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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2016/792 

frá 11. maí 2016 

um samræmdar vísitölur neysluverðs og verðvísitölu húsnæðis og um niðurfellingu reglugerðar ráðsins  

(EB) nr. 2494/95 (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 1. mgr. 338. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

með hliðsjón af áliti Seðlabanka Evrópu (1), 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samræmd vísitala neysluverðs (HICP) er hönnuð til að mæla verðbólgu á samræmdan í öllum aðildarríkjunum. 

Framkvæmdastjórnin og Seðlabanki Evrópu nota samræmda vísitölu neysluverðs við mat á stöðugu verðlagi í 

aðildarríkjunum skv. 140. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins (TFEU). 

2) Samræmdar vísitölur eru notaðar með skírskotun til málsmeðferðar framkvæmdastjórnarinnar viðvíkjandi þjóðhagslegu 

ójafnvægi eins og henni var komið á með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1176/2011 (3). 

3) Hagskýrslur um fyrirtæki af háum gæðum og sambærileika eru mikilvægar fyrir þá sem bera ábyrgð á opinberri stefnu í 

Sambandinu, vísindamenn og alla evrópska borgara. 

4) Seðlabankakerfi Evrópu notar samræmda vísitölu neysluverðs sem vísitölu til að mæla hvernig tekist hefur að ná 

markmiðum seðlabankakerfis Evrópu um verðstöðugleika skv. 1. mgr. 127. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins sem á einkum við um skilgreiningu og framkvæmd á peningastefnu Sambandsins skv. 2. mgr. 

127. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins. Hafa á, skv. 4. mgr. 127. gr. og 5. mgr. 282. gr. sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins, samráð við seðlabanka aðildarríkjanna um fyrirhugaðar gerðir Sambandsins á sviðum 

innan valdsviðs þess. 

5) Markmið þessarar reglugerðar er að koma á fót sameiginlegum ramma fyrir þróun, framleiðslu og miðlun samræmdra 

vísitalna neysluverðs og verðvísitölu húsnæðis á vettvangi Sambandsins og einstakra ríkja. Þetta útilokar þó ekki 

möguleikann á að víkka út beitingu rammans í framtíðinni, ef nauðsyn krefur, til undirþjóðlegs vettvangs. 

6) Með reglugerð ráðsins (EB) nr. 2494/95 (4) var komið á fót sameiginlegum ramma til að setja upp samræmdar vísitölur 

neysluverðs. Aðlaga þarf þann lagaramma að núverandi kröfum og tækniframförum og auka þannig mikilvægi og 

sambærileika samræmdra vísitalna neysluverðs og verðvísitölu húsnæðis. Hefja ætti vinnu við viðbótarmerkingar um 

þróun verðlags á grundvelli nýja rammans sem komið er á fót með þessari reglugerð.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 135, 24.5.2016, bls. 11. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 31/2018 frá 

9. febrúar 2018 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB C 175, 29.5.2015, bls. 2. 

(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 8. mars 2016 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 21. apríl 2016. 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1176/2011 frá 16. nóvember 2011 um að fyrirbyggja og leiðrétta þjóðhagslegt ójafnvægi 

(Stjtíð. ESB L 306, 23.11.2011, bls. 25). 

(4) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2494/95 frá 23. október 1995 um samræmdar vísitölur neysluverðs (Stjtíð. EB L 257, 27.10.1995, bls. 1). 
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7) Reglugerð þessi tekur tillit til áætlunar framkvæmdastjórnarinnar um bætta lagasetningu, einkum orðsendingar 

framkvæmdastjórnarinnar frá 8. október 2010 sem ber titilinn Skynsamleg reglusetning í Evrópusambandinu (e. Smart 

Regulation in the European Union). Á sviði hagskýrslna hefur framkvæmdastjórnin sett í forgang að einfalda og bæta 

reglugerðarumhverfi hagskýrslna, eins og um getur í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 10. ágúst 2009 um 

framleiðsluaðferðir við hagskýrslur ESB: framtíðarsýn til næsta áratugar. 

8) Sundurliða ætti samræmda vísitölu neysluverðs og samræmdar vísitölur neysluverðs með föstu skatthlutfalli (HICP-CT) 

niður í flokka evrópskrar flokkunar einkaneyslu eftir tilgangi (ECOICOP). Slík flokkun ætti að tryggja að allar 

hagskýrslur ESB um einkaneyslu séu samræmdar og sambærilegar. Evrópsk flokkun einkaneyslu eftir tilgangi ætti 

jafnframt að vera í samræmi við flokkun Sameinuðu þjóðanna á einkaneyslu eftir tilgangi (UN COICOP), sem er 

alþjóðlegur staðall sem flokkar einkaneyslu eftir tilgangi, og því ætti að breyta evrópskri flokkun einkaneyslu eftir 

tilgangi til að aðlaga hana að breytingu á flokkun Sameinuðu þjóðanna á einkaneyslu eftir tilgangi. 

9) Samræmd vísitala neysluverðs er byggð á mældu verði sem inniheldur vöruskatta. Því hafa breytingar á skatthlutfalli 

vara áhrif á verðbólguna. Einnig er nauðsynlegt að safna upplýsingum um áhrif skattabreytinga á verðbólgu vegna 

greiningar á verðbólgu og samleitnismats í aðildarríkjum. Í þessu skyni ætti einnig að reikna út samræmda vísitölu 

neysluverðs á grundvelli verðs með föstu skatthlutfalli. 

10) Það að koma á fót verðvísitölum fyrir íbúðir, einkum fyrir búsetu í eigin húsnæði (OOH), er mikilvægt skref til að auka 

mikilvægi og samanburðarhæfi samræmdrar vísitölu neysluverðs. Verðvísitala húsnæðis er nauðsynlegur grunnur fyrir 

verðvísitölu búsetu í eigin húsnæði. Einnig er verðvísitala húsnæðis sem slík mikilvægur mælikvarði. 

Framkvæmdastjórnin ætti, eigi síðar en 31. desember 2018, að taka saman skýrslu þar sem fjallað er um hentugleika 

verðvísitölu búsetu í eigin húsnæði fyrir aðlögun að umfangi samræmdrar vísitölu neysluverðs. Framkvæmdastjórnin 

ætti, eftir því sem við á og með hliðsjón af niðurstöðu þeirrar skýrslu, að leggja fram, innan hæfilegs frests, tillögu að 

breytingum á þessari reglugerð að því er varðar samþættingu verðvísitölu búsetu í eigin húsnæði að umfangi 

samræmdrar vísitölu neysluverðs. 

11) Snemmbúnar bráðabirgðaupplýsingar um mánaðarlega samræmda vísitölu neysluverðs í formi skyndimats eru afar 

mikilvægar fyrir peningamálastefnu á evrusvæðinu. Því ættu aðildarríki sem hafa evru sem gjaldmiðil að leggja fram 

slíkt skyndimat. 

12) Samræmd vísitala neysluverðs er hönnuð til að meta verðstöðugleika. Henni er ekki ætlað að vera vísitala 

framfærslukostnaðar. Einnig ætti, til viðbótar við samræmda vísitölu neysluverðs, að hefja rannsókn á samræmdri 

vísitölu framfærslukostnaðar. 

13) Uppfæra ætti viðmiðunartímabilið fyrir samræmdar vísitölur reglulega. Koma ætti á fót reglum um sameiginleg 

vísitölutímabil samræmdra vísitalna og aðlaga undirvísitölur þeirra á mismunandi tímum í því skyni að tryggja að 

vísitölurnar séu sambærilegar og viðeigandi. 

14) Hefja ætti forkönnun til að meta hagkvæmni þess að nota bættar grunnupplýsingar eða beita nýrri aðferðafræðilegri 

nálgun í því skyni að bæta stigvaxandi samræmingu samræmdra vísitalna neysluverðs og verðvísitölu húsnæðis. 

Framkvæmdastjórnin ætti að grípa til nauðsynlegra aðgerða og finna réttu hvatana, þ.m.t. fjárstuðning, til að hvetja til 

slíkra forkannana. 

15) Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) ætti að sannreyna heimildirnar og aðferðirnar sem aðildarríki nota 

til að reikna út samræmdar vísitölur og ætti að fylgjast með framkvæmd aðildarríkja á lagarammanum. Því ætti 

framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) að halda uppi reglubundnum skoðanaskiptum við 

hagskýrsluyfirvöld aðildarríkja. 

16) Bakgrunnsupplýsingar eru nauðsynlegar til að meta hvort ítarlegu samræmdu vísitölurnar sem aðildarríkin láta í té séu 

nægjanlega samanburðarhæfar. Einnig hjálpa gagnsæjar samantektaraðferðir og -venjur, sem aðildarríki nota, öllum 

hagsmunaaðilum að skilja samræmdar vísitölur og bæta gæði þeirra enn frekar. Því ætti að koma á fót bálki reglna um 

skýrslugjöf samræmdra lýsigagna. 

17) Framkvæmdastjórnin ætti að nota viðeigandi heimildir og valdheimildir sem kveðið er á um í 12. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 223/2009 (1) í því skyni að tryggja gæði hagskýrslugagna sem aðildarríkin láta í té.  

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 223/2009 frá 11. mars 2009 um evrópskar hagskýrslur og niðurfellingu reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB, KBE) nr. 1101/2008 um afhendingu gagna sem eru háð trúnaðarkvöðum í hagskýrslum til Hagstofu 

Evrópubandalaganna, reglugerðar ráðsins (EB) nr. 322/97 um hagskýrslur Bandalagsins og ákvörðunar ráðsins 89/382/EBE, KBE um að 

koma á fót hagskýrsluáætlunarnefnd Evrópubandalaganna (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2009, bls. 164). 
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18) Framselja ætti framkvæmdastjórninni vald til að samþykkja gerðir í samræmi við 290. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins í því skyni að tryggja að samþykkt yrði að breyta flokkun Sameinuðu þjóðanna á einkaneyslu eftir 

tilgangi, breyta skránni yfir þætti sem framkvæmdargerðir stjórna með því að bæta við þáttum til að taka til greina 

tæknilega þróun tölfræðiaðferða og byggja á mati á forkönnunum, og til að breyta skránni um undirvísitölur evrópskrar 

flokkunar einkaneyslu eftir tilgangi sem aðildarríkjum ber ekki að taka saman til að í þeim bætist happdrætti og veðmál 

við samræmda vísitölu neysluverðs og samræmdar vísitölur neysluverðs með föstu skatthlutfalli. Einkum er mikilvægt 

að framkvæmdastjórnin hafi viðeigandi samráð, meðan á undirbúningsvinnu hennar stendur, þ.m.t. við sérfræðinga. 

Framkvæmdastjórnin ætti, við undirbúning og samningu framseldra gerða, að tryggja samhliða, tímanlega og viðeigandi 

afhendingu viðkomandi skjala til Evrópuþingsins og ráðsins. 

19) Þörf er á samræmdum skilyrðum, í því skyni að tryggja fullan sambærileika samræmdu vísitalnanna, til að hrinda í 

framkvæmd evrópskri flokkun einkaneyslu eftir tilgangi vegna samræmdrar vísitölu neysluverðs og samræmdra 

vísitalna neysluverðs með föstu skatthlutfalli fyrir sundurliðun á skyndimati samræmdrar vísitölu neysluverðs sem 

aðildarríki sem hafa evru sem gjaldmiðil láta í té; fyrir sundurliðun á verðvísitölu búsetu í eigin húsnæði og verðvísitölu 

húsnæðis; fyrir gæði voga samræmdra vísitalna; fyrir bættar aðferðir sem byggjast á frjálsum forkönnunum; fyrir 

viðeigandi aðferðafræði; fyrir ítarlegar reglur um breytingu á samræmdum vísitölum; fyrir gögn og lýsigögn 

skiptistaðla; fyrir endurskoðun samræmdra vísitalna og undirvísitalna þeirra; og fyrir tæknilegar gæðatryggingarkröfur 

að því er varðar innihald árlegra staðlaðra gæðaskýrslna, frest til að láta í té skýrslurnar til framkvæmdastjórnarinnar 

(Hagstofu Evrópusambandsins) og uppbyggingu birgðaskráa og frest til að láta framkvæmdastjórninni (Hagstofu 

Evrópusambandsins) birgðaskrárnar í té. Til að tryggja slík samræmd skilyrði fyrir framkvæmd þessarar reglugerðar 

skal framkvæmdastjórninni falið framkvæmdarvald. Þessu valdi ætti beita í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 182/2011 (1). 

20) Framkvæmdastjórnin ætti að hafa kostnaðarhagkvæmni í huga þegar hún samþykkir framkvæmdarráðstafanir og 

framseldar gerðir í samræmi við þessa reglugerð, eftir því sem við á, og að tryggt sé að þessar ráðstafanir og aðgerðir 

leggi ekki verulegar viðbótarbyrðar á aðildarríki eða á svarendur. 

21) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði þessarar reglugerðar, þ.e. að búa til sameiginlega hagskýrslustaðla 

fyrir samræmdar vísitölur neysluverðs og verðvísitölu húsnæðis, en því verður betur náð á vettvangi Sambandsins, er 

Sambandinu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna eins og hún er sett fram í 5. gr. sáttmálans 

um Evrópusambandið. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en 

nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná því markmiði. 

22) Nefndin um evrópska hagskýrslukerfið hefur verið beðin um að láta í té faglega ráðgjöf sína með tilliti til 7. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 223/2009. 

23) Því ætti að fella reglugerð (EB) nr. 2494/95 úr gildi. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Viðfangsefni 

Í þessari reglugerð er settur fram sameiginlegur rammi fyrir þróun, framleiðslu og miðlun samræmdra vísitalna neysluverðs 

(samræmdrar vísitölu neysluverðs, samræmdrar vísitölu neysluverðs með föstu skatthlutfalli og verðvísitölu búsetu í eigin 

húsnæði) og verðvísitölu húsnæðis á vettvangi Sambandsins og einstakra aðildarríkja.  

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 frá 16. febrúar 2011 um reglur og almennar meginreglur varðandi tilhögun 

eftirlits aðildarríkjanna með framkvæmdastjórninni þegar hún beitir framkvæmdarvaldi sínu (Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13). 
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2. gr. 

Skilgreiningar 

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka eins og hér segir: 

1) „vörur“: vörur og þjónusta eins og þær eru skilgreindar í málsgrein 3.01 í viðauka A við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 54/2013 (1) („ESA 2010“), 

2) „neysluverð“: innkaupsverð sem heimili greiða til að kaupa einstakar vörur með því að reiða af hendi peninga við 

kaupin, 

3) „húsnæðisverð“: verð í viðskiptum á íbúðum sem heimilisfólk festir kaup á, 

4) „innkaupsverð“: verðið sem er í raun greitt fyrir vörur, þ.m.t. skattar, að frádregnum styrkjum, á vörurnar, að frádregnum 

afslætti frá föstum verðum eða gjöldum, að undanskildum vöxtum eða þjónustugjöldum sem bætt er við samkvæmt 

greiðslutilhögun og viðbótargjöld sem falla til vegna þess að ekki var greitt innan tilgreinds frests þegar kaupin fóru 

fram, 

5) „verðstýring“: ríkisstjórnin ákveður á beinan hátt eða hefur að miklu leyti áhrif á uppsett verð, 

6) „samræmd vísitala neysluverðs“ eða HICP: sambærileg vísitala neysluverðs sem hvert aðildarríki lætur í té, 

7) „samræmdar vísitölur neysluverðs með föstu skatthlutfalli“ eða HICP-CT: vísitalan sem mælir breytingar á neysluverði 

vara án áhrifa breytinga á skatthlutfalli vara á sama tímabili, 

8) „skatthlutfall“: skattbreyta og getur verið ákveðið hlutfall af verði eða raunfjárhæð skatts sem lagður er á efnislega 

einingu, 

9) „verðvísitala fyrir búsetu í eigin húsnæði“ eða OOH-verðvísitala: vísitala sem mælir breytingar á verði í viðskiptum með 

nýjar íbúðir fyrir heimili og aðrar vörur og þjónustu sem heimilisfólk kaupir þar sem það hefur búsetu í eigin húsnæði, 

10) „verðvísitala húsnæðis“ eða HPI: vísitala sem mælir breytingar á verði í viðskiptum með íbúðir sem heimilisfólk kaupir, 

11) „undirvísitala samræmdrar vísitölu neysluverðs“ eða HICP-CT: verðvísitala fyrir flokka evrópskrar flokkunar 

einkaneyslu eftir tilgangi (ECOICOP) eins og sett er fram í I. viðauka, 

12) „samræmdar vísitölur“: HICP, HICP-CT, OOH-verðvísitalan og HPI, 

13) „skyndimat á samræmdri vísitölu neysluverðs“: snemmbúið mat á samræmdri vísitölu neysluverðs sem aðildarríki sem 

hafa evru sem gjaldmiðil láta í té og gæti verið byggt á bráðabirgðaupplýsingum og, ef nauðsyn krefur, viðeigandi 

líkönum, 

14) „Laspeyres-magnvísitala“: verðvísitala sem mælir meðaltalsbreytingar á verði frá viðmiðunartímabili verðs til 

samanburðartímabils með því að nota útgjaldahlutfall frá fyrra tímabili til viðmiðunartímabilsins og þegar 

útgjaldahlutfall er leiðrétt svo að það endurspegli verðlag á viðmiðunartímabili verðs. 

„Laspeyres-magnvísitalan“ er skilgreind sem: 

𝑝0,𝑡  =  ∑
𝑝𝑡

𝑝0  ∙  𝑤0.b 

Verð á vöru er táknuð með p, viðmiðunartímabil verðs er táknað með 0 og samanburðartímabilið er táknað með t. Vog 

(w) er útgjaldahlutfall tímabils (b) fyrir viðmiðunartímabil verðs og er leiðrétt til að endurspegla verð á 

viðmiðunartímabili verðs 0,  

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 549/2013 frá 21. maí 2013 um evrópska þjóðhags- og svæðisreikningakerfið í 

Evrópusambandinu (Stjtíð. ESB. L 174, 26.6.2013, bls. 1). 
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15) „vísitölutímabil“: tímabilið þegar vísitalan er fastákveðin í 100 vísitölustigum, 

16) „viðmiðunartímabil verðs“: tímabilið þegar verð samanburðartímabils er tekið til samanburðar; fyrir mánaðarlegar 

vísitölur er viðmiðunartímabilið desember á nýliðnu ári og fyrir ársfjórðungsvísitölur er viðmiðunartímabil verðs fjórði 

ársfjórðungur nýliðins árs, 

17) „grunnupplýsingar“: gögn sem ná yfir: 

a) með tilvísun til samræmdrar vísitölu neysluverðs og samræmdra vísitalna neysluverðs með föstu skatthlutfalli: 

i. innkaupsverð á vöru sem taka þarf tillit til við útreikning á undirvísitölum í samræmi við þessa reglugerð, 

ii. skráningaratriði sem ákvarða vöruverð, 

iii. upplýsingar um skatta og álögð vörugjöld, 

iv. upplýsingar um hvort verðinu sé stýrt að öllu leyti eða að hluta til og 

v. vog sem endurspeglar stig og uppbyggingu neyslu hlutaðeigandi vöru, 

b) með tilvísun í verðvísitölu búsetu í eigin húsnæði: 

i. verð í viðskiptum með nýjar íbúðir fyrir heimili og aðrar vörur og þjónustu sem heimilisfólk kaupir þar sem það 

hefur búsetu í eigin húsnæði sem þarf að taka tillit til við útreikning á verðvísitölu búsetu í eigin húsnæði í 

samræmi við þessa reglugerð, 

ii. skráningaratriði sem ákvarða íbúðarverð og verð á öðrum vörum og þjónustu sem heimilisfólk kaupir þar sem 

það hefur búsetu í eigin húsnæði og 

iii. vogir sem endurspegla stig og uppbyggingu viðeigandi flokka útgjalda heimilisfólks, 

c) með tilvísun í verðvísitölu húsnæðis: 

i. verð í viðskiptum á húsnæði sem heimilisfólk kaupir og taka þarf tillit til við útreikning á verðvísitölu húsnæðis 

í samræmi við þessa reglugerð, 

ii. skráningaratriði sem ákvarða íbúðaverð og 

iii. vogir sem endurspegla stig og uppbyggingu viðeigandi flokka útgjalda heimilisfólks, 

18) „heimilisfólk“: heimilisfólk eins og það er skilgreint í a- og b-lið málsgreinar 2.119 í viðauka A við ESA 2010, án tillits 

til þjóðernis eða búsetustöðu, 

19) „efnahagssvæði aðildarríkis“: efnahagssvæði eins og það er skilgreint samkvæmt málsgrein 2.05 í viðauka A við ESA 

2010, að því undanskildu að lendur utan svæðisins en innan landamæra viðkomandi aðildarríkis eru taldar með en lendur 

innan svæðisins sem eru í öðrum löndum teljast ekki með, 

20) „peningaútgjöld til neyslu heimilanna“: sá hluti af útgjöldum til neyslu sem stofnað er til: 

— af heimilisfólki, 

— í peningaviðskiptum, 

— á efnahagssvæði aðildarríkis, 

— um vörur sem eru notaðar til að uppfylla beinlínis þarfir eða óskir einstaklingsins, eins og þær eru skilgreindar í 

málsgrein 3.101 í viðauka A við ESA 2010, 

— á öðru eða báðum tímabilunum sem borin eru saman,  
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21) „umtalsverð breyting verður á framleiðsluaðferð“: breyting sem áætlað er að hafi áhrif á árlega tíðni breytinga tiltekinnar 

samræmdrar vísitölu eða hluti hennar á einhverju tímabili og er meiri en: 

a) 0,1 prósentustig fyrir alla þættina, samræmda vísitölu neysluverðs, samræmdar vísitölur neysluverðs með föstu 

skatthlutfalli, verðvísitölu búsetu í eigin húsnæði eða verðvísitölu húsnæðis, 

b) 0,3, 0,4, 0,5 eða 0,6 prósentustig fyrir hverja deild, hóp, flokk eða undirflokk evrópskrar flokkunar einkaneyslu eftir 

tilgangi (5-stafir) fyrir samræmda vísitölu neysluverðs eða samræmdar vísitölur neysluverðs með föstu skatthlutfalli. 

3. gr. 

Samantekt á samræmdu vísitölunum 

1. Aðildarríki skulu láta framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) í té samræmdu vísitölurnar eins og þær eru 

skilgreindar í 12. lið 2. gr. 

2. Samræmdu vísitölurnar skulu vera árlega tengdar Laspeyres-sniði vísitalna. 

3. Byggja skal samræmda vísitölu neysluverðs og samræmdar vísitölur neysluverðs með föstu skatthlutfalli á breytingum á 

verði og vog vara sem teljast til peningaútgjalda til neyslu heimilanna. 

4. Hvorki skulu samræmd vísitala neysluverðs né samræmdar vísitölur neysluverðs með föstu skatthlutfalli ná yfir viðskipti 

milli heimilisfólks, að undanskildum tilvikum þegar leigjendur greiða leigusala sem er einkaaðili, þegar sá síðarnefndi þjónar 

sem markaðsframleiðandi fyrir þjónustu sem heimilisfólk (leigjendur) kaupir. 

5. Taka skal saman verðvísitölu búsetu í eigin húsnæði 10 síðustu árin áður en reglugerð þessi tók gildi þegar það er hægt 

og að því tilskildu að gögnin séu tiltæk. 

6. Taka skal saman undirvísitölur samræmdrar vísitölu neysluverðs og samræmdra vísitalna neysluverðs með föstu 

skatthlutfalli fyrir flokka evrópskrar flokkunar einkaneyslu eftir tilgangi. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja 

framkvæmdargerðir sem tilgreina samræmd skilyrði fyrir beitingu evrópskrar flokkunar einkaneyslu eftir tilgangi að því er 

varðar samræmda vísitölu neysluverðs og samræmdar vísitölur neysluverðs með föstu skatthlutfalli. Samþykkja skal þessar 

framkvæmdargerðir í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 11. gr. 

7. Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 31. desember 2018, taka saman skýrslu þar sem fjallað er um hentugleika 

verðvísitölu búsetu í eigin húsnæði fyrir aðlögun að umfangi samræmdrar vísitölu neysluverðs. Framkvæmdastjórnin skal, eftir 

því sem við á og með hliðsjón af niðurstöðu skýrslunnar, leggja fram, innan hæfilegs frests, tillögu að breytingum á þessari 

reglugerð að því er varðar samþættingu verðvísitölu búsetu í eigin húsnæði að umfangi samræmdrar vísitölu neysluverðs. 

Framkvæmdastjórnin skal, ef skýrslan staðfestir að þörf sé á frekari aðferðafræðilegri þróun fyrir samþættingu verðvísitölu 

búsetu í eigin húsnæði og umfangs samræmdrar vísitölu neysluverðs, vinna í aðferðafræðilega starfinu og skýrslunni til 

Evrópuþingsins og ráðsins um þá vinnu, eins og við á. 

8. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja framkvæmdargerð sem tilgreinir sundurliðun á skyndimatinu á samræmdri vísitölu 

neysluverðs sem aðildarríki með evru sem gjaldmiðil láta í té. Samþykkja skal þessar framkvæmdargerðir í samræmi við 

rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 11. gr. 

9. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja framkvæmdargerðir sem tilgreina sundurliðun á verðvísitölu búsetu í eigin 

húsnæði og verðvísitölu húsnæðis. Samþykkja skal þessar framkvæmdargerðir í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem 

um getur í 2. mgr. 11. gr. 

10. Aðildarríki skulu uppfæra á hverju ári vogir undirvísitalna fyrir samræmdu vísitölurnar. Framkvæmdastjórnin skal 

samþykkja framkvæmdargerðir sem tilgreina samræmd skilyrði fyrir gæði voga samræmdu vísitalnanna. Samþykkja skal þessar 

framkvæmdargerðir í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 11. gr. 

4. gr. 

Sambærileiki samræmdra vísitalna 

1. Til að samræmdar vísitölur teljist sambærilegar skal munur á milli aðildarríkja á öllum sundurliðunarstigum aðeins 

endurspegla mismun á verðbreytingum eða útgjaldamynstri.  
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2. Undirvísitölur samræmdra vísitalna sem víkja frá hugtökum eða aðferðum þessarar reglugerðar skulu teljast 

samanburðarhæfar ef þær leiða til kerfisbundins fráviks vísitölu sem er: 

a) minni eða jöfn 0,1 prósentustigi að meðaltali yfir eitt ár miðað við undangengið ár frá vísitölu sem tekin er saman í kjölfar 

aðferðafræðilegrar nálgunar þessarar reglugerðar, þegar um samræmda vísitölu neysluverðs og samræmdar vísitölur 

neysluverðs með föstu skatthlutfalli er að ræða, 

b) minni eða jöfn einu prósentustigi að meðaltali yfir eitt ár miðað við undangengið ár frá vísitölu sem tekin er saman í kjölfar 

aðferðafræðilegrar nálgunar þessarar reglugerðar, þegar um verðvísitölu búsetu í eigin húsnæði og verðvísitölu húsnæðis er 

að ræða. 

Þegar útreikningarnir sem um getur í fyrstu undirgrein eru ekki gerlegir skulu aðildarríki setja ítarlega fram afleiðingar þess að 

nota aðferðafræði sem víkur frá hugtökum og aðferðum þessarar reglugerðar. 

3. Framkvæmdastjórnin skal hafa heimild til að samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 10. gr. vegna breytinga á 

I. viðauka í því skyni að tryggja sambærileika samræmdra vísitalna á alþjóðavettvangi í samræmi við breytingu á flokkun 

Sameinuðu þjóðanna á einkaneyslu eftir tilgangi. 

4. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja framkvæmdargerðir til að tilgreina frekar bættar aðferðir sem byggjast á frjálsum 

forkönnunum, eins og um getur í 8. gr. og aðferðafræðinni, í því skyni að tryggja samræmd skilyrði fyrir því að búa til 

sambærilegar samræmdar vísitölur, og til að ná markmiðum þessarar reglugerðar. Þessar framkvæmdargerðir varða: 

i. úrtöku og lýsandi eiginleika, 

ii. söfnun og meðferð á verðum, 

iii. staðgöngu og gæði aðlögunar, 

iv. samantekt vísitölu, 

v. endurskoðanir, 

vi. sérstakar vísitölur, 

vii. meðferð á vörum á tilteknum svæðum. 

Framkvæmdastjórnin skal tryggja að þessar framkvæmdargerðir auki ekki til muna álag á aðildarríkin eða á svarendurna. 

Samþykkja skal þessar framkvæmdargerðir í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 11. gr. 

5. Framkvæmdastjórnin skal, með framleiðslu á samræmdum vísitölum í huga og í því skyni að taka til greina tækniþróun í 

tölfræðiaðferðum og með því að byggja á mati forkannana þeirra sem um getur í 4. mgr. 8. gr., fá heimild til að breyta, með 

framseldum gerðum sem samþykktar eru í samræmi við 10. gr., fyrstu undirgrein 4. mgr. þessarar greinar með því að bæta 

þáttum við skrána sem þar er sett fram, að því tilskildu að slíkir viðbættir þættir skarist ekki við þá sem fyrir eru og breyti ekki 

umfangi eða eðli samræmdra vísitalna sem settar eru fram í þessari reglugerð. 

5. gr. 

Kröfur varðandi gögn 

1. Grunnupplýsingar sem aðildarríkin safna fyrir samræmdu vísitölurnar og undirvísitölur þeirra skulu vera dæmigerðar á 

vettvangi aðildarríkis. 

2. Nálgast skal upplýsingarnar frá hagskýrslueiningum eins og þær eru skilgreindar í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 696/93 (1) 

eða öðrum heimildum, að því tilskildu að sambærileikakröfurnar fyrir samræmdu vísitölurnar, sem getur um í 4. gr., séu 

uppfylltar.  

  

(1) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 696/93 frá 15. mars 1993 um hagskýrslueiningar fyrir athugun og greiningu á framleiðslukerfi Bandalagsins 

(Stjtíð. EB L 76, 30.3.1993, bls. 1). 
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3. Hagskýrslueiningarnar sem kveða á um að upplýsingar um vörur teljist með í peningaútgjöldum til neyslu heimilanna 

skulu vinna með söfnun eða tilhögun miðlunar grunnupplýsinga, eins og krafist er. Í hagskýrslueiningunum skal veita 

innlendum aðilum, sem bera ábyrgð á að taka saman samræmdar vísitölur, nákvæmar og fullkomnar grunnupplýsingar. 

4. Hagskýrslueiningarnar skulu, að beiðni landsbundinna aðila sem bera ábyrgð á að taka saman samræmdar vísitölur, láta í 

té rafrænar viðskiptaskrár þegar þær eru tiltækar, svo sem skanngögn, og nauðsynlega sundurliðun í því skyni að framleiða 

samræmdar vísitölur og meta hlítingu við sambærilegar kröfur og gæði samræmdra vísitalna. 

5. Árið 2015 skal vera sameiginlegt vísitölutímabil fyrir samræmdu vísitölurnar. Nota skal vísitölutímabilið fyrir fulla 

tímaröð allra samræmdra vísitalna og undirvísitalna þeirra. 

6. Breyta skal samræmdu vísitölunum og undirvísitölum þeirra í nýju sameiginlegu vísitölutímabili ef um er að ræða 

meiriháttar aðferðafræðilegar breytingar samræmdu vísitalnanna sem eru samþykktar í samræmi við þessa reglugerð, eða á 10 

ára fresti eftir síðustu breytingar frá og með 2015. Breytingin yfir í nýtt vísitölutímabil skal gilda: 

a) fyrir mánaðarlegar vísitölur, með vísitölu janúarmánaðar á næsta ári frá vísitölutímabilinu, 

b) fyrir ársfjórðungslegar vísitölur, með vísitölu fyrsta ársfjórðungs á næsta ári frá vísitölutímabilinu. 

Framkvæmdastjórnin skal samþykkja framkvæmdargerðir sem koma á fót breytingu á samræmdu vísitölunum. Samþykkja skal 

þessar framkvæmdargerðir í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 11. gr. 

7. Ekki skal krefja aðildarríkin um að framleiða og senda: 

a) undirvísitölur samræmdrar vísitölu neysluverðs og samræmdra vísitalna neysluverðs með föstu skatthlutfalli sem standa 

fyrir minna en einn á móti þúsund hlutum af heildarútgjöldunum, 

b) undirvísitölur verðvísitölu búsetu í eigin húsnæði og verðvísitölu húsnæðis sem standa fyrir minna en einn á móti þúsund 

hlutum af heildarútgjöldum íbúa í eigin húsnæði og heildarkaupum íbúðar, í þeirri röð. 

8. Ekki skal krefja aðildarríki um að framleiða eftirfarandi undirvísitölur evrópskrar flokkunar einkaneyslu eftir tilgangi, 

annaðhvort vegna þess að þær teljast ekki með í peningaútgjöldum til neyslu heimilanna eða vegna þess að stig 

aðferðafræðilegrar samhæfingar er ekki orðið nægjanlegt: 

02.3. Fíkniefni 

09.4.3. Happdrætti og veðmál 

12.2. Vændi 

12.5.1. Líftrygging 

12.6.1. Óbeint mæld fjármálaþjónusta. 

Framkvæmdastjórnin skal hafa heimild til að samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 10. gr. til að breyta skránni sem sett er 

fram í þessari málsgrein til að hún innihaldi happdrætti og veðmál í samræmdri vísitölu neysluverðs og samræmdum vísitölum 

neysluverðs með föstu skatthlutfalli. 

6. gr. 

Tíðni 

1. Aðildarríki skulu láta framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) samræmda vísitölu neysluverðs, 

samræmdar vísitölur neysluverðs með föstu skatthlutfalli og undirvísitölum hvors um sig með mánaðarlegri tíðni, þ.m.t. þær 

undirvísitölur sem framleiddar eru með lengra millibili.  
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2. Aðildarríki skulu láta framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) verðvísitölu búsetu í eigin húsnæði og 

verðvísitölu húsnæðis í té með ársfjórðungslegri tíðni. Láta má hana í té af fúsum og frjálsum vilja með mánaðarlegu millibili. 

3. Ekki skal krefja aðildarríki um að framleiða undirvísitölur með mánaðarlegu eða ársfjórðungslegu millibili þegar 

gagnasöfnun með lengra millibili uppfyllir sambærileikakröfurnar í 4. gr. Aðildarríki skulu upplýsa framkvæmdastjórnina 

(Hagstofu Evrópusambandsins) um þá flokka evrópskrar flokkunar einkaneyslu eftir tilgangi, verðvísitölu búsetu í eigin 

húsnæði og verðvísitölu húsnæðis sem þau hyggjast safna gögnum um með lengra millibili en mánaðarlega í tilviki flokka 

evrópskrar flokkunar einkaneyslu eftir tilgangi og ársfjórðungslega í tilviki flokka verðvísitölu húsnæðis. 

4. Aðildarríki skulu á hverju ári láta framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) í té uppfærðar undirvísitölur 

fyrir samræmdu vísitölurnar. 

7. gr. 

Frestir, skiptistaðlar og endurskoðanir 

1. Aðildarríki skulu láta framkvæmdastjórninni (Hagstofa Evrópusambandsins) í té samræmdar vísitölur og allar 

undirvísitölur eigi síðar en: 

a) 15 almanaksdögum, fyrir vísitölur frá febrúar til desember, og 20 almanaksdögum, fyrir vísitölur janúarmánaðar, frá lokum 

mánaðar fyrir vísitölurnar sem reiknaðar eru og 

b) 85 almanaksdögum frá lokum ársfjórðungs fyrir vísitölurnar sem eru reiknaðar. 

2. Aðildarríki skulu láta framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) í té uppfærðar vogir eigi síðar en: 

a) 13. febrúar á hverju ári fyrir mánaðarlegar vísitölur, 

b) 15. júní á hverju ári fyrir ársfjórðungslegar vísitölur. 

3. Aðildarríki sem hafa evru sem gjaldmiðil skulu láta framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) í té 

skyndimat um samræmda vísitölu neysluverðs eigi síðar en næstsíðasta almanaksdag mánaðarins sem skyndimatið á við um. 

4. Aðildarríki skulu láta framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) í té þau gögn og lýsigögn sem krafist er 

samkvæmt þessari reglugerð í samræmi við gagnaskiptistaðla fyrir gögn og lýsigögn. 

5. Samræmdu vísitölurnar og undirvísitölur þeirra sem þegar hafa verið gefnar út geta þurft endurskoðunar við. 

6. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja framkvæmdargerðir sem tilgreina ítarlega gagnaskiptistaðla fyrir gögnin og 

lýsigögnin sem um getur í 4. mgr. og samræmd skilyrði til endurskoðunar samræmdra vísitalna og undirvísitalna þeirra eins og 

um getur í 5. mgr. Samþykkja skal þessar framkvæmdargerðir í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 

11. gr. 

8. gr. 

Forkannanir 

1. Framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) er heimilt að hefja forkannanir sem aðildarríkin framkvæma ef 

þau kjósa þegar aukinna grunnupplýsinga er þörf fyrir samantekt samræmdra vísitalna eða þegar greining leiðir í ljós að þörf sé 

á bættum sambærileika samræmdu vísitalnanna í aðferðunum sem um getur í 4. mgr. 4. gr. 

2. Í fjárlögum Sambandsins skal, eftir því sem við á, lagt af mörkum til slíkra forkannana.  
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3. Í forkönnunum skal meta hagkvæmni þess að fá aðgang að bættum grunnupplýsingum eða samþykkja nýjar 

aðferðafræðilegar nálganir. 

4. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) skal meta niðurstöður forkannananna í náinni samvinnu við 

aðildarríki og meginnotendur hinna samræmdu vísitalna, þar sem tekið er tillit til ávinnings bættra grunnupplýsinga eða nýrra 

aðferðafræðilegra nálgana að því er varðar viðbótarkostnað við framleiðslu samræmdra vísitalna. 

5. Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 31. desember 2020 og síðan á fimm ára fresti, leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið 

og ráðið, ef við á, um meginniðurstöður forkannananna. 

9. gr. 

Gæðatrygging 

1. Aðildarríkin skulu tryggja gæði samræmdu vísitalnanna sem látnar eru í té. Í þessari reglugerð gilda viðmiðanir um 

staðalgæði sem settar eru fram í 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 223/2009. 

2. Aðildarríkin skulu láta framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) í té: 

a) árlega staðlaða gæðaskýrslu sem nær yfir gæðaviðmiðunina sem um getur í 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 223/2009, 

b) árlega uppfærða birgðaskrá sem inniheldur upplýsingar um gagnagjafa, skilgreiningar og aðferðafræði sem notuð er, 

c) frekari viðeigandi upplýsingar um nauðsynlega sundurliðun til að meta hlítingu við sambærileika krafna og gæða 

samræmdra vísitalna, ef framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) fer fram á slíkt. 

3. Ef aðildarríki hyggst kynna mikilvægar breytingar á framleiðsluaðferðum samræmdu vísitalnanna eða hluta þeirra skal 

aðildarríkið upplýsa framkvæmdastjórnina (Hagstofu Evrópusambandsins) um það eigi síðar en þremur mánuðum áður en 

slíkar breytingar myndu taka gildi. Aðildarríkið skal láta framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) í té mælingu á 

áhrifum breytingarinnar. 

4. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja framkvæmdargerðir sem koma á fót tæknilegum gæðatryggingarkröfum að því er 

varðar inntak árlegu stöðluðu gæðaskýrslnanna, frestinn til að láta framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) í té 

skýrslurnar og uppbyggingu birgðaskránna og frestinn til að láta framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) 

birgðaskrárnar í té. Samþykkja skal þessar framkvæmdargerðir í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 

2. mgr. 11. gr. 

10. gr. 

Beiting framsals 

1. Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir að uppfylltum þeim skilyrðum sem mælt er fyrir 

um í þessari grein. 

2. Þegar valdheimildum, sem framseldar eru í 4. gr. (3. mgr.), 4. gr. (5. mgr.) og 5. gr. (8. mgr.) er beitt, skal 

framkvæmdastjórnin tryggja að framseldu gerðirnar auki ekki til muna álag á aðildarríki eða svarendur. 

Framkvæmdastjórnin skal einnig rökstyðja aðgerðirnar sem kveðið er á um í þessum framseldu gerðum, þar sem, eftir því sem 

við á, athuga skal hagkvæmni, þ.m.t. fyrirhöfn svarenda og kostnaður við gerðina í samræmi við 3. mgr. 14. gr. reglugerðar 

(EB) nr. 223/2009.  
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Framkvæmdastjórnin skal fylgja hefðbundnum venjum sínum og hafa samráð við sérfræðinga, þ.m.t. sérfræðinga í 

aðildarríkjunum, áður en hún samþykkir þessar framseldu gerðir. 

3. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja framseldar gerðir, sem um getur í 4. gr. (3. mgr.), 4. gr. (5. mgr.) 

og 5. gr. (8. mgr.) í fimm ár frá og með 13. júní 2016. Framkvæmdastjórnin skal taka saman skýrslu, að því er varðar framsal 

valds, eigi síðar en níu mánuðum fyrir lok fimm ára tímabilsins. Framsal valds skal framlengt með þegjandi samkomulagi um 

jafnlangan tíma nema Evrópuþingið eða ráðið andmæli þeirri framlengingu eigi síðar en þremur mánuðum fyrir lok hvers 

tímabils. 

4. Evrópuþinginu eða ráðinu er hvenær sem er heimilt að afturkalla framsal þess valds sem um getur í 4. gr. (3. mgr.), 4. gr. 

(5. mgr.) og 5. gr. (8. mgr.). Með ákvörðun um afturköllun skal bundinn endir á valdaframsalið sem um getur í þeirri ákvörðun. 

Ákvörðunin öðlast gildi daginn eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins eða síðar, eftir því sem tilgreint er í 

henni. Hún skal ekki hafa áhrif á gildi neinna framseldra gerða sem þegar eru í gildi. 

5. Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir framselda gerð skal hún samtímis tilkynna það Evrópuþinginu og ráðinu. 

6. Framseld gerð, sem er samþykkt skv. 4. gr. (3. mgr.), 4. gr. (5. mgr.) og 5. gr. (8. mgr.), skal því aðeins öðlast gildi að 

Evrópuþingið eða ráðið hafi ekki haft uppi nein andmæli innan þriggja mánaða frá tilkynningu um gerðina til Evrópuþingsins 

og ráðsins eða ef bæði Evrópuþingið og ráðið hafa upplýst framkvæmdastjórnina, áður en fresturinn er liðinn, um þá fyrirætlan 

sína að hreyfa ekki andmælum. Þessi frestur skal framlengdur um þrjá mánuði að frumkvæði Evrópuþingsins eða ráðsins. 

11. gr. 

Nefndarmeðferð 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar um evrópska hagskýrslukerfið sem komið var á fót með reglugerð 

(EB) nr. 223/2009. Þessi nefnd skal vera nefnd í skilningi reglugerðar (ESB) nr. 182/2011. 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gildir 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011. 

12. gr. 

Niðurfelling 

1. Aðildarríki skulu, með fyrirvara um 2. mgr., láta í té samræmdar vísitölur í samræmi við reglugerð (EB) nr. 2494/95 allt 

að sendingu gagna sem varða árið 2016. 

2. Reglugerð (EB) nr. 2494/95 er felld úr gildi frá og með 1. janúar 2017. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu reglugerðina sem tilvísanir í þessa reglugerð og skulu þær lesnar með hliðsjón af 

samsvörunartöflunni í II. viðauka.  
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3. Framkvæmdastjórnin skal, fyrst þegar hún samþykkir framkvæmdargerðirnar sem um getur í 3. gr. (6. mgr.), 3. gr. 

(9. mgr.), 3. gr. (10. mgr.), 4. gr. (4. mgr.), 5. gr. (6. mgr.) og 7. gr. (6. mgr.) og að því marki sem er sambærilegt þessari 

reglugerð, fella inn viðeigandi ákvæði frá reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1749/96 (1), reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2214/96 (2), reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1687/98 (3), reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2646/98 (4), reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1617/1999 (5), reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2166/1999 (6), reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2601/2000 (7), reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2602/2000 (8), reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1920/2001 (9), reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1921/2001 (10), reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1708/2005 (11), reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 701/2006 (12), reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 330/2009 (13), reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1114/2010 (14) og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 93/2013 (15) sem samdar 

eru á grundvelli reglugerðar (EB) nr. 2494/95 og um leið fækka, eins og viðeigandi er, heildarfjölda framkvæmdargerða. 

Reglugerðirnar, sem eru samþykktar á grundvelli reglugerðar (EB) nr. 2494/95, skulu gilda á umbreytingartímabilinu. Því 

umbreytingartímabili skal ljúka á gildistökudegi framkvæmdargerðanna, sem fyrst voru samþykktar á grundvelli 3. gr. 

(6. mgr.), 3. gr. (9. mgr.), 3. gr. (10. mgr.), 4. gr. (4. mgr), 5. gr. (6. mgr.) og 7. gr. (6. mgr.) þessarar reglugerðar, sem skal vera 

sameiginleg dagsetning fyrir allar þessar framkvæmdargerðir. 

13. gr. 

Gildistaka. 

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

Hún gildir fyrst um gögn sem varða janúar 2017.  

  

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1749/96 frá 9. september 1996 um fyrstu ráðstafanir til framkvæmdar reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 2494/95 um samræmdar vísitölur neysluverðs (Stjtíð. EB L 299, 10.9.1996, bls. 3). 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2214/96 frá 20. nóvember 1996 um samræmdar vísitölur neysluverðs: afhending og dreifing 

á undirvísitölum í samræmdri vísitölu neysluverðs (Stjtíð. EB L 296, 21.11.1996, bls. 8). 

(3) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1687/98 frá 20. júlí 1998 um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1749/96 að því er varðar 

skrá um vörur og þjónustu sem samræmdar vísitölur neysluverðs taka til (Stjtíð. EB L 214, 31.7.1998, bls. 12). 

(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2646/98 frá 9. desember 1998 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 2494/95 með tilliti til lágmarksstaðla um meðferð gjaldskráa í samræmdri vísitölu neysluverðs (Stjtíð. EB L 335, 10.12.1998, bls. 30). 

(5) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1617/1999 frá 23. júlí 1999 þar sem mælt er fyrir um nákvæmar reglur um framkvæmd 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95 — með tilliti til lágmarksstaðla varðandi meðferð trygginga í samræmdri vísitölu neysluverðs og um 

breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2214/96 (Stjtíð. EB L 192, 24.7.1999, bls. 9). 

(6) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2166/1999 frá 8. október 1999 þar sem mælt er fyrir um nákvæmar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 2494/95 með tilliti til lágmarksstaðla varðandi meðferð á vörum á heilbrigðissviði, fræðslusviði og sviði félagslegrar þjónustu í 

samræmdri vísitölu neysluverðs (Stjtíð. EB L 266, 14.10.1999, bls. 1). 

(7) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2601/2000 frá 17. nóvember 2000 þar sem mælt er fyrir um ítarlegar reglur um framkvæmd 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95 með tilliti til þess hvenær kaupverð skal fært inn í samræmda vísitölu neysluverðs (Stjtíð. EB L 300, 

29.11.2000, bls. 14). 

(8) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2602/2000 frá 17. nóvember 2000 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 2494/95 með tilliti til lágmarksstaðla um meðferð verðlækkana í samræmdri vísitölu neysluverðs (Stjtíð. EB L 300, 29.11.2000, 

bls. 16). 

(9) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1920/2001 frá 28. september 2001 þar sem mælt er fyrir um nákvæmar reglur um 

framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95 með tilliti til lágmarksstaðla um meðferð þjónustugjalds, sem nemur tilteknu hlutfalli af 

virði viðskipta, í samræmdri vísitölu neysluverðs og breytingu á reglugerð (EB) nr. 2214/96 (Stjtíð. EB L 261, 29.9.2001, bls. 46). 

(10) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1921/2001 frá 28. september 2001 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 2494/95 að því er varðar lágmarksstaðla um endurskoðanir samræmdrar vísitölu neysluverðs og um breytingu á reglugerð (EB) 

nr. 2602/2000 (Stjtíð. EB L 261, 29.9.2001, bls. 49). 

(11) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1708/2005 frá 19. október 2005 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 2494/95 að því er varðar sameiginlegt vísitölutímabil samræmdrar vísitölu neysluverðs og um breytingu á reglugerð (EB) 

nr. 2214/96 (Stjtíð. ESB L 274, 20.10.2005, bls. 9). 

(12) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 701/2006 frá 25. apríl 2006 um nákvæmar reglur um framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 2494/95 að því er varðar 

þau tímabil sem verðkannanir vegna samræmdrar vísitölu neysluverðs skulu ná yfir (Stjtíð. ESB L 122, 9.5.2006, bls. 3). 

(13) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 330/2009 frá 22. apríl 2009 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 2494/95 með tilliti til lágmarksstaðla um meðferð árstíðabundinna vara í samræmdri vísitölu neysluverðs (Stjtíð. ESB L 103, 

23.4.2009, bls. 6). 

(14) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1114/2010 frá 1. desember 2010 þar sem mælt er fyrir um ítarlegar reglur um framkvæmd 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95 með tilliti til lágmarksstaðla fyrir gæði á vogum samræmdrar vísitölu neysluverðs og um 

niðurfellingu reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2454/97 (Stjtíð. ESB L 316, 2.12.2010, bls. 4). 

(15) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 93/2013 frá 1. febrúar 2013 þar sem mælt er fyrir um ítarlegar reglur um framkvæmd 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95 um samræmdar vísitölur neysluverðs, að því er varðar að koma á fót verðvísitölum fyrir búsetu í 

eigin húsnæði (Stjtíð. ESB L 33, 2.2.2013, bls. 14). 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Strassborg 11. maí 2016. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

M. SCHULZ 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

EVRÓPSK FLOKKUN EINKANEYSLU EFTIR TILGANGI (ECOICOP) 

01. MATVÆLI OG ÓÁFENGIR DRYKKIR 

01.1. Matvæli 

01.1.1. Brauð og kornvörur 

01.1.1.1. Hrísgrjón 

01.1.1.2. Mjöl og aðrar kornvörur 

01.1.1.3. Brauð 

01.1.1.4. Aðrar brauðvörur 

01.1.1.5. Flatbaka og baka 

01.1.1.6. Pastavörur og kúskús 

01.1.1.7. Morgunkorn 

01.1.1.8. Aðrar kornvörur 

01.1.2. Kjöt 

01.1.2.1. Nauta- og kálfakjöt 

01.1.2.2. Svínakjöt 

01.1.2.3. Lamba- og geitakjöt 

01.1.2.4. Alifuglar 

01.1.2.5. Annað kjöt 

01.1.2.6. Ætur innmatur 

01.1.2.7. Þurrkað, saltað eða reykt kjöt 

01.1.2.8. Önnur unnin kjötvara 

01.1.3. Fiskur og aðrar sjávarafurðir 

01.1.3.1. Ferskur eða kældur fiskur 

01.1.3.2. Frystur fiskur 

01.1.3.3. Ferskar eða kældar sjávarafurðir 

01.1.3.4. Frosinn fiskur og aðrar sjávarafurðir 

01.1.3.5. Þurrkaður, reyktur eða saltaður fiskur og aðrar sjávarafurðir 

01.1.3.6. Annar rotvarinn eða unninn fiskur og aðrir unnir réttir úr sjávarafurðum 

01.1.4. Mjólk, ostur og egg 

01.1.4.1. Fersk nýmjólk 

01.1.4.2. Fersk fitulítil mjólk 

01.1.4.3. Rotvarin mjólk 

01.1.4.4. Jógúrt 

01.1.4.5. Ostur og ystingur 
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01.1.4.6. Aðrar mjólkurvörur 

01.1.4.7. Egg 

01.1.5. Olía og feiti 

01.1.5.1. Smjör 

01.1.5.2. Smjörlíki og önnur feiti úr jurtaríkinu 

01.1.5.3. Ólífuolía 

01.1.5.4. Aðrar matarolíur 

01.1.5.5. Önnur dýrafeiti til manneldis 

01.1.6. Aldin 

01.1.6.1. Nýir eða kældir ávextir 

01.1.6.2. Frosnir ávextir 

01.1.6.3. Þurrkuð aldin og hnetur 

01.1.6.4. Rotvarðir ávextir og ávaxtaafurðir 

01.1.7. Grænmeti 

01.1.7.1. Nýtt og kælt grænmeti annað en kartöflur og annað rótarhnýði 

01.1.7.2. Frosið grænmeti annað en kartöflur og annað rótarhnýði 

01.1.7.3. Þurrkað grænmeti, annað rotvarið eða unnið grænmeti 

01.1.7.4. Kartöflur 

01.1.7.5. Kartöfluflögur 

01.1.7.6. Annað rótarhnýði og hnýðisvörur 

01.1.8. Sykur, sulta, hunang, súkkulaði og sælgæti 

01.1.8.1. Sykur 

01.1.8.2. Sulta, marmelaði og hunang 

01.1.8.3. Súkkulaði 

01.1.8.4. Sælgæti 

01.1.8.5. Ís til neyslu og rjómaís 

01.1.8.6. Gervisykur 

01.1.9. Matvæli ót.a. 

01.1.9.1. Sósur, bragðefni 

01.1.9.2. Salt, krydd og tilbúnar kryddjurtir 

01.1.9.3. Barnamatur 

01.1.9.4. Fullunnar máltíðir 

01.1.9.9. Önnur matvæli, ót. a. 

01.2. Óáfengir drykkir 

01.2.1. Kaffi, te og kakó 
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01.2.1.1. Kaffi 

01.2.1.2. Te 

01.2.1.3. Kakó og súkkulaðiduft 

01.2.2. Ölkelduvatn, gosdrykkir, ávaxta- og grænmetissafar 

01.2.2.1. Ölkelduvatn og uppsprettuvatn 

01.2.2.2. Gosdrykkir 

01.2.2.3. Ávaxta- og grænmetissafar 

02. ÁFENGIR DRYKKIR, TÓBAK OG FÍKNIEFNI 

02.1. Áfengir drykkir 

02.1.1. Brennd vín 

02.1.1.1. Brennd vín og líkjör 

02.1.1.2. Gosdrykkir sem innihalda vínanda 

02.1.2. Vín 

02.1.2.1. Vín úr þrúgum 

02.1.2.2. Vín úr öðrum ávöxtum 

02.1.2.3. Styrkt vín 

02.1.2.4. Drykkir, að stofni til úr víni 

02.1.3. Bjór 

02.1.3.1. Lagerbjór 

02.1.3.2. Annar áfengur bjór 

02.1.3.3. Bjór með litlu eða engu áfengi 

02.1.3.4. Drykkir, að stofni til úr bjór 

02.2. Tóbak 

02.2.0. Tóbak 

02.2.0.1. Vindlingar 

02.2.0.2. Vindlar 

02.2.0.3. Aðrar tóbaksvörur 

02.3. Fíkniefni 

02.3.0. Fíkniefni 

02.3.0.0. Fíkniefni 

03. FATNAÐUR OG SKÓFATNAÐUR 

03.1. Fatnaður 

03.1.1. Efni í fatnað 

03.1.1.0. Efni í fatnað 

03.1.2. Flíkur 

03.1.2.1. Karlmannafatnaður 
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03.1.2.2. Kvenfatnaður 

03.1.2.3. Fatnaður fyrir ungbörn (0–2 ára) og börn (3–13 ára) 

03.1.3. Annar fatnaður og fylgihlutir með fatnaði 

03.1.3.1. Annar fatnaður 

03.1.3.2. Fylgihlutir með fatnaði 

03.1.4. Hreinsun, viðgerðir og leiga á fatnaði 

03.1.4.1. Hreinsun á fatnaði 

03.1.4.2. Viðgerðir og leiga á fatnaði 

03.2. Skófatnaður 

03.2.1. Skór og annar skófatnaður 

03.2.1.1. Skófatnaður fyrir karla 

03.2.1.2. Skófatnaður fyrir konur 

03.2.1.3. Skófatnaður fyrir ungbörn og börn 

03.2.2. Viðgerðir og leiga á skófatnaði 

03.2.2.0. Viðgerðir og leiga á skófatnaði 

04. HÚSNÆÐI, VATN, RAFMAGN, GAS OG ANNAÐ ELDSNEYTI 

04.1. Raunhúsaleiga 

04.1.1. Raunhúsaleiga sem leigutakar greiða 

04.1.1.0. Raunhúsaleiga sem leigutakar greiða 

04.1.2. Önnur raunhúsaleiga 

04.1.2.1. Raunhúsaleiga sem leigutakar greiða fyrir aukahúsnæði 

04.1.2.2. Leiga á bílskúr og önnur leiga sem leigutakar greiða 

04.2. Áætluð húsaleiga 

04.2.1. Áætluð húsaleiga íbúa í eigin húsnæði 

04.2.1.0. Áætluð húsaleiga íbúa í eigin húsnæði 

04.2.2. Önnur áætluð húsaleiga 

04.2.2.0. Önnur áætluð húsaleiga 

04.3. Viðhald og viðgerðir á húsnæði 

04.3.1. Efni til viðhalds og viðgerða á húsnæði 

04.3.1.0. Efni til viðhalds og viðgerða á húsnæði 

04.3.2. Þjónusta fyrir viðhald og viðgerðir á húsnæði 

04.3.2.1. Þjónusta pípulagningamanna 

04.3.2.2. Þjónusta rafvirkja 

04.3.2.3. Viðhaldsþjónusta á hitakerfi 

04.3.2.4. Þjónusta málara 
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04.3.2.5. Þjónusta smiða 

04.3.2.9. Önnur þjónusta til viðhalds og viðgerða á húsnæði 

04.4. Vatnsveita og ýmiss konar þjónusta vegna húsnæðis 

04.4.1. Vatnsveita 

04.4.1.0. Vatnsveita 

04.4.2. Sorphirða 

04.4.2.0. Sorphirða 

04.4.3. Fráveituþjónusta 

04.4.3.0. Fráveituþjónusta 

04.4.4. Önnur þjónusta vegna húsnæðis ót.a 

04.4.4.1. Kostnaður við viðhald í fjölbýlishúsum 

04.4.4.2. Öryggisþjónusta 

04.4.4.9. Önnur þjónusta tengd búsetu 

04.5. Rafmagn, gas og annað eldsneyti 

04.5.1. Rafmagn 

04.5.1.0. Rafmagn 

04.5.2. Gas 

04.5.2.1. Jarðgas og veitugas 

04.5.2.2. Fljótandi vetniskolefni (bútan, própan, o.s.frv.) 

04.5.3. Fljótandi eldsneyti 

04.5.3.0. Fljótandi eldsneyti 

04.5.4. Eldsneyti í föstu formi 

04.5.4.1. Kol 

04.5.4.9. Annað eldsneyti í föstu formi 

04.5.5. Varmaorka 

04.5.5.0. Varmaorka 

05. HÚSBÚNAÐUR, HEIMILISTÆKI OG REGLUBUNDIÐ VIÐHALD Á HEIMILINU 

05.1. Húsgögn og húsbúnaður, teppi og önnur gólfklæðning 

05.1.1. Húsgögn og húsbúnaður 

05.1.1.1. Heimilishúsgögn 

05.1.1.2. Garðhúsgögn 

05.1.1.3. Ljósabúnaður 

05.1.1.9. Önnur húsgögn og húsbúnaður 

05.1.2. Teppi og önnur gólfklæðning 
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05.1.2.1. Gólfteppi og mottur 

05.1.2.2. Önnur gólfefni 

05.1.2.3. Þjónusta við að leggja föst teppi og gólfefni 

05.1.3. Viðgerðir á húsgögnum, húsbúnaði og gólfefnum 

05.1.3.0. Viðgerðir á húsgögnum, húsbúnaði og gólfefnum 

05.2. Textílvörur til heimilisnota 

05.2.0. Textílvörur til heimilisnota 

05.2.0.1. Áklæði og gluggatjöld 

05.2.0.2. Sængurlín 

05.2.0.3. Borð- og baðlín 

05.2.0.4. Viðgerðir á textílefni til heimilisnota 

05.2.0.9. Annað textílefni 

05.3. Heimilistæki 

05.3.1. Stærri heimilistæki, rafknúin eða órafknúin 

05.3.1.1. Kæliskápar, frystar og blandaðir kæli- og frystiskápar 

05.3.1.2. Þvottavélar, þurrkarar og uppþvottavélar 

05.3.1.3. Eldavélar 

05.3.1.4. Hitarar, loftræstisamstæður 

05.3.1.5. Hreingerningarbúnaður 

05.3.1.9. Önnur stærri heimilistæki 

05.3.2. Minni rafknúin heimilistæki 

05.3.2.1. Matvinnslutæki 

05.3.2.2. Kaffivélar, tevélar og svipuð tæki 

05.3.2.3. Járnvörur 

05.3.2.4. Brauðristar og grill 

05.3.2.9. Önnur minni rafknúin heimilistæki 

05.3.3. Viðgerðir á heimilistækjum 

05.3.3.0. Viðgerðir á heimilistækjum 

05.4. Glervörur, borðbúnaður og búsáhöld 

05.4.0. Glervörur, borðbúnaður og búsáhöld 

05.4.0.1. Glervörur, kristalsvörur, leirvörur og postulín 

05.4.0.2. Hnífapör, borðbúnaður og silfurborðbúnaður 

05.4.0.3. Órafknúin bús- og eldhúsáhöld 

05.4.0.4. Viðgerðir á glervörum, borðbúnaði og búsáhöldum 
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05.5. Verkfæri og búnaður fyrir hús og garða 

05.5.1. Stærri verkfæri og búnaður 

05.5.1.1. Vélknúin stærri verkfæri og búnaður 

05.5.1.2. Viðgerðir, eignarleiga og leiga á stærri tækjum og búnaði 

05.5.2. Smærri verkfæri og ýmsir fylgihlutir 

05.5.2.1. Órafknúin smærri verkfæri 

05.5.2.2. Ýmsir fylgihlutir smærri verkfæra 

05.5.2.3. Viðgerðir á órafknúnum smærri verkfærum og ýmsum fylgihlutum 

05.6. Vörur og þjónusta vegna reglubundins viðhalds á heimili 

05.6.1. Vörur til heimilishalds sem eru ekki varanlegar 

05.6.1.1. Hreingerninga- og viðhaldsvörur 

05.6.1.2. Aðrar vörur til heimilishalds sem eru ekki varanlegar og smærri búsáhöld 

05.6.2. Heimilisaðstoð og önnur þjónusta fyrir heimili 

05.6.2.1. Heimilisaðstoð launaðs starfsfólks 

05.6.2.2. Hreingerningaþjónusta 

05.6.2.3. Leiga á húsgögnum og húsbúnaði 

05.6.2.9. Önnur heimilisaðstoð og þjónusta fyrir heimili 

06. HEILSUGÆSLA 

06.1. Lækningavörur, -tæki og -búnaður 

06.1.1. Lyf 

06.1.1.0. Lyf 

06.1.2. Aðrar lækningavörur 

06.1.2.1. Þungunarpróf og rafknúinn getnaðarvarnarbúnaður 

06.1.2.9. Aðrar lækningavörur, ót. a. 

06.1.3. Meðferðartæki og -búnaður 

06.1.3.1. Sjóngler og snertilinsur 

06.1.3.2. Heyrnartæki 

06.1.3.3. Viðgerðir á meðferðartækjum og -búnaði 

06.1.3.9. Önnur meðferðartæki og -búnaður 

06.2. Þjónusta við sjúklinga á göngudeild 

06.2.1. Læknisþjónusta 

06.2.1.1. Þjónusta heimilislækna 

06.2.1.2. Þjónusta sérfræðilækna 

06.2.2. Tannlæknaþjónusta 

06.2.2.0. Tannlæknaþjónusta 
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06.2.3. Heilbrigðisþjónusta, önnur en lækningar 

06.2.3.1. Þjónusta sem rannsóknarstofur í læknisfræði og röntgenrannsóknarstofur veita 

06.2.3.2. Heilsulindir, sjúkraleikfimi, sjúkraflutningaþjónusta og skammtímaleiga á meðferðarbúnaði 

06.2.3.9. Önnur heilbrigðisþjónusta, önnur en lækningar 

06.3. Þjónusta á sjúkrahúsum 

06.3.0. Þjónusta á sjúkrahúsum 

06.3.0.0. Þjónusta á sjúkrahúsum 

07. FLUTNINGAR 

07.1. Kaup á ökutækjum 

07.1.1. Bifreiðar 

07.1.1.1. Nýjar bifreiðar 

07.1.1.2. Notaðar bifreiðar 

07.1.2. Bifhjól 

07.1.2.0. Bifhjól 

07.1.3. Reiðhjól 

07.1.3.0. Reiðhjól 

07.1.4. Ökutæki sem dráttardýrum er beitt fyrir 

07.1.4.0. Ökutæki sem dráttardýrum er beitt fyrir 

07.2. Rekstur einkasamgöngutækja 

07.2.1. Varahlutir og fylgihlutir fyrir einkasamgöngutæki 

07.2.1.1. Hjólbarðar 

07.2.1.2. Varahlutir fyrir einkasamgöngutæki 

07.2.1.3. Fylgihlutir einkasamgöngutækja 

07.2.2. Eldsneyti og smurolía fyrir einkasamgöngutæki 

07.2.2.1. Dísilolía 

07.2.2.2. Bensín 

07.2.2.3. Annað eldsneyti fyrir einkasamgöngutæki 

07.2.2.4. Smurolía 

07.2.3. Viðhald og viðgerðir á einkasamgöngutækjum 

07.2.3.0. Viðhald og viðgerðir á einkasamgöngutækjum 

07.2.4. Önnur þjónusta tengd einkasamgöngutækjum 

07.2.4.1. Skammtímaleiga á bílskúrum, bílastæðum og einkasamgöngutækjum 

07.2.4.2. Aðstaða vegna vegatolla og stöðumælar 

07.2.4.3. Ökukennsla, ökupróf, skírteini og prófun á aksturshæfni 
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07.3. Flutningaþjónusta 

07.3.1. Farþegaflutningar með járnbrautum 

07.3.1.1. Farþegaflutningar með járnbrautum 

07.3.1.2. Farþegaflutningar með jarðlestum og sporvögnum 

07.3.2. Farþegaflutningar á vegum 

07.3.2.1. Farþegaflutningar með hópbifreiðum 

07.3.2.2. Farþegaflutningar með leigubílum og leigðum bifreiðum með ökumanni 

07.3.3. Farþegaflutningar í lofti 

07.3.3.1. Innanlandsflug 

07.3.3.2. Millilandaflug 

07.3.4. Farþegaflutningar á sjó og skipgengum vatnaleiðum 

07.3.4.1. Farþegaflutningar á sjó 

07.3.4.2. Farþegaflutningar á skipgengum vatnaleiðum 

07.3.5. Samsettir farþegaflutningar 

07.3.5.0. Samsettir farþegaflutningar 

07.3.6. Önnur aðkeypt flutningaþjónusta 

07.3.6.1. Togbrautir, kláfar og stólalyftuflutningar 

07.3.6.2. Þjónusta á sviði brottflutninga og geymslu 

07.3.6.9. Önnur aðkeypt flutningaþjónusta, ót. a. 

08. FJARSKIPTI 

08.1. Póstþjónusta 

08.1.0. Póstþjónusta 

08.1.0.1. Póstafgreiðsluþjónusta 

08.1.0.9. Önnur póstþjónusta 

08.2. Síma- og bréfasímabúnaður 

08.2.0. Síma- og bréfasímabúnaður 

08.2.0.1. Fastur símabúnaður 

08.2.0.2. Færanlegur símabúnaður 

08.2.0.3. Annar síma- og bréfasímabúnaður 

08.2.0.4. Viðgerðir á síma- og bréfasímabúnaði 

08.3. Síma- og bréfasímaþjónusta 

08.3.0. Síma- og bréfasímaþjónusta 

08.3.0.1. Símaþjónusta um streng 

08.3.0.2. Þráðlaus símaþjónusta 

08.3.0.3. Þjónusta til að veita aðgang að Netinu 
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08.3.0.4. Pakkafjarskiptaþjónusta 

08.3.0.5. Önnur upplýsingafjarskiptaþjónusta 

09. TÓMSTUNDIR OG MENNING 

09.1. Hljóð- og myndbúnaður, ljósmyndunar- og upplýsingavinnslubúnaður 

09.1.1. Búnaður til viðtöku, upptöku og flutnings á hljóði og mynd 

09.1.1.1. Búnaður til viðtöku, upptöku og flutnings á hljóði 

09.1.1.2. Búnaður til viðtöku, upptöku og flutnings á hljóði og mynd 

09.1.1.3. Færanlegur hljóð- og myndbúnaður 

09.1.1.9. Annar búnaður til viðtöku, upptöku og flutnings á hljóði og mynd 

09.1.2. Ljósmynda- og kvikmyndabúnaður og sjóntæki 

09.1.2.1. Myndavélar 

09.1.2.2. Fylgihlutir með ljósmynda- og kvikmyndabúnaði 

09.1.2.3. Sjóntæki 

09.1.3. Upplýsingavinnslubúnaður 

09.1.3.1. Einkatölvur 

09.1.3.2. Fylgihlutir fyrir upplýsingavinnslubúnað 

09.1.3.3. Hugbúnaður 

09.1.3.4. Reiknivélar og aðrar upplýsingavinnsluvélar 

09.1.4. Upptökumiðlar 

09.1.4.1. Áteknir upptökumiðlar 

09.1.4.2. Óáteknir upptökumiðlar 

09.1.4.9. Aðrir upptökumiðlar 

09.1.5. Viðgerðir á hljóð- og myndbúnaði, ljósmyndunar- og upplýsingavinnslubúnaði 

09.1.5.0. Viðgerðir á hljóð- og myndbúnaði, ljósmyndunar- og upplýsingavinnslubúnaði 

09.2. Aðrar stærri varanlegar neysluvörur til tómstundaiðkunar og menningarstarfs 

09.2.1. Stærri varanlegar neysluvörur til tómstundaiðkunar utandyra 

09.2.1.1. Húsbílar, hjólhýsi og eftirvagnar 

09.2.1.2. Flugvélar, fis, svifflugur, svifdrekar og loftbelgir 

09.2.1.3. Bátar, utanborðsvélar og breytingar á bátum 

09.2.1.4. Hestar, smáhestar og fylgihlutir 

09.2.1.5. Stærri hlutir fyrir leiki og íþróttir 

09.2.2. Hljóðfæri og stærri varanlegar neysluvörur til tómstundaiðkunar innandyra 

09.2.2.1. Hljóðfæri 

09.2.2.2. Stærri varanlegar neysluvörur til tómstundaiðkunar innandyra 

09.2.3. Viðhald og viðgerðir á öðrum stórum, varanlegum neysluvörum til tómstundaiðkunar og menningarstarfs 

09.2.3.0. Viðhald og viðgerðir á öðrum stórum, varanlegum neysluvörum til tómstundaiðkunar og menningarstarfs 

09.3. Aðrir hlutir og búnaður fyrir tómstundaiðkun, garða og gæludýr 
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09.3.1. Spil, leikföng og tómstundabúnaður 

09.3.1.1. Spil og tómstundabúnaður 

09.3.1.2. Leikföng og veisluhlutir 

09.3.2. Íþróttavörur, viðlegubúnaður og útivistarbúnaður 

09.3.2.1. Íþróttavörur 

09.3.2.2. Viðlegubúnaður og útivistarbúnaður 

09.3.2.3. Viðgerðir á íþróttavörum, viðlegubúnaði og útivistarbúnaði 

09.3.3. Garðar, plöntur og blóm 

09.3.3.1. Garðvörur 

09.3.3.2. Plöntur og blóm 

09.3.4. Gæludýr og skyldar vörur 

09.3.4.1. Kaup á gæludýrum 

09.3.4.2. Vörur fyrir gæludýr 

09.3.5. Dýralæknaþjónusta og önnur þjónusta fyrir gæludýr 

09.3.5.0. Dýralæknaþjónusta og önnur þjónusta fyrir gæludýr 

09.4. Þjónusta í tengslum við tómstundaiðkun og menningarstarf 

09.4.1. Þjónusta í tengslum við tómstunda- og íþróttaiðkun 

09.4.1.1. Þjónusta í tengslum við tómstunda- og íþróttaiðkun — viðvera 

09.4.1.2. Þjónusta í tengslum við tómstunda- og íþróttaiðkun — þátttaka 

09.4.2. Þjónusta í tengslum við menningarstarf 

09.4.2.1. Kvikmyndahús, leikhús og tónleikasalir 

09.4.2.2. Söfn, bókasöfn, dýragarðar 

09.4.2.3. Iðgjöld sjónvarps og útvarps, áskrift 

09.4.2.4. Leiga búnaðar og fylgihluta til menningarmála 

09.4.2.5. Ljósmyndaþjónusta 

09.4.2.9. Önnur þjónusta í tengslum við menningarstarf 

09.4.3. Happdrætti 

09.4.3.0. Happdrætti 

09.5. Dagblöð, bækur og ritföng 

09.5.1. Bækur 

09.5.1.1. Skáldrit 

09.5.1.2. Kennslubækur 

09.5.1.3. Önnur rit sem ekki eru skáldrit 

09.5.1.4. Bókbandsþjónusta og niðurhal rafbóka 

09.5.2. Dagblöð og tímarit 

09.5.2.1. Dagblöð 
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09.5.2.2. Blöð og tímarit 

09.5.3. Ýmiss konar prentað efni 

09.5.3.0. Ýmiss konar prentað efni 

09.5.4. Ritföng og teiknivörur 

09.5.4.1. Pappírsframleiðsla 

09.5.4.9. Önnur ritföng og teiknivörur 

09.6. Pakkaferðir 

09.6.0. Pakkaferðir 

09.6.0.1. Pakkaferðir innanlands 

09.6.0.2. Pakkaferðir utanlands 

10. FRÆÐSLUSTARFSEMI 

10.1. Menntun á forskóla- og grunnskólastigi 

10.1.0. Menntun á forskóla- og grunnskólastigi 

10.1.0.1. Menntun á forskólastigi (ISCED-97, stig 0) 

10.1.0.2. Menntun á grunnskólastigi (ISCED-97, stig 1) 

10.2. Menntun á framhaldsskólastigi 

10.2.0. Menntun á framhaldsskólastigi 

10.2.0.0. Menntun á framhaldsskólastigi 

10.3. Menntun á viðbótarstigi 

10.3.0. Menntun á viðbótarstigi 

10.3.0.0. Menntun á viðbótarstigi (ISCED-97 stig 4) 

10.4. Menntun á háskólastigi 

10.4.0. Menntun á háskólastigi 

10.4.0.0. Menntun á háskólastigi 

10.5. Menntun sem ekki er hægt að flokka eftir stigum 

10.5.0. Menntun sem ekki er hægt að flokka eftir stigum 

10.5.0.0. Menntun sem ekki er hægt að flokka eftir stigum 

11. VEITINGAHÚS OG GISTIHÚS 

11.1. Veitingaþjónusta 

11.1.1. Veitingahús, kaffihús o.þ.h. 

11.1.1.1. Veitingahús, kaffihús og dansstaðir 

11.1.1.2. Matsölustaðir sem selja skyndibita og sótt fæði 

11.1.2. Mötuneyti 

11.1.2.0. Mötuneyti 
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11.2. Gistiþjónusta 

11.2.0. Gistiþjónusta 

11.2.0.1. Hótel, vegahótel, hvíldarstaðir og svipuð gistiþjónusta 

11.2.0.2. Orlofsmiðstöðvar, tjaldstæði, farfuglaheimili og svipuð gistiþjónusta 

11.2.0.3. Gistiþjónusta annarra fyrirtækja 

12. ÝMSAR VÖRUR OG ÞJÓNUSTA 

12.1. Persónuleg umhirða 

12.1.1. Hárgreiðslustofur og snyrtistofur 

12.1.1.1. Hárgreiðsla fyrir karla og börn 

12.1.1.2. Hárgreiðsla fyrir konur 

12.1.1.3. Snyrtiþjónusta 

12.1.2. Rafknúin tæki til persónulegrar umhirðu 

12.1.2.1. Rafknúin tæki til persónulegrar umhirðu 

12.1.2.2. Viðgerðir á rafknúnum tækjum til persónulegrar umhirðu 

12.1.3. Önnur tæki og vörur til persónulegrar umhirðu 

12.1.3.1. Órafknúin tæki 

12.1.3.2. Hlutir til hreinlætisnota og vellíðunar, heimullegar vörur og fegrunarvörur 

12.2. Vændi 

12.2.0. Vændi 

12.2.0.0. Vændi 

12.3. Persónulegir munir, ót.a. 

12.3.1. Skartgripir, klukkur og úr 

12.3.1.1. Skartgripir 

12.3.1.2. Klukkur og úr 

12.3.1.3. Viðgerðir á skartgripum, klukkum og úrum 

12.3.2. Aðrir persónulegir munir 

12.3.2.1. Ferðavörur 

12.3.2.2. Barnavörur 

12.3.2.3. Viðgerðir á öðrum persónulegum munum 

12.3.2.9. Aðrir persónulegir munir ót. a. 

12.4. Félagsleg vernd 

12.4.0. Félagsleg vernd 

12.4.0.1. Dagvistun barna 

12.4.0.2. Elliheimili fyrir eldri borgara og íbúðir fyrir fatlaða einstaklinga 

12.4.0.3. Þjónusta sem stuðlar að því að fólk geti búið áfram á eigin heimilum 

12.4.0.4. Ráðgjöf 

12.5. Vátryggingar 
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12.5.1. Líftryggingar 

12.5.1.0. Líftryggingar 

12.5.2. Vátryggingar sem tengjast íbúðinni 

12.5.2.0. Vátryggingar sem tengjast íbúðinni 

12.5.3. Vátryggingar sem tengjast heilsufari 

12.5.3.1. Almannatryggingar sem tengjast heilsufari 

12.5.3.2. Einkareknar vátryggingar sem tengjast heilsufari 

12.5.4. Vátryggingar sem tengjast flutningum 

12.5.4.1. Ökutækjatryggingar 

12.5.4.2. Ferðatryggingar 

12.5.5. Aðrar vátryggingar 

12.5.5.0. Aðrar vátryggingar 

12.6. Fjármálaþjónusta, ót.a. 

12.6.1. Óbeint mæld fjármálaþjónusta 

12.6.1.0. Óbeint mæld fjármálaþjónusta 

12.6.2. Önnur fjármálaþjónusta, ót.a. 

12.6.2.1. Gjöld til banka og pósthúsa 

12.6.2.2. Þóknanir og þjónustugjöld miðlara og fjárfestingaráðgjafa 

12.7. Önnur þjónusta, ót.a. 

12.7.0. Önnur þjónusta, ót.a. 

12.7.0.1. Umsýslugjöld 

12.7.0.2. Lögfræðiþjónusta og bókhald 

12.7.0.3. Útfararþjónusta 

12.7.0.4. Önnur gjöld og þjónusta 

 _____  
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II. VIÐAUKI 

Samsvörunartafla 

Reglugerð (EB) nr. 2494/95 Þessi reglugerð 

1. gr. 1. gr. 

a-liður 2. gr. 6. liður 2. gr. 

b-liður 2. gr. — 

c-liður 2. gr. — 

3. gr. 3. og 10. mgr. 3. gr. 

4. gr. 1., 2. og 4. mgr. 4. gr. 

b-liður 1. mgr. 5. gr. 5. og 6. mgr. 5. gr. 

3. mgr. 5. gr . 4. mgr. 4. gr 

6. gr. 1. og 2. mgr. 5. gr. 

7. gr. 3. mgr. 5. gr. 

8. gr. 1., 3. og 4. mgr. 6. gr. 

9. gr. 1., 2. og 6. mgr. 3. gr. 

10. gr. 1. mgr. 7. gr. 

11. gr. — 

12. gr. 2. mgr. 9. gr. 

13. gr. — 

14. gr. 11. gr. 

15. gr. — 

16. gr. 13. gr. 

 


