur, samansafnaður

38.11.51 Glerúrgangur

38.11.52 Pappírs- og pappaúrgangur

38.11.53 Notaðir lofthjólbarðar úr gúmmíi

38.11.54 Annar gúmmíúrgangur

38.11.55 Plastúrgangur

38.11.56 Textílúrgangur

38.11.57 Leðurúrgangur

38.11.58 Hættulaus málmúrgangur

38.11.59 Annar hættulaus endurvinnanlegur úrgangur, ót.a.

38.11.6 Umhleðsluþjónusta fyrir hættulausan úrgang

38.11.61 Umhleðsluþjónusta fyrir hættulausan endurvinnanlegan úrgang

38.11.69 Umhleðsluþjónusta fyrir annan hættulausan úrgang

38.12 Hættulegur úrgangur, þjónusta við söfnun á hættulegum úrgangi

38.12.1 Þjónusta við söfnun á hættulegum úrgangi

38.12.11 Þjónusta við söfnun á hættulegum sóttnæmum úrgangi og öðrum úrgangi hættulegum lífríkinu

38.12.12 Þjónusta við söfnun á hættulegum iðnaðarúrgangi

38.12.13 Þjónusta við söfnun á hættulegum úrgangi frá heimilum og fyrirtækjum

38.12.2 Hættulegur úrgangur, samansafnaður

38.12.21 Notuð (geisluð) eldsneytishylki úr kjarnakljúfum

38.12.22 Lyfjaúrgangur

38.12.23 Annar hættulegur lækningaúrgangur

38.12.24 Hættulegur kemískur úrgangur

38.12.25 Olíuúrgangur

38.12.26 Hættulegur málmúrgangur

38.12.27 Rafhlöðu- og rafgeymaúrgangur

38.12.29 Annar hættulegur úrgangur

38.12.3 Umhleðsluþjónusta fyrir hættulegan úrgang

38.12.30 Umhleðsluþjónusta fyrir hættulegan úrgang

38.2 Þjónusta tengd meðferð og förgun á úrgangi

38.21 Þjónusta tengd meðferð og förgun á hættulausum úrgangi

38.21.1 Þjónusta tengd meðferð á hættulausum úrgangi til endanlegrar förgunar

38.21.10 Þjónusta tengd meðferð á hættulausum úrgangi til endanlegrar förgunar

38.21.2 Förgunarþjónusta á hættulausum úrgangi

38.21.21 Þjónusta við sorpurðun

38.21.22 Önnur urðunarþjónusta
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38.21.23 Þjónusta við brennslu á hættulausum úrgangi

38.21.29 Önnur förgunarþjónusta á hættulausum úrgangi

38.21.3 Úrgangur lífrænna leysa

38.21.30 Úrgangur lífrænna leysa

38.21.4 Aska og leifar frá brennslu úrgangs

38.21.40 Aska og leifar frá brennslu úrgangs

38.21.5 Kögglaður úrgangur frá heimilum og fyrirtækjum

38.21.50 Kögglaður úrgangur frá heimilum og fyrirtækjum

38.22 Þjónusta tengd meðferð og förgun á hættulegum úrgangi

38.22.1 Þjónusta tengd meðferð á kjarnorkuúrgangi og öðrum hættulegum úrgangi

38.22.11 Þjónusta tengd meðferð á kjarnorkuúrgangi

38.22.19 Önnur þjónusta tengd meðferð á hættulegum úrgangi

38.22.2 Þjónusta tengd förgun á kjarnorkuúrgangi og öðrum hættulegum úrgangi

38.22.21 Þjónusta tengd förgun á kjarnorkuúrgangi

38.22.29 Önnur þjónusta tengd förgun á hættulegum úrgangi

38.3 Endurvinnsluþjónusta, endurunnið hráefni

38.31 Niðurrifsþjónusta á flökum

38.31.1 Niðurrifsþjónusta á flökum

38.31.11 Niðurrif skipa

38.31.12 Niðurrifsþjónusta á notuðum bifreiðum, tölvum, sjónvörpum og öðrum tækjum

38.32 Endurvinnsluþjónusta á flokkuðu efni, endurunnið hráefni

38.32.1 Endurvinnsluþjónusta á flokkuðu efni

38.32.11 Endurvinnsluþjónusta á flokkuðu efni úr málmi

38.32.12 Endurvinnsluþjónusta á flokkuðu málmlausu efni

38.32.13 Köggluð kol, ót.a. (framleidd úr margs konar mismunandi iðnaðarúrgangi o.s.frv.)

38.32.2 Endurunnir málmar

38.32.21 Endurunnin hráefni eðalmálma

38.32.22 Endurunnin hráefni járnríkra málma

38.32.23 Endurunnið hráefni kopars

38.32.24 Endurunnið hráefni nikkels

38.32.25 Endurunnið hráefni áls

38.32.29 Endurunnin hráefni annarra málma

38.32.3 Endurunnin hráefni málmalausra efna

38.32.31 Endurunnið hráefni glers

38.32.32 Endurunnið hráefni pappírs og pappa

38.32.33 Endurunnið hráefni plasts

38.32.34 Endurunnið hráefni gúmmís

38.32.35 Endurunnið hráefni textíls

38.32.39 Endurunnin hráefni annarra málmlausra efna
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39 Afmengunarþjónusta og önnur þjónusta tengd meðhöndlun úrgangs

39.0 Afmengunarþjónusta og önnur þjónusta tengd meðhöndlun úrgangs

39.00 Afmengunarþjónusta og önnur þjónusta tengd meðhöndlun úrgangs

39.00.1 Afmengunar- og hreinsunarþjónusta

39.00.11 Afmengunar- og hreinsunarþjónusta jarðvegs og grunnvatns

39.00.12 Afmengunar- og hreinsunarþjónusta yfirborðsvatns

39.00.13 Afmengunar- og hreinsunarþjónusta lofts

39.00.14 Afmengunarþjónusta bygginga

39.00.2 Önnur afmengunarþjónusta og þjónusta tengd sérhæfðum mengunarvörnum

39.00.21 Afmengun afmarkaðs svæðis, þjónusta við stýringu og vöktun og önnur afmengunarþjónusta á staðnum

39.00.22 Önnur afmengunarþjónusta

39.00.23 Önnur þjónusta tengd sérhæfðum mengunarvörnum

F BYGGINGARSTARFSEMI OG MANNVIKRJAGERÐ

41 Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð

41.0 Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð

41.00 Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð

41.00.1 Íbúðarhús

41.00.11 Einbýlishús

41.00.12 Tvíbýlishús

41.00.13 Fjölbýlishús

41.00.14 Sambýli

41.00.2 Byggingar aðrar en íbúðabyggingar

41.00.21 Iðnaðarhúsnæði

41.00.22 Landbúnaðarbyggingar, ekki íbúðabyggingar

41.00.23 Skrifstofubyggingar

41.00.24 Byggingar fyrir heildsölu- og smásöluverslun

41.00.25 Umferðar- og samgöngubyggingar

41.00.26 Geymar, síló og vörugeymslur

41.00.27 Hótel og áþekkar byggingar

41.00.28 Byggingar fyrir afþreyingu, byggingar fyrir menntun, sjúkrahús, meðferðarheimili eða byggingar fyrir trúariðkun

41.00.29 Annað húsnæði en íbúðarhúsnæði

41.00.3 Byggingarframkvæmdir við íbúðarhúsnæði (nýbyggingar, viðbætur, breytingar og endurbætur)

41.00.31 Byggingarframkvæmdir við einbýlishús

41.00.32 Byggingarframkvæmdir við tvíbýlishús

41.00.33 Byggingarframkvæmdir við fjölbýlishús

41.00.34 Byggingarframkvæmdir við sambýli

41.00.4 Byggingarframkvæmdir við annað húsnæði en íbúðarhúsnæði (nýbyggingar, viðbætur, breytingar og endurbætur)

41.00.41 Byggingarframkvæmdir við iðnaðarhúsnæði

41.00.42 Byggingarframkvæmdir við landbúnaðarbyggingar aðrar en íbúðarhúsnæði
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41.00.43 Byggingarframkvæmdir við skrifstofubyggingar

41.00.44 Byggingarframkvæmdir við byggingar fyrir heildsölu- og smásöluverslun

41.00.45 Byggingarframkvæmdir við umferðar- og samgöngubyggingar

41.00.46 Byggingarframkvæmdir við geyma, síló og vörugeymslur

41.00.47 Byggingarframkvæmdir við hótel og áþekkar byggingar

41.00.48 Byggingarframkvæmdir við byggingar fyrir afþreyingu, byggingar fyrir menntun, sjúkrahús, meðferðarheimili og byggingar fyrir 
trúariðkun

41.00.49 Byggingarframkvæmdir við aðrar byggingar en íbúðarhúsnæði

42 Byggingarframkvæmdir

42.1 Vegir og járnbrautir, byggingarframkvæmdir við vegi og járnbrautir

42.11 Vegir og hraðbrautir, byggingarframkvæmdir við vegi og hraðbrautir

42.11.1 Hraðbrautir, vegir, götur og aðrar umferðargötur eða göngustígar og flugbrautir

42.11.10 Hraðbrautir, vegir, götur og aðrar umferðargötur eða göngustígar og flugbrautir

42.11.2 Byggingarframkvæmdir við hraðbrautir, vegi, götur og aðrar umferðargötur eða göngustíga og flugbrautir

42.11.20 Byggingarframkvæmdir við hraðbrautir, vegi, götur og aðrar umferðargötur eða göngustíga og flugbrautir

42.12 Járnbrautir og neðanjarðarjárnbrautir, byggingarframkvæmdir við járnbrautir og neðanjarðarjárnbrautir

42.12.1 Járnbrautir og neðanjarðarjárnbrautir

42.12.10 Járnbrautir og neðanjarðarjárnbrautir

42.12.2 Byggingarframkvæmdir við járnbrautir og neðanjarðarjárnbrautir

42.12.20 Byggingarframkvæmdir við járnbrautir og neðanjarðarjárnbrautir

42.13 Brýr og jarðgöng, byggingarframkvæmdir við brýr og jarðgöng

42.13.1 Brýr og jarðgöng

42.13.10 Brýr og jarðgöng

42.13.2 Byggingarframkvæmdir við brýr og jarðgöng

42.13.20 Byggingarframkvæmdir við brýr og jarðgöng

42.2 Mannvirki og byggingarframkvæmdir við þjónustumannvirki

42.21 Mannvirki og byggingarframkvæmdir við þjónustumannvirki fyrir efni í fljótandi formi

42.21.1 Þjónustumannvirki fyrir efni í fljótandi formi

42.21.11 Lagnir fyrir efni í fljótandi formi sem fara um langan veg

42.21.12 Svæðisbundnar lagnir fyrir efni í fljótandi formi

42.21.13 Áveitukerfi (skurðir), stofnlögn í vatnsveitu og lagnamannvirki, vatnshreinsistöðvar, skólplosunarstöðvar og dælustöðvar

42.21.2 Byggingarframkvæmdir við þjónustumannvirki fyrir efni í fljótandi formi

42.21.21 Byggingarframkvæmdir við lagnir sem fara um langan veg

42.21.22 Byggingarframkvæmdir við svæðisbundnar lagnir, þ.m.t. fylgivinna

42.21.23 Byggingarframkvæmdir við áveitukerfi (skurði), stofnlagnir í vatnsveitu og lagnir, vatnshreinsistöðvar, skólplosunarstöðvar og 
dælustöðvar

42.21.24 Borun vatnsbrunna og uppsetning rotþróakerfa

42.22 Mannvirki og byggingarframkvæmdir við þjónustumannvirki fyrir rafmagn og fjarskipti

42.22.1 Þjónustumannvirki fyrir rafmagn og fjarskipti
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42.22.11 Raf- og fjarskiptalínur sem liggja um langan veg

42.22.12 Svæðisbundnar raf- og fjarskiptalínur

42.22.13 Orkuver

42.22.2 Byggingarframkvæmdir við þjónustumannvirki fyrir rafmagn og fjarskipti

42.22.21 Byggingarframkvæmdir við raf- og fjarskiptalínur sem liggja um langan veg

42.22.22 Byggingarframkvæmdir við svæðisbundnar raf- og fjarskiptalínur

42.22.23 Byggingarframkvæmdir við orkuver

42.9 Mannvirki og byggingarframkvæmdir við önnur mannvirki

42.91 Mannvirki og byggingarframkvæmdir við vatnsmannvirki

42.91.1 Strand- og hafnarmannvirki, virkjanir, skipastigar og tengd vökvaaflfræðileg mannvirki

42.91.10 Strand- og hafnarmannvirki, virkjanir, skipastigar og tengd vökvaaflfræðileg mannvirki

42.91.2 Byggingarframkvæmdir við strand- og hafnarmannvirki, virkjanir, skipastiga og tengd vökvaaflfræðileg mannvirki

42.91.20 Byggingarframkvæmdir við strand- og hafnarmannvirki, virkjanir, skipastiga og tengd vökvaaflfræðileg mannvirki

42.99 Mannvirki og byggingarframkvæmdir við önnur mannvirki, ót.a.

42.99.1 Önnur mannvirkjagerð

42.99.11 Námu- og framleiðslumannvirki

42.99.12 Íþrótta- og tómstundamannvirki

42.99.19 Önnur mannvirkjagerð, ót.a.

42.99.2 Byggingarframkvæmdir við aðra mannvirkjagerð

42.99.21 Byggingarframkvæmdir við námu- og framleiðslumannvirki

42.99.22 Byggingarframkvæmdir við íþróttaleikvanga og -velli utandyra

42.99.29 Byggingarframkvæmdir við mannvirkjagerð, ót.a.

43 Sérhæfðar byggingarframkvæmdir

43.1 Niðurrif og undirbúningsframkvæmdir á byggingarstað

43.11 Vinna við niðurrif

43.11.1 Vinna við niðurrif

43.11.10 Vinna við niðurrif

43.12 Undirbúningsframkvæmdir á byggingarstað

43.12.1 Undirbúningsframkvæmdir á byggingarstað

43.12.11 Undirbúningsvinna á jarðvegi og grunni, hreinsun

43.12.12 Gröftur og jarðvegsvinna

43.13 Vinna við tilraunaboranir og borun

43.13.1 Vinna við tilraunaboranir og borun

43.13.10 Vinna við tilraunaboranir og borun

43.2 Vinna við uppsetningu raflagna, pípulagna og annarra byggingalagna

43.21 Vinna við uppsetningu raflagna

43.21.1 Vinna við uppsetningu raflagna

43.21.10 Vinna við uppsetningu raflagna
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43.22 Vinna við uppsetningu pípulagna, hitunar- og loftræstingarlagna

43.22.1 Vinna við uppsetningu vatns-, frárennslis-, hita- og loftræstingarlagna

43.22.11 Lagning vatns- og frárennslislagna

43.22.12 Vinna við uppsetningu hitunar- og loftræstilagna

43.22.2 Vinna við uppsetningu gaslagna

43.22.20 Vinna við uppsetningu gaslagna

43.29 Önnur vinna við uppsetningu í mannvirki

43.29.1 Önnur vinna við uppsetningu í mannvirki

43.29.11 Vinna við einangrun

43.29.12 Vinna við uppsetningu girðinga og handriða

43.29.19 Önnur vinna við uppsetningu, ót.a.

43.3 Vinna við frágang bygginga

43.31 Vinna við múrverk

43.31.1 Vinna við múrverk

43.31.10 Vinna við múrverk

43.32 Vinna við uppsetningu innréttinga

43.32.1 Vinna við uppsetningu innréttinga

43.32.10 Vinna við uppsetningu innréttinga

43.33 Vinna við lagningu gólf- og veggefna

43.33.1 Vinna við flísalögn

43.33.10 Vinna við flísalögn

43.33.2 Önnur vinna við lagningu gólf- og veggefna og veggfóðrun

43.33.21 Vinna við slípað steingólf með marmara, granít og steinflögur

43.33.29 Önnur vinna við lagningu gólf- og veggefna og veggfóðrun, ót.a.

43.34 Vinna við málningu og glerjun

43.34.1 Málningarvinna

43.34.10 Málningarvinna

43.34.2 Vinna við glerjun

43.34.20 Vinna við glerjun

43.39 Önnur vinna við frágang bygginga

43.39.1 Önnur vinna við frágang bygginga

43.39.11 Vinna við uppsetningu skreytinga

43.39.19 Önnur vinna við frágang bygginga, ót.a.

43.9 Aðrar sérhæfðar byggingarframkvæmdir

43.91 Vinna við þaklögn

43.91.1 Vinna við þaklögn

43.91.11 Vinna við þakburðarvirki

43.91.19 Önnur vinna við þaklögn
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43.99 Aðrar sérhæfðar byggingarframkvæmdir, ót.a.

43.99.1 Vinna við þéttingu gegn vatnsleka

43.99.10 Vinna við þéttingu gegn vatnsleka

43.99.2 Vinna við verkpalla

43.99.20 Vinna við verkpalla

43.99.3 Vinna við að reka niður burðarstólpa, undirstöðuvinna

43.99.30 Vinna við að reka niður burðarstólpa, undirstöðuvinna

43.99.4 Vinna við steinsteypu

43.99.40 Vinna við steinsteypu

43.99.5 Vinna við uppsetningu stálburðareininga

43.99.50 Vinna við uppsetningu stálburðareininga

43.99.6 Vinna við múrverk og múrsteinslögn

43.99.60 Vinna við múrverk og múrsteinslögn

43.99.7 Vinna við samsetningu og uppsetningu forsmíðaðra eininga

43.99.70 Vinna við samsetningu og uppsetningu forsmíðaðra eininga

43.99.9 Sérhæfðar byggingarframkvæmdir, ót.a.

43.99.90 Sérhæfðar byggingarframkvæmdir, ót.a.

G HEILD- OG SMÁSÖLUVERSLUN, VIÐGERÐARÞJÓNUSTA Á VÉLKNÚNUM ÖKUTÆKJUM OG BIFHJÓLUM

45 Þjónusta við sölu, viðgerðir og viðhald á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum

45.1 Bifreiðasala

45.11 Sala bíla og léttra vélknúinna ökutækja

45.11.1 Heildverslun með bíla og létt vélknúin ökutæki

45.11.11 Heildverslun með vélknúna farþegabíla

45.11.12 Heildverslun með sérbúna vélknúna farþegabíla eins og sjúkrabifreiðar og smárútur o.s.frv., og vélknúin ökutæki fyrir utanvegaakstur 
(að þyngd ≤ 3,5 tonn)

45.11.2 Smásala úr sérverslunum á bílum og léttum vélknúnum ökutækjum

45.11.21 Smásala úr sérverslunum á nýjum vélknúnum farþegabílum

45.11.22 Smásala úr sérverslunum á notuðum vélknúnum farþegabílum

45.11.23 Smásala úr sérverslunum á nýjum sérbúnum vélknúnum farþegabílum s.s. sjúkrabifreiðum og smárútum o.s.frv., og vélknúnum 
ökutækjum fyrir utanvegaakstur (að þyngd ≤ 3,5 tonn)

45.11.24 Smásala úr sérverslunum á notuðum sérbúnum vélknúnum farþegabílum s.s. sjúkrabifreiðum og smárútum o.s.frv., og vélknúnum 
ökutækjum fyrir utanvegaakstur (að þyngd ≤ 3,5 tonn)

45.11.3 Önnur smásala á bílum og léttum, vélknúnum ökutækjum

45.11.31 Net-smásala á bílum og léttum, vélknúnum ökutækjum

45.11.39 Önnur smásala á bílum og léttum, vélknúnum ökutækjum, ót.a.

45.11.4 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með bíla og létt, vélknúin ökutæki

45.11.41 Net-heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með bíla og létt, vélknúin ökutæki

45.11.49 Önnur heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með bíla og létt, vélknúin ökutæki

45.19 Viðskipti með önnur vélknúin ökutæki

45.19.1 Heildverslun með önnur vélknúin ökutæki
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45.19.11 Heildverslun með vörubifreiðar, vöruflutningabíla, eftirvagna, festivagna og almenningsvagna

45.19.12 Heildverslun með farartæki til útilegu s.s. hjólhýsi og húsbíla

45.19.2 Smásala úr sérverslunum á öðrum, vélknúnum ökutækjum

45.19.21 Smásala úr sérverslunum á vörubifreiðum, vöruflutningabílum, eftirvögnum, festivögnum og almenningsvögnum

45.19.22 Smásala úr sérverslunum á farartækjum til útilegu s.s. hjólhýsum og húsbílum

45.19.3 Önnur smásala á öðrum vélknúnum ökutækjum

45.19.31 Net-smásala á öðrum vélknúnum ökutækjum

45.19.39 Önnur smásala á vélknúnum ökutækjum, ót.a.

45.19.4 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með önnur vélknúin ökutæki

45.19.41 Net-heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með önnur vélknúin ökutæki

45.19.49 Önnur heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með önnur vélknúin ökutæki

45.2 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta á vélknúnum ökutækjum

45.20 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta á vélknúnum ökutækjum

45.20.1 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta á bílum og léttum vöruflutningafarartækjum

45.20.11 Hefðbundin viðhalds- og viðgerðarþjónusta (þó ekki viðgerðir á rafkerfi, hjólbörðum og yfirbyggingu) á bílum og léttum 
vöruflutningafarartækjum

45.20.12 Viðgerðarþjónusta á rafkerfi bíla og léttra vöruflutningafarartækja

45.20.13 Dekkjaviðgerðarþjónusta, þ.m.t. hjóla- og jafnvægisstillingar, bíla og léttra vöruflutningafarartækja

45.20.14 Viðgerðarþjónusta á yfirbyggingu og áþekk þjónusta (hurðir, læsingar, gluggar, endursprautun, réttingar) bíla og léttra 
vöruflutningafarartækja

45.20.2 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta á öðrum vélknúnum ökutækjum

45.20.21 Hefðbundin viðhalds- og viðgerðarþjónusta (þó ekki viðgerðir á rafkerfi og yfirbyggingu) á öðrum vélknúnum ökutækjum

45.20.22 Viðgerðarþjónusta á rafkerfum annarra vélknúinna ökutækja

45.20.23 Viðgerðarþjónusta á yfirbyggingu og áþekk þjónusta (hurðir, læsingar, gluggar, endursprautun, réttingar) á öðrum vélknúnum 
ökutækjum

45.20.3 Bílaþvotta- og bónþjónusta og áþekk þjónusta

45.20.30 Bílaþvotta- og bónþjónusta og áþekk þjónusta

45.3 Viðskipti með varahluti og aukabúnað í vélknúin ökutæki

45.31 Heildverslun með varahluti og aukabúnað í vélknúin ökutæki

45.31.1 Heildverslun með varahluti og aukabúnað í vélknúin ökutæki

45.31.11 Heildverslun með gúmmíhjólbarða og hjólbarðaslöngur

45.31.12 Heildverslun með aðra varahluti og aukabúnað í vélknúin ökutæki

45.31.2 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með varahluti og aukabúnað í vélknúin ökutæki

45.31.20 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með varahluti og aukabúnað í vélknúin ökutæki

45.32 Smásala á varahlutum og aukabúnaði í vélknúin ökutæki

45.32.1 Smásala úr sérverslunum á varahlutum og aukabúnaði í vélknúin ökutæki

45.32.11 Smásala úr sérverslunum á hjólbörðum

45.32.12 Smásala úr sérverslunum á öðrum varahlutum og aukabúnaði fyrir vélknúin ökutæki
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45.32.2 Önnur smásala á varahlutum og aukabúnaði fyrir vélknúin ökutæki

45.32.21 Net-smásala á varahlutum og aukabúnaði fyrir vélknúin ökutæki

45.32.22 Net-smásala á varahlutum og aukabúnaði fyrir vélknúin ökutæki

45.32.29 Önnur smásala á varahlutum og aukabúnaði fyrir vélknúin ökutæki, ót.a.

45.4 Sölu-, viðhalds- og viðgerðarþjónusta á bifhjólum og varahlutum og aukabúnaði í þau

45.40 Sölu-, viðhalds- og viðgerðarþjónusta á bifhjólum og varahlutum og aukabúnaði í þau

45.40.1 Heildverslun með bifhjól og varahluti og aukabúnað í þau

45.40.10 Heildverslun með bifhjól og varahluti og aukabúnað í þau

45.40.2 Smásala á bifhjólum og varahlutum og aukabúnaði í þau úr sérverslunum

45.40.20 Smásala á bifhjólum og varahlutum og aukabúnaði í þau úr sérverslunum

45.40.3 Önnur smásala á bifhjólum og varahlutum og aukabúnaði í þau

45.40.30 Önnur smásala á bifhjólum og varahlutum og aukabúnaði í þau

45.40.4 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með bifhjól og varahluti og aukabúnað í þau

45.40.40 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með bifhjól og varahluti og aukabúnað í þau

45.40.5 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta á vélhjólum

45.40.50 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta á vélhjólum

46 Heildverslun, þó ekki með vélknúin ökutæki og bifhjól

46,1 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi

46.11 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með hráefni úr landbúnaði, lifandi dýr, textílhráefni og hálfunnar vörur

46.11.1 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með hráefni úr landbúnaði, lifandi dýr, textílhráefni og hálfunnar vörur

46.11.11 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með lifandi dýr

46.11.12 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með blóm og plöntur

46.11.19 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með önnur hráefni úr landbúnaði, textílhráefni og hálfunnar vörur

46.12 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með eldsneyti, málmgrýti, málma og íðefni til iðnaðarnota

46.12.1 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með eldsneyti, málmgrýti, málma og íðefni til iðnaðarnota

46.12.11 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með fast, fljótandi og loftkennt eldsneyti og skyldar vörur

46.12.12 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með málmgrýti og málma í frumgerðum

46.12.13 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með íðefni til iðnaðarnota, áburð og efnaafurðir til nota í landbúnaði

46.13 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með timbur og byggingarefni

46.13.1 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með timbur og byggingarefni

46.13.11 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með timbur og afurðir timburs

46.13.12 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með byggingarefni

46.14 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með vélbúnað, búnað til iðnaðar, skip og loftför

46.14.1 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með vélbúnað, búnað til iðnaðar, skip og loftför

46.14.11 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með tölvur, hugbúnað, rafeinda- og fjarskiptabúnað og annan skrifstofubúnað
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46.14.12 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með skip, loftför og önnur flutningatæki, ót.a.

46.14.19 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með annan vélbúnað og búnað til iðnaðar, ót.a.

46.15 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með húsgögn, heimilisbúnað og járnvöru

46.15.1 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með húsgögn, heimilisbúnað og járnvöru

46.15.11 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með húsgögn

46.15.12 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með útvörp, sjónvörp og myndbandstæki

46.15.13 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með járnvöru og handverkfæri

46.15.19 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með mataráhöld og muni til heimilisnota, ót.a.

46.16 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með textílefni, fatnað, loðfeldi, skófatnað og leðurvörur

46.16.1 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með textílefni, fatnað, loðfeldi, skófatnað og leðurvörur

46.16.11 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með textílefni

46.16.12 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með fatnað, loðfeldi og skófatnað

46.16.13 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með leðurvörur og fylgihluti til ferðalaga

46.17 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með matvæli, drykkjarvöru og tóbak

46.17.1 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með matvæli, drykkjarvöru og tóbak

46.17.11 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með matvæli

46.17.12 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með drykkjarvöru

46.17.13 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með tóbak

46.18 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með aðrar sérstakar afurðir

46.18.1 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með aðrar sérstakar afurðir

46.18.11 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með lyfja- og lækningavörur, ilmvötn og hreinlætisvörur og hreingerningarefni

46.18.12 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með spil og leikföng, íþróttavörur, reiðhjól, bækur, dagblöð, tímarit og ritföng, 
hljóðfæri, úr, klukkur og skartgripi, ljósmynda- og sjóntæki

46.18.19 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með aðrar sérstakar afurðir, ót.a.

46.19 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með margskonar vöru

46.19.1 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með margskonar vöru

46.19.10 Heildverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi með margskonar vöru

46.2 Heildverslun með hráefni úr landbúnaði og lifandi dýr

46.21 Heildverslun með korn, óunnið tóbak, fræ og dýrafóður

46.21.1 Heildverslun með korn, fræ og dýrafóður

46.21.11 Heildverslun með korn

46.21.12 Heildverslun með fræ (önnur en olíufræ)

46.21.13 Heildverslun með olíufræ og olíuríka ávexti

46.21.14 Heildverslun með dýrafóður

46.21.19 Heildverslun með önnur hráefni úr landbúnaði, ót.a.

46.21.2 Heildverslun með óunnið tóbak
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46.21.20 Heildverslun með óunnið tóbak

46.22 Heildverslun með blóm og plöntur

46.22.1 Heildverslun með blóm og plöntur

46.22.10 Heildverslun með blóm og plöntur

46.23 Heildverslun með lifandi dýr

46.23.1 Heildverslun með lifandi dýr

46.23.10 Heildverslun með lifandi dýr

46.24 Heildverslun með húðir, skinn og leður

46.24.1 Heildverslun með húðir, skinn og leður

46.24.10 Heildverslun með húðir, skinn og leður

46.3 Heildverslun með matvæli, drykkjarvöru og tóbak

46.31 Heildverslun með ávexti og grænmeti

46.31.1 Heildverslun með ávexti og grænmeti

46.31.11 Heildverslun með ferska ávexti og grænmeti

46.31.12 Heildverslun með unna ávexti og grænmeti

46.32 Heildverslun með kjöt og kjötafurðir

46.32.1 Heildverslun með kjöt og kjötafurðir

46.32.11 Heildverslun með kjöt (þ.m.t. alifuglakjöt)

46.32.12 Heildverslun með kjötafurðir (þ.m.t. alifuglaafurðir)

46.33 Heildverslun með mjólkurvörur, egg, matarolíu og -feiti

46.33.1 Heildverslun með mjólkurvörur, egg, matarolíu og -feiti

46.33.11 Heildverslun með mjólkurvörur

46.33.12 Heildverslun með egg

46.33.13 Heildverslun með matarolíu og -feiti

46.34 Heildverslun með drykkjarvörur

46.34.1 Heildverslun með drykkjarvörur

46.34.11 Heildverslun með safa, ölkelduvatn, gosdrykki og aðra óáfenga drykki

46.34.12 Heildverslun með áfenga drykki

46.35 Heildverslun með tóbaksvörur

46.35.1 Heildverslun með tóbaksvörur

46.35.10 Heildverslun með tóbaksvörur

46.36 Heildverslun með sykur, súkkulaði og sælgæti

46.36.1 Heildverslun með sykur, súkkulaði og sælgæti

46.36.11 Heildverslun með sykur

46.36.12 Heildverslun með brauðvörur

46.36.13 Heildverslun með súkkulaði og sælgæti

46.37 Heildverslun með kaffi, te, kakó og krydd

46.37.1 Heildverslun með kaffi, te, kakó og krydd

46.37.10 Heildverslun með kaffi, te, kakó og krydd
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46.38 Heildverslun með önnur matvæli, þ.m.t. fisk, krabbadýr og lindýr

46.38.1 Heildverslun með fisk, krabbadýr og lindýr

46.38.10 Heildverslun með fisk, krabbadýr og lindýr

46.38.2 Heildverslun með önnur matvæli

46.38.21 Heildverslun með jafnblönduð matvæli og sérfæði

46.38.29 Heildverslun með önnur matvæli, ót.a.

46.39 Blönduð heildverslun með matvæli, drykkjarvöru og tóbak

46.39.1 Heildverslun með önnur matvæli, drykkjarvöru og tóbak

46.39.11 Blönduð heildverslun með frosin matvæli

46.39.12 Blönduð heildverslun með ófrosin matvæli, drykkjarvöru og tóbak

46.4 Heildverslun með vörur til heimilisnota

46.41 Heildverslun með textílefni

46.41.1 Heildverslun með textílefni

46.41.11 Heildverslun með garn

46.41.12 Heildverslun með vefnað

46.41.13 Heildverslun með lín til heimilisnota, gluggatjöld og ýmiss konar búsáhöld úr textílefnum

46.41.14 Heildverslun með smáhluti sem fylgja textílvörum

46.42 Heildverslun með fatnað og skófatnað

46.42.1 Heildverslun með fatnað og skófatnað

46.42.11 Heildverslun með fatnað

46.42.12 Heildverslun með skófatnað

46.43 Heildverslun með rafknúin heimilistæki

46.43.1 Heildverslun með rafknúin heimilistæki

46.43.11 Heildverslun með rafknúin heimilistæki, þó ekki útvörp, sjónvörp og ljósmyndavörur

46.43.12 Heildverslun með útvarps-, sjónvarps- og myndflutningsbúnað og stafræn myndtæki (DVD)

46.43.13 Heildverslun með hljómplötur, hljóð- og myndbönd, geisladiska og stafræna mynddiska (DVD-diska) (þó ekki óátekin bönd)

46.43.14 Heildverslun með ljósmyndabúnað og sjóntæki

46.44 Heildverslun með postulín, glervöru og hreingerningarefni

46.44.1 Heildverslun með postulín, glervöru og hreingerningarefni

46.44.11 Heildverslun með glervöru, postulín og leirvöru

46.44.12 Heildverslun með hreingerningarefni

46.45 Heildverslun með ilmvötn og snyrtivörur

46.45.1 Heildverslun með ilmvötn og snyrtivörur

46.45.10 Heildverslun með ilmvötn og snyrtivörur

46.46 Heildverslun með lyf og lækningavörur

46.46.1 Heildverslun með lyf og lækningavörur

46.46.11 Heildverslun með hráefni til lyfjagerðar og lyf

46.46.12 Heildverslun með tæki og búnað til skurð- og bæklunarlækninga

46.47 Heildverslun með húsgögn, teppi og ljósabúnað
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46.47.1 Heildverslun með húsgögn, teppi og ljósabúnað

46.47.11 Heildverslun með húsgögn

46.47.12 Heildverslun með ljósabúnað

46.47.13 Heildverslun með gólfteppi og gólfmottur

46.48 Heildverslun með úr og skartgripi

46.48.1 Heildverslun með úr og skartgripi

46.48.10 Heildverslun með úr og skartgripi

46.49 Heildverslun með aðrar vörur til heimilisnota

46.49.1 Heildverslun með mataráhöld og heimilisbúnað úr málmi, tágasmíðavörur, korkvörur og önnur búsáhöld, ót.a.

46.49.11 Heildverslun með mataráhöld og heimilisbúnað úr málmi

46.49.12 Heildverslun með tága-, kork- og beykisvörur og aðrar viðarvörur

46.49.19 Heildverslun með búsáhöld og heimilisbúnað, ót.a.

46.49.2 Heildverslun með bækur, tímarit og ritföng

46.49.21 Heildverslun með bækur

46.49.22 Heildverslun með tímarit og dagblöð

46.49.23 Heildverslun með ritföng

46.49.3 Heildverslun með aðrar neytendavörur

46.49.31 Heildverslun með hljóðfæri

46.49.32 Heildverslun með spil og leikföng

46.49.33 Heildverslun með íþróttavörur (þ.m.t. reiðhjól)

46.49.34 Heildverslun með leðurvörur og fylgihluti til ferðalaga

46.49.35 Heildverslun með frímerki og mynt

46.49.36 Heildverslun með minjagripi og listmuni

46.49.39 Heildverslun með aðrar neytendavörur, ót.a.

46.5 Heildverslun með upplýsinga- og fjarskiptabúnað

46.51 Heildverslun með tölvur, jaðartæki fyrir tölvur og hugbúnað

46.51.1 Heildverslun með tölvur, jaðartæki fyrir tölvur og hugbúnað

46.51.10 Heildverslun með tölvur, jaðartæki fyrir tölvur og hugbúnað

46.52 Heildverslun með rafeinda- og fjarskiptabúnað og tengda hluti

46.52.1 Heildverslun með rafeinda- og fjarskiptabúnað og tengda hluti

46.52.11 Heildverslun með fjarskiptabúnað og tengda hluti

46.52.12 Heildverslun með rafeindabúnað og tengda hluti

46.52.13 Heildverslun með óátekin hljóð- og myndbönd og disklinga, segul- og ljóslestrardiska CD og DVD

46.6 Heildverslun með annan vélbúnað, tæki og búnað

46.61 Heildverslun með landbúnaðarvélar, tæki og búnað

46.61.1 Heildverslun með landbúnaðarvélar, tæki og búnað

46.61.11 Heildverslun með landbúnaðar- og skógræktarvélar, tæki og búnað, þ.m.t. dráttarvélar

46.61.12 Heildverslun með garðflata- og garðyrkjuáhöld, tæki og búnað

46.62 Heildverslun með smíðavélar
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46.62.1 Heildverslun með smíðavélar

46.62.11 Heildverslun með smíðavélar til trésmíða

46.62.12 Heildverslun með smíðavélar fyrir málm

46.62.19 Heildverslun með smíðavélar fyrir smíði úr öðrum efnum

46.63 Heildverslun með vélbúnað til námavinnslu, byggingarstarfsemi og mannvirkjagerðar

46.63.1 Heildverslun með vélbúnað til námavinnslu, byggingarstarfsemi og mannvirkjagerðar

46.63.10 Heildverslun með vélbúnað til námavinnslu, byggingarstarfsemi og mannvirkjagerðar

46.64 Heildverslun með vélar til textíliðnaðar og sauma- og prjónavélar

46.64.1 Heildverslun með vélar til textíliðnaðar og sauma- og prjónavélar

46.64.10 Heildverslun með vélar til textíliðnaðar og sauma- og prjónavélar

46.65 Heildverslun með skrifstofuhúsgögn

46.65.1 Heildverslun með skrifstofuhúsgögn

46.65.10 Heildverslun með skrifstofuhúsgögn

46.66 Heildverslun með aðrar skrifstofuvélar og búnað

46.66.1 Heildverslun með aðrar skrifstofuvélar og búnað

46.66.10 Heildverslun með aðrar skrifstofuvélar og búnað

46.69 Heildverslun með aðrar vélar og búnað

46.69.1 Heildverslun með aðrar vélar og búnað

46.69.11 Heildverslun með flutningatæki önnur en vélknúin ökutæki, bifhjól og reiðhjól

46.69.12 Heildverslun með fylgihluti fyrir vélbúnað og tæki

46.69.13 Heildverslun með lyfti- og færslubúnað

46.69.14 Heildverslun með vélar til notkunar í matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksiðnaði

46.69.15 Heildverslun með sérhæfðan rafmagnsvélbúnað og efni

46.69.16 Heildverslun með vopn og skotfæri

46.69.19 Heildverslun með annan almennan og sérhæfðan vélbúnað og tæki

46.7 Önnur sértæk heildverslun

46.71 Heildverslun með fast, fljótandi og loftkennt eldsneyti og skyldar vörur

46.71.1 Heildverslun með fast, fljótandi og loftkennt eldsneyti og skyldar vörur

46.71.11 Heildverslun með eldsneyti í föstu formi

46.71.12 Heildverslun með bensín fyrir hreyfla, þ.m.t. flugvélabensín

46.71.13 Heildverslun með annað fljótandi og gaskennt eldsneyti og skyldar vörur

46.72 Heildverslun með málma og málmgrýti

46.72.1 Heildverslun með málma og málmgrýti

46.72.11 Heildverslun með járngrýti

46.72.12 Heildverslun með málmgrýti, annað en járngrýti

46.72.13 Heildverslun með járn og stál í frumgerðum

46.72.14 Heildverslun með járnlausa málma í frumgerðum

46.73 Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki
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46.73.1 Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki

46.73.11 Heildverslun með óunna trjáboli

46.73.12 Heildverslun með vörur sem eru frumunnar úr viði

46.73.13 Heildverslun með hreinlætistæki

46.73.14 Heildverslun með málningu, lökk og lakkmálningu

46.73.15 Heildverslun með plötugler

46.73.16 Heildverslun með aðrar byggingarvörur

46.73.17 Heildverslun með veggfóður

46.73.18 Heildverslun með gólfefni (þó ekki gólfábreiður)

46.74 Heildverslun með járnvöru, tæki og búnað til pípu- og hitalagna

46.74.1 Heildverslun með járnvöru, tæki og búnað til pípu- og hitalagna

46.74.11 Heildverslun með járnvöru

46.74.12 Heildverslun með tæki og búnað til pípu- og hitalagna

46.74.13 Heildverslun með handverkfæri

46.75 Heildverslun með efnavörur

46.75.1 Heildverslun með efnavörur

46.75.11 Heildverslun með áburð og efnaafurðir til nota í landbúnaði

46.75.12 Heildverslun með íðefni til iðnaðarnota

46.76 Heildverslun með aðrar hálfunnar vörur

46.76.1 Heildverslun með aðrar hálfunnar vörur

46.76.11 Heildverslun með pappír og pappa

46.76.12 Heildverslun með textíltrefjar

46.76.13 Heildverslun með plast og gúmmí í frumgerðum

46.76.19 Heildverslun með hráefni og hálfunnar vörur, aðrar en landbúnaðarvörur, ót.a.

46.77 Heildverslun með úrgangsefni og brotajárn

46.77.1 Heildverslun með úrgangsefni og brotajárn

46.77.10 Heildverslun með úrgangsefni og brotajárn

46.9 Blönduð heildverslun

46.90 Blönduð heildverslun

46.90.1 Blönduð heildverslun

46.90.10 Blönduð heildverslun

47 Smásala, þó ekki á vélknúnum ökutækjum og bifhjólum

47.0 Smásala, þó ekki á vélknúnum ökutækjum og bifhjólum

47.00 Smásala, þó ekki á vélknúnum ökutækjum og bifhjólum

47.00.1 Smásala á ávöxtum, grænmeti, kjöti, fiski, brauðvörum og mjólkurvörum og eggjum

47.00.11 Smásala á ferskum ávöxtum og grænmeti

47.00.12 Smásala á unnum ávöxtum og grænmeti

47.00.13 Smásala á kjöti
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47.00.14 Smásala á kjötafurðum

47.00.15 Smásala á fiski, krabbadýrum og lindýrum

47.00.16 Smásala á brauðvörum

47.00.17 Smásala á sælgæti

47.00.18 Smásala á mjólkurvörum

47.00.19 Smásala á eggjum

47.00.2 Smásala á öðrum matvælum, drykkjarvöru og tóbaki

47.00.21 Smásala á kaffi, te, kakó og kryddi

47.00.22 Smásala á matarolíu og -feiti

47.00.23 Smásala á jafnblönduðum matvælum og sérfæði

47.00.24 Smásala á öðrum matvælum, ót.a.

47.00.25 Smásala á áfengum drykkjum

47.00.26 Smásala á öðrum drykkjarvörum

47.00.27 Smásala á tóbaksvöru

47.00.3 Smásala á upplýsinga- og fjarskiptabúnaði

47.00.31 Smásala á tölvum, jaðarbúnaði og hugbúnaði

47.00.32 Smásala á fjarskiptabúnaði

47.00.33 Smásala á tækjum til upptöku og afspilunar á hljóði og mynd

47.00.4 Smásala á byggingarefni og járnvöru

47.00.41 Smásala á járnvöru

47.00.42 Smásala á málningu, lökkum og lakkmálningu

47.00.43 Smásala á plötugleri

47.00.44 Smásala á garðflata- og garðyrkjuáhöldum

47.00.45 Smásala á tækjum og búnaði til pípu- og hitalagna

47.00.46 Smásala á hreinlætistækjum

47.00.47 Smásala á handverkfærum

47.00.49 Smásala á byggingarvörum, ót.a.

47.00.5 Smásala á búsáhöldum

47.00.51 Smásala á textílefnum

47.00.52 Smásala á gluggatjöldum og netgluggatjöldum

47.00.53 Smásala á veggfóðri og gólfefni, gólfteppum og gólfmottum

47.00.54 Smásala á rafknúnum heimilistækjum

47.00.55 Smásala á húsgögnum

47.00.56 Smásala á ljósabúnaði

47.00.57 Smásala á viðarvöru, korkvöru og tágasmíðavöru

47.00.58 Smásala á hljóðfærum og nótum

47.00.59 Smásala á leirvöru, glervöru, postulíni, leirmunum, mataráhöldum og órafknúnum heimilistækjum, áhöldum og tækjum, ót.a.

47.00.6 Smásala á menningar- og tómstundavörum
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47.00.61 Smásala á bókum

47.00.62 Smásala á dagblöðum og tímaritum

47.00.63 Smásala á ritföngum

47.00.64 Smásala á tónlistar- og myndupptökum

47.00.65 Smásala á íþróttabúnaði

47.00.66 Smásala á viðlegubúnaði

47.00.67 Smásala á spilum og leikföngum

47.00.68 Smásala á frímerkjum og mynt

47.00.69 Smásala á minjagripum og listmunum

47.00.7 Smásala á fatnaði, lyfja- og hjúkrunarvörum, hreinlætisvörum, blómum, plöntum, gæludýrum og gæludýrafóðri

47.00.71 Smásala á fatnaði

47.00.72 Smásala á skófatnaði

47.00.73 Smásala á leðurvörum og fylgihlutum til ferðalaga

47.00.74 Smásala á lyfja- og lækningavörum

47.00.75 Smásala á lækninga- og hjúkrunarvörum

47.00.76 Smásala á snyrti- og hreinlætisvörum

47.00.77 Smásala á blómum, plöntum og fræjum

47.00.78 Smásala á áburði og efnavörum til nota í landbúnaði

47.00.79 Smásala á gæludýrum og gæludýrafóðri

47.00.8 Smásala á eldsneyti vélknúinna ökutækja og öðrum nýjum vörum ót. a.

47.00.81 Smásala á eldsneyti vélknúinna ökutækja

47.00.82 Smásala á úrum og skartgripum

47.00.83 Smásala á ljósmyndunarbúnaði, sjóntækjum og mæli- og rannsóknartækjum, þjónusta sjóntækjafræðinga

47.00.84 Smásala á hreingerningarefnum

47.00.85 Smásala á brennsluolíu, flöskugasi, kolum og viði til heimilisnota

47.00.86 Smásala á öðrum neysluvörum en matvælum, ót.a.

47.00.87 Smásala á hráefnum úr landbúnaði, ót.a.

47.00.88 Smásala á vélbúnaði og tækjum, ót.a.

47.00.89 Smásala á öðrum vörum en neysluvörum og matvælum, ót.a.

47.00.9 Smásala á notuðum vörum

47.00.91 Smásala á fornmunum

47.00.92 Smásala á notuðum bókum

47.00.99 Smásala á öðrum notuðum vörum

H FLUTNINGA- OG GEYMSLUÞJÓNUSTA

49 Flutningaþjónusta á landi og eftir leiðslum

49.1 Farþegaflutningaþjónusta með járnbrautarlestum milli borga

49.10 Farþegaflutningaþjónusta með járnbrautarlestum milli borga

49.10.1 Farþegaflutningaþjónusta með járnbrautarlestum milli borga
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49.10.11 Farþegaflutningaþjónusta með járnbrautarlestum til kynnisferða

49.10.19 Önnur farþegaflutningaþjónusta með járnbrautarlestum milli borga

49.2 Vöruflutningaþjónusta með járnbrautarlestum

49.20 Vöruflutningaþjónusta með járnbrautarlestum

49.20.1 Vöruflutningaþjónusta með járnbrautarlestum

49.20.11 Vöruflutningaþjónusta með járnbrautarlestum með kælivögnum

49.20.12 Vöruflutningaþjónusta með járnbrautarlestum með tankvögnum, jarðolíuafurðir

49.20.13 Vöruflutningaþjónusta með járnbrautarlestum með tankvögnum, fljótandi búlkavara og lofttegundir

49.20.14 Flutningaþjónusta með járnbrautarlestum á stöðluðum gámum

49.20.15 Flutningaþjónusta með járnbrautarlestum á sendibréfum og bögglum

49.20.16 Flutningaþjónusta með járnbrautarlestum á þurri búlkavöru

49.20.19 Önnur vöruflutningaþjónusta með járnbrautarlestum

49.3 Önnur farþegaflutningaþjónusta á landi

49.31 Farþegaflutningaþjónusta á landi, innanbæjar og í úthverfum

49.31.1 Farþegaflutningaþjónusta með járnbrautarlestum, innanbæjar og í úthverfum

49.31.10 Farþegaflutningaþjónusta með járnbrautarlestum, innanbæjar og í úthverfum

49.31.2 Önnur farþegaflutningaþjónusta á landi, innanbæjar og í úthverfum

49.31.21 Þjónusta tengd áætlunarferðum með farþega eftir vegum, innanbæjar og í úthverfum

49.31.22 Þjónusta tengd áætlunarferðum með farþega með ólíkum farartækjum, innanbæjar og í úthverfum

49.32 Þjónusta tengd rekstri leigubifreiða

49.32.1 Þjónusta tengd rekstri leigubifreiða

49.32.11 Leigubílaþjónusta

49.32.12 Leiga á fólksbílum með bílstjóra

49.39 Önnur farþegaflutningaþjónusta á landi, ót.a.

49.39.1 Þjónusta tengd sérhæfðum áætlunferðum með farþega á landi, á milli borga

49.39.11 Þjónusta tengd áætlunarferðum með farþega eftir vegum, á milli borga

49.39.12 Þjónusta tengd sérhæfðum áætlunferðum með farþega eftir vegum, á milli borga

49.39.13 Önnur þjónusta tengd sérhæfðum áætlunferðum með farþega eftir vegum

49.39.2 Farþegaflutningaþjónusta eftir togbrautum á teinum, svifbrautum og með skíðalyftum

49.39.20 Farþegaflutningaþjónusta eftir togbrautum á teinum, svifbrautum og með skíðalyftum

49.39.3 Önnur óreglubundin farþegaflutningaþjónusta á landi

49.39.31 Leiguþjónusta tengd langferðabifreiðum með bílstjóra

49.39.32 Farþegaflutningaþjónusta á vegum til kynnisferða

49.39.33 Óreglubundin farþegaflutningaþjónusta á styttri vegalengdum

49.39.34 Óreglubundin farþegaflutningaþjónusta á lengri vegalengdum

49.39.35 Farþegaflutningaþjónusta á vegum með ökutækjum sem mönnum eða dráttardýrum er beitt fyrir

49.39.39 Farþegaflutningaþjónusta á landi, ót.a.

49.4 Vöruflutningaþjónusta á vegum og brottflutningsþjónusta

49.41 Vöruflutningaþjónusta á vegum
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49.41.1 Vöruflutningaþjónusta á vegum

49.41.11 Vöruflutningaþjónusta á vegum með kælifarartækjum

49.41.12 Vöruflutningaþjónusta á vegum með tankbifreiðum eða festivögnum, jarðolíuafurðir

49.41.13 Vöruflutningaþjónusta á vegum með tankbifreiðum eða festivögnum, önnur fljótandi búlkavara og lofttegundir

49.41.14 Flutningaþjónusta á vegum með samþætta gáma

49.41.15 Flutningaþjónusta á vegum með þurra búlkavöru

49.41.16 Flutningaþjónusta á vegum með lifandi dýr

49.41.17 Vöruflutningaþjónusta með ökutækjum sem mönnum eða dráttardýrum er beitt fyrir

49.41.18 Flutningaþjónusta á vegum með sendibréf og böggla

49.41.19 Önnur vöruflutningaþjónusta á vegum

49.41.2 Leiguþjónusta tengd vörubifreiðum með bílstjórum

49.41.20 Leiguþjónusta tengd vörubifreiðum með bílstjórum

49.42 Brottflutningsþjónusta

49.42.1 Brottflutningsþjónusta

49.42.11 Brottflutningsþjónusta fyrir heimili

49.42.19 Önnur brottflutningsþjónusta

49.5 Flutningaþjónusta eftir leiðslum

49.50 Flutningaþjónusta eftir leiðslum

49.50.1 Flutningaþjónusta eftir leiðslum

49.50.11 Flutningaþjónusta eftir leiðslum á hrárri eða hreinsaðri olíu og olíuafurðum

49.50.12 Flutningaþjónusta eftir leiðslum á jarðgasi

49.50.19 Flutningaþjónusta eftir leiðslum á öðrum vörum

50 Flutningaþjónusta á sjó og vatnaleiðum

50.1 Millilanda- og strandsiglingaþjónusta með farþega

50.10 Millilanda- og strandsiglingaþjónusta með farþega

50.10.1 Millilanda- og strandsiglingaþjónusta með farþega

50.10.11 Millilanda- og strandsiglingaþjónusta með farþega með ferjum

50.10.12 Millilanda- og strandsiglingaþjónusta með farþega með skemmtiferðaskipum

50.10.19 Önnur millilanda- og strandsiglingaþjónusta með farþega

50.10.2 Leiguþjónusta tengd sjóförum í millilanda- og strandsiglingum með farþega með stjórnanda

50.10.20 Leiguþjónusta tengd sjóförum í millilanda- og strandsiglingum með farþega með stjórnanda

50.2 Millilanda- og strandsiglingaþjónusta með vörur

50.20 Millilanda- og strandsiglingaþjónusta með vörur

50.20.1 Millilanda- og strandsiglingaþjónusta með vörur

50.20.11 Millilanda- og strandsiglingaþjónusta með frysti- eða kælivöru með kæliskipum

50.20.12 Millilanda- og strandsiglingaþjónusta með jarðolíu með tankskipum

50.20.13 Millilanda- og strandsiglingaþjónusta með aðra fljótandi búlkavöru eða lofttegundir með tankskipum

50.20.14 Millilanda- og strandsiglingaþjónusta með samþættum gámum með gámaskipum
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50.20.15 Millilanda- og strandsiglingaþjónusta með þurra búlkavöru

50.20.19 Önnur millilanda- og strandsiglingaþjónusta með vörur

50.20.2 Leiguþjónusta tengd sjóförum í millilanda- og strandsiglingum með vörur, þjónusta við að draga skip og ýta þeim

50.20.21 Leiguþjónusta tengd sjóförum í millilanda- og strandsiglingum með vörur með stjórnanda

50.20.22 Þjónusta við að draga skip í millilanda- og strandsiglingum og ýta þeim

50.3 Farþegaflutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum

50.30 Farþegaflutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum

50.30.1 Farþegaflutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum

50.30.11 Farþegaflutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum með ferjum

50.30.12 Farþegaflutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum með skemmtiferðaskipum

50.30.13 Bátaþjónusta fyrir kynnis- og skoðunarferðir

50.30.19 Önnur farþegaflutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum

50.30.2 Leiguþjónusta tengd sjóförum með áhöfn til farþegaflutninga á skipgengum vatnaleiðum

50.30.20 Leiguþjónusta tengd sjóförum með áhöfn til farþegaflutninga á skipgengum vatnaleiðum

50.4 Vöruflutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum

50.40 Vöruflutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum

50.40.1 Vöruflutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum

50.40.11 Flutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum með frysti- og kælivöru með kæliskipum

50.40.12 Flutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum með jarðolíu með tankskipum

50.40.13 Flutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum með aðra fljótandi búlkavöru eða lofttegundir með tankskipum

50.40.14 Flutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum með samþættum gámum með gámaskipum

50.40.19 Önnur vöruflutningaþjónusta á skipgengum vatnaleiðum

50.40.2 Leiguþjónusta tengd sjóförum fyrir vöruflutninga á skipgengum vatnaleiðum, þjónusta við að draga skip og ýta þeim

50.40.21 Leiguþjónusta tengd sjóförum fyrir vöruflutninga á skipgengum vatnaleiðum

50.40.22 Þjónusta við að draga skip á skipgengum vatnaleiðum og ýta þeim

51 Flutningaþjónusta í lofti

51.1 Farþegaflutningaþjónusta í lofti

51.10 Farþegaflutningaþjónusta í lofti

51.10.1 Farþegaflutningaþjónusta í lofti

51.10.11 Farþegaflutningaþjónusta með áætlunarflugi innanlands

51.10.12 Óreglubundin farþegaflutningaþjónusta með flugi innanlands, þó ekki til kynnisferða

51.10.13 Farþegaflutningaþjónusta með áætlunarflugi til annarra landa

51.10.14 Óreglubundin farþegaflutningaþjónusta með flugi til annarra landa

51.10.15 Óreglubundin farþegaflutningaþjónusta með flugi til kynnisferða

51.10.2 Þjónusta tengd leigu á flutningatæki til flutninga í lofti með áhöfn

51.10.20 Þjónusta tengd leigu á flutningatæki til flutninga í lofti með áhöfn

51.2 Vöruflutningur með flugi og geimflutningar

51.21 Vöruflutningaþjónusta í lofti
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51.21.1 Vöruflutningaþjónusta í lofti

51.21.11 Reglubundin flutningaþjónusta í lofti á samþættum gámum

51.21.12 Flutningaþjónusta í lofti á sendibréfum og bögglum

51.21.13 Reglubundin flutningaþjónusta með flugi á annarri vöru

51.21.14 Óreglubundin flutningaþjónusta með flugi á annarri vöru

51.21.2 Þjónusta tengd leigu á vöruflutningatæki með áhöfn til flutninga í lofti

51.21.20 Þjónusta tengd leigu á vöruflutningatæki með áhöfn til flutninga í lofti

51.22 Geimflutningar

51.22.1 Geimflutningar

51.22.11 Geimflutningar á farþegum

51.22.12 Geimflutningar á vörum

52 Vörugeymslu- og stoðþjónusta fyrir flutninga

52.1 Vörugeymsluþjónusta

52.10 Vörugeymsluþjónusta

52.10.1 Vörugeymsluþjónusta

52.10.11 Kæligeymsluþjónusta

52.10.12 Geymsluþjónusta fyrir fljótandi búlkavöru eða lofttegundir 

52.10.13 Geymsluþjónusta fyrir korn

52.10.19 Önnur vörugeymsluþjónusta

52.2 Stoðþjónusta fyrir flutninga

52.21 Þjónusta tengd flutningum á landi

52.21.1 Þjónusta tengd járnbrautaflutningum

52.21.11 Stjak- eða dráttarþjónusta á járnbrautum

52.21.19 Önnur þjónusta tengd járnbrautaflutningum

52.21.2 Þjónusta tengd flutningum á vegum

52.21.21 Umferðarmiðstöðvar

52.21.22 Þjóðvegaþjónusta

52.21.23 Brúa- og jarðgangnaþjónusta

52.21.24 Bílastæðaþjónusta

52.21.25 Dráttarþjónusta fyrir ökutæki í einkaeign og atvinnuökutæki

52.21.29 Önnur þjónusta tengd flutningum á vegum

52.21.3 Þjónusta tengd flutningum eftir leiðslum

52.21.30 Þjónusta tengd flutningum eftir leiðslum

52.22 Þjónusta tengd flutningum á sjó og vatni

52.22.1 Þjónusta tengd flutningum á sjó og vatni

52.22.11 Rekstur hafna og vatnaleiða (að undanskilinni vöruafgreiðslu) fyrir skip í millilanda- og strandsiglingum

52.22.12 Rekstur vatnaleiða (að undanskilinni vöruafgreiðslu)

52.22.13 Hafnsöguþjónusta, og þjónusta við komu skips í höfn, við skip í millilanda- og strandsiglingum
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52.22.14 Hafnsöguþjónusta, og þjónusta við komu skips í höfn, við skip á skipgengum vatnaleiðum

52.22.15 Þjónusta við björgun og þjónusta, tengd því að ná skipum á flot, við skip í millilanda- og strandsiglingum

52.22.16 Þjónusta við björgun og þjónusta, tengd því að ná skipum á flot, við skip á skipgengum vatnaleiðum

52.22.19 Önnur þjónusta tengd flutningum á sjó og vatni

52.23 Þjónusta tengd flutningi með flugi

52.23.1 Rekstur flugvalla (að undanskilinni vöruafgreiðslu), flugstjórnarþjónusta og önnur þjónusta tengd flutningum í lofti

52.23.11 Rekstur flugvalla, að undanskilinni vöruafgreiðslu

52.23.12 Flugstjórnarþjónusta

52.23.19 Önnur þjónustustarfsemi tengd flutningi með flugi

52.23.2 Þjónusta tengd geimflutningum

52.23.20 Þjónusta tengd geimflutningum

52.24 Vöruafgreiðsluþjónusta

52.24.1 Vöruafgreiðsluþjónusta

52.24.11 Gámaafgreiðsla í höfnum

52.24.12 Önnur gámaafgreiðsla

52.24.13 Önnur vöruafgreiðsluþjónusta í höfnum

52.24.19 Önnur vöruafgreiðsluþjónusta

52.29 Önnur stoðþjónusta tengd flutningum

52.29.1 Vöruflutningamiðlun

52.29.11 Skipamiðlun

52.29.12 Önnur þjónusta farmmiðlara

52.29.19 Önnur vöruflutningamiðlun

52.29.2 Önnur stoðþjónusta tengd flutningum, ót.a.

52.29.20 Önnur stoðþjónusta tengd flutningum, ót.a.

53 Póst- og hraðsendingarþjónusta

53.1 Póstþjónusta, skuldbundin til alþjónustu

53.10 Póstþjónusta, skuldbundin til alþjónustu

53.10.1 Póstþjónusta, skuldbundin til alþjónustu

53.10.11 Póstþjónusta, skuldbundin til alþjónustu í tengslum við dagblöð og tímarit

53.10.12 Póstþjónusta, skuldbundin til alþjónustu í tengslum við sendibréf

53.10.13 Póstþjónusta, skuldbundin til alþjónustu í tengslum við böggla

53.10.14 Póstafgreiðsluþjónusta

53.10.19 Önnur póstþjónusta, skuldbundin til alþjónustu

53.2 Önnur póst- og hraðsendingarþjónusta

53.20 Önnur póst- og hraðsendingarþjónusta

53.20.1 Önnur póst- og hraðsendingarþjónusta

53.20.11 Margþætt hraðsendingarþjónusta
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53.20.12 Heimsendingarþjónusta með matvæli

53.20.19 Önnur póst- og hraðsendingarþjónusta, ót.a.

I REKSTUR GISTISTAÐA OG VEITINGAREKSTUR

55 Rekstur gististaða

55.1 Hótel og sambærilegur rekstur gististaða

55.10 Hótel og sambærilegur rekstur gististaða

55.10.1 Herbergja- eða íbúðagistiþjónusta fyrir gesti, með daglegri ræstingarþjónustu (þó ekki skiptileiga, e. time-share)

55.10.10 Herbergja- eða íbúðagistiþjónusta fyrir gesti, með daglegri ræstingarþjónustu (þó ekki skiptileiga, e. time-share)

55.2 Orlofsþjónusta og önnur skammtíma gistiþjónusta

55.20 Orlofsþjónusta og önnur skammtíma gistiþjónusta

55.20.1 Orlofsþjónusta og önnur skammtíma gistiþjónusta

55.20.11 Herbergja- eða íbúðagistiþjónusta fyrir gesti á farfuglaheimilum og orlofshúsum

55.20.12 Herbergja- eða íbúðagistiþjónusta fyrir gesti í skiptileigueignum

55.20.19 Önnur herbergja- eða íbúðagistiþjónusta fyrir gesti, án daglegrar ræstingarþjónustu

55.3 Þjónusta við tjaldsvæði, tómstunda- og frístundasvæði

55.30 Þjónusta við tjaldsvæði, tómstunda- og frístundasvæði

55.30.1 Þjónusta við tjaldsvæði, tómstunda- og frístundasvæði

55.30.11 Tjaldsvæðaþjónusta

55.30.12 Þjónusta við tómstunda- og frístundasvæði

55.9 Önnur gistiþjónusta

55.90 Önnur gistiþjónusta

55.90.1 Önnur gistiþjónusta

55.90.11 Herbergja- eða íbúðagistiþjónusta fyrir námsmenn á stúdentagörðum og heimavistum

55.90.12 Herbergja- eða íbúðagistiþjónusta fyrir starfsfólk í gistiheimilum fyrir starfsfólk eða starfsmannabúðum

55.90.13 Svefnvagnar og áþekk þjónusta í öðrum farartækjum

55.90.19 Önnur gistiþjónusta, ót.a.

56 Veitingasala og -þjónusta

56.1 Þjónusta veitingastaða og hreyfanlegra matsölustaða

56.10 Þjónusta veitingastaða og hreyfanlegra matsölustaða

56.10.1 Þjónusta veitingastaða og hreyfanlegra matsölustaða

56.10.11 Þjónusta, tengd sölu máltíða, þar sem þjónað er til borðs

56.10.12 Þjónusta, tengd sölu máltíða, í veitingavögnum járnbrautarlesta og í skipum

56.10.13 Þjónusta, tengd sölu máltíða, með sjálfsafgreiðslu

56.10.19 Önnur þjónusta, tengd sölu máltíða

56.2 Veisluþjónusta og önnur þjónusta matsölustaða

56.21 Veisluþjónusta

56.21.1 Veisluþjónusta
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56.21.11 Veisluþjónusta til einkaheimila

56.21.19 Önnur veisluþjónusta

56.29 Önnur þjónusta matsölustaða

56.29.1 Matsala samkvæmt verktökusamningi

56.29.11 Matsala samkvæmt verktökusamningi fyrir flutningafyrirtæki

56.29.19 Önnur matsala samkvæmt verktökusamningi

56.29.2 Mötuneytisþjónusta

56.29.20 Mötuneytisþjónusta

56.3 Þjónusta, tengd veitingu drykkja

56.30 Þjónusta, tengd veitingu drykkja

56.30.1 Þjónusta, tengd veitingu drykkja

56.30.10 Þjónusta, tengd veitingu drykkja

J UPPLÝSINGA- OG FJARSKIPTAÞJÓNUSTA

58 Útgáfuþjónusta

58.1 Útgáfuþjónusta hvað varðar bækur og tímarit og önnur útgáfuþjónusta

58.11 Bókaútgáfuþjónusta

58.11.1 Prentaðar bækur

58.11.11 Prentaðar kennslubækur

58.11.12 Prentaðar fag-, tækni- og fræðibækur

58.11.13 Prentaðar barnabækur

58.11.14 Prentaðar orða- og alfræðibækur

58.11.15 Prentaðar kortabækur og aðrar bækur með kortum

58.11.16 Prentuð landabréf og sjókort og áþekk kort, önnur en í bókarformi

58.11.19 Aðrar prentaðar bækur, bæklingar, pésar o.þ.h.

58.11.2 Bækur á diskum, böndum og öðrum efnislegum miðlum

58.11.20 Bækur á diskum, böndum og öðrum efnislegum miðlum

58.11.3 Bækur á Netinu

58.11.30 Bækur á Netinu

58.11.4 Auglýsingarými í bókum

58.11.41 Auglýsingarými í prentuðum bókum

58.11.42 Auglýsingarými í rafrænum bókum

58.11.5 Bókaútgáfa gegn gjaldi eða samkvæmt samningi

58.11.50 Bókaútgáfa gegn gjaldi eða samkvæmt samningi

58.11.6 Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir bækur

58.11.60 Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir bækur

58.12 Útgáfuþjónusta á skrám og póstlistum

58.12.1 Skrár og póstlistar, prentaðir eða á efnislegum miðli

58.12.10 Skrár og póstlistar, prentaðir eða á efnislegum miðli
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58.12.2 Skrár og póstlistar á Netinu

58.12.20 Skrár og póstlistar á Netinu

58.12.3 Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt af skrám og póstlistum

58.12.30 Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt af skrám og póstlistum

58.12.4 Sala á auglýsingarými í skrám og póstlistum

58.12.40 Sala á auglýsingarými í skrám og póstlistum

58.13 Útgáfuþjónusta hvað varðar dagblöð

58.13.1 Prentuð dagblöð

58.13.10 Prentuð dagblöð

58.13.2 Dagblöð á Netinu

58.13.20 Dagblöð á Netinu

58.13.3 Auglýsingarými í dagblöðum

58.13.31 Auglýsingarými í prentuðum dagblöðum

58.13.32 Auglýsingarými í rafrænum dagblöðum

58.14 Tímaritaútgáfa

58.14.1 Prentuð tímarit

58.14.11 Prentuð tímarit með almenna skírskotun

58.14.12 Prentuð viðskipta-, fag- og fræðitímarit

58.14.19 Önnur prentuð tímarit

58.14.2 Tímarit á Netinu

58.14.20 Tímarit á Netinu

58.14.3 Auglýsingarými í tímaritum

58.14.31 Auglýsingarými í prentuðum tímaritum

58.14.32 Auglýsingarými í rafrænum tímaritum

58.14.4 Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir tímarit

58.14.40 Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir tímarit

58.19 Önnur útgáfuþjónusta

58.19.1 Önnur útgáfuþjónusta á prentuðu efni

58.19.11 Prentuð póstkort, heillaóskakort o.þ.h.

58.19.12 Prentaðar myndir, teikningar og ljósmyndir

58.19.13 Prentaðar skreytingar (e. decalcomanias), almanök

58.19.14 Ónotuð prentuð frímerki, skattstimplar eða áþekk stimplamerki, löggiltur skjalapappír, ávísanaeyðublöð, peningaseðlar, hlutabréf eða 
skuldabréf og áþekkir öryggispappírar

58.19.15 Prentað auglýsingaefni til nota í viðskiptum, pöntunarlistar o.þ.h.

58.19.19 Annað prentað efni

58.19.2 Annað efni á Netinu

58.19.21 Fullorðinsefni á Netinu

58.19.29 Annað efni á Netinu, ót.a.
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58.19.3 Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir annað prentað efni

58.19.30 Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir annað prentað efni

58.2 Útgáfuþjónusta á hugbúnaði

58.21 Útgáfuþjónusta á tölvuleikjum

58.21.1 Tölvuleikir, í pakka

58.21.10 Tölvuleikir, í pakka

58.21.2 Niðurhal á tölvuleikjum

58.21.20 Niðurhal á tölvuleikjum

58.21.3 Leikir á Netinu

58.21.30 Leikir á Netinu

58.21.4 Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt á tölvuleikjum

58.21.40 Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt á tölvuleikjum

58.29 Önnur þjónusta við hugbúnaðarútgáfu

58.29.1 Kerfishugbúnaður, í pakka

58.29.11 Hugbúnaður fyrir stýrikerfi, í pakka

58.29.12 Hugbúnaður fyrir nettengingar, í pakka

58.29.13 Hugbúnaður fyrir gagnagrunnsstjórnun, í pakka

58.29.14 Hugbúnaður fyrir þróunarbúnað og forritunarmál, í pakka

58.29.2 Notkunarhugbúnaður, í pakka

58.29.21 Almennur notkunarhugbúnaður fyrir fyrirtæki og heimili, í pakka

58.29.29 Annar notkunarhugbúnaður, í pakka

58.29.3 Niðurhal á hugbúnaði

58.29.31 Niðurhal á kerfishugbúnaði

58.29.32 Niðurhal á notkunarhugbúnaði

58.29.4 Hugbúnaður á Netinu

58.29.40 Hugbúnaður á Netinu

58.29.5 Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt á tölvuhugbúnaði

58.29.50 Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt á tölvuhugbúnaði

59 Þjónusta tengd útgáfu og framleiðslu á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni, hljóðupptökum og tónlist

59.1 Þjónusta tengd gerð kvikmynda, myndbanda og sjónvarpsefnis

59.11 Þjónusta tengd framleiðslu á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

59.11.1 Þjónusta tengd framleiðslu á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

59.11.11 Þjónusta tengd framleiðslu á kvikmyndum

59.11.12 Þjónusta tengd framleiðslu á kynningar- eða auglýsingakvikmyndum og myndböndum

59.11.13 Önnur þjónusta tengd framleiðslu á sjónvarpsefni

59.11.2 Kvikmyndir, myndbönd og sjónvarpsefni

59.11.21 Frumgerðir kvikmynda, myndbanda og sjónvarpsefnis

59.11.22 Kvikmyndafilmur

59.11.23 Kvikmyndir og annað myndbandsefni á diskum, böndum eða öðrum efnislegum miðli
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59.11.24 Niðurhal á kvikmyndum og myndböndum

59.11.25 Myndbandsefni streymt af netinu

59.11.3 Sala á auglýsingarými eða -tíma í kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

59.11.30 Sala á auglýsingarými eða -tíma í kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

59.12 Þjónusta tengd eftirvinnslu á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

59.12.1 Þjónusta tengd eftirvinnslu á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

59.12.11 Þjónusta tengd hljóð- og myndvinnslu

59.12.12 Þjónusta tengd yfirfærslu og afritun frumgerða

59.12.13 Þjónusta tengd litaleiðréttingu og stafrænni endurgerð

59.12.14 Þjónusta tengd sjónbrellum

59.12.15 Þjónusta tengd teikni-og brúðumyndagerð

59.12.16 Þjónusta tengd textun mynda

59.12.17 Þjónusta tengd hljóðvinnslu og hönnun

59.12.19 Önnur þjónusta tengd eftirvinnslu á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

59.13 Þjónusta tengd dreifingu á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

59.13.1 Þjónusta tengd leyfisveitingum og dreifingu á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

59.13.11 Þjónusta tengd leyfisveitingum vegna réttinda til mynda og tekna af þeim

59.13.12 Önnur þjónusta tengd dreifingu á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

59.14 Kvikmyndasýningar

59.14.1 Kvikmyndasýningar

59.14.10 Kvikmyndasýningar

59.2 Þjónusta tengd hljóðupptöku og tónlistarútgáfu

59.20 Þjónusta tengd hljóðupptöku og tónlistarútgáfu

59.20.1 Þjónusta tengd hljóðupptöku og tónleikaupptöku, frumgerðir hljóðupptakna

59.20.11 Þjónusta tengd hljóðupptöku

59.20.12 Þjónusta tengd tónleikaupptöku

59.20.13 Frumgerðir hljóðupptakna

59.20.2 Þjónusta tengd framleiðslu útvarpsefnis, frumgerðir útvarpsefnis

59.20.21 Þjónusta tengd framleiðslu útvarpsefnis

59.20.22 Frumgerðir útvarpsefnis

59.20.3 Þjónusta tengd tónlistarútgáfu

59.20.31 Prentaðar nótur

59.20.32 Rafrænar nótur

59.20.33 Tónlistardiskar, bönd og önnur efnisleg miðlun

59.20.34 Aðrir hljóðdiskar og bönd

59.20.35 Niðurhal á tónlist

59.20.36 Streymt hljóðefni

59.20.4 Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt á hljóðfrumgerðum
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59.20.40 Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt á hljóðfrumgerðum

60 Þjónusta tengd dagskrárgerð og útvarps- og sjónvarpsútsendingum

60.1 Þjónusta tengd útvarpsútsendingum

60.10 Þjónusta tengd útvarpsútsendingum

60.10.1 Þjónusta tengd útvarpsútsendingum, frumgerðir útsendinga

60.10.11 Þjónusta tengd útvarpsdagskrárgerð og -útsendingum

60.10.12 Frumgerðir útvarpssendinga

60.10.2 Dagskrárefni útvarps

60.10.20 Dagskrárefni útvarps

60.10.3 Auglýsingatími í útvarpi

60.10.30 Auglýsingatími í útvarpi

60.2 Þjónusta tengd sjónvarpsdagskrárgerð og -útsendingum, frumgerðir útsendinga

60.20 Þjónusta tengd sjónvarpsdagskrárgerð og -útsendingum, frumgerðir útsendinga

60.20.1 Þjónusta tengd sjónvarpsdagskrárgerð og -útsendingum

60.20.11 Þjónusta tengd sjónvarpsdagskrárgerð og -útsendingum á Netinu

60.20.12 Þjónusta tengd pöntunarsjónvarpi á Netinu

60.20.13 Önnur þjónusta tengd pöntunarsjónvarpi

60.20.2 Frumgerðir sjónvarpsútsendinga

60.20.20 Frumgerðir sjónvarpsútsendinga

60.20.3 Auglýsingatími í sjónvarpi

60.20.30 Auglýsingatími í sjónvarpi

61 Fjarskiptaþjónusta

61.1 Fjarskiptaþjónusta um streng

61.10 Fjarskiptaþjónusta um streng

61.10.1 Gagna- og boðflutningaþjónusta

61.10.11 Fastsímaþjónusta — aðgangur og notkun

61.10.12 Fastsímaþjónusta — hringimöguleikar

61.10.13 Einkanetþjónusta fyrir fjarskiptakerfi um streng

61.10.2 Flutningsþjónusta fyrir fjarskipti um streng

61.10.20 Flutningsþjónusta fyrir fjarskipti um streng

61.10.3 Gagnaflutningsþjónusta yfir fjarskiptanet um streng

61.10.30 Gagnaflutningsþjónusta yfir fjarskiptanet um streng

61.10.4 Net-fjarskiptaþjónusta um streng

61.10.41 Net-grunnþjónusta

61.10.42 Þjónusta tengd netaðgangi um mjóband yfir fasttengt net

61.10.43 Þjónusta tengd netaðgangi um breiðband yfir fasttengt net

61.10.49 Önnur net-fjarskiptaþjónusta um streng

61.10.5 Þjónusta tengd dreifingu dagskrár til heimila yfir fasttengikerfi
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61.10.51 Þjónusta tengd dreifingu dagskrár til heimila yfir fasttengikerfi, almenn dagskrá

61.10.52 Þjónusta tengd dreifingu dagskrár til heimila yfir fasttengikerfi, valin dagskrá

61.10.53 Þjónusta tengd dreifingu dagskrár til heimila yfir fasttengikerfi, þáttasölusjónvarp (e. pay-per-view)

61.2 Þjónusta tengd þráðlausum fjarskiptum

61.20 Þjónusta tengd þráðlausum fjarskiptum

61.20.1 Fjarskiptaþjónusta fyrir farsíma og einkanetþjónusta fyrir þráðlaus fjarskiptakerfi

61.20.11 Einkanetþjónusta fyrir þráðlaus fjarskiptakerfi

61.20.12 Farsímaþjónusta (fyrir símtöl)

61.20.13 Farsímaþjónusta (fyrir textasendingar)

61.20.14 Farsímaþjónusta fyrir gagnasendingar, þó ekki texta

61.20.2 Flutningsþjónusta fyrir þráðlaus fjarskipti

61.20.20 Flutningsþjónusta fyrir þráðlaus fjarskipti

61.20.3 Gagnaflutningsþjónusta yfir þráðlaus fjarskiptanet

61.20.30 Gagnaflutningsþjónusta yfir þráðlaus fjarskiptanet

61.20.4 Þráðlaus net-fjarskiptaþjónusta

61.20.41 Þjónusta við netaðgang um mjóband yfir þráðlaust netkerfi

61.20.42 Þjónusta við netaðgang um breiðband yfir þráðlaust netkerfi

61.20.49 Önnur þráðlaus net-fjarskiptaþjónusta

61.20.5 Þjónusta við dreifingu dagskrár til heimila yfir þráðlaust netkerfi

61.20.50 Þjónusta við dreifingu dagskrár til heimila yfir þráðlaust netkerfi

61.3 Fjarskiptaþjónusta um gervihnött

61.30 Fjarskiptaþjónusta um gervihnött

61.30.1 Fjarskiptaþjónusta um gervihnött, þó ekki dreifing dagskrár til heimila um gervihnött

61.30.10 Fjarskiptaþjónusta um gervihnött, þó ekki dreifing dagskrár til heimila um gervihnött

61.30.2 Þjónusta við dreifingu dagskrár til heimila um gervihnött

61.30.20 Þjónusta við dreifingu dagskrár til heimila um gervihnött

61.9 Önnur fjarskiptaþjónusta

61.90 Önnur fjarskiptaþjónusta

61.90.1 Önnur fjarskiptaþjónusta

61.90.10 Önnur fjarskiptaþjónusta

62 Tölvuforritun, tölvuráðgjöf og tengd þjónusta

62.0 Tölvuforritun, tölvuráðgjöf og tengd þjónusta

62.01 Þjónusta tengd tölvuforritun

62.01.1 Þjónusta tengd hönnun og þróun á sviði upplýsingatækni (IT)

62.01.11 Þjónusta tengd hönnun og þróun á sviði upplýsingatækni (IT) fyrir notkunarhugbúnað

62.01.12 Þjónusta tengd hönnun og þróun á sviði upplýsingatækni (IT) fyrir netkerfi og kerfi

62.01.2 Frumgerðir hugbúnaðar

62.01.21 Frumgerðir tölvuleikjahugbúnaðar
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62.01.29 Aðrar frumgerðir hugbúnaðar

62.02 Þjónusta tengd tölvuráðgjöf

62.02.1 Þjónusta tengd ráðgjöf um tölvuvélbúnað

62.02.10 Þjónusta tengd ráðgjöf um tölvuvélbúnað

62.02.2 Þjónusta tengd ráðgjöf um kerfi og hugbúnað

62.02.20 Þjónusta tengd ráðgjöf um kerfi og hugbúnað

62.02.3 Tæknileg stoðþjónusta tengd upplýsingatækni

62.02.30 Tæknileg stoðþjónusta tengd upplýsingatækni

62.03 Stjórnunarþjónusta, tengd tölvubúnaði

62.03.1 Stjórnunarþjónusta, tengd tölvubúnaði

62.03.11 Stjórnunarþjónusta, tengd netkerfum

62.03.12 Stjórnunarþjónusta, tengd tölvukerfum

62.09 Önnur upplýsingatækni- og tölvuþjónusta

62.09.1 Uppsetningarþjónusta á tölvum og jaðarbúnaði

62.09.10 Uppsetningarþjónusta á tölvum og jaðarbúnaði

62.09.2 Önnur upplýsingatækni- og tölvuþjónusta, ót.a.

62.09.20 Önnur upplýsingatækni- og tölvuþjónusta, ót.a.

63 Upplýsingaþjónusta

63.1 Gagnavinnsla, hýsing og tengd þjónusta, vefgáttir

63.11 Gagnavinnsla, hýsing og tengd þjónusta

63.11.1 Þjónusta tengd gagnavinnslu, hýsingu, hugbúnaði og annarri grunnþjónustu fyrir upplýsingatækni (IT)

63.11.11 Gagnavinnsluþjónusta

63.11.12 Vefhýsingarþjónusta

63.11.13 Hugbúnaðarþjónusta

63.11.19 Önnur þjónustustarfsemi tengd hýsingu og grunnþjónustu fyrir upplýsingatækni (IT)

63.11.2 Auglýsingarými eða -tími á Netinu

63.11.20 Auglýsingarými eða -tími á Netinu

63.12 Vefgáttaþjónusta

63.12.1 Vefgáttainnihald

63.12.10 Vefgáttainnihald

63.12.2 Auglýsingarými á Netinu í vefgáttum

63.12.20 Auglýsingarými á Netinu í vefgáttum

63.9 Önnur upplýsingaþjónusta

63.91 Fréttastofuþjónusta

63.91.1 Fréttastofuþjónusta

63.91.11 Fréttastofuþjónusta við dagblöð og tímarit

63.91.12 Fréttastofuþjónusta við hljóð- og myndmiðla



20.8.2015 Nr. 46/657EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kóði Vöruliðir

63.99 Önnur upplýsingaþjónusta, ót.a.

63.99.1 Upplýsingaþjónusta, ót.a.

63.99.10 Upplýsingaþjónusta, ót.a.

63.99.2 Upplýsingasamantektir, frumgerðir

63.99.20 Upplýsingasamantektir, frumgerðir

K FJÁRMÁLA- OG VÁTRYGGINGAÞJÓNUSTA

64 Fjármálaþjónusta, þó ekki þjónusta vátrygginga- og lífeyrissjóða

64.1 Þjónusta fjármálafyrirtækja

64.11 Þjónusta seðlabanka

64.11.1 Þjónusta seðlabanka

64.11.10 Þjónusta seðlabanka

64.19 Önnur þjónusta fjármálafyrirtækja

64.19.1 Innlánaþjónusta

64.19.11 Innlánaþjónusta til fyrirtækja og stofnana

64.19.12 Innlánaþjónusta til annarra innstæðueigenda

64.19.2 Útlánastarfsemi peningastofnana

64.19.21 Útlánastarfsemi peningastofnana milli atvinnugreina

64.19.22 Útlánastarfsemi peningastofnana á neytendalánum

64.19.23 Útlánastarfsemi peningastofnana gegn veði í húsnæði

64.19.24 Útlánastarfsemi peningastofnana, ekki gegn veði í húsnæði

64.19.25 Útlánastarfsemi peningastofnana í viðskiptum án veðlána

64.19.26 Kreditkortaþjónusta peningastofnana

64.19.29 Önnur útlánastarfsemi peningastofnana

64.19.3 Önnur þjónusta fjármálafyrirtækja, ót.a.

64.19.30 Önnur þjónusta fjármálafyrirtækja, ót.a.

64.2 Þjónusta eignarhaldsfélaga

64.20 Þjónusta eignarhaldsfélaga

64.20.1 Þjónusta eignarhaldsfélaga

64.20.10 Þjónusta eignarhaldsfélaga

64.3 Þjónusta fjárvörslusjóða, sjóða og áþekkra fjármálafyrirtækja

64.30 Þjónusta fjárvörslusjóða, sjóða og áþekkra fjármálafyrirtækja

64.30.1 Þjónusta fjárvörslusjóða, sjóða og áþekkra fjármálafyrirtækja

64.30.10 Þjónusta fjárvörslusjóða, sjóða og áþekkra fjármálafyrirtækja

64.9 Önnur fjármálaþjónusta, þó ekki þjónusta vátrygginga- og lífeyrissjóða

64.91 Fjármögnunarleiguþjónusta

64.91.1 Fjármögnunarleiguþjónusta

64.91.10 Fjármögnunarleiguþjónusta

64.92 Önnur útlánastarfsemi

64.92.1 Önnur útlánastarfsemi, önnur en peningastofnana
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64.92.11 Útlánastarfsemi milli atvinnugreina, annarra en peningastofnana

64.92.12 Útlánaþjónusta á neytendalánum, annarra en peningastofnana

64.92.13 Útlánastarfsemi gegn veði í húsnæði, annarra en peningastofnana

64.92.14 Útlánastarfsemi, ekki gegn veði í húsnæði, annarra en peningastofnana

64.92.15 Útlánastarfsemi í viðskiptum án veðlána, annarra en peningastofnana

64.92.16 Kreditkortaþjónusta, annarra en peningastofnana

64.92.19 Önnur útlánastarfsemi, annarra en peningastofnana, ót.a.

64.99 Önnur fjármálaþjónusta, þó ekki þjónusta vátrygginga- og lífeyrissjóða, ót.a.

64.99.1 Önnur fjármálaþjónusta, þó ekki þjónusta vátrygginga- og lífeyrissjóða, ót.a.

64.99.11 Fjárfestingarbankaþjónusta

64.99.19 Fjármálaþjónusta, þó ekki þjónusta vátrygginga- og lífeyrissjóða, ót.a.

65 Þjónusta tengd vátrygginga-, endurtrygginga- og lífeyrissjóðum, þó ekki lögboðnar almannatryggingar

65.1 Vátryggingaþjónusta

65.11 Þjónusta, tengd líftryggingum

65.11.1 Þjónusta, tengd líftryggingum

65.11.10 Þjónusta, tengd líftryggingum

65.12 Skaðatryggingaþjónusta

65.12.1 Slysa- og sjúkratryggingaþjónusta

65.12.11 Slysatryggingaþjónusta

65.12.12 Sjúkratryggingaþjónusta

65.12.2 Ökutækjatryggingaþjónusta

65.12.21 Ökutækjatryggingaþjónusta, bótaábyrgð þriðja aðila

65.12.29 Önnur ökutækjatryggingaþjónusta

65.12.3 Tryggingaþjónusta tengd flutningum á sjó og í lofti og öðrum flutningum

65.12.31 Tryggingaþjónusta tengd járnbrautarvögnum

65.12.32 Þjónusta tengd ábyrgðartryggingum loftfara

65.12.33 Önnur loftfaratryggingaþjónusta

65.12.34 Þjónusta tengd ábyrgðartryggingum skipa

65.12.35 Önnur tryggingaþjónusta skipa

65.12.36 Farmtryggingaþjónusta

65.12.4 Brunatryggingaþjónusta og önnur eignatryggingaþjónusta

65.12.41 Brunatryggingaþjónusta

65.12.49 Önnur eignatjónstryggingaþjónusta

65.12.5 Þjónusta tengd almennum ábyrgðartryggingum

65.12.50 Þjónusta tengd almennum ábyrgðartryggingum

65.12.6 Greiðslu- og efndavátryggingaþjónusta

65.12.61 Greiðslutryggingaþjónusta
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65.12.62 Efndavátryggingaþjónusta

65.12.7 Þjónusta tengd ferða-, aðstoðar- og málsvarnartryggingum og ýmiss konar tryggingum gegn fjárhagstjóni

65.12.71 Þjónusta tengd ferða- og aðstoðartryggingum

65.12.72 Tryggingaþjónusta í tengslum við málsvarnarkostnað

65.12.73 Ýmiss konar tryggingaþjónusta gegn fjárhagstjóni

65.12.9 Önnur skaðatryggingaþjónusta

65.12.90 Önnur skaðatryggingaþjónusta

65.2 Endurtryggingaþjónusta

65.20 Endurtryggingaþjónusta

65.20.1 Endurtryggingaþjónusta tengd líf-, slysa- og sjúkratryggingum

65.20.11 Endurtryggingaþjónusta tengd líftryggingum

65.20.12 Endurtryggingaþjónusta tengd slysum

65.20.13 Endurtryggingaþjónusta tengd heilbrigði

65.20.2 Flutnings- og eignaendurtryggingaþjónusta

65.20.21 Ökutækjaendurtryggingaþjónusta, bótaábyrgð þriðja aðila

65.20.22 Önnur ökutækjaendurtryggingaþjónusta

65.20.23 Endurtryggingaþjónusta tengd flutningum á sjó og í lofti og öðrum flutningum

65.20.24 Farmendurtryggingaþjónusta

65.20.25 Endurtryggingaþjónusta tengd bruna og öðru eignatjóni

65.20.3 Almenn ábyrgðar-, greiðslu- og efndaendurtryggingaþjónusta

65.20.31 Almenn ábyrgðarendurtryggingaþjónusta

65.20.32 Greiðslu- og efndaendurtryggingaþjónusta

65.20.4 Endurtryggingaþjónusta tengd málsvarnarkostnaði og ýmiss konar fjárhagstjóni

65.20.41 Endurtryggingaþjónusta tengd málsvarnarkostnaði

65.20.42 Ýmiss konar endurtryggingaþjónusta tengd fjárhagstjóni

65.20.5 Endurtryggingar sem tengjast lífeyrissjóðum

65.20.50 Endurtryggingar sem tengjast lífeyrissjóðum

65.20.6 Endurtryggingaþjónusta tengd öðrum skaðatryggingum

65.20.60 Endurtryggingaþjónusta tengd öðrum skaðatryggingum

65.3 Þjónusta lífeyrissjóða

65.30 Þjónusta lífeyrissjóða

65.30.1 Þjónusta lífeyrissjóða

65.30.11 Einstaklingsbundin þjónusta lífeyrissjóða

65.30.12 Þjónusta lífeyrissjóða við hópa

66 Stoðþjónusta við fjármála- og vátryggingaþjónustu

66.1 Stoðþjónusta við fjármálaþjónustu, þó ekki vátrygginga- og lífeyrissjóði

66.11 Þjónusta í tengslum við stjórnun fjármálamarkaða

66.11.1 Þjónusta í tengslum við stjórnun fjármálamarkaða



Nr. 46/660 20.8.2015EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kóði Vöruliðir

66.11.11 Þjónusta tengd rekstri fjármálamarkaða

66.11.12 Þjónusta tengd eftirliti með fjármálamörkuðum

66.11.19 Önnur þjónusta í tengslum við stjórnun fjármálamarkaða

66.12 Starfsemi við miðlun verðbréfa og hrávörusamninga

66.12.1 Starfsemi við miðlun verðbréfa og hrávörusamninga

66.12.11 Þjónusta verðbréfamiðlara

66.12.12 Þjónusta verðbréfamiðlara

66.12.13 Þjónusta í tengslum við erlendan gjaldeyri

66.19 Önnur stoðþjónusta við fjármálaþjónustu, þó ekki vátrygginga- og lífeyrissjóði

66.19.1 Þjónusta tengd úrvinnslu og greiðslujöfnun vegna verðbréfaviðskipta

66.19.10 Þjónusta tengd úrvinnslu og greiðslujöfnun vegna verðbréfaviðskipta

66.19.2 Stoðþjónusta í tengslum við fjárfestingabanka

66.19.21 Þjónusta, tengd samruna og yfirtöku

66.19.22 Þjónusta, tengd fjármálum fyrirtækja og áhættufjármagni

66.19.29 Önnur stoðþjónusta í tengslum við fjárfestingabanka

66.19.3 Þjónusta, tengd sjóða- og fjárvörslu

66.19.31 Sjóðaþjónusta

66.19.32 Fjárvörsluþjónusta

66.19.9 Önnur stoðþjónusta við fjármálaþjónustu, þó ekki vátrygginga- og lífeyrissjóði, ót.a.

66.19.91 Þjónusta tengd fjármálaráðgjöf

66.19.92 Þjónusta tengd úrvinnslu við millifærslu fjármuna og greiðslujöfnunarstöðum

66.19.99 Önnur stoðþjónusta við fjármálaþjónustu, ót.a., þó ekki vátrygginga- og lífeyrissjóði

66.2 Stoðþjónusta við vátrygginga- og lífeyrissjóði

66.21 Þjónusta tengd áhættu- og tjónamati

66.21.1 Þjónusta tengd áhættu- og tjónamati

66.21.10 Þjónusta tengd áhættu- og tjónamati

66.22 Þjónusta umboðsmanna og miðlara vátrygginga

66.22.1 Þjónusta umboðsmanna og miðlara vátrygginga

66.22.10 Þjónusta umboðsmanna og miðlara vátrygginga

66.29 Önnur stoðþjónusta við vátrygginga- og lífeyrissjóði

66.29.1 Önnur stoðþjónusta við vátrygginga- og lífeyrissjóði

66.29.11 Þjónusta, tengd tryggingafræðilegum atriðum

66.29.19 Önnur stoðþjónusta við vátrygginga- og lífeyrissjóði, ót.a

66.3 Þjónusta tengd stjórnun verðbréfasjóða

66.30 Þjónusta tengd stjórnun verðbréfasjóða

66.30.1 Þjónusta tengd stjórnun verðbréfasjóða

66.30.11 Þjónusta tengd stjórnun eignasafna, þó ekki lífeyrissjóða

66.30.12 Þjónusta tengd stjórnun lífeyrissjóða
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L FASTEIGNAVIÐSKIPTI

68 Fasteignaviðskipti

68.1 Kaup og sala á eigin fasteignum

68.10 Kaup og sala á eigin fasteignum

68.10.1 Kaup og sala á eigin fasteignum

68.10.11 Kaup eða sala á íbúðarhúsnæði og tengdum lóðum

68.10.12 Kaup eða sala skiptileigueigna

68.10.13 Þjónusta tengd kaupum eða sölu á óbyggðu landi fyrir íbúðabyggð

68.10.14 Þjónusta tengd kaupum eða sölu á atvinnuhúsnæði og tengdum lóðum

68.10.15 Þjónusta tengd kaupum eða sölu á óbyggðu landi fyrir atvinnuhúsnæði

68.2 Þjónusta tengd leigu og rekstri eigin eða leigðra fasteigna

68.20 Þjónusta tengd leigu og rekstri eigin eða leigðra fasteigna

68.20.1 Þjónusta tengd leigu og rekstri eigin eða leigðra fasteigna

68.20.11 Þjónusta tengd leigu og rekstri eigin eða leigðs íbúðarhúsnæðis

68.20.12 Þjónusta tengd leigu og rekstri eigin eða leigðs atvinnuhúsnæðis

68.3 Fasteignaþjónusta gegn þóknun eða samkvæmt samningi

68.31 Þjónusta tengd fasteignamiðlun gegn þóknun eða samkvæmt samningi

68.31.1 Fasteignamiðlun gegn þóknun eða samkvæmt samningi

68.31.11 Þjónusta tengd sölu á íbúðarhúsnæði og tengdum lóðum gegn þóknun eða samkvæmt samningi, þó ekki skiptileigueignir

68.31.12 Þjónusta tengd sölu á skiptileigueignum gegn þóknun eða samkvæmt samningi

68.31.13 Þjónusta tengd sölu á óbyggðu landi fyrir íbúðabyggð gegn þóknun eða samkvæmt samningi

68.31.14 Þjónusta tengd sölu á atvinnuhúsnæði og tengdum lóðum gegn þóknun eða samkvæmt samningi

68.31.15 Þjónusta tengd sölu á óbyggðu landi fyrir atvinnuhúsnæði gegn þóknun eða samkvæmt samningi

68.31.16 Þjónusta tengd fasteignamati gegn þóknun eða samkvæmt samningi

68.32 Þjónusta tengd fasteignarekstri gegn þóknun eða samkvæmt samningi

68.32.1 Þjónusta tengd fasteignarekstri gegn þóknun eða samkvæmt samningi

68.32.11 Þjónusta tengd rekstri íbúðarhúsnæðis gegn þóknun eða samkvæmt samningi, þó ekki skiptileigueignir

68.32.12 Þjónusta tengd rekstri skiptileigueigna gegn þóknun eða samkvæmt samningi

68.32.13 Þjónusta tengd rekstri atvinnuhúsnæðis gegn þóknun eða samkvæmt samningi

M SÉRFRÆÐILEG, VÍSINDALEG OG TÆKNILEG STARFSEMI

69 Lögfræði- og reikningshaldsþjónusta

69.1 Lögfræðiþjónusta

69.10 Lögfræðiþjónusta

69.10.1 Lögfræðiþjónusta

69.10.11 Lögfræðiráðgjöf og málflutningsþjónusta í sakamálum

69.10.12 Lögfræðiráðgjöf og málflutningsþjónusta í málum er varða viðskipta- og verslunarrétt

69.10.13 Lögfræðiráðgjöf og málflutningsþjónusta í málum er varða vinnulöggjöf
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69.10.14 Lögfræðiráðgjöf og málflutningsþjónusta í málum er varða einkarétt

69.10.15 Lögfræðiþjónusta er varðar einkaleyfi, höfundarrétt og annan hugverkarétt

69.10.16 Lögbókunarþjónusta

69.10.17 Gerðardóms- og sáttagerðarþjónusta

69.10.18 Lögfræðiþjónusta tengd uppboðum

69.10.19 Önnur lögfræðiþjónusta

69.2 Reikningshald, bókhald og endurskoðun, skattaráðgjöf

69.20 Reikningshald, bókhald og endurskoðun, skattaráðgjöf

69.20.1 Fjármálaendurskoðunarþjónusta

69.20.10 Fjármálaendurskoðunarþjónusta

69.20.2 Reikningshaldsþjónusta

69.20.21 Bókhaldsskoðunarþjónusta

69.20.22 Samantekt á reikningsskilum

69.20.23 Bókhaldsþjónusta

69.20.24 Þjónusta tengd launabókhaldi

69.20.29 Önnur reikningshaldsþjónusta

69.20.3 Skattaráðgjafarþjónusta

69.20.31 Skattaráðgjafar- og framtalsþjónusta fyrir fyrirtæki

69.20.32 Skattframtals- og skipulagsþjónusta fyrir eintaklinga

69.20.4 Þjónusta tengd ógjaldfærni og skiptastjórn

69.20.40 Þjónusta tengd ógjaldfærni og skiptastjórn

70 Þjónusta aðalskrifstofa, rekstrarráðgjafaþjónusta

70.1 Þjónusta aðalskrifstofa

70.10 Þjónusta aðalskrifstofa

70.10.1 Þjónusta aðalskrifstofa

70.10.10 Þjónusta aðalskrifstofa

70.2 Rekstrarráðgjafaþjónusta

70.21 Þjónusta er lýtur að almannatengslum og samskiptum

70.21.1 Þjónusta er lýtur að almannatengslum og samskiptum

70.21.10 Þjónusta er lýtur að almannatengslum og samskiptum

70.22 Viðskiptaþjónusta og önnur rekstrarráðgjafaþjónusta

70.22.1 Ráðgjafarþjónusta í fyrirtækjastjórnun

70.22.11 Ráðgjafarþjónusta í stjórnun og stefnumótun

70.22.12 Ráðgjafarþjónusta, tengd fjármálastjórnun (þó ekki hvað varðar fyrirtækjaskatt)

70.22.13 Ráðgjafarþjónusta, tengd markaðsstjórnun

70.22.14 Ráðgjafarþjónusta, tengd vinnuaflsstjórnun

70.22.15 Ráðgjafarþjónusta, tengd framleiðslustjórnun
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70.22.16 Ráðgjafarþjónusta um aðfangakeðju og önnur stjórnunarráðgjöf

70.22.17 Viðskiptaþjónusta tengd þróunarferli fyrirtækja

70.22.2 Önnur þjónusta tengd verkefnastjórnun, þó ekki þjónusta við verkefnastjórnun á sviði byggingarframkvæmda

70.22.20 Önnur þjónusta tengd verkefnastjórnun, þó ekki þjónusta við verkefnastjórnun á sviði byggingarframkvæmda

70.22.3 Önnur þjónusta tengd viðskiptaráðgjöf

70.22.30 Önnur þjónusta tengd viðskiptaráðgjöf

71 Þjónusta arkitekta og verkfræðinga, tæknilegar prófanir og greiningar

71.1 Þjónusta arkitekta og verkfræðinga og skyld tækniráðgjöf

71.11 Arkitektaþjónusta

71.11.1 Uppdrættir og teikningar vegna arkitektastarfa

71.11.10 Uppdrættir og teikningar vegna arkitektastarfa

71.11.2 Arkitektaþjónusta sem varðar byggingar

71.11.21 Arkitektaþjónusta sem varðar byggingu íbúðarhúsnæðis

71.11.22 Arkitektaþjónusta sem varðar byggingu atvinnuhúsnæðis

71.11.23 Arkitektaþjónusta sem varðar enduruppbyggingu sögulegra bygginga

71.11.24 Ráðgjafarþjónusta arkitekta sem varðar byggingarverkefni

71.11.3 Skipulagsþjónusta í þéttbýli og dreifbýli

71.11.31 Borgarskipulagsþjónusta

71.11.32 Landsskipulagsþjónusta í dreifbýli

71.11.33 Þjónusta tengd heildarskipulagi svæðis

71.11.4 Landslagsarkitektaþjónusta og ráðgjafarþjónusta arkitekta

71.11.41 Landslagsarkitektaþjónusta

71.11.42 Ráðgjafarþjónusta landslagsarkitekta

71.12 Verkfræðiþjónusta og skyld tækniráðgjöf

71.12.1 Verkfræðiþjónusta

71.12.11 Verkfræðileg ráðgjafarþjónusta

71.12.12 Verkfræðiþjónusta í tengslum við byggingarverkefni

71.12.13 Verkfræðiþjónusta í tengslum við orkuverkefni

71.12.14 Verkfræðiþjónusta í tengslum við flutningsverkefni

71.12.15 Verkfræðiþjónusta við meðhöndlun úrgangs (hættulegs og hættulauss)

71.12.16 Verkfræðiþjónusta í tengslum við verkefni með vatn, fráveitukerfi og fráveitubúnað

71.12.17 Verkfræðiþjónusta í tengslum við iðnaðar- og framleiðsluverkefni

71.12.18 Verkfræðiþjónusta í tengslum við fjarskipta- og útsendingarverkefni

71.12.19 Verkfræðiþjónusta í tengslum við önnur verkefni

71.12.2 Verkefnastjórnun við byggingarframkvæmdir

71.12.20 Verkefnastjórnun við byggingarframkvæmdir

71.12.3 Jarðfræðileg og jarðeðlisfræðileg þjónusta og tengd leitar- og ráðgjafarþjónusta

71.12.31 Jarðfræðileg og jarðeðlisfræðileg ráðgjafarþjónusta
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71.12.32 Jarðeðlisfræðileg ráðgjafarþjónusta

71.12.33 Þjónusta tengd jarðefnakönnunum og úttektum

71.12.34 Yfirborðskönnunarþjónusta

71.12.35 Kortagerðarþjónusta

71.2 Þjónusta tengd tækniprófunum og greiningu

71.20 Þjónusta tengd tækniprófunum og greiningu

71.20.1 Þjónusta tengd tækniprófunum og greiningu

71.20.11 Þjónusta tengd prófunum og greiningu á samsetningu og hreinleika

71.20.12 Þjónusta tengd prófunum og greiningu á eðlisfræðilegum eiginleikum

71.20.13 Þjónusta tengd prófunum og greiningu á samþættum aflfræði- og rafkerfum

71.20.14 Tæknileg skoðunarþjónusta á vélknúnum ökutækjum til flutninga á vegum

71.20.19 Önnur tæknileg prófunar- og greiningarþjónusta

72 Þjónusta, tengd vísindarannsóknum og þróun

72.0 Þjónusta, tengd þróun þverfaglegra rannsókna og tilrauna

72.00 Þjónusta, tengd þróun þverfaglegra rannsókna og tilrauna

72.00.1 Þjónusta, tengd þróun þverfaglegra rannsókna og tilrauna, þó ekki frumrannsóknir

72.00.11 Þjónusta, tengd þverfaglegum grundvallarrannsóknum

72.00.12 Þjónusta, tengd þverfaglegum hagnýtum rannsóknum

72.00.13 Þjónusta, tengd þverfaglegri þróun tilrauna

72.00.2 Þverfaglegar frumrannsóknir og þróun

72.00.20 Þverfaglegar frumrannsóknir og þróun

72.1 Þjónusta tengd þróun rannsókna og tilrauna í raunvísindum og verkfræði

72.11 Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í líftækni

72.11.1 Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í heilsulíftækni

72.11.11 Þjónusta, tengd grundvallarrannsóknum í heilsulíftækni

72.11.12 Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í heilsulíftækni

72.11.13 Þjónusta, tengd þróun tilrauna í heilsulíftækni

72.11.2 Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í umhverfis- og iðnaðarlíftækni

72.11.21 Þjónusta, tengd grundvallarrannsóknum í umhverfis- og iðnaðarlíftækni

72.11.22 Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í umhverfis- og iðnaðarlíftækni

72.11.23 Þjónusta tengd þróun tilrauna í umhverfis- og iðnaðarlíftækni

72.11.3 Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í landbúnaðarlíftækni

72.11.31 Þjónusta tengd grundvallarrannsóknum í landbúnaðarlíftækni

72.11.32 Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í landbúnaðarlíftækni

72.11.33 Þjónusta, tengd þróun tilrauna í landbúnaðarlíftækni

72.11.4 Frumrannsóknir og þróun í líftækni

72.11.40 Frumrannsóknir og þróun í líftækni

72.19 Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í öðrum raunvísindum og verkfræði

72.19.1 Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í eðlisvísindum
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72.19.11 Þjónusta, tengd grundvallarrannsóknum í eðlisvísindum

72.19.12 Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í eðlisvísindum

72.19.13 Þjónusta, tengd þróun tilrauna í eðlisvísindum

72.19.2 Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í efnafræði og líffræði

72.19.21 Þjónusta, tengd grundvallarrannsóknum í efnafræði og líffræði

72.19.22 Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í efnafræði og líffræði

72.19.23 Þjónusta, tengd þróun tilrauna í efnafræði og líffræði

72.19.3 Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í verkfræði og tæknigreinum, þó ekki líftækni

72.19.31 Þjónusta, tengd grundvallarrannsóknum í verkfræði og tæknigreinum, þó ekki líftækni

72.19.32 Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í verkfræði og tæknigreinum, þó ekki líftækni

72.19.33 Þjónusta, tengd þróun tilrauna í verkfræði og tæknigreinum, þó ekki líftækni

72.19.4 Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í læknavísindum og lyfjafræði

72.19.41 Þjónusta, tengd grundvallarrannsóknum í læknavísindum og lyfjafræði

72.19.42 Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í læknavísindum og lyfjafræði

72.19.43 Þjónusta, tengd þróun tilrauna í læknavísindum og lyfjafræði

72.19.5 Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í landbúnaðarvísindum

72.19.51 Þjónusta, tengd grundvallarrannsóknum í landbúnaðarvísindum

72.19.52 Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í landbúnaðarvísindum

72.19.53 Þjónusta, tengd þróun tilrauna í landbúnaðarvísindum

72.19.6 Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í öðrum raunvísindagreinum

72.19.61 Þjónusta, tengd grundvallarrannsóknum í öðrum raunvísindagreinum

72.19.62 Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í öðrum raunvísindagreinum

72.19.63 Þjónusta, tengd þróun tilrauna í öðrum raunvísindagreinum

72.19.7 Frumrannsóknir og þróun í öðrum raunvísindagreinum og verkfræði

72.19.70 Frumrannsóknir og þróun í öðrum raunvísindagreinum og verkfræði

72.2 Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í félags- og hugvísindum

72.20 Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í félags- og hugvísindum

72.20.1 Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í sálfræði

72.20.11 Þjónusta, tengd grundvallarrannsóknum í sálfræði

72.20.12 Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í sálfræði

72.20.13 Þjónusta, tengd þróun tilrauna í sálfræði

72.20.2 Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í lögfræði

72.20.21 Þjónusta, tengd grundvallarrannsóknum í lögfræði

72.20.22 Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í lögfræði

72.20.23 Þjónusta, tengd þróun tilrauna í lögfræði

72.20.3 Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í tungumálum og bókmenntum

72.20.31 Þjónusta, tengd grundvallarrannsóknum í tungumálum og bókmenntum

72.20.32 Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í tungumálum og bókmenntum
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72.20.33 Þjónusta, tengd þróun tilrauna í tungumálum og bókmenntum

72.20.4 Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í öðrum félags- og hugvísindum

72.20.41 Þjónusta, tengd grundvallarrannsóknum í öðrum félags- og hugvísindum

72.20.42 Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í öðrum félags- og hugvísindum

72.20.43 Þjónusta, tengd þróun tilrauna í öðrum félags- og hugvísindum

72.20.5 Þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna í hagfræði

72.20.51 Þjónusta, tengd grundvallarrannsóknum í hagfræði

72.20.52 Þjónusta, tengd hagnýtum rannsóknum í hagfræði

72.20.53 Þjónusta, tengd þróun tilrauna í hagfræði

72.20.6 Frumrannsóknir og þróun í félags- og hugvísindum

72.20.60 Frumrannsóknir og þróun í félags- og hugvísindum

73 Þjónusta, tengd auglýsinga- og markaðsrannsóknum

73.1 Þjónusta, tengd auglýsingum

73.11 Þjónusta auglýsingastofa

73.11.1 Þjónusta auglýsingastofa

73.11.11 Heildstæð auglýsingaþjónusta

73.11.12 Þjónusta, tengd beinni markaðssetningu og markpósti

73.11.13 Þjónusta, tengd þróun auglýsingahugmynda

73.11.19 Önnur þjónusta tengd auglýsingum

73.12 Þjónusta, tengd auglýsingamiðlun

73.12.1 Sala á auglýsingarými eða -tíma gegn þóknun eða samkvæmt samningi

73.12.11 Sala á auglýsingarými gegn þóknun eða samkvæmt samningi í prentmiðlum

73.12.12 Sala á auglýsingarými eða -tíma í sjónvarpi/útvarpi gegn þóknun eða samkvæmt samningi

73.12.13 Sala á auglýsingarými eða -tíma á Netinu gegn þóknun eða samkvæmt samningi

73.12.14 Sala á auglýsingum sem tengjast viðburðum

73.12.19 Önnur sala á auglýsingarými eða -tíma gegn þóknun eða samkvæmt samningi

73.12.2 Endursala á auglýsingarými eða -tíma gegn þóknun eða samkvæmt samningi

73.12.20 Endursala á auglýsingarými eða -tíma gegn þóknun eða samkvæmt samningi

73.2 Þjónusta á sviði markaðsrannsókna og skoðanakannana

73.20 Þjónusta á sviði markaðsrannsókna og skoðanakannana

73.20.1 Þjónusta á sviði markaðsrannsókna og áþekk þjónusta

73.20.11 Þjónusta á sviði markaðsrannsókna: eigindlegar kannanir

73.20.12 Þjónusta á sviði markaðsrannsókna: megindlegar, stakar kannanir á tilteknum málefnum

73.20.13 Þjónusta á sviði markaðsrannsókna: megindlegar, samfelldar og reglulegar kannanir

73.20.14 Þjónusta á sviði markaðsrannsókna annarra en kannana

73.20.19 Önnur þjónusta á sviði markaðsrannsókna

73.20.2 Þjónusta tengd skoðanakönnunum

73.20.20 Þjónusta tengd skoðanakönnunum

74 Önnur sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg þjónusta

74.1 Sérhæfð hönnunarþjónusta
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74.10 Sérhæfð hönnunarþjónusta

74.10.1 Innanhússhönnunarþjónusta, iðnhönnunarþjónusta og önnur sérhæfð hönnunarþjónusta

74.10.11 Innanhússhönnunarþjónusta

74.10.12 Iðnhönnunarþjónusta

74.10.19 Önnur sérhæfð hönnunarþjónusta

74.10.2 Frumhönnun

74.10.20 Frumhönnun

74.2 Ljósmyndaþjónusta

74.20 Ljósmyndaþjónusta

74.20.1 Ljósmyndaplötur og -filmur, þó ekki kvikmyndafilmur, lýstar

74.20.11 Ljósmyndaplötur og -filmur, lýstar en ekki framkallaðar

74.20.12 Ljósmyndaplötur og -filmur, lýstar og framkallaðar, til offsetfjölföldunar

74.20.19 Aðrar ljósmyndaplötur og -filmur, lýstar og framkallaðar

74.20.2 Sérhæfð ljósmyndunarþjónusta

74.20.21 Þjónusta við töku andlitsmynda

74.20.22 Auglýsingaþjónusta og skyld ljósmyndunarþjónusta

74.20.23 Ljósmyndunar- og myndbandsupptökuþjónusta á viðburðum

74.20.24 Ljósmyndunarþjónusta úr lofti

74.20.29 Önnur sérhæfð ljósmyndunarþjónusta

74.20.3 Önnur ljósmyndaþjónusta

74.20.31 Framköllunarþjónusta

74.20.32 Endurgerðar-og lagfæringarþjónusta ljósmynda

74.20.39 Önnur ljósmyndaþjónusta, ót.a.

74.3 Þýðinga- og túlkaþjónusta

74.30 Þýðinga- og túlkaþjónusta

74.30.1 Þýðinga- og túlkaþjónusta

74.30.11 Þýðingaþjónusta

74.30.12 Túlkaþjónusta

74.9 Önnur sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg þjónusta, ót.a.

74.90 Önnur sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg þjónusta, ót.a.

74.90.1 Sérfræði- og tæknistuðningur og ráðgjafaþjónusta, ót.a.

74.90.11 Upplýsingaþjónusta tengd endurskoðun reikninga og farmgjöldum

74.90.12 Þjónusta verðbréfamiðlara og matsmanna, önnur en fyrir fasteignir og tryggingar

74.90.13 Þjónusta tengd umhverfisráðgjöf

74.90.14 Þjónusta tengd veðurspám og veðri

74.90.15 Þjónusta tengd öryggisráðgjöf

74.90.19 Önnur vísindaleg og tæknileg ráðgjafarþjónusta, ót.a.

74.90.2 Önnur sérfræðileg, tæknileg og viðskiptaleg þjónusta, ót.a.

74.90.20 Önnur sérfræðileg, tæknileg og viðskiptaleg þjónusta, ót.a.

75 Dýralækningar
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75.0 Dýralækningar

75.00 Dýralækningar

75.00.1 Dýralækningar

75.00.11 Heilbrigðisþjónusta fyrir dýr: gæludýr

75.00.12 Heilbrigðisþjónusta fyrir dýr: búfé

75.00.19 Önnur heilbrigðisþjónusta fyrir dýr og dýraafurðir

N STJÓRNUNAR- OG STUÐNINGSÞJÓNUSTA

77 Leiguþjónusta

77.1 Þjónusta tengd leigu á vélknúnum ökutækjum

77.11 Þjónusta tengd leigu á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum

77.11.1 Þjónusta tengd leigu á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum

77.11.10 Þjónusta tengd leigu á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum

77.12 Þjónusta tengd leigu á vörubifreiðum

77.12.1 Þjónusta tengd leigu á vörubifreiðum

77.12.11 Þjónusta tengd leigu á vöruflutningabifreiðum, án ökumanns

77.12.19 Þjónusta tengd leigu á öðrum tækjum til landflutninga, án ökumanns

77.2 Þjónusta tengd leigu á munum til einka- og heimilisnota

77.21 Þjónusta tengd leigu á munum til tómstunda- og íþróttaiðkunar

77.21.1 Þjónusta tengd leigu á munum til tómstunda- og íþróttaiðkunar

77.21.10 Þjónusta tengd leigu á munum til tómstunda- og íþróttaiðkunar

77.22 Þjónusta tengd leigu á myndböndum og -diskum

77.22.1 Þjónusta tengd leigu á myndböndum og -diskum

77.22.10 Þjónusta tengd leigu á myndböndum og -diskum

77.29 Þjónusta tengd leigu á öðrum munum til einka- og heimilisnota

77.29.1 Þjónusta tengd leigu á öðrum munum til einka- og heimilisnota

77.29.11 Þjónusta tengd leigu á sjónvörpum, útvörpum, myndbandstækjum og skyldum tækjum og aukabúnaði

77.29.12 Þjónusta tengd leigu á húsgögnum og öðrum heimilistækjum

77.29.13 Þjónusta tengd leigu á hljóðfærum

77.29.14 Þjónusta tengd leigu á heimilislíni

77.29.15 Þjónusta tengd leigu á textílefnum, fatnaði og skófatnaði

77.29.16 Þjónusta tengd leigu á vélbúnaði og tækjum til tómstundavinnu

77.29.19 Þjónusta tengd leigu á öðrum munum til einka- og heimilisnota, ót.a.

77.3 Þjónusta tengd leigu á öðrum vélbúnaði, tækjum og efnislegum vörum

77.31 Þjónusta tengd leigu á landbúnaðarvélum og -tækjum

77.31.1 Þjónusta tengd leigu á landbúnaðarvélum og -tækjum

77.31.10 Þjónusta tengd leigu á landbúnaðarvélum og -tækjum

77.32 Þjónusta tengd leigu á vinnuvélum og tækjum til byggingarframkvæmda og mannvirkjagerðar

77.32.1 Þjónusta tengd leigu á vinnuvélum og tækjum til byggingarframkvæmda og mannvirkjagerðar
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77.32.10 Þjónusta tengd leigu á vinnuvélum og tækjum til byggingarframkvæmda og mannvirkjagerðar

77.33 Þjónusta tengd leigu á skrifstofubúnaði og -tækjum (þ.m.t. tölvum)

77.33.1 Þjónusta tengd leigu á skrifstofubúnaði og -tækjum (þ.m.t. tölvum)

77.33.11 Þjónusta tengd leigu á skrifstofubúnaði og -tækjum (þó ekki tölvum)

77.33.12 Þjónusta tengd leigu á tölvum

77.34 Þjónusta tengd leigu á búnaði til flutninga á sjó- og vatnaleiðum

77.34.1 Þjónusta tengd leigu á búnaði til flutninga á sjó- og vatnaleiðum

77.34.10 Þjónusta tengd leigu á búnaði til flutninga á sjó- og vatnaleiðum

77.35 Þjónusta tengd leigu á búnaði til flutninga í lofti

77.35.1 Þjónusta tengd leigu á búnaði til flutninga í lofti

77.35.10 Þjónusta tengd leigu á búnaði til flutninga í lofti

77.39 Þjónusta tengd leigu á öðrum vélbúnaði, tækjum og efnislegum vörum, ót.a.

77.39.1 Þjónusta tengd leigu á öðrum vélbúnaði, tækjum og efnislegum vörum, ót.a.

77.39.11 Þjónusta tengd leigu á járnbrautarfarartækjum

77.39.12 Þjónusta tengd leigu á gámum

77.39.13 Þjónusta tengd leigu á bifhjólum, hjólhýsum og húsbílum

77.39.14 Þjónusta tengd leigu á fjarskiptabúnaði

77.39.19 Þjónusta tengd leigu á öðrum vélbúnaði og tækjum án stjórnanda og efnislegum vörum, ót.a.

77.4 Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt á hugverkum og áþekkum vörum, nema verkum sem njóta höfundarréttar

77.40 Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt á hugverkum og áþekkum vörum, nema verkum sem njóta höfundarréttar

77.40.1 Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt á hugverkum og áþekkum vörum, nema verkum sem njóta höfundarréttar

77.40.11 Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt á niðurstöðum rannsókna og þróunar

77.40.12 Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt á vörumerkjum og sérleyfum

77.40.13 Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt á jarðefnakönnunum og -úttektum

77.40.14 Vörumerki og sérleyfi

77.40.19 Þjónusta tengd leyfisveitingum fyrir afnotarétt á öðrum hugverkum og áþekkum vörum, nema verkum sem njóta höfundarréttar

78 Vinnumiðlun

78.1 Þjónusta ráðningarstofa

78.10 Þjónusta ráðningarstofa

78.10.1 Þjónusta ráðningarstofa

78.10.11 Vinnumiðlun fyrir stjórnendur

78.10.12 Vinnumiðlun fyrir fasta atvinnu, önnur en vinnumiðlun fyrir stjórnendur

78.2 Þjónusta vinnumiðlana fyrir afleysingafólk

78.20 Þjónusta vinnumiðlana fyrir afleysingafólk

78.20.1 Þjónusta vinnumiðlana fyrir afleysingafólk

78.20.11 Þjónusta vinnumiðlana fyrir afleysingafólk í tölvu- og fjarskiptastörf

78.20.12 Þjónusta vinnumiðlana fyrir afleysingafólk í önnur skrifstofustörf

78.20.13 Þjónusta vinnumiðlana fyrir afleysingafólk í verslunar- og viðskiptastörf
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78.20.14 Þjónusta vinnumiðlana fyrir afleysingafólk í flutningastörf, störf í vörugeymslum, birgðastjórnun eða iðnverkastörf

78.20.15 Þjónusta vinnumiðlana fyrir afleysingafólk í hótel- og veitingastaðastörf

78.20.16 Þjónusta vinnumiðlana fyrir afleysingafólk í heilbrigðisþjónustu

78.20.19 Þjónusta vinnumiðlana fyrir afleysingafólk í önnur störf

78.3 Önnur þjónusta tengd starfsmannahaldi

78.30 Önnur þjónusta tengd starfsmannahaldi

78.30.1 Önnur þjónusta tengd starfsmannahaldi

78.30.11 Önnur þjónusta tengd starfsmannahaldi fyrir starfsfólk í tölvu- og fjarskiptastörf

78.30.12 Önnur þjónusta tengd starfsmannahaldi fyrir starfsfólk í önnur skrifstofustörf

78.30.13 Önnur þjónusta tengd starfsmannahaldi fyrir starfsfólk í verslunar- og viðskiptastörf

78.30.14 Önnur þjónusta tengd starfsmannahaldi fyrir starfsfólk í flutningastörf, störf í vörugeymslur, birgðastjórnun eða iðnverkastörf

78.30.15 Önnur þjónusta tengd starfsmannahaldi fyrir starfsfólk í hótel- og veitingastaðastörf

78.30.16 Önnur þjónusta tengd starfsmannahaldi fyrir starfsfólk í heilbrigðisþjónustu

78.30.19 Önnur þjónusta tengd starfsmannahaldi fyrir starfsfólk ót.a.

79 Ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur og önnur bókunarþjónusta og tengd starfsemi

79.1 Þjónusta ferðaskrifstofa og ferðaskipuleggjanda

79.11 Þjónusta ferðaskrifstofa

79.11.1 Þjónusta ferðaskrifstofa fyrir ferðabókanir

79.11.11 Bókunarþjónusta fyrir flugfélög

79.11.12 Bókunarþjónusta fyrir járnbrautarlestir

79.11.13 Bókunarþjónusta fyrir rútur

79.11.14 Bókunarþjónusta fyrir bílaleigur

79.11.19 Önnur þjónusta ferðaskrifstofa fyrir ferðabókanir

79.11.2 Þjónusta ferðaskrifstofa fyrir gisti-, skemmtisiglinga- og pakkaferðabókanir

79.11.21 Bókunarþjónusta fyrir gistingu

79.11.22 Bókunarþjónusta fyrir skemmtisiglingar

79.11.23 Bókunarþjónusta fyrir pakkaferðir

79.12 Þjónusta ferðaskipuleggjanda

79.12.1 Þjónusta ferðaskipuleggjanda

79.12.11 Þjónusta ferðaskipuleggjanda við undirbúning og samsetningu ferða

79.12.12 Þjónusta leiðsögumanna

79.9 Önnur bókunarþjónusta og tengd þjónusta

79.90 Önnur bókunarþjónusta og tengd þjónusta

79.90.1 Kynninga- og upplýsingaþjónusta ferðamála

79.90.11 Kynningaþjónusta ferðamála

79.90.12 Upplýsingaþjónusta fyrir gesti

79.90.2 Leiðsöguþjónusta fyrir ferðamenn

79.90.20 Leiðsöguþjónusta fyrir ferðamenn

79.90.3 Önnur bókunarþjónusta, ót.a.

79.90.31 Þjónusta fyrir skiptileigu
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79.90.32 Bókunarþjónusta fyrir funda-, ráðstefnu- og sýningarsali

79.90.39 Bókunarþjónusta í tengslum við miðapantanir á viðburði, skemmtana- og tómstundaþjónustu og önnur bókunarþjónusta, ót.a.

80 Öryggis- og rannsóknarþjónusta

80.1 Öryggisþjónusta á vegum einkaaðila

80.10 Öryggisþjónusta á vegum einkaaðila

80.10.1 Öryggisþjónusta á vegum einkaaðila

80.10.11 Þjónusta tengd flutningum með brynvörðum bifreiðum

80.10.12 Öryggisvarðaþjónusta

80.10.19 Önnur öryggisþjónusta

80.2 Þjónusta tengd öryggiskerfum

80.20 Þjónusta tengd öryggiskerfum

80.20.1 Þjónusta tengd öryggiskerfum

80.20.10 Þjónusta tengd öryggiskerfum

80.3 Rannsóknarþjónusta

80.30 Rannsóknarþjónusta

80.30.1 Rannsóknarþjónusta

80.30.10 Rannsóknarþjónusta

81 Þjónusta í tengslum við byggingar og skrúðgarðyrkju

81.1 Blönduð stuðningsþjónusta á starfsstöð

81.10 Blönduð stuðningsþjónusta á starfsstöð

81.10.1 Blönduð stuðningsþjónusta á starfsstöð

81.10.10 Blönduð stuðningsþjónusta á starfsstöð

81.2 Hreingerningaþjónusta

81.21 Almenn hreingerningaþjónusta bygginga

81.21.1 Almenn hreingerningaþjónusta bygginga

81.21.11 Almenn hreingerningaþjónusta heimila

81.21.12 Önnur almenn hreingerningaþjónusta bygginga

81.22 Önnur hreingerningaþjónusta á byggingum og í iðnaði

81.22.1 Hreingerningaþjónusta í iðnaði

81.22.11 Gluggaþvottaþjónusta

81.22.12 Sérhæfð hreingerningaþjónusta

81.22.13 Hreingerningaþjónusta ofna og reykháfa

81.29 Önnur hreingerningaþjónusta

81.29.1 Önnur hreingerningaþjónusta

81.29.11 Sótthreinsunarþjónusta og eyðing meindýra

81.29.12 Þjónusta tengd sópun og snjóhreinsun

81.29.13 Önnur hreinlætisþjónusta

81.29.19 Önnur hreingerningaþjónusta, ót.a.

81.3 Skrúðgarðyrkja

81.30 Skrúðgarðyrkja
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81.30.1 Skrúðgarðyrkja

81.30.11 Hirðing garða

81.30.12 Önnur skrúðgarðyrkja

82 Stjórnunar- og skrifstofuþjónusta og önnur stoðþjónusta við atvinnurekstur

82.1 Stjórnunar- og stoðþjónusta við skrifstofur

82.11 Blönduð stjórnunar- og skrifstofuþjónusta

82.11.1 Blönduð stjórnunar- og skrifstofuþjónusta

82.11.10 Blönduð stjórnunar- og skrifstofuþjónusta

82.19 Ljósritun, skjalameðferð og önnur sérhæfð stoðþjónusta fyrir skrifstofur

82.19.1 Ljósritun, skjalameðferð og önnur sérhæfð stoðþjónusta fyrir skrifstofur

82.19.11 Afritunarþjónusta

82.19.12 Þjónusta við gerð póstlista og póstsendingar

82.19.13 Skjalameðferð og önnur sérhæfð stoðþjónusta fyrir skrifstofur

82.2 Símsvörunarþjónusta

82.20 Símsvörunarþjónusta

82.20.1 Símsvörunarþjónusta

82.20.10 Símsvörunarþjónusta

82.3 Þjónusta tengd skipulagningu ráðstefna og vörusýninga

82.30 Þjónusta tengd skipulagningu ráðstefna og vörusýninga

82.30.1 Þjónusta tengd skipulagningu ráðstefna og vörusýninga

82.30.11 Þjónusta tengd skipulagningu ráðstefna

82.30.12 Þjónusta tengd skipulagningu vörusýninga

82.9 Stoðþjónusta við fyrirtæki, ót.a.

82.91 Þjónusta tengd innheimtu og upplýsingagjöf um fjárhagsstöðu

82.91.1 Þjónusta tengd innheimtu og upplýsingagjöf um fjárhagsstöðu

82.91.11 Upplýsingaþjónusta um fjárhagsstöðu

82.91.12 Innheimtuþjónusta

82.92 Pökkunarþjónusta

82.92.1 Pökkunarþjónusta

82.92.10 Pökkunarþjónusta

82.99 Önnur stoðþjónusta við fyrirtæki, ót.a.

82.99.1 Önnur stoðþjónusta við fyrirtæki, ót.a.

82.99.11 Þjónusta tengd orðréttri skýrslugjöf og hraðritunarskráningu

82.99.12 Stoðþjónusta í gegnum síma

82.99.19 Önnur stoðþjónusta af ýmsu tagi við fyrirtæki, ót.a.

O OPINBER STJÓRNSÝSLA OG ÞJÓNUSTA TENGD VARNARMÁLUM, LÖGBOÐNAR ALMANNATRYGGINGAR

84 Opinber stjórnsýsla og þjónusta tengd varnarmálum, lögboðnar almannatryggingar
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84.1 Stjórnsýsluþjónusta ríkisins og efnahags- og félagsmálastefna samfélagsins

84.11 Almenn opinber stjórnsýsluþjónusta

84.11.1 Almenn opinber þjónusta

84.11.11 Þjónusta á sviði framkvæmda- og löggjafarvalds

84.11.12 Þjónusta tengd fjármálum og ríkisfjármálum

84.11.13 Þjónusta tengd almennum efnahagslegum og þjófélagslegum áætlunum og hagskýrslugerð

84.11.14 Þjónusta á vegum ríkisins við grunnrannsóknir

84.11.19 Önnur almenn opinber þjónusta

84.11.2 Stoðþjónusta fyrir hið opinbera

84.11.21 Almenn þjónusta í tengslum við starfsmannahald fyrir hið opinbera

84.11.29 Önnur stoðþjónusta fyrir hið opinbera

84.12 Stjórnsýsla vegna skipulagningar heilbrigðisþjónustu, mennta- og menningarmála og annarrar félagsþjónustu, að undanskildum 
almannatryggingum

84.12.1 Stjórnsýsla vegna skipulagningar heilbrigðisþjónustu, mennta- og menningarmála og annarrar félagsþjónustu, að undanskildum 
almannatryggingum

84.12.11 Stjórnsýsla á sviði menntamála

84.12.12 Stjórnsýsla á sviði heilbrigðismála

84.12.13 Stjórnsýsla á sviði húsnæðismála og samfélagshjálpar

84.12.14 Stjórnsýsla á sviði tómstunda, menningar og trúmála

84.13 Stjórnsýsla hvað varðar aukna skilvirkni í rekstri fyrirtækja

84.13.1 Stjórnsýsla hvað varðar aukna skilvirkni í rekstri fyrirtækja

84.13.11 Stjórnsýsla á sviðum tengdum landbúnaði, skógrækt, fiskveiðum og dýraveiðum

84.13.12 Stjórnsýsla á sviðum tengdum eldsneyti og orku

84.13.13 Stjórnsýsla á sviðum tengdum námavinnslu og jarðefnavinnslu, framleiðslu- og byggingingarstarfsemi

84.13.14 Stjórnsýsla á sviðum tengdum flutningum og fjarskiptum

84.13.15 Stjórnsýsla á sviðum tengdum dreifingarstarfsemi og sölu á tilbúnum mat, hótelum og veitingahúsum

84.13.16 Stjórnsýsla á sviðum tengdum ferðaþjónustu

84.13.17 Stjórnsýsla vegna margþættra þróunarverkefna

84.13.18 Almenn stjórnsýsla á sviðum tengdum efnahagsmálum, viðskipta- og atvinnumálum

84.2 Þjónusta við samfélagið í heild

84.21 Utanríkisþjónusta

84.21.1 Utanríkisþjónusta

84.21.11 Stjórnsýsluþjónusta tengd utanríkisþjónustu, sendiráðum og ræðismannaskrifstofum erlendis

84.21.12 Þjónusta tengd efnahagsaðstoð erlendis

84.21.13 Þjónusta tengd hernaðaraðstoð erlendis

84.22 Þjónusta tengd varnarmálum

84.22.1 Þjónusta tengd varnarmálum

84.22.11 Þjónusta tengd hervörnum

84.22.12 Þjónusta, tengd almannavörnum

84.23 Þjónusta, tengd réttarfars- og dómskerfi

84.23.1 Þjónusta, tengd réttarfars- og dómskerfi

84.23.11 Stjórnsýsluþjónusta tengd dómstólum
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84.23.12 Stjórnsýsluþjónusta tengd varðhaldi eða endurhæfingu sakamanna

84.24 Almannaöryggisþjónusta

84.24.1 Almannaöryggisþjónusta

84.24.11 Þjónusta lögreglu

84.24.19 Önnur þjónusta tengd almannaöryggi

84.25 Þjónusta slökkviliðs

84.25.1 Þjónusta slökkviliðs

84.25.11 Slökkvistarf og brunavarnaþjónusta

84.25.19 Önnur þjónusta slökkviliðs

84.3 Lögboðar almannatryggingar

84.30 Lögboðar almannatryggingar

84.30.1 Lögboðnar almannatryggingar

84.30.11 Lögboðnar almannatryggingar er varða bætur vegna veikinda, meðgöngu og fæðingar eða tímabundinnar fötlunar

84.30.12 Lögboðnar almannatryggingar er varða lífeyriskerfi opinberra starfsmanna, elli-, örorku- eða eftirlifendabætur aðrar en fyrir opinbera 
starfsmenn

84.30.13 Lögboðnar almannatryggingar er varða atvinnuleysisbætur

84.30.14 Lögboðnar almannatryggingar er varða fjölskyldu- og barnagreiðslur

P FRÆÐSLUSTARFSEMI

85 Fræðslustarfsemi

85.1 Fræðslustarfsemi á leikskólastigi

85.10 Fræðslustarfsemi á leikskólastigi

85.10.1 Fræðslustarfsemi á leikskólastigi

85.10.10 Fræðslustarfsemi á leikskólastigi

85.2 Fræðslustarfsemi á barnaskólastigi

85.20 Fræðslustarfsemi á barnaskólastigi

85.20.1 Fræðslustarfsemi á barnaskólastigi

85.20.11 Fræðslustarfsemi á Netinu á barnaskólastigi

85.20.12 Önnur fræðslustarfsemi á barnaskólastigi

85.3 Fræðslustarfsemi á unglingastigi

85.31 Almenn fræðslustarfsemi á unglingastigi

85.31.1 Almenn fræðslustarfsemi á unglingastigi

85.31.11 Almenn fræðslustarfsemi á Netinu á unglingastigi

85.31.12 Önnur almenn fræðslustarfsemi á unglingastigi

85.31.2 Almenn fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi

85.31.21 Almenn fræðslustarfsemi á Netinu á framhaldsskólastigi

85.31.22 Önnur almenn fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi

85.32 Fræðslustarfsemi á unglingastigi — tækni- og starfsnám

85.32.1 Fræðslustarfsemi á unglingastigi — tækni- og starfsnám

85.32.11 Fræðslustarfsemi á Netinu á unglingastigi — tækni- og starfsnám

85.32.12 Önnur fræðslustarfsemi á unglingastigi — tækni- og starfsnám
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85.32.2 Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi — tækni- og starfsnám

85.32.21 Fræðslustarfsemi á Netinu á framhaldsskólastigi — tækni- og starfsnám

85.32.22 Önnur fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi — tækni- og starfsnám

85.4 Fræðslustarfsemi á æðra námsstigi

85.41 Fræðslustarfsemi á viðbótarstigi

85.41.1 Fræðslustarfsemi á viðbótarstigi

85.41.11 Almenn fræðslustarfsemi á Netinu, á viðbótarstigi

85.41.12 Önnur almenn fræðslustarfsemi á Netinu, á viðbótarstigi

85.41.13 Fræðslustarfsemi á Netinu, á viðbótarstigi — tækni- og starfsnám

85.41.14 Önnur fræðslustarfsemi á viðbótarstigi — tækni- og starfsnám

85.42 Fræðslustarfsemi á háskólastigi

85.42.1 Fræðslustarfsemi við stutt nám á háskólastigi

85.42.11 Fræðslustarfsemi við stutt nám á háskólastigi á Netinu

85.42.12 Önnur fræðslustarfsemi við stutt nám á háskólastigi

85.42.2 Fræðslustarfsemi við bakkalárgráðu eða jafngilda prófgráðu á háskólastigi

85.42.21 Fræðslustarfsemi á Netinu við bakkalárgráðu eða jafngilda prófgráðu á háskólastigi

85.42.22 Önnur fræðslustarfsemi við bakkalárgráðu eða jafngilda prófgráðu á háskólastigi

85.42.3 Fræðslustarfsemi við meistaragráðu eða jafngilda prófgráðu á háskólastigi

85.42.31 Fræðslustarfsemi á Netinu við meistaragráðu eða jafngilda prófgráðu á háskólastigi

85.42.32 Önnur fræðslustarfsemi við meistaragráðu eða jafngilda prófgráðu á háskólastigi

85.42.4 Fræðslustarfsemi við doktorsgráðu eða jafngilda prófgráðu á háskólastigi

85.42.41 Fræðslustarfsemi á Netinu við doktorsgráðu eða jafngilda prófgráðu á háskólastigi

85.42.42 Önnur fræðslustarfsemi við doktorsgráðu eða jafngilda prófgráðu á háskólastigi

85.5 Önnur fræðslustarfsemi

85.51 Fræðslustarfsemi við íþrótta- og tómstundanám

85.51.1 Fræðslustarfsemi við íþrótta- og tómstundanám

85.51.10 Fræðslustarfsemi við íþrótta- og tómstundanám

85.52 Fræðslustarfsemi við listnám

85.52.1 Fræðslustarfsemi við listnám

85.52.11 Fræðslustarfsemi dansskóla og danskennara

85.52.12 Fræðslustarfsemi tónlistarskóla og tónlistarkennara

85.52.13 Fræðslustarfsemi listaskóla og listkennara

85.52.19 Önnur fræðslustarfsemi í menningargreinum

85.53 Ökuskólar

85.53.1 Ökuskólar

85.53.11 Ökuskólar fyrir akstur bifreiða

85.53.12 Flug- og siglingaskólar

85.59 Önnur fræðslustarfsemi, ót.a.

85.59.1 Önnur fræðslustarfsemi, ót.a.

85.59.11 Fræðslustarfsemi málaskóla

85.59.12 Fræðslustarfsemi upplýsingatækniskóla
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85.59.13 Fræðslustarfsemi vegna starfsnáms, ót.a.

85.59.14 Heimastuðningskennsla

85.59.19 Fræðslustarfsemi, ót.a.

85.6 Námsstuðningsþjónusta

85.60 Þjónusta við fræðslustarfsemi

85.60.1 Þjónusta við fræðslustarfsemi

85.60.10 Þjónusta við fræðslustarfsemi

Q HEILBRIGÐIS- OG FÉLAGSRÁÐGJAFAÞJÓNUSTA

86 Heilbrigðisþjónusta

86.1 Þjónusta á sjúkrahúsum

86.10 Þjónusta á sjúkrahúsum

86.10.1 Þjónusta á sjúkrahúsum

86.10.11 Skurðaðgerðir á sjúkrahúsum

86.10.12 Þjónusta á sjúkrahúsum, tengd kvensjúkdómalækningum og fæðingarhjálp

86.10.13 Endurhæfingarþjónusta á sjúkrahúsum

86.10.14 Geðlæknisþjónusta á sjúkrahúsum

86.10.15 Önnur sjúkrahúsþjónusta veitt af læknum

86.10.19 Önnur þjónusta á sjúkrahúsum

86.2 Lækna- og tannlæknaþjónusta

86.21 Almenn læknaþjónusta

86.21.1 Almenn læknaþjónusta

86.21.10 Almenn læknaþjónusta

86.22 Sérfræðilæknaþjónusta

86.22.1 Sérfræðilæknaþjónusta

86.22.11 Þjónusta tengd greiningu og túlkun læknisfræðilegra mynda

86.22.19 Önnur sérfræðilæknaþjónusta

86.23 Tannlæknaþjónusta

86.23.1 Tannlæknaþjónusta

86.23.11 Tannréttingaþjónusta

86.23.19 Önnur tannlæknaþjónusta

86.9 Önnur heilbrigðisþjónusta

86.90 Önnur heilbrigðisþjónusta

86.90.1 Önnur heilbrigðisþjónusta

86.90.11 Þjónusta tengd þungun

86.90.12 Hjúkrunarþjónusta

86.90.13 Þjónusta sjúkraþjálfara

86.90.14 Sjúkraflutningaþjónusta

86.90.15 Læknisfræðileg rannsóknarstofuþjónusta

86.90.16 Blóð-, sæðis- og líffærabankaþjónusta

86.90.17 Þjónusta tengd myndgreiningum án túlkunar
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86.90.18 Geðheilbrigðisþjónusta

86.90.19 Önnur heilbrigðisþjónusta, ót.a.

87 Umönnun á dvalarheimilum

87.1 Dvalarheimili með hjúkrun

87.10 Dvalarheimili með hjúkrun

87.10.1 Dvalarheimili með hjúkrun

87.10.10 Dvalarheimili með hjúkrun

87.2 Dvalarheimili með hjúkrun á sviði þroskahömlunar, geðheilbrigðis og vímuefnamisnotkunar

87.20 Dvalarheimili með hjúkrun á sviði þroskahömlunar, geðheilbrigðis og vímuefnamisnotkunar

87.20.1 Dvalarheimili með hjúkrun á sviði þroskahömlunar, geðheilbrigðis og vímuefnamisnotkunar

87.20.11 Dvalarheimili með hjúkrun fyrir börn sem þjást af þroskahömlun, geðsjúkdómum og vímuefnamisnotkun

87.20.12 Dvalarheimili með hjúkrun fyrir fullorðna sem þjást af þroskahömlun, geðsjúkdómum og vímuefnamisnotkun

87.3 Dvalarheimili með hjúkrun fyrir aldraða og fatlaða

87.30 Dvalarheimili með hjúkrun fyrir aldraða og fatlaða

87.30.1 Dvalarheimili með hjúkrun fyrir aldraða og fatlaða

87.30.11 Velferðarþjónusta fyrir aldraða á vegum dvalarstofnana

87.30.12 Velferðarþjónusta fyrir fötluð börn og ungmenni á vegum dvalarstofnana

87.30.13 Velferðarþjónusta fyrir fullorðna, fatlaða einstaklinga á vegum dvalarstofnana

87.9 Önnur umönnun á dvalarheimilum

87.90 Önnur umönnun á dvalarheimilum

87.90.1 Önnur umönnun á dvalarheimilum

87.90.11 Önnur félagsráðgjafaþjónusta með dvöl á stofnun fyrir börn og ungmenni

87.90.12 Félagsráðgjafaþjónusta með dvöl á stofnun fyrir konur sem hafa verið beittar ofbeldi

87.90.13 Önnur félagsráðgjafaþjónusta með dvöl á stofnun fyrir fullorðna

88 Félagsráðgjafaþjónusta án dvalar á stofnun

88.1 Félagsráðgjafaþjónusta án dvalar á stofnun fyrir aldraða og fatlaða

88.10 Félagsráðgjafaþjónusta án dvalar á stofnun fyrir aldraða og fatlaða

88.10.1 Félagsráðgjafaþjónusta án dvalar á stofnun fyrir aldraða og fatlaða

88.10.11 Heimsóknar- og aðstoðarþjónusta fyrir aldraða

88.10.12 Dagheimilisþjónusta fyrir aldraða

88.10.13 Starfsendurhæfingarþjónusta fyrir einstaklinga með fötlun

88.10.14 Heimsóknar- og aðstoðarþjónusta fyrir einstaklinga með fötlun

88.10.15 Dagheimilisþjónusta fyrir fullorðna, fatlaða einstaklinga

88.9 Önnur félagsráðgjafaþjónusta án dvalar á stofnun

88.91 Dagvistun barna

88.91.1 Dagvistun barna

88.91.11 Dagvistun barna, að undanskilinni dagvistun fyrir fötluð börn

88.91.12 Dagvistunarþjónusta fyrir fötluð börn og ungmenni

88.91.13 Barnapössunarþjónusta

88.99 Önnur félagsráðgjafaþjónusta án dvalar á stofnun, ót.a.
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88.99.1 Önnur félagsráðgjafaþjónusta án dvalar á stofnun, ót.a.

88.99.11 Leiðbeiningar- og ráðgjafarþjónusta, ót.a. vegna barna

88.99.12 Velferðarþjónusta án dvalar á stofnun

88.99.13 Starfsendurhæfingarþjónusta fyrir atvinnulausa

88.99.19 Önnur félagsráðgjafaþjónusta án dvalar á stofnun, ót.a.

R LISTA-, SKEMMTANA- OG TÓMSTUNDAÞJÓNUSTA

90 Þjónusta á sviði skapandi lista og skemmtanaiðnaðar

90.0 Þjónusta á sviði skapandi lista og skemmtanaiðnaðar

90.01 Þjónusta listflytjenda

90.01.1 Þjónusta listflytjenda

90.01.10 Þjónusta listflytjenda

90.02 Stuðningsþjónusta við sviðslistir

90.02.1 Stuðningsþjónusta við sviðslistir

90.02.11 Þjónusta tengd framleiðslu og uppfærslu viðburða innan sviðslista

90.02.12 Þjónusta tengd kynningu og skipulagningu viðburða innan sviðslista

90.02.19 Önnur stuðningsþjónusta tengd sviðslistum

90.03 Listsköpun

90.03.1 Listsköpun

90.03.11 Þjónusta rithöfunda, tónskálda, myndhöggvara og annarra listamanna, þó ekki listflytjenda

90.03.12 Frumverk rithöfunda, tónskálda og annarra listamanna, þó ekki listflytjenda, listmálara, grafískra listamanna og myndhöggvara

90.03.13 Frumverk listmálara, grafískra listamanna og myndhöggvara

90.04 Rekstur húsnæðis og aðstöðu fyrir menningarstarfsemi

90.04.1 Rekstur húsnæðis og aðstöðu fyrir menningarstarfsemi

90.04.10 Rekstur húsnæðis og aðstöðu fyrir menningarstarfsemi

91 Þjónusta bókasafna, skjalasafna, listasafna og annarrar menningarstarfsemi

91.0 Þjónusta bókasafna, skjalasafna, listasafna og annarrar menningarstarfsemi

91.01 Þjónusta bóka- og skjalasafna

91.01.1 Þjónusta bóka- og skjalasafna

91.01.11 Þjónusta bókasafna

91.01.12 Þjónusta skjalasafna

91.02 Þjónusta listasafna

91.02.1 Rekstrarþjónusta listasafna

91.02.10 Rekstrarþjónusta listasafna

91.02.2 Safneign listasafna

91.02.20 Safneign listasafna

91.03 Rekstrarþjónusta sögulegra staða og bygginga og áþekkra ferðamannastaða

91.03.1 Rekstrarþjónusta sögulegra staða og bygginga og áþekkra ferðamannastaða

91.03.10 Rekstrarþjónusta sögulegra staða og bygginga og áþekkra ferðamannastaða
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91.04 Rekstur grasagarða, dýragarða og náttúruverndarsvæða

91.04.1 Rekstur grasagarða, dýragarða og náttúruverndarsvæða

91.04.11 Rekstur grasagarða og dýragarða

91.04.12 Rekstur náttúruverndarsvæða, þ.m.t. varðveisla náttúruverndarsvæða

92 Fjárhættustarfsemi og þjónusta, tengd veðmálastarfsemi

92.0 Fjárhættustarfsemi og þjónusta, tengd veðmálastarfsemi

92.00 Fjárhættustarfsemi og þjónusta, tengd veðmálastarfsemi

92.00.1 Þjónusta, tengd fjárhættustarfsemi

92.00.11 Þjónusta, tengd fjárhættuspilaborðum

92.00.12 Þjónusta, tengd fjárhættuspilavélum

92.00.13 Þjónusta tengd happdrættum, talnaleikjum og bingói

92.00.14 Þjónusta, tengd fjárhættustarfsemi, á Netinu

92.00.19 Önnur þjónusta, tengd fjárhættustarfsemi

92.00.2 Þjónusta, tengd veðmálastarfsemi

92.00.21 Þjónusta, tengd veðmálastarfsemi, á Netinu

92.00.29 Önnur þjónusta, tengd veðmálastarfsemi

93 Íþróttastarfsemi og þjónusta, tengd skemmtunum og tómstundastarfi

93.1 Íþróttastarfsemi

93.11 Rekstur íþróttamannvirkja

93.11.1 Rekstur íþróttamannvirkja

93.11.10 Rekstur íþróttamannvirkja

93.12 Þjónusta íþróttafélaga

93.12.1 Þjónusta íþróttafélaga

93.12.10 Þjónusta íþróttafélaga

93.13 Þjónusta heilsu- og líkamsræktarstöðva

93.13.1 Þjónusta heilsu- og líkamsræktarstöðva

93.13.10 Þjónusta heilsu- og líkamsræktarstöðva

93.19 Önnur íþróttastarfsemi

93.19.1 Önnur íþróttastarfsemi

93.19.11 Kynning íþróttaviðburða fyrir atvinnu- og áhugafólk

93.19.12 Þjónusta íþróttafólks

93.19.13 Stuðningsþjónusta tengd íþróttum og tómstundum

93.19.19 Önnur þjónusta tengd íþróttum og tómstundastarfi

93.2 Þjónusta tengd skemmtunum og tómstundastarfi

93.21 Þjónusta tengd skemmtigörðum og þemagörðum

93.21.1 Þjónusta tengd skemmtigörðum og þemagörðum

93.21.10 Þjónusta tengd skemmtigörðum og þemagörðum

93.29 Önnur þjónusta tengd skemmtunum og tómstundastarfi

93.29.1 Önnur þjónusta, tengd tómstundastarfi, ót.a.
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93.29.11 Þjónusta tengd tómstundagörðum og baðströndum

93.29.19 Ýmiss konar önnur þjónusta, tengd tómstundastarfi

93.29.2 Önnur þjónusta á sviði skemmtanaiðnaðar, ót.a.

93.29.21 Þjónusta tengd flugeldasýningum og „ljósa og hljóða“ sýningum

93.29.22 Þjónusta tengd myntstýrðum spilavélum

93.29.29 Þjónusta á sviði skemmtanaiðnaðar, ót.a.

S ÖNNUR ÞJÓNUSTA

94 Þjónusta félagasamtaka

94.1 Þjónusta samtaka atvinnuvega-, vinnuveitenda- og fagfélaga

94.11 Þjónusta samtaka atvinnuveganna og vinnuveitenda

94.11.1 Þjónusta samtaka atvinnuveganna og vinnuveitenda

94.11.10 Þjónusta samtaka atvinnuveganna og vinnuveitenda

94.12 Þjónusta samtaka fagfélaga

94.12.1 Þjónusta samtaka fagfélaga

94.12.10 Þjónusta samtaka fagfélaga

94.2 Þjónusta stéttarfélaga

94.20 Þjónusta stéttarfélaga

94.20.1 Þjónusta stéttarfélaga

94.20.10 Þjónusta stéttarfélaga

94.9 Þjónusta annarra félagasamtaka

94.91 Þjónusta trúfélaga

94.91.1 Þjónusta trúfélaga

94.91.10 Þjónusta trúfélaga

94.92 Þjónusta stjórnmálasamtaka

94.92.1 Þjónusta stjórnmálasamtaka

94.92.10 Þjónusta stjórnmálasamtaka

94.99 Þjónusta annarra félagasamtaka, ót.a.

94.99.1 Þjónusta (þó ekki styrkveitingar) annarra félagasamtaka, ót.a.

94.99.11 Þjónusta mannréttindasamtaka

94.99.12 Þjónusta hópa umhverfissinna

94.99.13 Verndarþjónusta í þágu tiltekinna hópa

94.99.14 Önnur þjónusta félaga er vinna að almannaheill og bættu þjóðfélagi

94.99.15 Þjónusta ungliðahreyfinga

94.99.16 Þjónusta menningar- og tómstundafélaga

94.99.17 Þjónusta annarra borgaralegra- og félagslegra samtaka

94.99.19 Þjónusta annarra félagasamtaka, ót.a.

94.99.2 Styrkveitingar félagasamtaka

94.99.20 Styrkveitingar félagasamtaka

95 Viðgerðarþjónusta á tölvum og munum til einka- og heimilisnota
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95.1 Viðgerðarþjónusta á tölvum og fjarskiptabúnaði

95.11 Viðgerðarþjónusta á tölvum og jaðarbúnaði

95.11.1 Viðgerðarþjónusta á tölvum og jaðarbúnaði

95.11.10 Viðgerðarþjónusta á tölvum og jaðarbúnaði

95.12 Viðgerðarþjónusta á fjarskiptabúnaði

95.12.1 Viðgerðarþjónusta á fjarskiptabúnaði

95.12.10 Viðgerðarþjónusta á fjarskiptabúnaði

95.2 Viðgerðarþjónusta á munum til einka- og heimilisnota

95.21 Viðgerðarþjónusta á sjónvarps-, útvarps- og hljómtækjum og skyldum búnaði

95.21.1 Viðgerðarþjónusta á sjónvarps-, útvarps- og hljómtækjum og skyldum búnaði

95.21.10 Viðgerðarþjónusta á sjónvarps-, útvarps- og hljómtækjum og skyldum búnaði

95.22 Viðgerðarþjónusta á heimilistækjum og heimilis- og garðyrkjuáhöldum

95.22.1 Viðgerðarþjónusta á heimilistækjum og heimilis- og garðyrkjuáhöldum

95.22.10 Viðgerðarþjónusta á heimilistækjum og heimilis- og garðyrkjuáhöldum

95.23 Viðgerðarþjónusta á skófatnaði og leðurvörum

95.23.1 Viðgerðarþjónusta á skófatnaði og leðurvörum

95.23.10 Viðgerðarþjónusta á skófatnaði og leðurvörum

95.24 Viðgerðarþjónusta á húsgögnum og áklæðum

95.24.1 Viðgerðarþjónusta á húsgögnum og áklæðum

95.24.10 Viðgerðarþjónusta á húsgögnum og áklæðum

95.25 Viðgerðir á úrum, klukkum og skartgripum

95.25.1 Viðgerðir á úrum, klukkum og skartgripum

95.25.11 Viðgerðarþjónusta á úrum og klukkum

95.25.12 Viðgerðarþjónusta á skartgripum

95.29 Viðgerðir á öðrum hlutum til einka- og heimilisnota

95.29.1 Viðgerðir á öðrum hlutum til einka- og heimilisnota

95.29.11 Viðgerðar- og breytingaþjónusta á fatnaði og textílvörum til heimilisnota

95.29.12 Viðgerðarþjónusta á reiðhjólum

95.29.13 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á hljóðfærum

95.29.14 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á íþróttabúnaði

95.29.19 Viðgerðarþjónusta á öðrum hlutum til einka- og heimilisnota, ót.a.

96 Önnur persónuleg þjónusta

96.0 Önnur persónuleg þjónusta

96.01 Þvotta- og (þurr)hreinsunarþjónusta á textílefnum og loðfeldum

96.01.1 Þvotta- og (þurr)hreinsunarþjónusta á textílefnum og loðfeldum

96.01.11 Rekstur þvottahúsa með sjálfsafgreiðslu

96.01.12 Þurrhreinsunarþjónusta (þ.m.t. hreinsun á loðfeldum)

96.01.13 Pressunarþjónusta

96.01.14 Leysilitunar- og litunarþjónusta
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96.01.15 Hreinsun textílefna á heimilum

96.01.19 Önnur hreinsun textílefna

96.02 Hárgreiðslu- og snyrtistofuþjónusta

96.02.1 Hárgreiðslu- og snyrtistofuþjónusta

96.02.11 Hárgreiðsluþjónusta fyrir konur og stúlkur

96.02.12 Hárgreiðslu- og rakaraþjónusta fyrir karla og drengi

96.02.13 Snyrtistofuþjónusta, hand- og fótsnyrtiþjónusta

96.02.14 Hárgreiðslu- og rakaraþjónusta, snyrtistofuþjónusta, hand- og fótsnyrtiþjónusta á heimilum

96.02.19 Önnur snyrtistofuþjónusta

96.02.2 Mannshár, óunnið

96.02.20 Mannshár, óunnið

96.03 Útfararþjónusta og tengd þjónusta

96.03.1 Útfararþjónusta og tengd þjónusta

96.03.11 Kirkjugarða- og líkbrennsluþjónusta

96.03.12 Útfararþjónusta

96.04 Heilsuræktarþjónusta

96.04.1 Heilsuræktarþjónusta

96.04.10 Heilsuræktarþjónusta

96.09 Önnur persónuleg þjónusta, ót.a.

96.09.1 Önnur persónuleg þjónusta, ót.a.

96.09.11 Gæsluþjónusta fyrir gæludýr

96.09.12 Fylgdarþjónusta

96.09.13 Sjálfsafgreiðsluvélaþjónusta, ót.a.

96.09.19 Önnur þjónusta af ýmsu tagi, ót.a.

T ATVINNUREKSTUR INNAN HEIMILIS, ÝMISS KONAR VÖRUFRAMLEIÐSLA OG ÞJÓNUSTUSTARFSEMI TIL EIGIN 
NOTA

97 Heimilishald með launuðu starfsfólki

97.0 Heimilishald með launuðu starfsfólki

97.00 Heimilishald með launuðu starfsfólki

97.00.1 Heimilishald með launuðu starfsfólki

97.00.11 Heimilishald með launuðu starfsfólki sem veitir dagvistunarþjónustu fyrir börn

97.00.12 Heimilishald með launuðu starfsfólki sem veitir aðstoðarþjónustu fyrir aldraða, án læknishjálpar

97.00.13 Heimilishald með launuðu starfsfólki sem veitir aðstoðarþjónustu fyrir fullorðna, fatlaða einstaklinga, án læknishjálpar

97.00.14 Heimilishald með launuðu starfsfólki sem veitir húsnæðis- og heimilisaðstoðarþjónustu fyrir daglegt líf

97.00.19 Önnur þjónusta heimila með launuðu starfsfólki

98 Þjónustustarfsemi og framleiðsla á heimilum á ýmiss konar vöru til eigin nota

98.1 Framleiðsla á heimilum á ýmiss konar vöru til eigin nota

98.10 Framleiðsla á heimilum á ýmiss konar vöru til eigin nota

98.10.1 Framleiðsla á heimilum á ýmiss konar vöru til eigin nota

98.10.10 Framleiðsla á heimilum á ýmiss konar vöru til eigin nota

98.2 Ýmiss konar þjónustustarfsemi á heimilum í eigin þágu

98.20 Ýmiss konar þjónustustarfsemi á heimilum í eigin þágu
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98.20.1 Ýmiss konar þjónustustarfsemi á heimilum í eigin þágu

98.20.10 Ýmiss konar þjónustustarfsemi á heimilum í eigin þágu

U ÞJÓNUSTA STOFNANA OG SAMTAKA MEÐ ÚRLENDISRÉTT

99 Þjónusta stofnana og samtaka með úrlendisrétt

99.0 Þjónusta stofnana og samtaka með úrlendisrétt

99.00 Þjónusta stofnana og samtaka með úrlendisrétt

99.00.1 Þjónusta stofnana og samtaka með úrlendisrétt

99.00.10 Þjónusta stofnana og samtaka með úrlendisrétt




