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2008/EØS/23/13

av 12. januar 2005
om fellesskapsstatistikk over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkte investering
i/fra utlandet(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

4)

Rådsforordning (EF) nr. 2223/96 av 25. juni 1996 om
det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem
i Fellesskapet(5) (ESA 95) innholder referanserammen
for de felles standarder, definisjoner, klassifikasjoner og
regnskapsregler som skal brukes ved utarbeidingen av
medlemsstatenes regnskaper for å oppfylle Fellesskapets
statistikkbehov, slik at det blir mulig å sammenligne
resultatene medlemsstatene imellom.

5)

I henhold til handlingsplanen for statistikkrav i Den
økonomiske og monetære union, som ble framlagt for
Rådet i september 2000, samt tredje, fjerde og femte
framdriftsrapport, som også er godkjent av Rådet,
skal det utarbeides europeiske kvartalsregnskaper
etter institusjonell sektor innen en frist på 90 dager.
Innsending i rett tid av kvartalsvise betalingsbalansetall
er en forutsetning for utarbeidingen av slike europeiske
kvartalsregnskaper.

6)

I rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 av 20. desember
1996 om statistikk over foretaksstrukturer(6) etableres det
en felles ramme for innsamling, utarbeiding, oversending
og vurdering av fellesskapsstatistikk over strukturen,
virksomheten, konkurranseevnen og resultatene til
foretak i Fellesskapet, og det fastsettes hvilke kjennetegn
som bør innsamles på dette området.

7)

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2560/2001
av 19. desember 2001 om betalinger i euro på tvers av
landegrensene(7) fikk direkte følger for innsamlingen
av statistikk. En økning av terskelverdien fastsatt i
nevnte forordning ville ha fått vesentlig innvirkning
på foretakenes rapporteringsbyrde og kvaliteten på
medlemsstatenes betalingsbalansestatistikk, særlig i
medlemsstater der innsamlingssystemene er basert på
betalinger.

(5)

EFT L 310 av 30.11.1996, s. 1. Sist endret ved europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1267/2003 (EFT L 180 av 18.7.2003, s. 1).
EFT L 14 av 17.1.1997, s. 1. Sist endret ved europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EFT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
EFT L 344 av 28.12.2001, s. 13.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 285 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank,
avgitt i samsvar med traktatens artikkel 105 nr. 4(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

I traktaten er det fastsatt at Kommisjonen skal framlegge
rapporter for Rådet slik at Rådet kan overvåke den
økonomiske utviklingen i hver medlemsstat og i
Fellesskapet samt den økonomiske politikkens samsvar
med visse generelle retningslinjer.

2)

I henhold til traktaten skal Kommisjonen framlegge for
Rådet forslag med hensyn til iverksetting av den felles
handelspolitikk, og Rådet skal gi Kommisjonen fullmakt
til å innlede de nødvendige forhandlinger.

3)

Gjennomføringen og revisjonen av handelsavtaler,
herunder Generalavtalen om handel med tjenester
(GATS)(3) og avtalen om handelsrelaterte sider ved
immaterialrettigheter (TRIPs)(4), samt nåværende og
framtidige forhandlinger om nye avtaler, krever at
relevante statistiske opplysninger gjøres tilgjengelige.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 35 av 8.2.2005, s. 23, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2005 av 10. juni 2005 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 52 av 13.10.2005, s. 12.
(1) EUT C 296 av 6.12.2003, s. 5.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 30. mars 2004 (ennå ikke offentliggjort i
EUT) og rådsbeslutning av 13. desember 2004.
(3) EFT L 336 av 23.12.1994, s. 191.
(4) EFT L 336 av 23.12.1994, s. 214.

(6)
(7)
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8)

9)
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I Det internasjonale valutafonds betalingsbalansehåndbok,
Den europeiske sentralbanks retningslinjer av 2. mai 2003
om Den europeiske sentralbanks krav om rapportering
av statistikk over betalingsbalansen og internasjonale
investeringsposisjoner samt over internasjonale
valutareserver(1), De forente nasjoners håndbok om
statistikk over internasjonal tjenestehandel og OECDs
referansedefinisjon av direkte investering i/fra utlandet er
det fastsatt alminnelige regler for utarbeiding av statistikk
over betalingsbalanse, internasjonal tjenestehandel og
direkte investering i/fra utlandet.

Med hensyn til betalingsbalansestatistikk samordner
Den europeiske sentralbank (ESB) og Kommisjonen
innsamlingsarbeidet der det er nødvendig. I denne
forordning er det særlig fastsatt hvilke statistiske
opplysninger Kommisjonen trenger fra medlemsstatene
for å utarbeide fellesskapsstatistikk over betalingsbalanse,
internasjonal tjenestehandel og direkte investering i/fra
utlandet. Med henblikk på utarbeidingen og spredningen
av disse fellesskapsstatistikkene skal Kommisjonen og
medlemsstatene rådføre seg med hverandre om saker som
gjelder kvaliteten på de framlagte dataene og spredningen
av dem.

10) I rådsforordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 av 11. juni
1990 om oversendelse av fortrolige statistiske opplysninger
til De europeiske fellesskaps statistikkontor(2) er det
fastsatt at nasjonale regler for fortrolig behandling
av statistiske opplysninger ikke kan påberopes for å
hindre oversending av fortrolige statistiske data til
fellesskapsmyndigheten (Eurostat) dersom det i en
fellesskapsrettsakt om fellesskapsstatistikk er fastsatt at
slike data skal oversendes.

11) I rådsforordning (EF) nr. 2533/98 av 23. november 1998
om Den europeiske sentralbanks innsamling av statistiske
opplysninger(3) er det fastsatt fortrolighetsbestemmelser
som gjelder for fortrolige statistiske opplysninger som
oversendes til ESB.
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13) Det er et klart behov for å utarbeide fellesskapsstatistikk
over betalingsbalansen, internasjonal tjenestehandel
og direkte investering i/fra utlandet som følger felles
standarder for statistikkvalitet.

14) Ettersom målet for denne forordning, å opprette felles
standarder for statistikkvalitet ved utarbeiding av
sammenlignbare statistikker over betalingsbalansen,
internasjonal tjenestehandel og direkte investering
i/fra utlandet, ikke kan nås i tilstrekkelig grad
av medlemsstatene og derfor bedre kan nås på
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel
5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i
nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det
som er nødvendig for å nå dette målet.

15) For å sikre oppfyllelsen av forpliktelsene fastsatt i denne
forordning kan det være nødvendig for de nasjonale
institusjonene med ansvar for innsamling av data i
medlemsstatene å få tilgang til administrative datakilder,
f.eks. foretaksregistre som føres av andre offentlige
institusjoner, og til andre databaser med opplysninger om
transaksjoner og posisjoner på tvers av landegrensene,
når slike data er nødvendige for utarbeidingen av
fellesskapsstatistikk.

16) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av denne
forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er tillagt Kommisjonen(5) —

vedtatt denne forordning:

Artikkel 1
Formål

12) Utarbeiding av særskilte fellesskapsstatistikker er
underlagt bestemmelsene i rådsforordning (EF) nr. 322/97
av 17. februar 1997 om fellesskapsstatistikker(4).

( 8)
( 1)
( 2)
( 3)

EFT L 131 av 28.5.2003, s. 20.
EFT L 151 av 15.6.1990, s. 1. Sist endret ved forordning (EF) nr.
1882/2003.
EFT L 318 av 27.11.1998, s. 8.
EFT L 52 av 22.2.1997, s. 1. Sist endret ved forordning (EF) nr.
1882/2003.

I denne forordning fastsettes det en felles ramme for systematisk
utarbeiding av fellesskapsstatistikk over betalingsbalanse,
internasjonal tjenestehandel og direkte investering i/fra
utlandet.
(4)

EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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Artikkel 2

Oversending av data

1.
Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen (Eurostat)
data om betalingsbalanse, internasjonal tjenestehandel og
direkte investering i/fra utlandet som nevnt i vedlegg I.
Dataene skal være som angitt i vedlegg II.

2.
Medlemsstatene skal oversende dataene til Kommisjonen
(Eurostat) innen fristene angitt i vedlegg I.

Artikkel 3
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3.
De felles kvalitetsstandardene samt kvalitetsrapportens
innhold og hyppighet skal fastsettes etter framgangsmåten i
artikkel 11 nr. 2, samtidig som det tas hensyn til følgene når
det gjelder kostnadene ved innsamlingen og utarbeidingen av
data samt viktige endringer i forbindelse med innsamlingen av
data.
Kommisjonen skal vurdere kvaliteten på data som oversendes
på grunnlag av kvalitetsrapportene, med bistand fra
betalingsbalansekomiteen nevnt i artikkel 11. Kommisjonens
vurdering skal oversendes Europaparlamentet til orientering.
4.
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om
viktige endringer i metoder eller andre endringer som kan få
innvirkning på de oversendte dataene, innen tre måneder etter
at slike endringer har fått anvendelse. Kommisjonen skal gi
melding til Europaparlamentet og de andre medlemsstatene om
enhver slik underretning.

Datakilder
Artikkel 5
1.
Medlemsstatene skal samle inn opplysningene som
kreves i henhold til denne forordning ved bruk av alle de kilder
de anser som relevante og hensiktsmessige. Disse kan omfatte
administrative datakilder som f.eks. foretaksregistre.

2.
Fysiske og juridiske personer som anmodes om å
framlegge opplysninger, skal svare innen fristene og i henhold
til definisjonene fastsatt av de nasjonale institusjonene med
ansvar for innsamling av data i medlemsstatene i samsvar med
denne forordning.

3.
Dersom dataene det anmodes om ikke kan innsamles for
en rimelig kostnad, kan beste estimater oversendes (herunder
nullverdier).

Artikkel 4

Datastrømmer
Statistikker som skal utarbeides, skal med henblikk på
oversending til Kommisjonen (Eurostat) grupperes i følgende
datastrømmer:
a)

euroindikatorer for betalingsbalansen,

b)

kvartalsvis betalingsbalansestatistikk,

c)

internasjonal tjenestehandel,

d)

direkte investering i/fra utlandet: strømmer,

e)

direkte investering i/fra utlandet: posisjoner.

Disse datastrømmene er nærmere angitt i vedlegg I.

Kvalitetskriterier og rapporter

Artikkel 6

1.
Medlemsstatene skal treffe alle rimelige tiltak de anser
som nødvendige for å sikre kvaliteten på data som oversendes
i samsvar med felles kvalitetsstandarder.

Referanseperiode og hyppighet

2.
Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen en
rapport om kvaliteten på de dataene som oversendes (heretter
kalt «kvalitetsrapport»).

Medlemsstatene skal utarbeide datastrømmer for den relevante
første referanseperioden og med den hyppighet som er angitt
i vedlegg I.
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Artikkel 7
Oversending av data
Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen (Eurostat)
dataene som kreves i henhold til denne forordning i et format
og etter en framgangsmåte som fastsettes av Kommisjonen
etter framgangsmåten i artikkel 11 nr. 2.
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Slike tiltak skal omfatte:

a) ajourføring av definisjonene (vedlegg II),

b) ajourføring av datakrav, herunder frister for oversending
samt revisjon, utvidelse og utelatelse av datastrømmer
(vedlegg I).

Artikkel 8
Artikkel 11

Oversending og utveksling av fortrolige data
1.
Uten hensyn til bestemmelsene i artikkel 5 nr. 4 i
forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 kan det oversendes
fortrolige data mellom Eurostat og ESB i den grad
oversendingen er nødvendig for å sikre samsvar mellom
betalingsbalansetallene for Den europeiske union og tallene for
det økonomiske området som utgjøres av medlemsstatene som
har innført en felles valuta.
2.
Nr. 1 får anvendelse under forutsetning av at ESB tar
behørig hensyn til prinsippene fastsatt i artikkel 10 i forordning
(EF) nr. 322/97 og oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 14 i
nevnte forordning.
3.
Utveksling av fortrolige data som fastsatt i artikkel
13 i forordning (EF) nr. 322/97, skal være tillatt mellom
medlemsstatene når utvekslingen er nødvendig for å sikre
kvaliteten på betalingsbalansetallene for Den europeiske
union.

Komitéframgangsmåte

1.
Kommisjonen skal bistås av en betalingsbalansekomité,
heretter kalt «komiteen».

2.
Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF
skal være tre måneder.

3.

Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

4.

ESB kan delta på komiteens møter som observatør.

Medlemsstater som mottar fortrolige data fra andre
medlemsstater, skal behandle disse opplysningene fortrolig.

Artikkel 12
Artikkel 9
Spredning
Kommisjonen (Eurostat) skal spre fellesskapsstatistikkene
utarbeidet i henhold til denne forordning med en hyppighet
tilsvarende den som er angitt i vedlegg I.

Rapport om gjennomføringen

Innen 28. februar 2010 skal Kommisjonen framlegge for
Europaparlamentet og Rådet en rapport om gjennomføringen
av denne forordning.

Rapportens skal særlig
Artikkel 10
Tilpasning til økonomiske og tekniske endringer
Tiltakene som er nødvendige for å ta hensyn til den økonomiske
og tekniske utvikling, skal fastsettes etter framgangsmåten i
artikkel 11 nr. 2.

a) angi kvaliteten på de utarbeidede statistikkene,

b) vurdere fordelene ved de utarbeidede statistikkene for
Fellesskapet, medlemsstatene og leverandørene og brukerne
av statistiske opplysninger, sett i forhold til kostnadene,
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c) angi områder for mulige forbedringer og endringer som
anses som nødvendige på bakgrunn av de oppnådde
resultatene,
d) gjennomgå komiteens virkemåte og komme med anbefalinger
om hvorvidt virkeområdet for gjennomføringstiltakene bør
omdefineres.
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Artikkel 13
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Strasbourg, 12. januar 2005.
		

For Europaparlamentet

For Rådet

		

J. P. BORRELL FONTELLES

N. SCHMIT

		

President

Formann
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VEDLEGG I
DATAstrømmer
nevnt i artikkel 5
1.

Euroindikatorer for betalingsbalanse
BOP EUR
Euroindikatorer

Frist: t(1) + 2 måneder
Hyppighet: Kvartalsvis
Første referanseperiode: Første kvartal 2006
Kredit

Debet

Netto

Driftsregnskap

Utenfor EU

Utenfor EU

Utenfor EU

Tjenester

Utenfor EU

Utenfor EU

Utenfor EU

1

( ) t = referanseperiode (år eller kvartal)

2.

Kvartalsvis betalingsbalansestatistikk
BOP Q
Kvartalsvise data

I.

Frist: t + 3 måneder
Hyppighet: Kvartalsvis
Første referanseperiode: Første kvartal 2006
Kredit

Debet

Netto

Driftsregnskap

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Varer

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Tjenester

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Transport

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Reiser

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Kommunikasjonstjenester

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Bygge- og anleggstjenester

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Forsikringstjenester

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Finansielle tjenester

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Databehandlings- og informasjonstjenester

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Royalties og lisensavgifter

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Andre forretningstjenester

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Personlige tjenester, kulturtjenester og tjenester i forbindelse med
fritidsvirksomhet

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Andre offentlige tjenester

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Inntekter

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Lønnskostnader

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Formuesinntekter
— Direkte investeringer
— Porteføljeinvesteringer

Utenfor EU

Verden

— Andre investeringer

Utenfor EU

Utenfor EU

Utenfor EU

Løpende overføringer

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Offentlig forvaltning

Utenfor EU

Utenfor EU

Utenfor EU
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BOP Q
Kvartalsvise data

II.

III.
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Frist: t + 3 måneder
Hyppighet: Kvartalsvis
Første referanseperiode: Første kvartal 2006
Kredit

Debet

Netto

Andre sektorer

Utenfor EU

Utenfor EU

Utenfor EU

Kapitalregnskap

Utenfor EU

Utenfor EU

Utenfor EU

Netto eiendeler

Netto gjeld

Netto

Konto for finanstransaksjoner
Direkte investeringer

Nivå 1

I utlandet

Nivå 1

— Egenkapital

Nivå 1

— Reinvestert fortjeneste

Nivå 1

— Annen kapital

Nivå 1

I den rapporterende økonomien

Nivå 1

— Egenkapital

Nivå 1

— Reinvestert fortjeneste

Nivå 1

— Annen kapital

Nivå 1

Porteføljeinvesteringer

Utenfor EU

Verden
Verden

Finansielle derivater
Andre investeringer

3.

Utenfor EU

Utenfor EU

Utenfor EU

Internasjonal tjenestehandel
BOP ITS
Internasjonal tjenestehandel

Frist: t + 9 måneder
Hyppighet: Årlig
Første referanseperiode: 2006
Kredit

Debet

Netto

Tjenester i alt

Nivå 3

Nivå 3

Nivå 3

Transport

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Sjøtransport

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Passasjerer

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Gods

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Annet

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Lufttransport

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Passasjerer

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Gods

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Annet

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Annen transport

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Passasjerer

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Gods

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Annet

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Utvidet klassifisering av annen transport
Romfart

24.4.2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

BOP ITS
Internasjonal tjenestehandel
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Frist: t + 9 måneder
Hyppighet: Årlig
Første referanseperiode: 2006
Kredit

Debet

Netto

Jernbanetransport

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Passasjerer

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Gods

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Annet

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Veitransport

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Passasjerer

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Gods

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Annet

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Transport på innlands vannveier

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Passasjerer

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Gods

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Annet

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Rørtransport og transport av elektrisk kraft

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Andre hjelpe- og tilleggstjenester tilknyttet transport

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Forretningsreiser

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Sesong- og grensearbeideres utgifter

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Annet

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Private reiser

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Kostnader tilknyttet helse

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Kostnader tilknyttet undervisning

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Annet

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Kommunikasjonstjenester

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Post- og budtjenester

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Telekommunikasjonstjenester

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Bygge- og anleggstjenester

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Bygge- og anleggsvirksomhet i utlandet

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Bygge- og anleggsvirksomhet i den rapporterende økonomien

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Forsikringstjenester

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Livsforsikring og pensjonskasser

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Fraktforsikring

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Annen direkte forsikring

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Gjenforsikring

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Tilknyttede tjenester

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Reiser
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Frist: t + 9 måneder
Hyppighet: Årlig
Første referanseperiode: 2006
Kredit

Debet

Netto

Finansielle tjenester

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Databehandlings- og informasjonstjenester

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Databehandlingstjenester

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Informasjonstjenester

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Nyhetsbyråtjenester

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Andre informasjonstjenester

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Royalties og lisensavgifter

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Franchising og tilsvarende rettigheter

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Andre royalties og lisensavgifter

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Andre forretningstjenester

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Internasjonal mellomhandel med varer (merchanting) og andre handelstilknyttede
tjenester

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Internasjonal mellomhandel med varer (merchanting)

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Andre handelstilknyttede tjenester

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Operasjonell leasing

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Andre forretningstjenester, faglig bistand og tekniske tjenester

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Juridiske tjenester, regnskapsvirksomhet, bedriftsrådgivning og public
relations-tjenester

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

—

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Regnskapsvirksomhet, revisjon, regnskapsføring og skatterådgivning

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Bedriftsrådgivning og public relations-tjenester

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Reklamevirksomhet, markedsundersøkelse og meningsmåling

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Forskning og utvikling

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Arkitektvirksomhet, ingeniørvirksomhet og andre tekniske tjenester

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Tjenester tilknyttet landbruk, bergverksdrift og bearbeiding på stedet

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Avfallsbehandling og forurensningsbekjempelse

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Tjenester tilknyttet landbruk, bergverksdrift og annen bearbeiding på
stedet

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Andre forretningstjenester

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Andre tjenester mellom tilknyttede foretak.

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Personlige tjenester, kulturtjenester og tjenester i forbindelse med
fritidsvirksomhet

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Audiovisuelle tjenester og tilknyttede tjenester

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Juridiske tjenester
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Frist: t + 9 måneder
Hyppighet: Årlig
Første referanseperiode: 2006
Kredit

Debet

Netto

Andre personlige tjenester, kultur tjenester og tjenester i forbindelse med
fritidsvirksomhet

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Undervisning

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Helsetjenester

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

— Annet

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Ambassader og konsulater

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Militære enheter og organer

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Andre offentlige tjenester

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Audiovisuelle transaksjoner

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Posttjenester

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Budtjenester

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Datatype

Geografisk
fordeling

Fordeling etter
næring

Andre offentlige tjenester

Memorandumposter

4.

Direkte investering i/fra utlandet (FDI): strømmer
BOP FDI
Direkte investering: strømmer(*)

A

Frist: t + 9 måneder
Hyppighet: Årlig
Første referanseperiode: 2006

Geografisk fordeling
Post
Direkte investering i utlandet

510

Egenkapital

Netto

Nivå 2

Kreves ikke

525

Reinvestert fortjeneste

Netto

Nivå 2

Kreves ikke

530

Annen kapital

Netto

Nivå 2

Kreves ikke

505

Direkte investering i utlandet: I alt

Netto

Nivå 3

Kreves ikke

Direkte investering i den rapporterende økonomien
560

Egenkapital

Netto

Nivå 2

Kreves ikke

575

Reinvestert fortjeneste

Netto

Nivå 2

Kreves ikke

580

Annen kapital

Netto

Nivå 2

Kreves ikke

555

Direkte investering i den rapporterende økonomien: I alt

Netto

Nivå 3

Kreves ikke

Inntekter av direkte investering
332

Utbytte

Kredit, debet,
netto

Nivå 2

Kreves ikke

333

Reinvestert fortjeneste og ikke-utdelt overskudd fra filialer

Kredit, debet,
netto

Nivå 2

Kreves ikke

334

Inntekter av gjeldsinstrumenter

Kredit, debet,
netto

Nivå 2

Kreves ikke

330

Inntekter av direkte investeringer: I alt

Kredit, debet,
netto

Nivå 3

Kreves ikke

(*)

Bare geografisk fordeling
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BOP FDI
Direkte investering: strømmer

A
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Frist: t + 21 måneder
Hyppighet: Årlig
Første referanseperiode: 2006

Geografisk fordeling
Post

Datatype

Geografisk
fordeling

Fordeling etter
næring

Direkte investering i utlandet
510

Egenkapital

Netto

Nivå 2

Kreves ikke

525

Reinvestert fortjeneste

Netto

Nivå 2

Kreves ikke

530

Annen kapital

Netto

Nivå 2

Kreves ikke

505

Direkte investering i utlandet: I alt

Netto

Nivå 3

Kreves ikke

Direkte investering i den rapporterende økonomien
560

Egenkapital

Netto

Nivå 2

Kreves ikke

575

Reinvestert fortjeneste

Netto

Nivå 2

Kreves ikke

580

Annen kapital

Netto

Nivå 2

Kreves ikke

555

Direkte investering i den rapporterende økonomien: I alt

Netto

Nivå 3

Kreves ikke

Inntekter av direkte investering
332

Utbytte

Kredit, debet,
netto

Nivå 2

Kreves ikke

333

Reinvestert fortjeneste og ikke-utdelt overskudd fra filialer

Kredit, debet,
netto

Nivå 2

Kreves ikke

334

Inntekter av gjeldsinstrumenter

Kredit, debet,
netto

Nivå 2

Kreves ikke

330

Inntekter av direkte investering: I alt

Kredit, debet,
netto

Nivå 3

Kreves ikke

B

Fordeling etter næring
Datatype

Geografisk
fordeling

Fordeling etter
næring

Post

505

Inntekter av direkte investering: I alt

Netto
Netto

Nivå 1
Nivå 2

Nivå 2
Nivå 1

555

Direkte investering i den rapporterende økonomien: I alt

Netto
Netto

Nivå 1
Nivå 2

Nivå 2
Nivå 1

330

Inntekter av direkte investering: I alt

Kredit, debet,
netto
Kredit, debet,
netto

Nivå 1
Nivå 2

Nivå 2
Nivå 1
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Direkte investering i/fra utlandet (FDI): posisjoner
BOP POS
Direkte investering: posisjoner(*)(1)

A

Frist: t + 9 måneder
Hyppighet: Årlig
Første referanseperiode: 2006

Geografisk fordeling
Post

Datatype

Geografisk
fordeling

Fordeling etter
næring

Direkte investering, eiendeler
506

Egenkapital og reinvestert fortjeneste

Netto-posisjoner

Nivå 1

Kreves ikke

530

Annen kapital

Netto-posisjoner

Nivå 1

Kreves ikke

505

Direkte investering i utlandet: eiendeler i alt, netto

Netto-posisjoner

Nivå 2

Kreves ikke

Direkte investering, forpliktelser
556

Egenkapital og reinvestert fortjeneste

Netto-posisjoner

Nivå 1

Kreves ikke

580

Annen kapital

Netto-posisjoner

Nivå 1

Kreves ikke

555

Direkte investering i den rapporterende økonomien: forpliktelser
i alt, netto

Netto-posisjoner

Nivå 2

Kreves ikke

Datatype

Geografisk
fordeling

Fordeling etter
næring

(*)
(1)

Bare geografisk fordeling
FDI-posisjoner per 31.12.2005 vil bli oversendt i september 2007 i henhold til gjeldende ordninger.

BOP POS
Direkte investering: posisjoner(1)

A

Frist: t + 21 måneder
Hyppighet: Årlig
Første referanseperiode: 2006

Geografisk fordeling
Post

Direkte investering, eiendeler
506

Egenkapital og reinvestert fortjeneste

Netto-posisjoner

Nivå 2

Kreves ikke

530

Annen kapital

Netto-posisjoner

Nivå 2

Kreves ikke

505

Direkte investering i utlandet: Eiendeler i alt, netto

Netto-posisjoner

Nivå 3

Kreves ikke

Direkte investering, forpliktelser
556

Egenkapital og reinvestert fortjeneste

Netto-posisjoner

Nivå 2

Kreves ikke

580

Annen kapital

Netto-posisjoner

Nivå 2

Kreves ikke

555

Direkte investering i den rapporterende økonomien: Forpliktelser
i alt, netto

Netto-posisjoner

Nivå 3

Kreves ikke

B

Fordeling etter næring
Datatype

Geografisk
fordeling

Fordeling etter
næring

Post

505

Direkte investering i utlandet: Eiendeler i alt, netto

Netto-posisjoner

Nivå 1
Nivå 2

Nivå 2
Nivå 1

555

Direkte investering i den rapporterende økonomien: Forpliktelser
i alt, netto

Netto-posisjoner

Nivå 1
Nivå 2

Nivå 2
Nivå 1

(1)

Reviderte data om FDI-posisjoner per 31.12.2005 vil bli oversendt i september 2008 i henhold til denne forordning
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Geografisk fordeling: nivåer
Nivå 1

Nivå 2

A1

Verden (alle enheter)

A1

Verden (alle enheter)

D3

EU-25 (innenfor EU-25)

D3

EU-25 (innenfor EU-25)

U4

Utenfor eurosonen

U4

Utenfor eurosonen

4A

Den europeiske unions institusjoner

4A

Den europeiske unions institusjoner

D5

Utenfor EU-25

D5

Utenfor EU-25

IS

Island

LI

Liechtenstein

NO

Norge

CH

Sveits

BG

Bulgaria

HR

Kroatia

RO

Romania

RU

Russland (Den russiske føderasjon)

TR

Tyrkia

EG

Egypt

MA

Marokko

NG

Nigeria

ZA

Sør-Afrika

CH

Sveits

CA

Canada

CA

Canada

US

De forente stater

US

De forente stater

MX

Mexico

AR

Argentina

BR

Brasil

CL

Chile

UY

Uruguay

VE

Venezuela

IL

Israel

CN

Kina

HK

Hongkong

IN

India

ID

Indonesia

JP

Japan

KR

Sør-Korea

MY

Malaysia

PH

Filippinene

SG

Singapore

TW

Taiwan

TH

Thailand

AU

Australia

JP

Japan

NZ

New Zealand

Z8

Utenfor EU-25 (ikke-fordelt)

Z8

Utenfor EU-25 (ikke fordelt)

C4

Offshore finanssentre(1)

C4

Offshore finanssentre

1

()

Bare for FDI.
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Nivå 3
7Z

Internasjonale organisasjoner med
unntak av Den europeiske unions
institusjoner		

CK

Cookøyene			

GS

Sør-Georgia
og
De
Sandwichøyene		

CL

Chile			

AD

Andorra			

CM

Kamerun			

AE

De forente arabiske emirater

CN

AF

Afghanistan		

AG

søndre

GT

Guatemala			

Kina			

GU

Guam			

CO

Colombia			

GW

Guinea-Bissau		

Antigua og Barbuda		

CR

Costa Rica			

GY

Guyana			

AI

Anguilla			

CS

Serbia og Montenegro		

HK

Hongkong			

AL

Albania			

CU

Cuba			

HM

Heard- og McDonaldøyene

AM

Armenia			

CV

Kapp Verde		

HN

Honduras			

AN

De nederlandske antiller

CX

Christmasøya		

AO

Angola			

HR

Kroatia			

CY

Kypros			

AQ

Antarktis			

CZ

Tsjekkia (Den tsjekkiske republikk)

HT

Haiti			

AR

Argentina			

DE

Tyskland			

HU

Ungarn			

AS

Amerikansk Samoa		

DJ

Djibouti			

ID

Indonesia			

AT

Østerrike			

DK

Danmark			

IE

Irland			

AU

Australia			

DM

Dominica			

IL

Israel			

AW

Aruba			

DO

Den dominikanske republikk

IM

AZ

Aserbajdsjan		

DZ

Algerie			

BA

Bosnia-Hercegovina		

Isle of Man (ingen offisiell
ISO 3166-1-landkode, unntaksvis
forbeholdt kode)		

BB

Barbados			

EC

Ecuador			

IN

India			

BD

Bangladesh			

EE

Estland			

Britisk territorium i Indiahavet

Belgia			

Egypt			

IO

BE

EG

Irak			

Burkina Faso		

Eritrea			

IQ

BF

ER

Spania			

Den islamske republikken Iran

Bulgaria			

ES

IR

BG

Etiopia			

Island			

Bahrain			

ET

IS

BH
BI

Burundi			

FI

Finland			

IT

Italia			

BJ

Benin			

FJ

Fiji			

JE

BM

Bermuda			

FK

Falklandsøyene		

Jersey
(ingen
offisiell
ISO 3166-1-landkode, unntaksvis
forbeholdt kode)		

BN

Brunei			

FM

Mikronesiaføderasjonen

JM

Jamaica			

BO

Bolivia			

FO

Færøyene			

JO

Jordan			

BR

Brasil			

FR

Frankrike			
Gabon			

Japan			

Bahamas			

GA

JP

BS
BT

Bhutan			

GB

Det forente kongerike		

KE

Kenya			

BV

Bouvetøya			

GD

Grenada			

KG

Kirgisistan			

BW

Botswana			

GE

Georgia			

KH

Kambodsja			

BY

Hviterussland		

GG

KI

Kiribati			

BZ

Belize			

Guernsey
(ingen
offisiell
ISO 3166-1-landkode, unntaksvis
forbeholdt kode)		

KM

Komorene			

CA

Canada			

GH

Ghana			

KN

St. Kitts og Nevis		

CC

Kokosøyene		

CD

Kongo			

GI

Gibraltar			

KP

CF

Den sentralafrikanske republikk

GL

Grønland			

Nord-Korea (Den demokratiske
folkerepublikken Korea)

Gambia			

Sør-Korea (Republikken Korea)

Den demokratiske republikken
Kongo)			

GM

KR

CG

GN

Guinea			

KW

Kuwait			

CH

Sveits			

GQ

Ekvatorial‑Guinea		

KY

Caymanøyene		

CI

Elfenbenskysten		

GR

Hellas			

KZ

Kasakhstan			
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LA

Den demokratiske folkerepublikken
Laos			

LB

Libanon			

LC

Saint Lucia			

LI

Liechtenstein		

LK

Sri Lanka			

LR

Liberia			

LS

Lesotho			

LT

Litauen			

LU

Luxembourg		

LV

Latvia			

LY

Libya (Den libyske
jamahiriya)			

arabiske

NO

Norge			

SY

Syria (Den arabiske republikken
Syria)		

NP

Nepal			

NR

Nauru			

SZ

Swaziland		

NU

Niue			

TC

Turks- og Caicosøyene

NZ

New Zealand		

TD

Tchad			

OM

Oman			

TG

Togo			

PA

Panama			

TH

Thailand			

PE

Peru			

TJ

Tadsjikistan		

PF

Fransk Polynesia		

TK

Tokelau			

PG

Papua Ny-Guinea		

TL

Øst-Timor			

PH

Filippinene			

TM

Turkmenistan		

PK

Pakistan			

TN

Tunisia			

MA

Marokko			

PL

Polen			

TO

Tonga			

MD

Moldova (Republikken Moldova)

PN

Pitcairn			

TR

Tyrkia			

MG

Madagaskar		

PR

Puerto Rico		

TT

Trinidad og Tobago		

MH

Marshalløyene		

PS

Det okkuperte palestinske området

TV

Tuvalu			

MK

Den
tidligere
jugoslaviske
republikken Makedonia

PT

Portugal			

TW

Den kinesiske provinsen Taiwan

ML

Mali			

PW

Palau			

TZ

MM

Myanmar			

PY

Paraguay			

Tanzania
(Forbundsrepublikken
Tanzania)			

Qatar			

Ukraina			

Mongolia			

QA

UA

MN

Romania			

Uganda			

Macao			

RO

UG

MO

Russland (Den russiske føderasjon)

De forente staters mindre randøyer

Nordre Marianene		

RU

UM

MP

Rwanda			

De forente stater		

Martinique			

RW

US

MQ

Saudi-Arabia		

Uruguay		

Mauritania			

SA

UY

MR

Salomonøyene		

Usbekistan		

Montserrat			

SB

UZ

MS
MT

Malta			

SC

Seychellene		

VA

Vatikanstaten		

MU

Mauritius			

SD

Sudan			

VC

Saint Vincent og Grenadinene

MV

Maldivene			

SE

Sverige			

VE

Venezuela		

MW

Malawi			

SG

Singapore			

VG

De britiske Jomfruøyene

MX

Mexico			

SH

St. Helena			

VI

De amerikanske Jomfruøyene

MY

Malaysia			

SI

Slovenia			

VN

Vietnam		

MZ

Mosambik			

SK

Slovakia			

VU

Vanuatu		

NA

Namibia			

SL

Sierra Leone		

WF

Wallis- og Futunaøyene

NC

Ny-Caledonia		

SM

San Marino		

WS

Samoa		

NE

Niger			

SN

Senegal		

YE

Yemen		

NF

Norfolkøya			

SO

Somalia		

YT

Mayotte		

NG

Nigeria			

SR

Surinam		

ZA

Sør-Afrika		

NI

Nicaragua			

ST

São Tomé og Príncipe		

ZM

Zambia		

NL

Nederland			

SV

El Salvador		

ZW

Zimbabwe		

(1)

Denne foreløpige koden foregriper på ingen måte landets endelige betegnelse, som vil bli fastsatt etter avslutningen av de forhandlinger som for tiden føres innenfor
rammene av FN.
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Fordeling etter næring: nivåer
Nivå 1

Nivå 2
NACE rev. 1

BERGVERKSDRIFT OG
UTVINNING

JORDBRUK OG SKOGBRUK, FISKE

Næringshovedområde A og B

BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING

Næringshovedområde C

Herunder:

INDUSTRI

Utvinning av råolje og naturgass

Næring 11

INDUSTRI

Næringshovedområde D

Næringsmidler

Næringsområde DA

Tekstil- og bekledningsvarer

Næringsområde DB

Trevarer, forlagsvirksomhet og grafisk produksjon

Næringsområde DD
og DE

Tekstilvarer, trevarer, forlagsvirksomhet og grafisk virksomhet: IALT

Raffinerte petroleumsprodukter,
kjemikalier og kjemiske produkter,
gummi- og plastprodukter

Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter og annen behandling

Næring 23

Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter

Næring 24

Produksjon av gummi- og plastprodukter

Næring 25

Raffinerte petroleumsprodukter, kjemikalier og kjemiske produkter, gummi- og
plastprodukter: I ALT
Metallvarer

Næringsområde DJ

Maskiner og utstyr

Næring 29

Metallvarer, maskiner og utstyr: I ALT

Kontor- og datamaskiner,
radioutstyr, fjernsynsutstyr og annet
kommunikasjonsutstyr

Motorvogner og andre
transportmidler

Kontor- og datamaskiner

Næring 30

Radio-, fjernsyns- og annet kommunikasjonsutstyr

Næring 32

Kontor- og datamaskiner, radioutstyr, fjernsynsutstyr og annet
kommunikasjonsutstyr: I ALT
Motorvogner

Næring 34

Andre transportmidler

Næring 35

Motorvogner og andre transportmidler: I ALT
Annen produksjon

ELEKTRISITETS-, GASS- OG
VANNFORSYNING

ELEKTRISITETS-, GASS- OG VANNFORSYNING

Næringshovedområde E

BYGGE- OG
ANLEGGSVIRKSOMHET

BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET

Næringshovedområde F

TJENESTER I ALT

TJENESTER I ALT

HANDEL OG REPARASJON

HANDEL OG REPARASJON

Næringshovedområde G

Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorvogner. Detaljhandel med
drivstoff til motorvogner

Næring 50

Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner

Næring 51

Detaljhandel, unntatt med motorvogner. Reparasjon av husholdningsvarer og
varer til personlig bruk

Næring 52
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HOTELL- OG
RESTAURANTVIRKSOMHET

HOTELL- OG RESTAURANTVIRKSOMHET

Næringshovedområde H

TRANSPORT, LAGRING OG
KOMMUNIKASJON

TRANSPORT, LAGRING OG KOMMUNIKASJON

Næringshovedområde I

Transport og lagring

Næring 60, 61,
62, 63

Landtransport og rørtransport

Næring 60

Sjøtransport

Næring 61

Lufttransport

Næring 62

Tjenester tilknyttet transport og reisebyråvirksomhet

Næring 63

Post og telekommunikasjoner

Næring 64

Post- og distribusjonsvirksomhet

Næringshovedgruppe 641

Telekommunikasjoner

Næringshovedgruppe 642

FINANSIELL TJENESTEYTING OG FORSIKRING

Næringshovedområde J

Finansiell tjenesteyting, unntatt forsikring og pensjonskasser

Næring 65

Forsikring og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig
forvaltning

Næring 66

Hjelpevirksomhet for finansiell tjenesteyting

Næring 67

OMSETNING OG DRIFT AV FAST EIENDOM

Næringshovedområde K, Næring
70

UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR UTEN PERSONELL. UTLEIE AV
HUSHOLDNINGSVARER OG VARER TIL PERSONLIG BRUK

Næringshovedområde K, Næring
71

DATABEHANDLINGSVIRKSOMHET

DATABEHANDLINGS-VIRKSOMHET

Næringshovedområde K, Næring
72

FORSKNING OG
UTVIKLINGSARBEID

FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID

Næringshovedområde K, Næring
73

ANNEN
FORRETNINGSMESSIG
TJENESTEYTING

ANNEN FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING

Næringshovedområde K, Næring
74

Juridisk tjenesteyting, regnskap, markedsundersøkelser, rådgivning

Næringshovedgruppe 741

Juridisk tjenesteyting

Undergruppe 7411

Regnskap, revisjon og skatterådgivning

Undergruppe 7412

Markeds- og opinionsundersøkelser

Undergruppe 7413

Bedriftsrådgivning

Undergruppe 7414,
7415

Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet

Næringshovedgruppe 742

Annonse- og reklamevirksomhet

Næringshovedgruppe 744

Forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Næringshovedgruppe 743, 745,
746, 747, 748

FINANSIELL
TJENESTEYTING OG
FORSIKRING
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Fritidsvirksomhet,
kulturell
tjenesteyting og sport

UNDERVISNING

Næringshovedområde M

HELSE- OG SOSIALTJENESTER

Næringshovedområde N

AVLØPS- OG RENOVASJONSVIRKSOMHET

Næringshovedområde O,
Næring 90

INTERESSEORGANISASJONER IKKE NEVNT ANNET STED

Næringshovedområde O,
Næring 91

Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport

Næringshovedområde O, Næring
92

Film og video, radio og fjernsyn, annen underholdningsvirksomhet

Næringshovedgruppe 921, 922,
923

Nyhetsbyråer

Næringshovedgruppe 924

Drift av biblioteker, arkiver, museer og andre kulturetablissementer

Næringshovedgruppe 925

Sport og idrett og annen fritidsvirksomhet

Næringshovedgruppe 926, 927

ANNEN PERSONLIG TJENESTEYTING

Næringshovedområde O, Næring
93

Ikke fordelt
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VEDLEGG II
DEFINIsjoner
nevnt i artikkel 10

VARER (kODE 100)

Varekomponenten i betalingsbalansens løpende poster omfatter flyttbare varer som skifter eier (mellom hjemmehørende
personer og ikke-hjemmehørende personer). Disse varene bør måles i markedsverdi på grunnlag av pris fob. Unntak fra
regelen om eierskifte (transaksjoner i disse postene registreres i varer) omfatter: varer under finansiell leasing, varer
som overføres mellom et morforetak og en filial og visse varer for bearbeiding. Varehandel innenfor EU: partnerstaten
bør defineres etter avsenderprinsippet. Omfatter alminnelige handelsvarer, varer for bearbeiding, reparasjon av varer,
varer som kjøpes i havner av transportører samt ikke-monetært gull.

TJENESTER (KODE 200)

Transport (kode 205)

Omfatter alle transporttjenester som ytes av hjemmehørende enheter i en økonomi til hjemmehørende enheter i en
annen økonomi, og som omfatter persontransport, varebevegelse (gods), leie (chartring) av transportmidler med
mannskap og tilknyttede tjenester og støttetjenester.

Sjøtransport (kode 206)

Omfatter alle sjøtransporttjenester. Inndeles i: sjøtransport av passasjerer (kode 207), sjøtransport av gods (kode 208)
og annen sjøtransport (kode 209).

Lufttransport (kode 210)

Omfatter alle lufttransporttjenester. Inndeles i: lufttransport av passasjerer (kode 211), lufttransport av gods (kode 212)
og annen lufttransport (kode 213).

Annen transport (kode 214)

Omfatter alle transporttjenester unntatt sjøtransport og lufttransport. Inndeles i: annen transport av passasjerer (kode
215), annen transport av gods (kode 216) og annen transport –annet (kode 217).

Annen transport (kode 214) inndeles videre i:

Romfart (kode 218)

Kommersielle foretaks oppskyting av satellitter på vegne av satellitteierne (f.eks. teleforetak) og andre operasjoner
som utføres av operatører av romfartsutstyr, f.eks. transport av varer og personer i forbindelse med vitenskapelige
forsøk. Omfatter også romfart med passasjerer og betalinger fra en økonomi for å ta hjemmehørende personer i denne
økonomien om bord på en annen økonomis romfartøy.
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Jernbanetransport (kode 219)

Omfatter transport med tog. Inndeles videre i jernbanetransport av passasjerer (kode 220), jernbanetransport av gods
(kode 221) og annen jernbanetransport (kode 222).

Veitransport (kode 223)

Omfatter transport med lastebil, buss og turvogn. Inndeles videre i veitransport av passasjerer (kode 224), veitransport
av gods (kode 225) og annen veitransport (kode 226).

Transport på innlands vannveier (kode 227)

Gjelder internasjonal transport på elver, kanaler og sjøer. Omfatter et lands indre vannveier og vannveier som er felles
for to eller flere land. Inndeles videre i persontransport på innlands vannveier (kode 228), godstransport på innlands
vannveier (kode 229) og annen transport på innlands vannveier (kode 230).

Rørtransport og overføring av elektrisitet (kode 231)

Omfatter internasjonal varetransport via rørledninger. Omfatter også avgifter for overføring av elektrisitet når
overføringen er atskilt fra produksjonen og distribusjonen. Omfatter ikke selve elektrisitetsforsyningen og forsyningen
av petroleum og beslektede produkter, vann og andre varer som leveres via rørledninger. Omfatter heller ikke
distribusjon av elektrisitet, vann, gass og andre petroleumsprodukter (grupperes under andre forretningstjenester (kode
284)).

Andre hjelpe- og tilleggstjenester tilknyttet transport (kode 232)

Andre hjelpe- og tilleggstjenester tilknyttet transport omfatter alle andre transporttjenester som ikke grupperes under
noen av kategoriene av transporttjenester angitt ovenfor.

Reiser (kode 236)

Reiser omfatter hovedsakelig varer og tjenester som reisende erverver i en økonomi under opphold av mindre enn ett
års varighet. Varene og tjenestene kjøpes av eller på vegne av den reisende, eller ytes uten vederlag (dvs. som gave) til
den reisende til eget bruk eller til å gi bort. Omfatter ikke transport av reisende innenfor økonomiene de besøker, når slik
transport ytes av utenlandske transportører i den aktuelle økonomien som besøkes, og heller ikke internasjonal transport
av reisende, ettersom begge disse tjenestene grupperes under persontransporttjenester under transport. Omfatter heller
ikke varer som kjøpes av en reisende for videresalg i den reisendes egen økonomi eller i en annen økonomi. Reiser
inndeles ytterligere i forretningsreiser (kode 237) og private reiser (kode 240).

Forretningsreiser (kode 237)

Forretningsreiser omfatter varer og tjenester som erverves av den forretningsreisende. Omfatter også erverv av varer
og tjenester til eget bruk fra sesongarbeidere, grensearbeidere og andre arbeidere som ikke er hjemmehørende i den
økonomien der de er ansatt, og hvis arbeidsgivere er hjemmehørende i den aktuelle økonomien. Forretningsreiser
inndeles ytterligere i sesong- og grensearbeideres utgifter (kode 238) og andre forretningsreiser (kode 239).
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Sesong- og grensearbeideres utgifter (kode 238)

Omfatter erverv av varer og tjenester til eget bruk av sesongarbeidere, grensearbeidere og andre arbeidere som ikke er
hjemmehørende i økonomien de er ansatt i, og hvis arbeidsgiver er hjemmehørende i den aktuelle økonomien.

Andre forretningsreiser (kode 239)

Omfatter alle forretningsreiser (kode 237) som ikke grupperes under sesong- og grensearbeideres utgifter (kode 238).

Private reiser (kode 240)

Private reiser omfatter varer og tjenester som erverves av reisende som reiser til utlandet for andre formål enn
forretninger, f.eks. ferie, deltaking i fritidsvirksomhet eller kulturaktiviteter, besøk hos slekt og venner, pilegrimsreiser
og reiser i studieøyemed og av helsemessige grunner. Private reiser (kode 240) inndeles i tre undergrupper: Kostnader
knyttet til helse (kode 241), kostnader knyttet til utdanning (kode 242) og andre private reiser (kode 243).

Kostnader knyttet til helse (kode 241)

Med dette menes de samlede kostnadene til personer som reiser av medisinske årsaker.

Kostnader knyttet til utdanning (kode 242)

Med dette menes studentenes samlede kostnader.

Andre private reiser (kode 243)

Omfatter alle private reiser (kode 240) som ikke grupperes under kostnader knyttet til helse (kode 241) eller under
kostnader knyttet til utdanning (kode 242).

Andre tjenester (kode 981)

Alle tjenester (kode 200) som ikke grupperes under transport (kode 205) eller under reiser (kode 236).

Kommunikasjonstjenester (kode 245)

Omfatter post- og budtjenester (kode 246) og telekommunikasjonstjenester (kode 247).

Post- og budtjenester (kode 246)

Omfatter posttjenester (kode 958) og budtjenester (kode 959).
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Posttjenester (kode 958)

Omfatter poste restante-tjenester, telegramtjenester og postkontortjenester, f.eks. frimerkesalg, postanvisninger osv.
Posttjenester ytes ofte, men ikke utelukkende, av det nasjonale postvesen. Posttjenester omfattes av internasjonale
avtaler, og strømmene mellom operatører fra forskjellige økonomier skal registreres i bruttoverdi.

Budtjenester (kode 959)

Budtjenester er rettet mot ekspresslevering og dør-til-dør-levering. Budene kan bruke egne, felles private eller
offentlige transportmidler for å yte slike tjenester. Omfatter ekspresstjenester, herunder f.eks. henting på bestilling eller
tidsbestemt levering.

Telekommunikasjonstjenester (kode 247)

Omfatter overføring av lyd, bilder eller annen informasjon via telefon, teleks, telegram, radio eller fjernsynskabel og
kringkasting, satellitter, e-post, telefaks osv., herunder nettjenester, telekonferansetjenester og støttetjenester. Omfatter
ikke verdien av den overførte informasjonen. Omfatter også mobiltelefontjenester, Internett stamnett-tjenester og
direktekoplede tilgangstjenester, herunder levering av Internett-tilgang.

Bygge- og anleggstjenester (kode 249)

Omfatter bygge- og anleggsvirksomhet i utlandet (kode 250) og bygge- og anleggsvirksomhet i den rapporterende
økonomien (kode 251).

Bygge- og anleggsvirksomhet i utlandet (kode 250)

Omfatter bygge- og anleggstjenester som foretak som er hjemmehørende i den rapporterende økonomien, yter til ikkehjemmehørende personer (kredit), og varer og tjenester som disse foretakene kjøper i vertsøkonomien (debet).

Bygge- og anleggsvirksomhet i den rapporterende økonomien (kode 251)

Omfatter bygge- og anleggstjenester som foretak som ikke er hjemmehørende i den rapporterende økonomien, yter til
personer som er hjemmehørende i den aktuelle økonomien (debet), og varer og tjenester som disse ikke-hjemmehørende
foretakene kjøper i den rapporterende økonomien (kredit).

Forsikringstjenester (kode 253)

Omfatter forskjellige former for forsikringstjenester som forsikringsselskaper som er hjemmehørende i den aktuelle
økonomien, yter til ikke-hjemmehørende personer, og omvendt. Verdien av disse tjenestene anslås eller fastsettes
som administrasjonsgebyrene som inngår i de samlede premiene, snarere enn som premienes samlede verdi. Omfatter
livsforsikring og pensjonskasser (kode 254), fraktforsikring (kode 255), annen direkte forsikring (kode 256),
gjenforsikring (kode 257) og tilknyttede tjenester (kode 258).

Livsforsikring og pensjonskasser (kode 254)

Livsforsikringstakere, både ved forsikring med og uten overskuddsdeling, foretar regelmessige innbetalinger til
forsikringsgiver (bare én innbetaling kan forekomme), som til gjengjeld forplikter seg til å betale forsikringstaker et
avtalt minstebeløp eller en livrente på en bestemt dato eller ved forsikringstakers død, dersom denne inntreffer tidligere.
Tidsbestemt livsforsikring der det utbetales en ytelse ved død, men ellers ikke, er en form for direkte forsikring som
ikke inngår her, men grupperes under annen direkte forsikring (kode 256).
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Pensjonskasser er særlige fond som er opprettet for å gi inntekt ved pensjon for bestemte grupper av arbeidstakere. De
organiseres og styres av private eller offentlige arbeidsgivere eller av arbeidsgivere og deres arbeidstakere i fellesskap.
De finansieres gjennom bidrag fra arbeidsgiveren og/eller arbeidstakerne og gjennom formuesinntekter av fondets
eiendeler, og de foretar også egne finansielle transaksjoner. De omfatter ikke trygdeordninger som er organisert for
store deler av samfunnet, og som er pålagt, kontrollert eller finansiert av offentlig forvaltning. Omfatter også forvaltning
av pensjonskasser. I forbindelse med pensjonskasser betegnes «premier» normalt som «bidrag» og «erstatninger» som
«ytelser».

Fraktforsikring (kode 255)

Gjelder forsikring av varer som eksporteres eller importeres, der grunnlaget svarer til varenes verdi fob og transport
av disse.

Annen direkte forsikring (kode 256)

Annen direkte forsikring omfatter alle andre former for skadeforsikring. Omfatter tidsbestemt livsforsikring,
ulykkesforsikring og sykeforsikring (med mindre disse ytes som del av en offentlig trygdeordning), sjø-, luftfarts- og
annen transportforsikring, brannforsikring og annen eiendomsforsikring, forsikring mot økonomisk tap, alminnelig
ansvarsforsikring og annen forsikring, f.eks. reiseforsikring og gjelds- og kredittforsikring.

Gjenforsikring (kode 257)

Gjenforsikring betyr at deler av forsikringsrisikoen overdras til andre, ofte spesialiserte operatører, mot en tilsvarende
andel av premieinntektene. Gjenforsikringstransaksjoner kan være knyttet til forsikringspakker som innebærer
forskjellige typer risiko.

Tilknyttede tjenester (kode 258)

Omfatter transaksjoner som er nært forbundet med forsikring og pensjonskasser. Omfatter agenters provisjoner,
forsikringsmeglertjenester og forsikringsagenttjenester, rådgivning i forbindelse med forsikring og pensjon, vurderingsog takseringstjenester, aktuartjenester, bergingsadministrasjon, kontroll- og tilsynstjenester i forbindelse med
erstatninger samt innkrevingstjenester.

Finansielle tjenester (kode 260)

Finansielle tjenester omfatter finansielle tjenester og tilknyttede tjenester, unntatt tjenester som ytes av
livsforsikringsselskaper og pensjonskasser (som inngår i livsforsikring og pensjonskasser), samt andre forsikringstjenester
som formidles mellom hjemmehørende personer og ikke-hjemmehørende personer. Slike tjenester kan utføres
av banker, børser, faktoringselskaper, kredittkortselskaper og andre foretak. Omfatter tjenester i forbindelse med
transaksjoner med finansielle instrumenter samt andre tjenester knyttet til finansiell virksomhet, f.eks. rådgivning,
oppbevaring og kapitalforvaltning.

Databehandlings- og informasjonstjenester (kode 262)

Omfatter databehandlingstjenester (kode 263) og informasjonstjenester (kode 264).
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Databehandlingstjenester (kode 263)

Består av tjenester knyttet til maskinvare og programvare samt databehandlingstjenester. Omfatter rådgivning i forbindelse
med maskinvare og programvare samt installering av dette; vedlikehold og reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr;
gjenoppretting etter datahavari, rådgivning og bistand i forbindelse med forvaltning av databehandlingsressurser;
analyse, utforming og programmering av driftsklare systemer (herunder utarbeiding og utforming av nettsider) og
teknisk rådgivning i forbindelse med programvare; utvikling, produksjon, levering og dokumentasjon av skreddersydd
programvare, herunder operativsystemer laget på bestilling for bestemte brukere; systemvedlikehold og andre
støttetjenester, f.eks. opplæring som en del av rådgivningen; databehandlingstjenester, f.eks. innlesing av data,
tabulering og behandling på tidsdelingsbasis; webhotelltjenester (dvs. levering av tjenerplass på Internett til kundens
hjemmesider); forvaltning av dataressurser.

Informasjonstjenester (kode 264)

Omfatter nyhetsbyråtjenester (kode 889) og andre informasjonstjenester (kode 890).

Nyhetsbyråtjenester (kode 889)

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

Andre informasjonstjenester (kode 890)

Omfatter databasetjenester – utforming av databaser, lagring av data og formidling av data og databaser (herunder
katalogtjenester og adresselister) – både direktekoplet og via magnetiske, optiske eller trykte medier samt nettportaler
(søketjenester som finner internettadresser for kunder ved inntasting av søkeord). Omfatter også direkte, individuelle
abonnementer på aviser og tidsskrifter som leveres per post, ved elektronisk overføring eller på annen måte.

Royalties og lisensavgifter (kode 266)

Omfatter franchising og tilsvarende rettigheter (kode 891) og andre royalties og lisensavgifter (kode 892).

Franchising og tilsvarende rettigheter (kode 891)

Omfatter internasjonale betalinger og inntekter i forbindelse med franchising samt royalties som betales for bruk av
registrerte varemerker.

Andre royalties og lisensavgifter (kode 892)

Omfatter internasjonale betalinger og inntekter av tillatt bruk av immaterielle, ikke-produserte, ikke-finansielle
eiendeler og eiendomsretter (f.eks. patenter, opphavsretter og industriprosesser og industridesign) samt bruk i henhold
til lisensavtaler av produserte originaler eller prototyper (f.eks. manuskripter, datamaskinprogrammer samt filmverker
og lydopptak).
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Andre forretningstjenester (kode 268)

Omfatter internasjonal mellomhandel med varer (merchanting) og andre handelstilknyttede tjenester (kode 269),
operasjonell leasing (kode 272) og andre forretningstjenester, faglig bistand og tekniske tjenester (kode 273).

Internasjonal mellomhandel med varer (merchanting) og andre handelstilknyttede tjenester (kode 269)

Omfatter internasjonal mellomhandel med varer (merchanting) (kode 270) og andre handelstilknyttede tjenester
(kode 271).

Internasjonal mellomhandel med varer (merchanting) (kode 270)

Med internasjonal mellomhandel med varer (merchanting) menes en transaksjon der en person hjemmehørende i den
rapporterende økonomien kjøper en vare av en person som ikke er hjemmehørende i den aktuelle økonomien, og
selger varen videre til en annen ikke-hjemmehørende person, uten av varen krysser grensene til den rapporterende
økonomien.

Andre handelstilknyttede tjenester (kode 271)

Omfatter provisjoner for vare- og tjenestetransaksjoner mellom (a) forhandlere, råvaremeglere, valutahandlere og
kommisjonærer som er hjemmehørende i økonomien, og (b) personer som ikke er hjemmehørende i økonomien.

Operasjonell leasing (kode 272)

Omfatter leasing (utleie) og chartring av skip, luftfartøyer og transportmateriell som f.eks. jernbanevogner, containere
og rigger, uten besetning, mellom hjemmehørende personer og ikke-hjemmehørende personer.

Andre forretningstjenester, faglig bistand og tekniske tjenester (kode 273)

Omfatter juridiske tjenester, regnskapsvirksomhet, bedriftsrådgivning og public relations-tjenester (kode 274),
reklamevirksomhet, markedsundersøkelse og meningsmåling (kode 278), forskning og utvikling (kode 279),
arkitektvirksomhet, ingeniørvirksomhet og andre tekniske tjenester (kode 280), tjenester tilknyttet landbruk,
bergverksdrift og bearbeiding på stedet (kode 281), andre forretningstjenester (kode 284) og tjenester mellom
tilknyttede foretak ikke nevnt annet sted (kode 285).

Juridiske tjenester, regnskapsvirksomhet, bedriftsrådgivning og public relations-tjenester (kode 274)

Omfatter juridiske tjenester (kode 275), regnskapsvirksomhet, revisjon, regnskapsføring og skatterådgivning (kode
276) og bedriftsrådgivning og public relations-tjenester (kode 277).

Juridiske tjenester (kode 275)

Omfatter juridisk rådgivning og representasjon i rettssaker og i saker i domstolslignende nemnder og styrer, utarbeiding
av juridiske dokumenter, rådgivning i forbindelse med bekreftelse av dokumenter samt tjenester i forbindelse med
depositum og forlik.
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Regnskapsvirksomhet, revisjon, regnskapsføring og skatterådgivning (kode 276)

Omfatter registrering av kommersielle transaksjoner for foretak og andre, gjennomgåelse av regnskapsføring og
regnskaper, skatteplanlegging og -rådgivning for foretak og utarbeiding av skattedokumenter.

Bedriftsrådgivning og public relations-tjenester (kode 277)

Omfatter rådgivning, veiledning og bistand til foretak med hensyn til forretningspolitikk og ‑strategi og overordnet
planlegging, strukturering og styring av en organisasjon. Omfatter forvaltningsrevisjon, markedsstyring, menneskelige
ressurser, produksjonsstyring og rådgivning innen prosjektledelse; og rådgivning, veiledning og praktiske tjenester med
henblikk på å bedre foretakenes omdømme og deres forhold til institusjonene og allmennheten.

Reklamevirksomhet, markedsundersøkelse og meningsmåling (kode 278)

Tjenester som ytes mellom hjemmehørende personer og ikke-hjemmehørende personer. Omfatter reklamebyråers
utforming, utarbeiding og markedsføring av annonser, plassering av reklame i medier, herunder kjøp og salg
av annonseplass, utstilling på messer, tiltak for å fremme salget av produkter i utlandet, markedsundersøkelser,
markedsføring over telefon samt meningsmålinger om forskjellige emner.

Forskning og utvikling (kode 279)

Omfatter tjenester som ytes mellom hjemmehørende personer og ikke-hjemmehørende personer i forbindelse med
grunnforskning, anvendt forskning og forsøk i forbindelse med utvikling av nye produkter og prosesser.

Arkitektvirksomhet, ingeniørvirksomhet og andre tekniske tjenester (kode 280)

Omfatter tjenester som ytes mellom hjemmehørende personer og ikke-hjemmehørende personer, og som har tilknytning
til de arkitektoniske sidene ved byplanlegging og andre utviklingsprosjekter, planlegging og prosjektering av samt
tilsyn med demninger, broer, lufthavner, nøkkelferdige prosjekter osv., landmåling, kartografi, produktprøving og
sertifisering samt teknisk inspeksjon.

Tjenester tilknyttet landbruk, bergverksdrift og bearbeiding på stedet (kode 281)

Omfatter avfallsbehandling og forurensningsbekjempelse (kode 282) og landbruk, bergverksdrift og annen bearbeiding
på stedet (kode 283).

Avfallsbehandling og forurensningsbekjempelse (kode 282)

Omfatter behandling av radioaktivt og annet avfall, fjerning av forurenset jord, forurensingsbekjempelse, herunder
oljeutslipp, gjenoppretting av landskap etter bergverksvirksomhet samt dekontaminering og rengjøring. Omfatter også
alle andre tjenester i forbindelse med miljørensing eller gjenoppretting av miljøet.
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Landbruk, bergverksdrift og annen bearbeiding på stedet (kode 283)

Omfatter:

a) Tjenester tilknyttet landbruk, f.eks. utleie av landbruksmaskiner med fører, innhøsting, behandling av avlinger,
skadedyrbekjempelse, oppstalling og passing av dyr samt avl. Omfatter også tjenester tilknyttet jakt, innfanging,
skogbruk og fiske.

b) Tjenester som ytes på olje- og gassfelter, herunder boring, montering, reparasjon og demontering av boretårn,
sementering av rør til olje- og gassbrønner. Omfatter også tjenester i forbindelse med prospektering og leting etter
mineralressurser, utvinningsteknikker og geologiske undersøkelser.

c) Andre bearbeidingstjenester på stedet, herunder bearbeiding på stedet eller behandling av varer som er importert
uten eierskifte, og som bearbeides, men ikke reeksporteres til avsenderstaten (men i stedet selges i økonomien der
bearbeidingen finner sted, eller selges til en annen økonomi), eller omvendt.

Andre forretningstjenester (kode 284)

Omfatter tjenestetransaksjoner mellom hjemmehørende personer og ikke-hjemmehørende personer, f.eks. formidling
av arbeidskraft, etterforskning og vakttjenester, oversetting og tolking, fotografvirksomhet, rengjøring av bygninger,
tjenester i forbindelse med omsetning og drift av fast eiendom som ytes til foretak, og eventuelle andre forretningstjenester
som ikke grupperes under noen av de ovennevnte forretningstjenestene.

Tjenester mellom tilknyttede foretak, ikke nevnt annet sted (kode 285)

Dette er en restkategori. Den omfatter betalinger mellom tilknyttede foretak for tjenester som ikke hører under en
annen kategori. Omfatter betalinger fra filialer, datterforetak og assosierte foretak til deres morselskap eller andre
tilknyttede foretak, som utgjør bidrag til filialenes, datterforetakenes og de assosierte foretakenes alminnelige
administrasjonskostnader (til planlegging, organisering og styring) samt refusjon av kostnader som er dekket direkte av
morselskapene. Omfatter også transaksjoner mellom morselskaper og deres filialer, datterforetak og assosierte foretak
for å dekke alminnelige kostnader.

Personlige tjenester, kulturtjenester og tjenester i forbindelse med fritidsvirksomhet (kode 287)

Omfatter audiovisuelle tjenester og tilknyttede tjenester (kode 288) og andre personlige tjenester, kulturtjenester og
tjenester i forbindelse med fritidsvirksomhet (kode 289).

Audiovisuelle tjenester og tilknyttede tjenester (kode 288)

Omfatter tjenester og betaling for disse tjenestene i forbindelse med produksjon av kinematografisk film (på film
eller video), radio- og fjernsynsprogrammer (direktesendt eller i opptak) samt musikkopptak. Omfatter inntekter
eller betaling for leie, honorarer mottatt av skuespillere, regissører og produsenter som er hjemmehørende i den
rapporterende økonomien, for produksjoner i utlandet (eller mottatt av ikke-hjemmehørende personer for arbeid
utført i den rapporterende økonomien), honorarer for distribusjonsrettigheter som er solgt til mediene for et begrenset
antall framvisninger i bestemte områder, og tilgang til krypterte fjernsynskanaler (f.eks. kabelfjernsynstjenester).
Omfatter også honorarer til skuespillere, regissører og produsenter som deltar i teater- eller musikkproduksjoner,
idrettsarrangementer, sirkusforestillinger og andre tilsvarende forestillinger samt honorarer for distribusjonsrettigheter
(for fjernsyn, radio og film) for slik virksomhet.
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Andre personlige tjenester, kulturtjenester og tjenester i forbindelse med fritidsvirksomhet (kode 289)

Omfatter undervisning (kode 895), helsetjenester (kode 896) og andre personlige tjenester, kulturtjenester og tjenester
i forbindelse med fritidsvirksomhet, ikke nevnt annet sted (kode 897).

Undervisning (kode 895)

Omfatter tjenester mellom hjemmehørende personer og ikke-hjemmehørende personer i forbindelse med undervisning,
f.eks. korrespondansekurs og undervisning via fjernsyn eller Internett samt tjenester som ytes av lærere osv. direkte i
vertsøkonomiene.

Helsetjenester (kode 896)

Omfatter tjenester som ytes av leger, sykepleiere og paramedisinsk og lignende personell, samt laboratorietjenester og
tilsvarende tjenester, enten tjenestene ytes på avstand eller på stedet. Omfatter ikke reisendes kostnader i forbindelse
med undervisning og helse (grupperes under reiser).

Andre typer av personlige tjenester, kulturtjenester og tjenester i forbindelse med fritidsvirksomhet (kode 897)

Dette er en restkategori som omfatter andre personlige tjenester, kulturtjenester og tjenester i forbindelse med
fritidsvirksomhet (kode 289) som ikke grupperes under undervisning (kode 895) og helsetjenester (kode 896).

Offentlige tjenester ikke nevnt annet sted (kode 291)

Dette er en restkategori som omfatter transaksjoner i forbindelse med tjenester som ytes av offentlig forvaltning (og
av internasjonale organisasjoner), og som ikke inngår i noen av de andre gruppene i Extended Balance of Payments
Services classification (EBOPS). Omfatter alle transaksjoner (både i varer og tjenester) som ambassader, konsulater,
militære enheter og forsvarsorganer har med hjemmehørende personer i økonomier der ambassadene, konsulatene,
de militære enhetene og forsvarsorganene befinner seg, og alle transaksjoner med andre økonomier. Omfatter
ikke transaksjoner med personer i hjemmeøkonomien som ambassadene, konsulatene, de militære enhetene og
forsvarsorganene representerer, og transaksjoner i disse ambassadenes og konsulatenes butikker og postkontorer.

Denne posten inndeles i tjenestetransaksjoner foretatt av ambassader og konsulater (kode 292), tjenestetransaksjoner
foretatt av militære enheter og forsvarsorganer (kode 293) og andre offentlige tjenester (kode 294).

inntekter (kode 300)

Inntekter omfatter to typer av transaksjoner mellom hjemmehørende personer og ikke-hjemmehørende personer:
(i) transaksjoner som omfatter betaling til lønnstakere som ikke er hjemmehørende (f.eks. grensearbeidere,
sesongarbeidere og andre korttidsarbeidere), og (ii) transaksjoner som omfatter inntekter og betalinger i forbindelse
med formuesinntekter av utenlandske finansielle eiendeler og forpliktelser.
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Betaling til lønnstakere (kode 310)

Betaling til lønnstakere omfatter lønn og andre ytelser, i kontanter eller i naturalier, som opptjenes av enkeltpersoner i en
annen økonomi enn den de er hjemmehørende i, for arbeid som utføres for (og betales av) hjemmehørende i den aktuelle
økonomien. Omfatter også avgifter som innbetales av arbeidsgiverne på vegne av arbeidstakerne til trygdeordninger
eller til private forsikringer eller pensjonskasser (fondsbaserte eller ikke) for å sikre ytelser til arbeidstakerne.

Formuesinntekter (kode 320)

Formuesinntekter er inntekter som framkommer ved eierskap av utenlandske finansielle eiendeler, og som
hjemmehørende personer i en økonomi skal betale til hjemmehørende personer i en annen økonomi. Formuesinntekter
omfatter renter, utbytte, utbetaling av overskudd fra filialer og direkte investorers andel av det tilbakeholdte
overskuddet til foretak som foretar direkte investering. Formuesinntekter bør inndeles etter direkte investeringer,
porteføljeinvesteringer og andre investeringer.

Inntekter av direkte investeringer (kode 330)

Inntekter av direkte investeringer, dvs. inntekter av aksjer og inntekter av gjeldsinstrumenter, omfatter inntekter som
tilfaller en direkte investor som er hjemmehørende i en økonomi, ved eierskap av direkte investeringskapital i et
foretak i en annen økonomi. Inntekter av direkte investeringer angis i nettoverdier for både direkte investeringer i
utlandet og i den rapporterende økonomien (dvs. aksjeinntekter og inntekter av gjeldsinstrumenter minus betalinger i
tilknytning til henholdsvis aksjeinntekter og inntekter av gjeldsinstrumenter). Aksjeinntekter inndeles ytterligere i (i)
inntekt til fordeling (utbytte og utdelt overskudd fra filialer) og (ii) reinvestert fortjeneste og ikke-utdelt overskudd fra
filialer. Inntekter av gjeldsinstrumenter består av renter i tilknytning til gjeld mellom selskapene, som skal betales til/
fra direkte investorer fra/til assosierte foretak i utlandet. Inntekter av ikke-deltakende preferanseaksjer behandles som
renteinntekter og ikke som utbytte, og inngår i inntekter av gjeldsinstrumenter.

Utbytte og utdelt overskudd fra filialer (kode 332)

Utbytte, herunder aksjeutbytte, er utdeling av fortjeneste i tilknytning til aksjer og andre former for andeler i
egenkapitalen til private foretak med selvstendig rettsevne, samvirkeforetak og offentlige foretak. Utdelt overskudd
kan være i form av utbytte av ordinære aksjer eller preferanseaksjer som eies av direkte investorer i assosierte foretak
i utlandet, eller omvendt.

Reinvestert fortjeneste og ikke-utdelt overskudd fra filialer (kode 333)

Reinvestert fortjeneste omfatter direkte investorers andel - i forhold til egenkapitalen - av (i) fortjeneste som ikke
utdeles som utbytte av utenlandske datterforetak og assosierte foretak, og (ii) fortjeneste som filialer og andre foretak
uten selvstendig rettsevne ikke utbetaler til direkte investorer. (Dersom denne delen av fortjenesten ikke er angitt, anses
all fortjeneste fra filialer per konvensjon som utdelt).

Inntekter av gjeldsinstrumenter (kode 334)

Inntekter av gjeldsinstrumenter består av renter, i tilknytning til gjeld mellom selskapene, som skal betales til/fra
direkte investorer fra/til assosierte foretak i utlandet. Inntekter av preferanseaksjer uten stemmerett behandles som
renteinntekter og ikke som utbytte, og inngår i inntekter av gjeldsinstrumenter.
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Egenkapital og reinvestert fortjeneste i utlandet (kode 506)

Egenkapital omfatter egenkapital i filialer, alle aksjer (med eller uten stemmerett) i datterforetak og assosierte
foretak (unntatt preferanseaksjer uten stemmerett, som behandles som gjeldsinstrumenter og inngår i annen direkte
investeringskapital) og andre kapitalinnskudd. Reinvestert fortjeneste består av den direkte investorens andel (i forhold
til den direkte andelen av egenkapitalen) av datterforetaks eller assosierte foretaks fortjeneste, som ikke utdeles som
utbytte, og fortjeneste fra filialer som ikke utbetales til den direkte investoren.

Egenkapital og reinvestert fortjeneste i den rapporterende økonomien (kode 556)

Egenkapital omfatter kapital i filialer, alle aksjer (med eller uten stemmerett) i datterforetak og assosierte foretak (unntatt
preferanseaksjer uten stemmerett, som behandles som gjeldsinstrumenter og inngår i annen direkte investeringskapital)
og andre kapitalinnskudd. Reinvestert fortjeneste består av den direkte investorens andel (i forhold til den direkte
andelen av egenkapitalen) av datterforetaks eller assosierte foretaks fortjeneste, som ikke utdeles som utbytte, og
fortjeneste fra filialer som ikke utbetales til den direkte investoren.

Inntekter av porteføljeinvesteringer (kode 339)

Inntekter av porteføljeinvesteringer omfatter inntekter av transaksjoner mellom hjemmehørende personer og
ikke-hjemmehørende personer, og stammer fra beholdninger av aksjer, obligasjoner og andre lånepapirer samt
pengemarkedsinstrumenter. Denne kategorien inndeles i inntekter av egenkapital (utbytte) og inntekter av
gjeldsinstrumenter (renter).

Inntekter av andre investeringer (kode 370)

Inntekter av andre investeringer omfatter hjemmehørende personers renteinntekter og rentebetalinger i tilknytning til
alle andre fordringer (eiendeler) og forpliktelser overfor ikke-hjemmehørende personer. Denne kategorien omfatter
også i prinsippet husholdningers beregnede inntekter av nettoformue i livsforsikringsreserver og pensjonskasser.
Renter av eiendeler omfatter renter av langsiktige og kortsiktige lån, av innskudd, av andre kommersielle og finansielle
fordringer og av en økonomis kreditorstilling i IMF. Renter av forpliktelser omfatter renter av lån, av innskudd og av
andre fordringer samt renter i tilknytning til anvendelse av kreditt og lån fra IMF. Omfatter også renter betalt til IMF
for fondets beholdning av særlige trekkrettigheter (SDR) i den generelle tilgangskontoen.

Løpende overføringer (kode 379)

Løpende overføringer er motposter til ensidige transaksjoner der en økonomisk enhet stiller en realressurs eller en
finansiell post til rådighet for en annen enhet uten å motta en realressurs eller en finansiell post som motytelse. Disse
ressursene forbrukes umiddelbart eller kort tid etter at overføringen har funnet sted. Løpende overføringer er alle
overføringer som ikke er kapital. Løpende overføringer klassifiseres som overføringer innen offentlig forvaltning og
overføringer innen andre sektorer, alt etter hvilken sektor i den rapporterende økonomien det dreier seg om.
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Overføringer innen offentlig forvaltning (kode 380)

Overføringer innen offentlig forvaltning omfatter løpende internasjonalt samarbeid og løpende overføringer,
kontantoverføringer eller naturaloverføringer, mellom offentlige forvaltninger i forskjellige økonomier, eller mellom
offentlig forvaltning og internasjonale organisasjoner.

Overføringer innen andre sektorer (kode 390)

Løpende overføringer mellom andre sektorer av en økonomi enn offentlig forvaltning og ikke-hjemmehørende
personer, omfatter overføringer mellom enkeltpersoner, mellom ikke-statlige institusjoner eller organisasjoner (eller
mellom førstnevnte og sistnevnte) eller mellom utenlandske institusjoner innen offentlig forvaltning og enkeltpersoner
eller ikke-statlige institusjoner.

Kapitalkonto (kode 994)

Kapitalkontoen omfatter alle transaksjoner som innebærer mottakelse eller betaling av kapitaloverføringer og
anskaffelse/avhending av ikke-produserte, ikke-finansielle eiendeler.

Finansiell konto (kode 995)

Den finansielle kontoen omfatter alle transaksjoner i forbindelse med overdragelse av eiendomsretten til en økonomis
utenlandske finansielle eiendeler og forpliktelser. Slike overdragelser omfatter stiftelse og innfrielse av fordringer på
resten av verden og omvendt. Alle komponenter klassifiseres etter investeringstype eller formål (direkte investeringer,
porteføljeinvesteringer, finansielle derivater, andre investeringer, reserveeiendeler).

DIREKTE INVESTERING (kode 500)

Direkte investering i/fra utlandet er den kategorien av internasjonal investering der en hjemmehørende enhet i en
økonomi (direkte investor) erverver langsiktige kapitalinteresser i et foretak som er hjemmehørende i en annen
økonomi enn investors (foretak som er gjenstand for direkte investering). «Langsiktig kapitalinteresse» innebærer
en langtidsforbindelse mellom den direkte investoren og foretaket samt at investor utøver en vesentlig innflytelse på
ledelsen av foretaket som er gjenstand for direkte investering. Direkte investering omfatter den opprinnelige transaksjon
mellom de to enhetene, dvs. transaksjonen som etablerer den direkte investeringsforbindelsen, og alle etterfølgende
transaksjoner mellom dem og innbyrdes mellom tilknyttede foretak, enten foretakene har selvstendig rettsevne eller
ikke.

Direkte investering i utlandet (kode 505)

Direkte investering klassifiseres primært på grunnlag av retning, hjemmehørende personers direkte investering i
utlandet og investeringer i den rapporterende økonomien foretatt av ikke-hjemmehørende personer.

Egenkapital (kode 510)

Egenkapital omfatter egenkapital i filialer, alle aksjer (med eller uten stemmerett) i datterforetak eller assosierte
foretak (unntatt preferanseaksjer uten stemmerett, som behandles som gjeldsinstrumenter og inngår i annen direkte
investeringskapital) og andre kapitalbidrag. Egenkapital omfatter også et erverv av aksjer av et foretak som er gjenstand
for direkte investering, i egen direkte investor.
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Reinvestert fortjeneste (kode 525)

Reinvestert fortjeneste består av den direkte investors andel (i forhold til den direkte andelen i egenkapitalen) av
datterforetakenes eller de assosierte foretakenes fortjeneste som ikke utdeles som utbytte, og fortjeneste fra filialer som
ikke utbetales til den direkte investoren. Denne reinvesterte fortjenesten registreres som inntekt med en motsvarende
kapitaltransaksjon.

Annen direkte investeringskapital (kode 530)

Annen direkte investeringskapital (eller gjeldstransaksjoner mellom foretak) omfatter lån og utlån av midler – herunder
gjeldsinstrumenter, leverandørkreditter og preferanseaksjer uten stemmerett (som behandles som gjeldsinstrumenter)
mellom direkte investorer og datterforetak, filialer og assosierte foretak. Gjeldsfordringer som foretaket som er
gjenstand for direkte investering, har overfor den direkte investoren, registreres også som direkte investeringskapital.

Direkte investering i den rapporterende økonomien (kode 555)

Direkte investering klassifiseres primært på grunnlag av retning, hjemmehørende personers direkte investering i
utlandet og investeringer i den rapporterende økonomien foretatt av ikke-hjemmehørende personer.

Egenkapital (kode 560)

Egenkapital omfatter egenkapital i filialer, alle aksjer (med eller uten stemmerett) i datterforetak eller assosierte
foretak (unntatt preferanseaksjer uten stemmerett, som behandles som gjeldsinstrumenter og inngår i annen direkte
investeringskapital) og andre kapitalbidrag. Egenkapital omfatter også et erverv av aksjer av et foretak som er gjenstand
for direkte investering, i egen direkte investor.

Reinvestert fortjeneste (kode 575)

Reinvestert fortjeneste består av den direkte investors andel (i forhold til den direkte andelen i egenkapitalen) av
datterforetakenes eller de assosierte foretakenes fortjeneste som ikke utdeles som utbytte, og fortjeneste fra filialer som
ikke utbetales til den direkte investoren. Denne reinvesterte fortjenesten registreres som inntekt med en motsvarende
kapitaltransaksjon.

Annen direkte investeringskapital (kode 580)

Annen direkte investeringskapital (eller gjeldstransaksjoner mellom foretak) omfatter lån og utlån av midler – herunder
gjeldsinstrumenter, leverandørkreditter og preferanseaksjer uten stemmerett (som behandles som gjeldsinstrumenter)
mellom direkte investorer og datterforetak, filialer og assosierte foretak. Gjeldsfordringer som foretaket som er
gjenstand for direkte investering, har overfor den direkte investoren, registreres også som direkte investeringskapital.

PORTEFØLJEINVESTERING (kode 600)

Porteføljeinvestering omfatter transaksjoner i egenkapital og gjeldsinstrumenter. Gjeldsinstrumenter inndeles i
obligasjoner og andre lånepapirer, pengemarkedsinstrumenter og finansielle derivater når derivatene medfører finansielle
fordringer og forpliktelser. I motsatt fall klassifiseres de enten som direkte investering eller som reserveeiendeler.
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Finansielle derivater (kode 910)
En kontrakt om finansielle derivater er et finansielt instrument som er knyttet til et annet bestemt finansielt instrument
eller en indikator eller en vare, som gjør det mulig å handle bestemte finansielle risikoer (f.eks. renterisiko, valutarisiko,
kursrisiko og vareprisrisiko, kredittrisiko osv.) selvstendig på de finansielle markedene.
ANNEN INVESTERING (kode 700)
Posten annen investering er en restkategori som omfatter alle finansielle transaksjoner som ikke inngår i direkte
investering, porteføljeinvestering, finansielle derivater eller reserveeiendeler.
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