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                                                REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 460/2009                 2010/EES/64/13 
 

frá 4. júní 2009 
 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna, alþjóðlegra 
reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því  
   er varðar túlkun alþjóðlegu túlkunarnefndarinnar um reikningsskil (IFRIC-túlkun) nr. 16 (*) 

 
 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,   

 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1606/2002 frá 19. júlí 2002 um beitingu alþjóðlegra 
reikningsskilastaðla (1), einkum 1. mgr. 3. gr., 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr 
1126/2008 (2) voru samþykktir alþjóðlegir staðlar og 
túlkanir sem voru fyrir hendi 15. október 2008. 

 

2) Hinn 3. júlí 2008 birti alþjóðlega túlkunarnefndin um 
reikningsskil (IFRIC) IFRIC-túlkun 16, áhættuvarnir 
vegna hreinnar fjárfestingar í erlendum rekstri, hér á eftir 
nefnd „IFRIC-túlkun 16“. Í IFRIC-túlkun 16 er að finna 
nánari skýringar á því hvernig skuli beita kröfum IAS-
staðals 21 og IAS-staðals 39 í tilvikum þar sem eining 
beitir áhættuvörnum vegna gengisáhættu erlendra 
gjaldmiðla sem stafar af hreinni fjárfestingu í erlendum 
rekstri. 

 

3) Með samráði við sérfræðingahóp (TEG) Evrópsku 
ráðgjafarnefndarinnar um reikningsskil (EFRAG) er það 
staðfest að IFRIC-túlkun 16 uppfylli tæknilegu skilyrðin 
fyrir innleiðingu sem eru sett fram í 2. mgr. 3. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1606/2002. Endurskoðunarhópurinn 
um ráðgjöf um reikningsskilastaðla lagði mat á álit 
Evrópsku ráðgjafarnefndarinnar um reikningsskil 
(EFRAG) um stuðning við staðlana, í samræmi við 

ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/505/EB frá 14. 
júlí 2006 um skipun endurskoðunarhóps um ráðgjöf um 
reikningsskilastaðla til að ráðleggja 
framkvæmdastjórninni um hlutlægni og hlutleysi álita 
EFRAG (3), og tilkynnti framkvæmdastjórn 
Evrópubandalaganna að álitið væri yfirvegað og 
hlutlægt. 

 

4) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 1126/2008 til 
samræmis við það. 

 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit stýrinefndarinnar um 
reikningsskil. 

 
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Í viðaukann við reglugerð (EB) nr. 1126/2008 bætist við túlkun 
alþjóðlegu túlkunarnefndarinnar um reikningsskil (IFRIC) 
IFRIC-túlkun 16, áhættuvarnir vegna hreinnar fjárfestingar í 
erlendum rekstri, eins og hún er sett fram í viðaukanum við 
þessa reglugerð. 
 

2. gr. 
 
Félög skulu beita IFRIC-túlkun 16, eins og hún er sett fram í 
viðaukanum við þessa reglugerð, eigi síðar en frá og með 
upphafsdagsetningu fyrsta fjárhagsárs þeirra sem hefst eftir 30. 
júní 2009. 
 

3. gr. 
 
Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 
 
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
Gjört í Brussel 4. júní 2009. 
 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Charlie McCREEVY 

framkvæmdastjóri. 

 
 

 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 139, 5.6.2009, bls. 6. Hennar var getið í 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 114/2009 frá 22. október 2009 
um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn, sjá EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 68, 17.12.2009, bls. 16. 

(1) Stjtíð. EB L 243, 11.9.2002, bls. 1. 
(2) Stjtíð. ESB L 320, 29.11.2008, bls. 1. 

 
 
 
 
 
 

 
(3) Stjtíð. ESB L 199, 21.7.2006, bls. 33. 
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VIÐAUKI 
 

ALÞJÓÐLEGIR REIKNINGSSKILASTAÐLAR 

 

IFRIC-túlkun 16 IFRIC-túlkun 16, áhættuvarnir vegna hreinnar fjárfestingar í erlendum rekstri | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afritun er heimil á Evrópska efnahagssvæðinu. Allur gildandi réttur utan EES er áskilinn að frátöldum rétti til 
afritunar til einkanota eða annarra nota sem sanngjörn má telja. Nánari upplýsingar fást hjá 
Alþjóðareikningsskilaráðinu (IASB) á www.iasb.org 
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IFRIC-TÚLKUN 16 
 

Áhættuvarnir vegna hreinnar fjárfestingar í erlendum rekstri 
 
TILVÍSANIR 

 

— IAS-staðall 8, reikningsskilaaðferðir, breytingar á reikningshaldslegu mati og skekkjur 

 

— IAS-staðall 21, áhrif gengisbreytinga erlendra gjaldmiðla 

 

— IAS-staðall 39, fjármálagerningar: færsla og mat 

 

 

FORSAGA 

 

1 Margar einingar, sem reikningsskil taka til, hafa fjárfest í erlendum rekstri (eins og hann er skilgreindur í 8. lið. IAS-
staðals 21). Þess háttar erlendur rekstur getur verið dótturfélög, hlutdeildarfélög, samrekstur eða útibú. Þess er krafist í 
IAS-staðli 21 að eining ákvarði starfrækslugjaldmiðil hvers erlends rekstrar sem gjaldmiðil aðalefnahagsumhverfis 
viðkomandi rekstrar. Við umreikning rekstrarafkomu og fjárhagsstöðu erlends rekstrar yfir í framsetningargjaldmiðil 
er gerð krafa um að einingin færi gengismun erlendra gjaldmiðla í aðrar heildartekjur þar til hún ráðstafar erlenda 
rekstrinum. 

 

2. Áhættuvarnarreikningsskil gengisáhættu erlendra gjaldmiðla vegna hreinnar fjárfestingar í erlendum rekstri eiga 
einungis við þegar hreinar eignir viðkomandi erlends rekstrar eru innifaldar í reikningsskilunum (1). Sá liður sem 
verið er að verja að því er varðar gengisáhættu erlendra gjaldmiðla sem stafar af hreinni fjárfestingu í erlendum rekstri 
getur verið fjárhæð hreinna eigna, jöfn eða minni en bókfært verð hreinna eigna erlenda rekstrarins. 

 

3. Í ákvæðum IAS-staðals 39 er þess krafist að áhættuvarinn liður, sem uppfyllir skilyrði um áhættuvarnarreikningsskil, 
og valdir áhættuvarnargerningar séu tilgreindir í áhættuvarnarreikningsskilum. Ef tilgreind áhættuvarnartengsl eru 
fyrir hendi að því er varðar áhættuvarnir vegna hreinnar fjárfestingar skal færa hagnað eða tap á áhættuvarnargerningi, 
sem er ætlað að vera skilvirk áhættuvörn vegna hreinnar fjárfestingar, í aðra heildarafkomu ásamt gengismun erlendra 
gjaldmiðla sem rekja má til umreiknings á rekstrarniðurstöðu og fjárhagsstöðu erlenda rekstrarins. 

 

4. Eining með margháttaðan erlendan rekstur getur verið óvarin gagnvart margs konar gengisáhættu erlendra gjaldmiðla. 
Þessi túlkun veitir leiðbeiningar um greiningu á gengisáhættu erlendra gjaldmiðla sem uppfyllir skilyrði um áhættu 
sem varið er gegn með áhættuvörn vegna hreinnar fjárfestingar í erlendum rekstri. 

 

5. Samkvæmt IAS-staðli 39 er einingu heimilt að tilgreina annaðhvort afleiðu eða fjármálagerning, sem ekki er afleiða 
(eða sambland afleiðu og fjármálagernings sem ekki er afleiða), sem áhættuvarnargerning vegna gengisáhættu 
erlendra gjaldmiðla. Í þessari túlkun eru veittar leiðbeiningar um það hvar innan samstæðu áhættuvarnargerningar, 
sem eru áhættuvörn vegna hreinnar fjárfestingar í erlendum rekstri, geta verið staðsettir, þannig að þeir uppfylli 
skilyrði um áhættuvarnarreikningsskil. 

 

6. Í IAS-staðli 21 og IAS-staðli 39 er þess krafist að uppsafnaðar fjárhæðir, sem færðar eru undir aðrar heildartekjur, 
bæði í tengslum við gengismun erlendra gjaldmiðla, sem stafar af umreikningi niðurstaðna og fjárhagsstöðu erlenda 
rekstrarins, og hagnaðar eða taps á áhættuvarnargerningi, sem talin er skilvirk vörn vegna hreinnar fjárfestingar, skuli 
endurflokka úr eigin fé í rekstrarreikning sem endurflokkunarleiðréttingu þegar móðurfélag ráðstafar erlenda 
rekstrinum. Í þessari túlkun eru veittar leiðbeiningar um hvernig eining skuli ákvarða þær fjárhæðir sem eigi að 
endurflokka úr eigin fé í rekstrarreikning, bæði vegna áhættuvarnargerningsins og áhættuvarða liðarins. 

 

 

GILDISSVIÐ 

 

7. Túlkun þessi gildir um einingu sem ver sig gegn gengisáhættu erlendra gjaldmiðla sem leiðir af hreinni fjárfestingu í 
erlendum rekstri og vill uppfylla skilyrði um áhættuvarnarreikningsskil í samræmi við IAS-staðal 39. Til hagræðingar 
er í þessari túlkun vísað til þess háttar einingar sem móðurfélags og til reikningsskila, sem fela í sér hreina eign 
erlends rekstrar, sem samstæðureikningsskila. Allar tilvísanir til móðurfélags eiga jafnt við um einingu sem er með 
hreina fjárfestingu í erlendum rekstri sem er samrekstur, hlutdeildarfélag eða útibú. 

 

8 Túlkun þessi gildir einungis um áhættuvarnir vegna hreinna fjárfestinga í erlendum rekstri og skal ekki beita henni á 
samsvarandi hátt á aðrar tegundir áhættuvarnarreikningsskila. 

 

 
(1) Þetta á við um samstæðureikningsskil, reikningsskil þar sem eru færðar fjárfestingar með hlutdeildaraðferðinni, reikningsskil þar sem 

hlutdeild samrekstraraðila í samrekstri er tekin saman miðað við eignarhlutfall (með fyrirvara um breytingar sem lagðar eru til í 
birtingardrögum 9 (ED 9) í Sameiginlegu fyrirkomulagi, sem Alþjóðareikningsskilaráðið (IASB) birti í september 2007), og reikningsskil 
sem taka einnig til útibús. 
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ÁLITAEFNI 

 

9 Eignarhald fjárfestingar í erlendum rekstri getur verið hjá móðurfélagi með beinum hætti eða óbeint í gegnum 
dótturfélag eða dótturfélög.  Í þessari túlkun er fjallað um eftirfarandi álitaefni: 

 

a) eðli áhættunnar, sem varið er gegn, og fjárhæð áhættuvarins liðar, sem áhættuvarnartengsl eiga við: 

 

i. hvort móðurfélagi sé aðeins heimilt að tilgreina gengismun vegna erlendra gjaldmiðla, sem stafar af 
mismunandi starfrækslugjaldmiðlum móðurfélags og erlends rekstrar þess, sem áhættu, sem varið er gegn, 
eða hvort því sé einnig heimilt að tilgreina gengismun vegna erlendra gjaldmiðla sem stafar af mismun á 
framsetningargjaldmiðli í samstæðureikningsskilum móðurfélagsins og starfrækslugjaldmiðli erlenda 
rekstrarins, sem áhættu, sem varið er gegn, 

 

ii. ef eignarhald móðurfélagsins á erlenda rekstrinum er aðeins óbeint, hvort áhættan, sem varið er gegn, feli 
aðeins í sér gengismun sem stafar af mismun í starfrækslugjaldmiðlum erlenda rekstrarins og næsta 
móðurfélags, eða hvort áhættan, sem varið er gegn, feli einnig í sér allan gengismun erlendra gjaldmiðla 
milli starfrækslugjaldmiðils erlenda rekstrarins og millimóðurfélags eða endanlegs móðurfélags (þ.e. hvort 
það að eignarhald millimóðurfélagsins á hreinni fjárfestingu í erlendum rekstri hafi áhrif á fjárhagslega 
áhættu endanlegs móðurfélags), 

 

b) hvar eignarhald áhættuvarnargernings geti verið í samstæðunni: 

 

i. hvort aðeins sé unnt að koma á viðurkenndum tengslum áhættuvarnarreikningsskila ef einingin, sem ver 
hreina fjárfestingu sína, er aðili að áhættuvarnargerningnum eða hvort eignarhald áhættuvarnargerningsins 
geti verið hjá hvaða einingu sem er innan samstæðu, án tillits til starfrækslugjaldmiðils hennar, 

 

ii. hvort eðli áhættuvarnargernings (afleiðu eða ekki afleiðu) eða samstæðureikningsaðferðir hafi áhrif á mat á 
skilvirkni áhættuvarnar 

 

c) hvaða fjárhæðir skal endurflokka úr eigin fé í rekstrarreikning sem endurflokkunarleiðréttingar við ráðstöfun 
erlenda rekstrarins: 

 

i) hvaða fjárhæðir úr varasjóði móðurfélags vegna umreiknings úr einum gjaldmiðli í annan vegna 
áhættuvarnargerningsins og varðandi viðkomandi erlendan rekstur, skal endurflokka úr eigin fé í 
rekstrarreikning í samstæðureikningsskilum móðurfélags, þegar erlendum, áhættuvörðum rekstri er 
ráðstafað, 

 

ii) hvort samstæðureikningsskilaaðferðin hafi áhrif á ákvörðun fjárhæða sem skal endurflokka úr eigin fé í 
rekstrarreikning. 

 

 

ALMENNT SAMKOMULAG 

 

 Eðli áhættunnar, sem varið er gegn, og fjárhæð áhættuvarins liðar sem áhættuvarnartengsl eru tilgreind fyrir 

 

10 Áhættuvarnarreikningsskilum er einungis beitt á gengismun erlendra gjaldmiðla sem myndast milli 
starfrækslugjaldmiðils erlenda rekstrarins og starfrækslugjaldmiðils móðurfélagsins. 

 

11 Við áhættuvörn gegn gengisáhættu erlendra gjaldmiðla, sem stafar af hreinni fjárfestingu í erlendum rekstri, getur 
áhættuvarinn liður verið fjárhæð hreinna eigna sem er jöfn eða lægri en bókfært verð hreinna eigna erlenda rekstrarins 
í samstæðureikningsskilum móðurfélags. Bókfært verð hreinnar eignar erlends rekstrar, sem kann að vera tilgreint 
sem áhættuvarinn liður í samstæðureikningsskilum móðurfélags, er háð því að eitthvert lægra sett móðurfélag erlenda 
rekstrarins hafi beitt áhættuvarnarreikningsskilum vegna allrar eða hluta af hreinni eign viðkomandi erlends rekstrar, 
og að þeim reikningsskilum hafi verið viðhaldið í samstæðureikningsskilum móðurfélags. 

 

12 Áhættu, sem varið er gegn, má tilgreina sem áhættu vegna eignar í erlendum gjaldmiðli sem rekja má til 
starfrækslugjaldmiðils erlenda rekstrarins og starfrækslugjaldmiðils móðurfélags (næsta móðurfélags, 
millimóðurfélags eða endanlegs móðurfélags) viðkomandi erlends rekstrar.  Það að móðurfélagið hefur eignarhaldið á 
hreinu fjárfestingunni hefur ekki áhrif á eðli fjárhagslegrar áhættu sem stafar af gjaldmiðilsáhættu endanlega 
móðurfélagsins. 

 

13 Gjaldmiðilsáhætta, sem stafar af hreinni fjárfestingu í erlendum rekstri, getur einungis uppfyllt skilyrði um 
áhættuvarnarreikningsskil í eitt skipti í samstæðureikningsskilum. Ef fleiri en eitt móðurfélag innan samstæðunnar 
(t.d. bæði beint og óbeint móðurfélag) verja sömu hreinu eign erlends rekstrar gegn sömu áhættu uppfylla því aðeins 
ein áhættuvarnartengsl skilyrði fyrir áhættuvarnarreikningsskilum í samstæðureikningsskilum endanlega 
móðurfélagsins. Áhættuvarnartengslum, sem eitt móðurfélag tilgreinir í samstæðureikningsskilum sínum, er ekki 
endilega viðhaldið í öðrum hærra settum móðurfélögum. Ef hærra sett móðurfélag viðheldur ekki tengslunum skal þó 
bakfæra áhættuvarnarreikningsskil sem lægra sett eining beitir áður en áhættuvarnarreikningsskil hærra setts 
móðurfélags eru færð. 
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Staðsetning handhafnar áhættuvarnargernings í samstæðu 

 

14 Tilgreina má afleiðu eða fjármálagerning, sem ekki er afleiða (eða sambland afleiðu og fjármálagernings sem ekki er 
afleiða), sem áhættuvarnargerning í áhættuvörn vegna hreinnar fjárfestingar í erlendum rekstri. Eignarhald á 
áhættuvarnargerningi eða -gerningum má vera hjá einingu eða einingum innan samstæðunnar (að undanskildum þeim 
erlenda rekstri sem er verið að verja gegn áhættu), svo framarlega sem kröfum um tilgreiningu, skjalfestingu og 
skilvirkni, sem tengjast áhættuvörnum vegna hreinna fjárfestinga, er fullnægt í samræmi við 88. lið IAS-staðals 39. 
Sérstaklega skal skjalfesta áhættuvarnaráætlun samstæðunnar með skýrum hætti vegna möguleika á mismunandi 
tilgreiningu á mismunandi stigum samstæðunnar. 

 

15 Að því er varðar mat á skilvirkni er breyting á virði áhættuvarnargernings, með tilliti til gjaldmiðilsáhættu, reiknuð 
með hliðsjón af starfrækslugjaldmiðli þess móðurfélags sem áhættan, sem varið er gegn, er miðuð við, í samræmi við 
gögn áhættuvarnarreikningsskilanna. Ef áhættuvarnarreikningsskil eru ekki fyrir hendi mætti, með hliðsjón af því hvar 
eignarhaldið er á áhættuvarnargerningnum, færa heildarbreytingu á virði áhættuvarnargernings í rekstrarreikning, í 
aðrar heildartekjur eða í hvort tveggja. Það hvort breytingin á virði áhættuvarnargernings er færð í rekstrarreikning 
eða í aðrar heildartekjur hefur þó ekki áhrif á mat á skilvirkni. Sem hluti af beitingu áhættuvarnarreikningsskila er 
samtala virka hluta breytingarinnar talin með öðrum heildarhagnaði. Hvort áhættuvarnargerningur er afleiða eða ekki 
afleiða eða samstæðureikningsskilaaðferðin hefur ekki áhrif á mat á skilvirkni. 

 

 

Ráðstöfun á áhættuvörðum erlendum rekstri 

 

16 Þegar erlendum rekstri, sem var áhættuvarinn, er ráðstafað er sú fjárhæð sem endurflokkuð er í rekstrarreikning sem 
endurflokkunarleiðrétting frá varasjóði vegna umreiknings úr einum gjaldmiðli í annan í samstæðureikningsskilum 
móðurfélags, að því er varðar áhættuvarnargerninginn, sú fjárhæð sem krafist er að sé tilgreind skv. 102. lið IAS-
staðals 39.  Sú fjárhæð er uppsafnaður ágóði eða tap af áhættuvarnargerningnum sem var ákvarðaður sem skilvirk 
áhættuvörn. 

 

17 Fjárhæðin, sem endurflokka skal yfir í rekstrarreikning úr varasjóði vegna umreiknings úr einum gjaldmiðli í annan í 
samstæðureikningsskilum móðurfélags, að því er varðar hreina fjárfestingu í viðkomandi erlendum rekstri í samræmi 
við 48. lið IAS-staðals 21, er sú fjárhæð sem er talin með í þeim varasjóði móðurfélags vegna umreiknings úr einum 
gjaldmiðli í annan að því er varðar viðkomandi erlendan rekstur. Í samstæðureikningsskilum endanlegs móðurfélags 
hefur aðferð samstæðureikningsskila ekki áhrif á þá uppsöfnuðu fjárhæð sem færð er í gengismun við umreikning 
vegna alls erlends rekstrar. Hvort endanlegt móðurfélag notar beina aðferð eða áfangaaðferð samstæðureikningsskila 
(2) getur þó haft áhrif á þá fjárhæð sem talin er með í í gengismun við umreikning að því er varðar einn einstakan 
erlendan rekstur. Notkun áfangaaðferðar við samstæðureikningsskil getur leitt til endurflokkunar fjárhæðar, sem er 
frábrugðin þeirri sem notuð er til að reikna skilvirkni áhættuvarnar, yfir í rekstrarreikning. Þessum mismun má 
hugsanlega eyða með því að ákvarða fjárhæðina, í tengslum við þann erlenda rekstur, sem hefði orðið ef bein aðferð 
við samstæðureikningsskil hefði verið notuð. Ekki er nauðsynlegt að gera þessa leiðréttingar samkvæmt IAS-staðli 21. 
Þó er þetta val um reikningsskilaaðferð sem skal fylgja með samræmdum hætti vegna allra hreinna fjárfestinga. 

 

GILDISTÖKUDAGUR 

 

18 Eining skal beita þessari túlkun að því er varðar árleg tímabil sem hefjast 1. október 2008 eða síðar. Heimilt er að 
beita túlkuninni fyrr. Ef eining beitir þessari túlkun að því er varðar tímabil sem hefst fyrir 1. október 2008 skal hún 
greina frá því. 

 

AÐLÖGUN 

 

19 Í IAS-staðli 8 er tilgreint hvernig eining beitir breytingu á reikningsskilaaðferð sem leiðir af beitingu túlkunar í fyrsta 
sinn. Ekki er gerð krafa um að eining fari að þessum kröfum þegar hún beitir þessari túlkun í fyrsta sinn. Ef eining 
hefur tilgreint áhættuvarnargerning sem áhættuvörn vegna hreinnar fjárfestingar, og sá áhættuvarnargerningur 
uppfyllir ekki skilyrði um áhættuvarnarreikningsskil í þessari túlkun, skal einingin beita IAS-staðli 39 framvirkt til 
þess að binda enda á þau áhættuvarnarreikningsskil. 

 

 

(2) Beina aðferðin er sú aðferð samstæðureikningsskila þar sem reikningsskil erlenda rekstrarins eru umreiknuð beint yfir í 
starfrækslugjaldmiðil endanlegs móðurfélags. Áfangaaðferðin er sú aðferð samstæðureikningsskila þar sem reikningsskil erlenda 
rekstrarins eru fyrst umreiknuð yfir í starfrækslugjaldmiðil millimóðurfélags (eða -félaga) og síðan umreiknuð yfir í starfrækslugjaldmiðil 
endanlegs móðurfélags (eða framsetningargjaldmiðil ef hann er ekki sá sami). 
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Viðbætir 

 
 

Leiðbeiningar um beitingu 
 
Viðbætir þessi er óaðskiljanlegur hluti túlkunarinnar. 
 
AG1 Í þessum viðbætir er beiting þessarar túlkunar útskýrð með skýringarmynd um skipulag fyrirtækja hér að neðan. Í 

öllum tilvikum eru áhættuvarnartengsl, sem lýst er, prófuð með tilliti til skilvirkni í samræmi við IAS-staðal 39 þótt 
ekki sé fjallað um þá prófun í þessum viðbæti. Móðurfélag, sem er endanlegt móðurfélag, setur fram 
samstæðureikningsskil sín í starfrækslugjaldmiðli sínum, sem er evrur (EUR). Sérhvert dótturfélag er að öllu leyti í 
eigu annars félags. Hrein fjárfesting móðurfélags að fjárhæð 500 milljónir breskra punda í dótturfélagi B 
(starfrækslugjaldmiðill: sterlingspund, GBP), þ.m.t. 159 milljónir breskra punda sem er jafngildi hreinnar 
fjárfestingar dótturfélags B í dótturfélagi C að fjárhæð 300 milljóna Bandaríkjadala (starfrækslugjaldmiðill: 
Bandaríkjadalur, USD). Með öðrum orðum eru hreinar eignir dótturfélags B, aðrar en fjárfestingin í dótturfélagi C, 
341 milljón breskra punda. 

 
 

Eðli áhættunnar sem áhættuvarnartengsl geta verið tilgreind fyrir (10.–13. liður) 
 
AG2 Móðurfélag getur notað áhættuvörn vegna hreinnar fjárfestingar í dótturfélögum A, B og C til að verjast 

gengisáhættu vegna mismunandi starfrækslugjaldmiðla félaganna (japönsk jen (JPY), bresk pund (GBP) og 
Bandaríkjadalur (USD)) og evrur (EUR). Þessu til viðbótar getur móðurfélag varið sig gegn gjaldmiðilsáhættu 
Bandaríkjadals gagnvart bresku pundi milli starfrækslugjaldmiðla dótturfélags B og dótturfélags C. Dótturfélag B 
getur í samstæðureikningsskilum sínum varist gjaldmiðilsáhættu milli starfrækslugjaldmiðlanna Bandaríkjadals og 
bresks punds vegna hreinnar fjárfestingar í dótturfélagi C. Í eftirfarandi dæmum er tilgreind áhætta 
stundargengisáhætta vegna þess að áhættuvarnargerningarnir eru ekki afleiður. Ef áhættuvarnargerningar væru 
framvirkir samningar gæti móðurfélag tilgreint framvirka gjaldmiðilsáhættu. 

 
 

 
 
 
 

Fjárhæð áhættuvarins liðar sem áhættuvarnartengsl eru tilgreind fyrir (10.–13. liður) 
 
AG3 Móðurfélag vill verjast gjaldeyrisáhættu vegna hreinnar fjárfestingar í dótturfélagi C. Ef gert er ráð fyrir að erlend 

lántaka dótturfélags A sé 300 milljónir Bandaríkjadala. Hrein eign dótturfélags A við upphaf reikningsskilatímabils 
er 400 000 milljónir japanskra jena að meðtöldum ávinningi af erlendu lántökunni sem er 300 milljónir 
Bandaríkjadala. 

 
 
AG4 Áhættuvarði liðurinn getur verið fjárhæð hreinnar eignar sem er jöfn eða minni en bókfært verð hreinnar 

fjárfestingar móðurfélags í dótturfélagi C (300 milljónir Bandaríkjadala) í samstæðureikningsskilum þess. 
Móðurfélagið getur, í samstæðureikningsskilum sínum, tilgreint erlenda lántöku í dótturfélagi A að fjárhæð 300 
milljónir Bandaríkjadala sem áhættuvörn vegna stundargengisáhættu milli EUR og USD í tengslum við hreina 
fjárfestingu í 300 milljóna Bandaríkjadala hreinni eign dótturfélags C. Í því tilviki er bæði gengismunur milli EUR 
og USD í tengslum við erlendu lántökuna að fjárhæð 300 milljónir Bandaríkjadala í dótturfélagi A og gengismunur 
milli EUR og USD vegna hreinnar fjárfestingar að fjárhæð 300 milljónir Bandaríkjadala í dótturfélagi C talinn með í 
gengismun vegna umreiknings í samstæðureikningsskilum móðurfélags eftir beitingu áhættuvarnarreikningsskila. 
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AG5 Ef áhættuvarnarreikningsskilum er ekki beitt ætti að færa samtölu gengismunar milli USD og EUR vegna USD 300 
milljóna erlendrar lántöku í dótturfélagi A í samstæðureikningsskilum móðurfélags sem hér segir: 

 

— breytingu á stundargengi milli USD og JPY, umreiknað í EUR, í rekstrarreikning og 

 

— breytingu á stundargengi milli JPY og EUR undir aðrar heildartekjur. 

 

Móðurfélag getur, í samstæðureikningsskilum sínum, tilgreint erlenda lántöku að fjárhæð 300 milljónir 
Bandaríkjadala í dótturfélagi A sem áhættuvörn vegna stundargengisáhættu milli EUR og USD í tengslum við 
hreina fjárfestingu í hreinni eign dótturfélags C að fjárhæð 300 milljónir Bandaríkjadala. Í því tilviki færist samtala 
gengismunar milli USD og EUR vegna erlendrar lántöku að fjárhæð 300 milljónir Bandaríkjadala í dótturfélagi A í 
staðinn í samstæðureikningsskil móðurfélags sem hér segir:  

 

— breyting á stundargengi GBP/USD í varasjóði vegna gengismunar við útreikning í tengslum við dótturfélag C 

 

— breyting á stundargengi GBP/JPY, umreiknuð í evrur, í rekstrarreikning, og 

 

— breyting á stundargengi JPY/EUR í aðrar heildartekjur. 

 

AG6 Móðurfélag getur ekki tilgreint 300 milljóna Bandaríkjadala utanaðkomandi lántöku í dótturfélagi A sem áhættuvörn 
bæði vegna stundargengisáhættu EUR/USD og GBP/USD í samstæðureikningsskilum sínum. Hver 
áhættuvarnargerningur getur aðeins varið gegn sömu tilgreindu áhættunni einu sinni. Dótturfélag B getur ekki beitt 
áhættuvarnarreikningsskilum í samstæðureikningsskilum sínum vegna þess að handhöfn áhættuvarnargerningsins er 
utan við samstæðu sem dótturfélag B og dótturfélag C mynda. 

 

 

Hvar í samstæðu getur handhöfn áhættuvarnargernings verið (14. og 15. grein)? 

 

AG7 Eins og greint er frá í lið AG5 ætti að færa heildarbreytinguna á virði, að því er varðar gjaldmiðilsáhættu vegna 
erlendrar lántöku að fjárhæð 300 milljónir Bandaríkjadala í dótturfélagi A, bæði í rekstrarreikning 
(stundargengisáhætta USD/JPY) og í aðrar heildartekjur (stundargengisáhætta EUR/JPY) í samstæðureikningsskil 
móðurfélags ef áhættuvarnarreikningsskil eru ekki fyrir hendi. Báðar fjárhæðirnar eru taldar með til að fá mat á 
skilvirkni áhættuvarnar sem tilgreind er í lið AG4 þar sem breyting á virði bæði áhættuvarnargernings og 
áhættuvarins liðar er reiknuð með hliðsjón af evru sem starfrækslugjaldmiðli móðurfélags gagnvart Bandaríkjadal 
sem starfrækslugjaldmiðli dótturfélags C, í samræmi við gögn um áhættuvörnina. Aðferð samstæðureikningsskila 
(þ.e. bein aðferð eða áfangaaðferð) hefur ekki áhrif á mat á skilvirkni áhættuvarnarinnar. 

 

 

Fjárhæðir sem eru endurflokkaðar í rekstrarreikning við ráðstöfun erlends rekstrar (16. og 17. liður) 

 

AG8 Þegar dótturfélagi C er ráðstafað eru fjárhæðirnar, sem endurflokkaðar eru af gengismun við umreikning yfir í 
rekstrarreikning í samstæðureikningsskilum móðurfélags, eftirfarandi: 

 

a) að því er varðar erlenda lántöku í dótturfélagi A að fjárhæð 300 milljónir Bandaríkjadala, sú fjárhæð sem krafist 
er samkvæmt IAS-staðli 39 að sé tilgreind, þ.e. heildarvirðisbreyting á gjaldmiðilsáhættu, sem var færð í aðrar 
heildartekjur sem virkur hluti áhættuvarnarinnar og 

 

b) að því er varðar hreina fjárfestingu að fjárhæð 300 milljónir Bandaríkjadala í dótturfélagi C, sú fjárhæð sem 
ákvörðuð var samkvæmt samstæðureikningsskilaaðferð einingarinnar. Ef móðurfélag beitir beinni aðferð er 
gengismunur við umreikning ákvarðaður beint með gengi evru gagnvart Bandaríkjadal, að því er varðar 
dótturfélag C. Ef móðurfélag beitir áfangaaðferð ákvarðast gengismunur við umreikning, að því er varðar 
dótturfélag C, af gengismun við umreikning dótturfélags B með hliðsjón af gengi GBP/USD, umreiknað yfir í 
starfrækslugjaldmiðil móðurfélags miðað við gengi evru gagnvart bresku pundi. Þótt móðurfélag beiti 
áfangaaðferð við samstæðureikningsskil á fyrri tímabilum krefst það hvorki né útilokar að móðurfélagið ákvarði 
að fjárhæð gengismunar við umreikning, sem endurflokka skal, þegar það ráðstafar dótturfélagi C, sé sama 
fjárhæð og móðurfélagið hefði fært ef það hefði alltaf beitt beinni aðferð, í samræmi við reikningsskilaaðferð 
þess. 
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Áhættuvörn gagnvart fleiri en einum erlendum rekstri (11., 13., og 15. liður) 

 

AG9 Eftirfarandi dæmi lýsa því að í samstæðureikningsskilum móðurfélags sé áhættan, sem varið er gegn með 
áhættuvörn, alltaf áhættan milli starfrækslugjaldmiðils móðurfélags (EUR) og starfrækslugjaldmiðils dótturfélags B 
og C. Ekki skiptir máli hvernig áhættuvarnir eru tilgreindar, hámarksfjárhæðirnar, sem geta verið virkar 
áhættuvarnir og taldar með í gengismun við umreikning í samstæðureikningsskilum móðurfélagsins, þegar báðar 
erlendu rekstrareiningarnar eru áhættuvarðar 300 milljónir Bandaríkjadala vegna áhættu EUR/USD, og 341 milljón 
breskra punda vegna áhættu EUR/GBP. Aðrar breytingar á virði vegna gengisbreytinga erlendra gjaldmiðla eru 
taldar með í samstæðurekstrarreikningi móðurfélags. Að sjálfsögðu er hugsanlegt að móðurfélag tilgreini aðeins 300 
milljónir Bandaríkjadala vegna breytinga á stundargengi USD/GBP eða 500 milljónir breskra punda aðeins vegna 
breytinga á stundargengi GBP/EUR.  

 

 

Móðurfélag er handhafi áhættuvarnargerninga bæði í Bandaríkjadölum og breskum pundum 

 

AG10 Móðurfélag kann að vilja verjast gjaldeyrisáhættu í tengslum við hreina fjárfestingu sína bæði í dótturfélagi B og 
dótturfélagi C. Ef gert er ráð fyrir að móðurfélagið eigi viðeigandi áhættuvarnargerninga í Bandaríkjadölum og 
breskum pundum sem það gæti tilgreint sem áhættuvörn vegna hreinna fjárfestinga í dótturfélagi B og dótturfélagi 
C. Meðal tilgreininga sem móðurfélag getur gert í samstæðureikningsskilum sínum eru, en einskorðast ekki við, 
eftirfarandi: 

 

a) Áhættuvarnargerningur að fjárhæð 300 milljónir Bandaríkjadala sem tilgreindur er sem áhættuvörn vegna 
hreinnar fjárfestingar í dótturfélagi C að fjárhæð 300 milljónir Bandaríkjadala, þar sem áhættan er 
stundargengisáhætta (EUR/USD) milli móðurfélags og dótturfélags C, og áhættuvarnargerningur að fjárhæð allt 
að 341 milljón breskra punda, tilgreindur sem áhættuvörn vegna hreinnar fjárfestingar í dótturfélagi B sem er 
allt að 341 milljón breskra punda, þar sem áhættan er stundargengisáhætta (EUR/GBP) milli móðurfélags og 
dótturfélags B. 

 

a) Áhættuvarnargerningur að fjárhæð 300 milljónir Bandaríkjadala sem tilgreindur er sem áhættuvörn vegna 
hreinnar fjárfestingar í dótturfélagi C að fjárhæð 300 milljónir Bandaríkjadala, þar sem áhættan er 
stundargengisáhætta (GBP/USD) milli dótturfélags B og dótturfélags C, og áhættuvarnargerningur að fjárhæð 
allt að 500 milljónir breskra punda, tilgreindur sem áhættuvörn vegna hreinnar fjárfestingar í dótturfélagi B að 
fjárhæð allt að 500 milljónir breskra punda, þar sem áhættan er stundargengisáhætta (EUR/GBP) milli 
móðurfélags og dótturfélags B. 

 

AG11 Áhætta vegna evru gagnvart Bandaríkjadal vegna hreinnar fjárfestingar móðurfélags í dótturfélagi C er önnur áhætta 
en áhætta vegna evru gagnvart bresku pundi vegna hreinnar fjárfestingar móðurfélags í dótturfélagi B. Í tilvikinu, 
sem lýst er í a-lið liðar AG10, hefur móðurfélag, með því að tilgreina áhættuvarnargerning í Bandaríkjadölum, sem 
það er handhafi að, þó að fullu varið sig gegn áhættu af EUR/USD vegna hreinnar fjárfestingar í dótturfélagi C. Ef 
móðurfélag hefur einnig tilgreint áhættuvarnargerning í breskum pundum, sem það er handhafi að, sem áhættuvörn 
vegna hreinnar fjárfestingar að fjárhæð 500 milljónir breskra punda í dótturfélagi B, væri áhættuvörnin vegna bresks 
punds gagnvart evru, að því er varðar 159 milljónir breskra punda af þeirri hreinu fjárfestingu, tvítekin í 
samstæðureikningsskilum móðurfélagsins.  

 
AG12 Í tilvikinu, sem lýst er í b-lið liðar AG10, ef móðurfélag tilgreinir áhættu sem varið er gegn sem stundargengisáhættu 

(GBP/USD) milli dótturfélags B og dótturfélags C, er aðeins GBP/USD hluti breytingarinnar á virði 
áhættuvarnargerningsins að fjárhæð 300 milljónir Bandaríkjadala talinn með vegna gengismunar við umreikning 
vegna dótturfélags C. Eftirstöðvar breytingarinnar (jafngildi GBP/EUR breytingar á 159 milljónir breskra punda) eru 
færðar í samstæðurekstrarreikning móðurfélags, eins og í lið AG5. Þar sem tilgreining áhættu Bandaríkjadals 
gagnvart bresku pundi milli dótturfélags B og C tekur ekki til áhættu vegna bresks punds gagnvart evru getur 
móðurfélag einnig tilgreint allt að 500 milljónir breskra punda af hreinni fjárfestingu í dótturfélagi B sem áhættu 
vegna stundargengisáhættu (GBP/EUR) milli móðurfélags og dótturfélags B. 

 

 

Dótturfélag B er handhafi áhættuvarnargernings í Bandaríkjadölum  

 
AG13 Ef gert er ráð fyrir að erlent lán að fjárhæð 300 milljónir Bandaríkjadala sé í handhöfn hjá dótturfélagi B og 

ávinningurinn af því hafi verið yfirfærður til móðurfélags með láni innan samstæðu, skráðu í breskum pundum. Þar 
sem bæði eignir og skuldir dótturfélags B jukust um GBP 159 milljónir er hrein eign þess óbreytt. Dótturfélag B 
gæti í samstæðureikningsskilum sínum tilgreint erlent lán sem áhættuvörn gegn áhættu vegna bresks punds gagnvart 
Bandaríkjadal vegna hreinnar fjárfestingar í dótturfélagi C. Móðurfélag gæti haldið tilgreiningu dótturfélags B á 
þeim áhættuvarnargerningi sem áhættuvörn vegna hreinnar fjárfestingar að fjárhæð 300 milljónir Bandaríkjadala í 
dótturfélagi C og áhættunnar vegna bresks punds gagnvart Bandaríkjadal (sjá 13. lið) og móðurfélagið gæti tilgreint 
áhættuvarnargerninginn í breskum pundum til að verjast áhættu vegna hreinnar fjárfestingar að fjárhæð 500 milljónir 
breskra punda í dótturfélagi B. Fyrsta áhættuvörnin, sem dótturfélag B tilgreinir, væri metin með hliðsjón af 
starfrækslugjaldmiðli dótturfélags B (GBP) og síðari áhættuvörnin, sem móðurfélag tilgreinir, væri metin með 
hliðsjón af starfrækslugjaldmiðli móðurfélags (EUR).  Í samstæðureikningsskilum móðurfélags hefur 
áhættuvarnargerningurinn í Bandaríkjadölum í þessu tilviki aðeins varist áhættunni vegna bresks punds gagnvart 
Bandaríkjadal vegna hreinnar fjárfestingar í dótturfélagi C, en ekki allri áhættunni vegna evru gagnvart 
Bandaríkjadal. Þess vegna er hægt að verjast allri áhættu vegna evru gagnvart bresku pundi vegna hreinnar 
fjárfestingar að fjárhæð 500 milljónir breskra punda í dótturfélagi B í samstæðureikningsskilum móðurfélagsins. 
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AG14 Þó þarf einnig að taka til athugunar reikningsskil móðurfélags vegna veitts láns til dótturfélags B að fjárhæð 159 

milljónir breskra punda. Ef veitt lán móðurfélags er ekki talið vera hluti af hreinni fjárfestingu í dótturfélagi B, þar 
sem það uppfyllir ekki skilyrði, sem sett eru í 15. gr. IAS-staðals 21, færist gengismunur við umreikning vegna 
bresks punds gagnvart evru í samstæðurekstrarreikning móðurfélagins. Ef lán að fjárhæð 159 milljónir breskra 
punda, sem veitt er dótturfélagi B, er talið vera hluti af hreinni fjárfestingu móðurfélagsins, væri sú hreina fjárfesting 
aðeins að fjárhæð 341 milljón breskra punda og fjárhæðin sem móðurfélag tilgreindi sem áhættuvarinn lið vegna 
áhættunnar vegna bresks punds gagnvart evru myndi minnka úr 500 milljónum breskra punda í 341 milljón breskra 
punda í samræmi við það. 

 
AG15 Ef móðurfélag bakfærði áhættuvarnartengsl, sem dótturfélag B tilgreinir, getur móðurfélagið tilgreint erlenda 

lántöku að fjárhæð 300 milljónir Bandaríkjadala í dótturfélagi B sem áhættuvörn vegna hreinnar fjárfestingar að 
fjárhæð 300 milljónir Bandaríkjadala í dótturfélagi C vegna áhættu vegna evru gagnvart Bandaríkjadal og tilgreint 
áhættuvarnargerning sinn í breskum pundum sem vörn gegn hreinni fjárfestingu að fjárhæð allt að 341 milljón 
breskra punda í dótturfélagi B. Í því tilviki ætti að reikna skilvirkni beggja áhættuvarna með hliðsjón af 
starfrækslugjaldmiðli móðurfélagsins (evra). Af þeim sökum væru bæði áhrif breytingar Bandaríkjadals gagnvart 
bresku pundi á virði erlendrar lántöku dótturfélags B og áhrif breytingar bresks punds gagnvart evru á virði láns, 
sem móðurfélag skuldar dótturfélagi B (jafngildi Bandaríkjadals gagnvart evru samtals), talin með í gengismun við 
umreikning í samstæðureikningsskilum móðurfélags. Þar sem móðurfélag hefur nú þegar varið sig að fullu gegn 
áhættu vegna evru gagnvart Bandaríkjadal vegna hreinnar fjárfestingar í dótturfélagi C þá getur það aðeins 
áhættuvarið allt að 341 milljón breskra punda af áhættunni vegna evru gagnvart bresku pundi vegna hreinnar 
fjárfestingar í dótturfélagi B. 
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                                          REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 494/2009                       2010/EES/64/14 

frá 3. júní 2009 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna, alþjóðlegra 
reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að 
 því er varðar alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IAS-staðal 27 (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1606/2002 frá 19. júlí 2002 um beitingu alþjóðlegra 
reikningsskilastaðla (1),einkum 1. mgr. 3. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr 
1126/2008 (2) voru samþykktir alþjóðlegir staðlar og 
túlkanir sem voru fyrir hendi 15. október 2008. 

2) Hinn 10. janúar 2008 gaf Alþjóðareikningsskilaráðið 
(IASB) út breytingar á alþjóðlegum reikningsskilastaðli, 
IAS-staðli 27, samstæðureikningsskil og færsla 
fjárfestinga í dótturfélögum, hér á eftir nefndar 
„breytingar á IAS-staðli 27“. Með breytingunum á IAS-
staðli 27 er tilgreint við hvaða aðstæður eining á að gera 
samstæðureikningsskil, hvernig móðurfélög verða að 
gera grein fyrir eignarhaldi í dótturfélögum og hvernig 
tapi dótturfélags skuli skipt milli ráðandi og  hlutar sem 
ekki er ráðandi. 

3) Með samráði við sérfræðingahóp (TEG) Evrópsku 
ráðgjafarnefndarinnar um reikningsskil (EFRAG) er 
staðfest að breytingar á IAS-staðli 27 uppfylli tæknilegu 
skilyrðin fyrir innleiðingu sem eru sett fram í 2. mgr. 3. 
gr. reglugerðar (EB) nr. 1606/2002. Endur-
skoðunarhópurinn um ráðgjöf um reikningsskilastaðla 
lagði mat á álit Evrópsku ráðgjafarnefndarinnar um 
reikningsskil (EFRAG) um stuðning við staðlana, í 
samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2006/505/EB frá 14. júlí 2006 um skipun 
endurskoðunarhóps um ráðgjöf um reikningsskilastaðla 
til að ráðleggja framkvæmdastjórninni um hlutlægni og 
hlutleysi álita EFRAG (3), og tilkynnti fram-
kvæmdastjórn Evrópubandalaganna að álitið væri 
skynsamlegt og hlutlægt. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 149, 12.6.2009, bls. 6. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 115/2009 frá 22. október 
2009 um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 68, 17.12.2009,  
bls. 17. 

(1) Stjtíð. EB L 243, 11.9.2002, bls. 1. 
(2) Stjtíð. ESB L 320, 29.11.2008, bls. 1. 
(3) Stjtíð. ESB L 199, 21.7.2006, bls. 33. 

4) Innleiðing breytinganna á IAS-staðli 27 felur þess vegna 
í sér breytingar á alþjóðlegum reikningsskilastaðli 
(IFRS) 1, IFRS-staðli 4, IFRS-staðli 5, alþjóðlegum 
reikningsskilastaðli (IAS-staðli) 1, IAS-staðli 7, IAS-
staðli 14, IAS-staðli 21, IAS-staðli 28, IAS-staðli 31, 
IAS-staðli 32, IAS-staðli 33, IAS-staðli 39 og 7. túlkun 
alþjóðlegu túlkunarnefndarinnar um reikningsskil (SIC) 
til að tryggja að samræmi sé á milli alþjóðlegra 
reikningsskilastaðla. 

5) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 1126/2008 til 
samræmis við það. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit stýrinefndarinnar um 
reikningsskil. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1126/2008 er breytt sem hér 
segir: 

1. Alþjóðlegum reikningsskilastaðli (IAS-staðli) 27, 
Samstæðureikningsskil og færsla fjárfestinga í dótturfé-
lögum, er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við 
þessa reglugerð. 

2. Alþjóðlegum reikningsskilastaðli (IFRS-staðli) 1, IFRS-
staðli 4, IFRS-staðli 5, alþjóðlegum reikningsskilastaðli 
(IAS-staðli) 1, IAS-staðli 7, IAS-staðli 14, IAS-staðli 21, 
IAS-staðli 28, IAS-staðli 31, IAS-staðli 32, IAS-staðli 33, 
IAS-staðli 39 og túlkun alþjóðlegu túlkunarnefndarinnar 
um reikningsskil (SIC) nr. 7 er breytt í samræmi við 
breytingarnar á IAS-staðli 27 eins og fram kemur í 
viðaukanum við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Félög skulu beita breytingunum á IAS-staðli 27, eins og þær er 
settar fram í viðaukanum við þessa reglugerð, eigi síðar en frá 
og með upphafsdagsetningu fyrsta fjárhagsárs þeirra sem hefst 
eftir 30. júní 2009. 
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3. gr. 

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

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

Gjört í Brussel 3. júní 2009. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Charlie McCREEVY 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

ALÞJÓÐLEGIR REIKNINGSSKILASTAÐLAR 

IAS-staðall 27 Samstæðureikningsskil og aðgreind reikningsskil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afritun er heimil á Evrópska efnahagssvæðinu. Allur gildandi réttur utan EES er áskilinn að frátöldum rétti til 
afritunar til einkanota eða annarra nota sem sanngjörn má telja. Nánari upplýsingar fást hjá 
Alþjóðareikningsskilaráðinu (IASB) á www.iasb.org 
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ALÞJÓÐLEGUR REIKNINGSSKILASTAÐALL, IAS-STAÐALL 27 

Samstæðureikningsskil og aðgreind reikningsskil 

GILDISSVIÐ 

1. Staðlinum skal beita við gerð og framsetningu samstæðureikningsskila fyrir einingasamstæðu sem er undir 
yfirráðum móðurfélags. 

2. Í þessum staðli er ekki fjallað um reikningsskilaaðferðir við sameiningu fyrirtækja og áhrif þeirra á 
samstæðureikningsskil, þ.m.t. viðskiptavild sem myndast við sameiningu fyrirtækja (sjá IAS-staðal 3, sameining 
fyrirtækja), 

3. Staðlinum skal einnig beitt við færslu fjárfestinga í dótturfélögum, einingum sem lúta sameiginlegri stjórn og 
hlutdeildarfélögum þegar eining velur að setja fram aðgreind reikningsskil eða krafa er um það í reglum 
þarlendra yfirvalda. 

SKILGREININGAR 

4. Í þessum staðli er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

Samstæðureikningsskil eru reikningsskil samstæðu sem eru sett fram eins og um eina efnahagslega einingu 
væri að ræða. 

Yfirráð er ákvörðunarréttur til að stýra fjárhags- og rekstrarstefnu einingar í þeim tilgangi að hljóta ávinning 
af starfsemi hennar. 

Samstæða er móðurfélag og öll dótturfélög þess. 

Hlutur sem ekki er ráðandi er eigið fé í dótturfyrirtæki sem ekki er, beint eða óbeint, í eigu móðurfélags. 

Móðurfélag er eining sem á eitt eða fleiri dótturfélög. 

Aðgreind reikningsskil eru reikningsskil móðurfélags, fjárfestis í hlutdeildarfélagi eða samrekstraraðila í 
einingu, sem lýtur sameiginlegri stjórn, þar sem fjárfestingarnar eru færðar á grundvelli beinnar hlutdeildar 
í eigin fé fremur en á grundvelli rekstrarafkomu og hreinna eigna eininganna sem fjárfest er í. 

Dótturfélag er eining, þ.m.t. óskráð eining eins og sameignarfélag, sem heyrir undir yfirráð annarrar einingar 
(sem nefnist móðurfélag). 

5. Móðurfélag eða dótturfélag þess getur verið fjárfestir í hlutdeildarfélagi eða samrekstraraðili í einingu sem lýtur 
sameiginlegri stjórn. Í slíkum tilvikum eru einnig gerð samstæðureikningsskil og sett fram í samræmi við þennan 
staðal til að fara að IAS-staðli 28, fjárfestingar í hlutdeildarfélögum, og IAS-staðli 31, hlutdeild í samrekstri. 

6. Fyrir einingu, sem lýst er í 5. lið, eru aðgreind reikningsskil þau reikningsskil sem eru gerð og sett fram til viðbótar 
reikningsskilunum sem um getur í 5. lið. Aðgreind reikningsskil þurfa ekki að vera í viðbæti við þau reikningsskil 
eða fylgja þeim. 

7. Reikningsskil einingar, sem ekki á dótturfélag, hlutdeild í hlutdeildarfélagi eða aðild að einingu, sem lýtur 
sameiginlegri stjórn, eru ekki aðgreind reikningsskil. 

8. Móðurfélag, sem er undanþegið því að setja fram samstæðureikningsskil í samræmi við 10. lið, getur sett fram 
aðgreind reikningsskil sem sín einu reikningsskil. 

FRAMSETNING SAMSTÆÐUREIKNINGSSKILA 

9. Móðurfélag, annað en það sem er fjallað um í 10. lið, skal setja fram samstæðureikningsskil þar sem það 
dregur saman fjárfestingar sínar í dótturfélögum í samræmi við þennan staðal. 

10. Móðurfélag er því aðeins undanþegið því að setja fram samstæðureikningsskil: 

a) að móðurfélagið sjálft sé dótturfélag, sem er að öllu leyti í eigu eins móðurfélags eða er að hluta til í eigu 
annarrar einingar og annarra eigenda, þ.m.t. þeir sem ekki hafa með öðrum hætti atkvæðisrétt og hafa 
fengið upplýsingar um og ekki andmælt því að móðurfélagið setji ekki fram samstæðureikningsskil, 
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b) að ekki séu höfð viðskipti með skulda- eða eiginfjárgerninga móðurfélagsins á almennum markaði 
(innlendum eða erlendum kauphöllum eða opnum tilboðsmarkaði, þ.m.t. stað- og svæðisbundnir 
markaðir), 

c) að móðurfélagið hafi ekki lagt inn né sé að leggja inn reikningsskil sín hjá verðbréfaeftirlitsstofnun eða 
annarri eftirlitsstofnun í þeim tilgangi að gefa út flokk verðbréfa á almennum markaði. 

d) að endanlegt móðurfélag eða eitthvert millistigsmóðurfélag móðurfélagsins leggi fram 
samstæðureikningsskil sem samræmast IFRS-stöðlum og eru tiltæk almenningi og honum til afnota. 

11. Móðurfélag, sem velur að setja fram samstæðureikningsskil í samræmi við 10. lið og setur einungis fram aðgreind 
reikningsskil, fer að 38.–43. lið. 

GILDISSVIÐ SAMSTÆÐUREIKNINGSSKILA 

12. Samstæðureikningsskil skulu taka til allra dótturfélaga móðurfélagsins (1). 

13. Yfirráð eru talin vera fyrir hendi þegar móðurfélagið á, með beinum eða óbeinum hætti í gegnum dótturfélög, meira 
en helming atkvæðisréttar í einingu nema í undantekningartilvikum þegar hægt er að sýna fram á með skýrum hætti 
að í slíku eignarhaldi felist ekki yfirráð. Yfirráð eru einnig fyrir hendi þegar móðurfélagið á helming atkvæðisréttar í 
einingu eða minna, þegar um er að ræða: (2) 

a) að það hafi ákvörðunarrétt yfir meira en helmingi atkvæðisréttarins samkvæmt samningi við aðra fjárfesta, 

b) ákvörðunarrétt til að stýra fjárhags- og rekstrarstefnu einingarinnar samkvæmt lögum eða samningi, 

c) ákvörðunarrétt til að skipa eða leysa frá störfum meirihluta nefndarmanna í æðstu stjórn eða sambærilegt 
stjórnarteymi og er stjórn einingarinnar í höndum þeirrar stjórnar eða þess sambærilega stjórnarteymis eða 

d) ákvörðunarrétt til að beita meirihluta atkvæðisréttar á fundum stjórnar einingarinnar eða sambærilegs 
stjórnarteymis og er stjórn einingarinnar í höndum þeirrar stjórnar eða þess sambærilega stjórnarteymis, 

14. Eining getur átt kaupheimild í hlutabréfum, kauprétt á hlutabréfum, skulda- eða eiginfjárgerninga, sem er hægt að 
breyta í almenn hlutabréf, eða eining getur átt svipaða gerninga sem hugsanlega geta, ef þeir eru nýttir eða þeim 
breytt, gefið einingunni atkvæðisrétt eða minnkað atkvæðisrétt annars aðila í fjárhags- og rekstrarstefnu annarrar 
einingar (mögulegur atkvæðisréttur). Kannað er hvort um sé að ræða mögulegan atkvæðisrétt sem er nýtanlegur eða 
breytanlegur eins og er, þ.m.t. mögulegur atkvæðisréttur sem önnur eining á, og áhrif slíks atkvæðisréttar, þegar 
metið er hvort eining hefur ákvörðunarrétt til að stjórna fjárhags- og rekstrarstefnu annarrar einingar. Mögulegur 
atkvæðisréttur verður ekki nýttur eins og er eða honum breytt, þegar ekki er t.d. unnt að nýta hann eða breyta fyrr en 
á tilteknum degi í framtíðinni eða ekki fyrr en tiltekinn atburður á sér stað í framtíðinni. 

15. Þegar einingin metur hvort mögulegur atkvæðisréttur stuðli að yfirráðum kannar hún allar staðreyndir og aðstæður 
(þ.m.t. skilmálarnir fyrir nýtingu mögulegs atkvæðisréttar og aðrar samningsbundnar skyldur, saman eða hverja fyrir 
sig) sem hafa áhrif á mögulegan atkvæðisrétt, að undanskilinni fyrirætlun stjórnenda og fjárhagslegri getu til að nýta 
réttinn eða breyta honum. 

16. Dótturfélag er ekki undanskilið í samstæðureikningsskilum einfaldlega vegna þess að fjárfestirinn er 
áhættufjármagnsfyrirtæki, verðbréfasjóður, fjárhaldssjóður eða sambærileg eining. 

17. Ekki skal undanskilja dótturfélag í samstæðureikningsskilum vegna þess að viðskiptastarfsemi þess er ólík starfsemi 
annarra eininga í samstæðunni. Viðeigandi upplýsingar fást með því að fella slík dótturfélög inn í samstæðuna og 
veita viðbótarupplýsingar í samstæðureikningsskilunum um mismunandi viðskiptastarfsemi dótturfélaga. Með 
upplýsingunum, sem gerð er krafa um samkvæmt IFRS-staðli 8, starfsþættir, fást t.d. skýringar á mikilvægi 
mismunandi viðskiptastarfsemi innan samstæðunnar. 

AÐFERÐIR VIÐ GERÐ SAMSTÆÐUREIKNINGSSKILA 

18. Við gerð samstæðureikningsskila sameinar eining reikningsskil móðurfélags og dótturfélaga sinna lið fyrir lið með 
því að leggja saman sams konar liði eigna, skulda, eigin fjár, tekna og gjalda. Til þess að framsetning 
fjárhagsupplýsinga í samstæðureikningsskilunum geti orðið eins og um eina efnahagslega einingu sé að ræða eru 
síðan gerðar eftirfarandi ráðstafanir: 

 
(1) Ef dótturfélag uppfyllir við yfirtöku skilyrði um skilgreiningu til sölu í samræmi við IFRS-staðal 5, fastafjármunir sem haldið er til 

sölu og aflögð starfsemi, skal það fært í samræmi við þann IFRS-staðal. 
(2) Sjá einnig SIC-túlkun 12,: samstæðureikningsskil – rekstrareiningar um sérverkefni. 
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a) bókfært verð fjárfestingar móðurfélagsins í sérhverju dótturfélagi er fellt niður á móti hlut móðurfélagsins í 
eigin fé sérhvers dótturfélags (sjá IFRS-staðal 3 þar sem meðferð allrar viðskiptavildar, sem til verður, er lýst), 

b) hlutdeild hlutar sem ekki er ráðandi, í hagnaði eða tapi dótturfélaga í samstæðunni á reikningsskilatímabilinu, er 
skilgreind og 

c) hlutdeild hlutar sem ekki er ráðandi, í hreinum eignum dótturfélaga, sem eru hluti samstæðunnar, er aðgreind 
frá eignarhaldi móðurfélagsins í þeim. Hlutdeild hlutar sem ekki er ráðandi í hreinum eignum samanstendur af: 

i. fjárhæð hlutar sem ekki er ráðandi á upphaflegum sameiningardegi, reiknaðri í samræmi við IFRS-staðal 3 
og 

ii. hlut hlutar sem ekki er ráðandi í eiginfjárhreyfingum frá sameiningardegi. 

19. Þegar mögulegur atkvæðisréttur er fyrir hendi er hlutfall hagnaðar eða taps og eiginfjárhreyfinga, sem skipt er á 
móðurfélagið, og hlutdeild hlutar, sem ekki er ráðandi, ákvarðað á grundvelli núverandi eignarhluta og endurspeglar 
ekki hugsanlega nýtingu eða breytingu mögulegs atkvæðisréttar. 

20. Stöður innan samstæðu, viðskipti, tekjur og gjöld skal fella niður að fullu. 

21. Stöður og viðskipti innan samstæðu, þ.m.t. tekjur, gjöld og arður, eru felld niður að fullu. Hagnaður og tap af 
viðskiptum innan samstæðu, sem er fært í eignum, s.s. birgðum og fastafjármunum, er fellt niður að fullu. Tap innan 
samstæðu getur bent til virðisrýrnunar sem nauðsynlegt er að færa í samstæðureikningsskilunum. IAS-staðall 12, 
tekjuskattar, gildir um tímabundinn mismun sem stafar af brottfellingu hagnaðar og taps sem rekja má til viðskipta 
innan samstæðu. 

22. Reikningsskil móðurfélagsins og dótturfélaga þess, sem eru notuð við gerð samstæðureikningsskilanna, skulu 
gerð á sama degi. Þegar lok reikningsskilatímabils móðurfélagsins og dótturfélags eru ekki þau sömu gerir 
dótturfélagið viðbótarreikningsskil vegna samstæðureikningsskilanna miðað við sömu dagsetningu og 
reikningsskil móðurfélagsins, nema það sé ógerlegt. 

23. Þegar reikningsskil dótturfélags, sem eru notuð við gerð samstæðureikningsskila í samræmi við 22. lið, eru 
miðuð við annan reikningsskiladag en reikningsskil móðurfélagsins, skal gera leiðréttingar vegna áhrifa af 
verulegum viðskiptum eða atburðum sem verða milli þess reikningsskiladags og reikningsskiladags 
móðurfélagsins. Hvað sem öðru líður skal ekki muna meira en þremur mánuðum á lokum 
reikningsskilatímabils dótturfélagsins og lokum reikningsskilatímabils móðurfélagsins. Lengd 
reikningsskilatímabila og munur á lokum reikningsskilatímabila skal vera eins frá einu tímabili til annars. 

24. Við gerð samstæðureikningsskila skal nota samræmdar reikningsskilaaðferðir fyrir sams konar viðskipti og 
aðra atburði við sambærilegar aðstæður. 

25. Ef eining í samstæðunni notar aðrar reikningsskilaaðferðir en þær sem notaðar eru í samstæðureikningsskilunum 
fyrir sambærileg viðskipti og atburði við sambærilegar aðstæður eru gerðar viðeigandi leiðréttingar á 
reikningsskilum hennar þegar þau eru notuð við gerð samstæðureikningsskilanna. 

26. Tekjur og gjöld dótturfélags eru talin með í samstæðureikningsskilunum frá yfirtökudegi eins og skilgreint er í 
IFRS-staðli 3. Tekjur og gjöld dótturfélagsins skulu byggð á virði eigna og skulda sem færð eru í 
samstæðureikningsskil móðurfélags á yfirtökudegi. Kostnaður við afskriftir, sem er færður í yfirlit um 
heildarafkomu samstæðunnar eftir yfirtökudag, skal t.d. byggjast á gangvirði tengdu, afskrifanlegu eignanna sem eru 
færðar í samstæðureikningsskil á yfirtökudegi. Tekjur og gjöld dótturfélags eru talin með í yfirliti um fjárhagsstöðu 
samstæðunnar fram að þeim degi sem móðurfélagið hættir að hafa yfirráð yfir dótturfélaginu. 

27. Setja skal hlut sem ekki er ráðandi fram innan eigin fjár í efnahagsreikningi samstæðunnar, aðgreindan frá 
eigin fé móðurfélagsins. 

28. Hagnaður eða tap og hver þáttur annarrar heildarafkomu er færður á eigendur móðurfélagsins og hluta sem ekki eru 
ráðandi. Samtala heildarafkomu er færð á eigendur móðurfélagsins og hluta sem ekki eru ráðandi þótt það leiði til 
þess að halli verði á hlut sem ekki er ráðandi. 

29. Ef í dótturfélagi eru útistandandi forgangshlutir með uppsafnanlegan arðgreiðslurétt sem eru í eigu hluta sem ekki 
eru ráðandi og flokkaðir sem eigið fé, reiknar móðurfélagið hlutdeild sína í hagnaði eða tapi, eftir að tekið hefur 
verið tillit til arðs af slíkum hlutum, óháð því hvort tilkynnt hefur verið um arðgreiðslur. 
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30. Breytingar á eignarhaldi móðurfélags á dótturfélagi, sem leiðir ekki til taps á yfirráðum, eru skráðar sem 
viðskipti með eigið fé (þ.e. viðskipti við eigendur í hlutverki sínu sem eigendur). 

31. Við slíkar aðstæður skal bókfært verð ráðandi hlutar og hlutar sem ekki er ráðandi leiðrétt til að endurspegla 
breytingar á hlutdeild þeirra í dótturfélaginu. Færa skal mismun á fjárhæðinni sem sett er á hlut sem ekki er ráðandi 
og gangvirði greiðslu, sem er greidd eða móttekin, beint sem eigið fé og skrá á eigendur móðurfélagsins. 

TAP Á YFIRRÁÐUM 

32. Móðurfélag getur tapað yfirráðum yfir dótturfélagi, með eða án breytinga á fullu eða hlutfallslegu eignarhaldi. Það 
getur t.d. gerst þegar dótturfélag fer undir stjórn hins opinbera, dómstóls, stjórnsýslustofnunar eða eftirlitsaðila. Það 
getur einnig verið afleiðing samningsbundins fyrirkomulags. 

33. Móðurfélag getur tapað yfirráðum yfir dótturfélagi í tveimur eða fleiri samningum (viðskiptum). Hinsvegar eru 
kringumstæður stundum þannig að fara ætti með marga samninga sem ein viðskipti. Þegar ákveðið er hvort 
samningarnir skuli færðir sem ein viðskipti skal móðurfélagið taka tillit til allra skilmála og skilyrða samninganna 
og efnahagslegra áhrifa þeirra. Eitt eða fleiri eftirfarandi atriða geta bent til þess að móðurfélagið skuli færa marga 
samninga sem ein viðskipti: 

a) Þeir eru gerðir samtímis eða þess vænst að einn leiði af öðrum. 

b) Þeir mynda ein viðskipti sem er ætlað að ná fram heildarviðskiptaáhrifum. 

c) Það að einn samningur sé gerður er háð því að a.m.k. einn annar samningur sé gerður. 

d) Ekki er hægt að réttlæta stakan samning efnahagslega en sé hann settur í samhengi við aðra samninga gegnir 
öðru máli. Dæmi um þetta er þegar hlutabréf eru seld undir markaðsverði og sú sala jöfnuð út síðar með sölu 
bréfa yfir markaðsverði. 

34. Ef móðurfélag tapar yfirráðum yfir dótturfélagi skal það: 

a) afskrá eignir (þ.m.t. viðskiptavild) og skuldir dótturfélagsins á bókfærðu verði dagsins sem yfirráðin 
töpuðust, 

b) afskrá bókfært verð allra hluta sem ekki eru ráðandi í fyrrnefndu dótturfélagi daginn sem yfirráðin 
tapast (þ.m.t. allir þættir annarrar heildarafkomu sem tilheyra þeim), 

c) færa: 

i. gangvirði móttekins endurgjalds, ef eitthvert hefur verið, vegna viðskiptanna, atburðarins eða 
aðgerðanna sem leiddu til taps á yfirráðum, og 

ii. ef viðskiptin, sem leiddu til taps á yfirráðum, fela í sér úthlutun hlutabréfa dótturfélagsins til 
eigenda, í krafti þess að þeir eru eigendur, skal sú úthlutun, 

d) færa hverja þá fjárfestingu sem haldið er í fyrrnefndu dótturfélagi á gangverði dagsins sem yfirráðin 
töpuðust, 

e) endurflokka og færa í rekstrarreikning, eða færa beint í óráðstafað eigið fé ef það er nauðsynlegt í 
samræmi við aðra IFRS-staðla, fjárhæðina, sem tiltekin er í 35. lið, og 

f) færa hvern þann mismun sem hlýst af sem ágóða eða tap í rekstrarreikning móðurfélagsins. 

35. Ef móðurfélag tapar yfirráðum yfir dótturfélagi skal móðurfélagið gera grein fyrir öllum fjárhæðum sem færðar eru í 
aðra heildarafkomu í tengslum við það dótturfélag á sama grundvelli og krafist væri ef móðurfélagið hefði ráðstafað 
beint tengdum eignum eða skuldum. Ef ágóði eða tap, sem áður var fært í aðrar heildartekjur, er endurflokkað og 
fært í rekstrarreikning við ráðstöfun tengdra eigna og skulda, endurflokkar móðurfélagið af þeim sökum ágóðann 
eða tapið úr eigin fé og í rekstrarreikning (endurflokkunarleiðrétting) þegar það tapar yfirráðunum yfir 
dótturfélaginu. Ef dótturfélag á t.d. fjáreign, sem er ætluð til sölu, og móðurfélagið tapar yfirráðum yfir 
dótturfélaginu, skal móðurfélagið endurflokka og færa í rekstrarreikning ágóða eða tap sem áður var fært í aðrar 
heildartekjur með tilliti til þeirra eigna. Eins yfirfærir móðurfélagið endurmatsreikninginn beint í óráðstafað eigið fé, 
þegar það tapar yfirráðum yfir dótturfélaginu, ef endurmatsreikningur, sem áður var færður í aðrar heildartekjur, er 
færður beint í óráðstafað eigið fé þegar eigninni er ráðstafað. 
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36. Þegar yfirráð yfir dótturfélagi tapast skulu allar fjárfestingar, sem haldið er í fyrrverandi dótturfélagi og 
allar fjárhæðir, sem það skuldar eða á útistandandi, færðar í samræmi við aðra IFRS-staðla frá þeim degi 
sem yfirráðin töpuðust. 

37. Líta skal á gangvirði fjárfestingarinnar sem haldið er eftir í fyrrverandi dótturfélagi daginn sem yfirráð tapast sem 
gangvirði eða upphafsfærslu fjáreignarinnar í samræmi við IAS-staðal 39, fjármálagerningar: færsla og mat, eða, 
þar sem við á, kostnað við upphaflega færslu fjárfestingar í hlutdeildarfélagi eða rekstrareiningu sem er undir 
sameiginlegri stjórn. 

FÆRSLA FJÁRFESTINGA Í DÓTTURFÉLÖGUM, EININGUM SEM LÚTA SAMEIGINLEGRI STJÓRN OG 
HLUTDEILDARFÉLÖGUM Í AÐGREINDUM REIKNINGSSKILUM 

38. Þegar eining gerir aðgreind reikningsskil skal hún gera grein fyrir fjárfestingum í dótturfyrirtækjum, 
einingum, sem lúta sameiginlegri stjórn, og hlutdeildarfélögum: 

a) á kostnaðarverði eða 

b) í samræmi við IAS-staðal 39. 

Einingin skal beita sömu reikningsskilum fyrir hvern fjárfestingarflokk. Fjárfestingar, sem færðar eru á 
kostnaðarverði, skulu færðar í samræmi við IFRS-staðal 5, fastafjármunir ætlaðir til sölu og aflögð starfsemi, 
þegar þær eru skilgreindar í sölu (eða eru í ráðstöfunarflokki sem er skilgreindur sem haldið til sölu) í 
samræmi við IFRS-staðal 5. Mati á fjárfestingum, sem færðar eru í samræmi við IAS-staðal 39, er ekki breytt 
við slíkar aðstæður. 

38A. Eining skal færa arð frá dótturfélagi, rekstrareiningu, sem lýtur sameiginlegri stjórn, eða hlutdeildarfélagi í 
rekstrarreikning í aðgreindum reikningsskilum sínum þegar réttur til arðgreiðslunnar stofnast. 

38B. Þegar móðurfélag endurskipuleggur uppbyggingu samstæðu sinnar með því að koma á fót nýrri einingu sem 
móðurfélagi og eftirfarandi viðmiðanir eru uppfylltar: 

a) nýja móðurfélagið fær yfirráð yfir gamla móðurfélaginu með því að gefa út eiginfjárgerninga í skiptum fyrir 
eiginfjárgerninga hins upphaflega móðurfélags, 

b) eignir og skuldir nýju samstæðunnar og upphaflegu samstæðunnar eru þær sömu rétt fyrir og rétt eftir 
endurskipulagninguna og 

c) eigendur upphaflega móðurfélagsins fyrir endurskipulagningu eiga sömu ótvíræðu og hlutfallslegu hagsmuna að 
gæta að því er varðar hreina eign upphaflegu samstæðunnar og nýju samstæðunnar rétt fyrir og rétt eftir 
endurskipulagninguna 

og nýja móðurfélagið gerir grein fyrir fjárfestingum sínum í upphaflega móðurfélaginu í samræmi við a-lið 38. liðar 
í aðgreindum reikningsskilum sínum, skal nýja móðurfélagið meta kostnað á bókfærðu verði síns hlutar af eigin fé 
sem fram kemur í aðgreindum reikningsskilum upphaflega móðurfélagsins daginn sem endurskipulagningin fer 
fram. 

38C Á sama hátt gæti eining sem ekki er móðurfélag komið á fót nýrri einingu sem móðurfélagi sínu með þeim hætti sem 
uppfyllir viðmiðanirnar í lið 38B. Skilyrðin í lið 38B eiga jafnt við um slíka endurskipulagningu. Í þeim tilvikum 
eiga tilvísanir í „upphaflegt móðurfélag“ og „upphaflega samstæðu“ við um „upphaflega einingu“. 

39. Í þessum staðli er ekki mælt fyrir um hvaða einingar skuli leggja fram aðgreind reikningsskil sem eru tiltæk 
almenningi og honum til afnota. Ákvæði 38. og 40.–43. liðar gilda þegar eining gerir aðgreind reikningsskil sem eru 
í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla. Einingin leggur einnig fram samstæðureikningsskil sem eru tiltæk 
almenningi og honum til afnota, eins og gerð er krafa um í 9. lið nema undanþágan, sem kveðið er á um í 10. lið, 
eigi við. 

40. Fjárfestingar í einingum sem lúta sameiginlegri stjórn og hlutdeildarfélögum, sem færðar eru í 
samstæðureikningsskilunum í samræmi við IAS-staðal 39, skal færa með sama hætti í aðgreindum 
reikningsskilum fjárfestisins. 
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UPPLÝSINGAR 

41. Veita skal upplýsingar í samstæðureikningsskilum um eftirfarandi: 

a) eðli sambandsins milli móðurfélags og dótturfélags þegar móðurfélagið á ekki meira en helming 
atkvæðisréttar, beint eða óbeint í gegnum dótturfélög, 

b) ástæður þess hvers vegna eignarhald, sem er beint eða óbeint í gegnum dótturfélag, meira en helmings 
atkvæðisréttar í einingu, sem fjárfest er í, veitir ekki yfirráð, 

c) lok reikningsskilatímabils í reikningsskilum dótturfélags, þegar slík reikningsskil eru notuð til að gera 
samstæðureikningsskil og eru miðuð við annan reikningsskiladag eða annað tímabil en hjá 
móðurfélaginu, og ástæðuna fyrir því að notaður er annar reikningsskiladagur eða -tímabil, 

d) eðli og umfang hvers kyns verulegra takmarkana (þ.e. sem stafa af lánskjörum eða kröfum 
eftirlitsyfirvalda) á getu dótturfélaga til að yfirfæra fjármagn til móðurfélagsins í formi arðgreiðslna í 
handbæru fé eða til endurgreiðslu lána eða fyrirframgreiðslna. 

e) áætlun sem sýnir áhrif hvers konar breytinga í eignarhaldi móðurfélags á dótturfélag sem leiðir ekki til 
taps á yfirráðum á eigin fé eigenda móðurfélagsins og 

f) ef yfirráð yfir einingu tapast skal móðurfélagið greina frá tapi eða hagnaði, ef einhver er, sem færður er í 
samræmi við 34. lið og 

i. skrá þann hluta hagnaðarins eða tapsins á hverja þá fjárfestingu sem tilheyrir og er haldið í 
fyrrverandi dótturfélagi á gangverði dagsins, sem yfirráðin töpuðust, og 

ii. sérlínu (-línum) í yfirliti um heildarafkomu þar sem ágóði eða tap er fært (ef ekki er gerð grein fyrir 
því sérstaklega í yfirliti um heildarafkomu). 

42. Þegar aðgreind reikningsskil eru gerð fyrir móðurfélag, sem í samræmi við 10. lið, velur að gera ekki 
samstæðureikningsskil, skal í eigin reikningsskilunum gera grein fyrir: 

a) því að reikningsskilin eru aðgreind reikningsskil, að notuð hafi verið undanþága frá 
samstæðureikningsskilum, heiti félagsins og landsins þar sem það var stofnað eða aðsetur einingarinnar 
sem hefur sett fram til afnota fyrir almenning reikningsskil sem fylgja IFRS-stöðlum ásamt heimilisfangi 
þar sem hægt er að fá þessi samstæðureikningsskil, 

b) skrá yfir verulegar fjárfestingar í dótturfélögum, einingum, sem lúta sameiginlegri stjórn, og 
hlutdeildarfélögum, þ.m.t. heiti, landið, þar sem félagið er stofnað eða hefur aðsetur, hlutfall eignarhluta 
og hlutfall atkvæðisréttar, ef hann er í öðru hlutfalli en eignarhlutur, 

c) lýsingu á aðferðinni sem notuð er til að færa fjárfestingarnar sem skráðar eru undir b-lið. 

43. Þegar móðurfélag (annað en móðurfélag sem fjallað er um í 42. lið), samrekstraraðili með hlutdeild í einingu, 
sem lýtur sameiginlegri stjórn, eða fjárfestir í hlutdeildarfélagi gerir aðgreind reikningsskil skal í þessum 
aðgreindu reikningsskilum gera grein fyrir: 

a) því að reikningsskilin eru aðgreind reikningsskil og ástæðum þess að reikningsskilin eru gerð, ef ekki er 
gerð krafa um það í lögum, 

b) skrá yfir verulegar fjárfestingar í dótturfélögum, einingum sem lúta sameiginlegri stjórn og 
hlutdeildarfélögum, þ.m.t. heiti, landið, þar sem félagið er stofnað eða hefur aðsetur, hlutfall eignarhluta 
og hlutfall atkvæðisréttar, ef hann er í öðru hlutfalli en eignarhlutur, og 



Nr. 64/542  18.11.2010 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

c) lýsingu á aðferðinni sem notuð er til að færa fjárfestingarnar, sem skráðar eru undir b-lið, 

ásamt því að skilgreina reikningsskilin sem gerð eru í samræmi við 9. lið þessa staðals eða IAS-staðal 28 og 
IAS-staðal 31, sem þau tengjast. 

GILDISTÖKUDAGUR OG BRÁÐABIRGÐAÁKVÆÐI 

44. Eining skal beita þessum staðli að því er varðar árleg tímabil sem hefjast 1. janúar 2005 eða síðar. Hvatt er til 
þess að staðlinum sé beitt fyrr. Ef eining beitir þessum staðli vegna tímabils sem hefst fyrir 1. janúar 2005 
skal hún greina frá því. 

45. Eining skal beita breytingum Alþjóðareikningsskilaráðsins frá árinu 2008 á IAS-staðal 27, í 4., 18., 19., 26.–
37. lið og e- og f-lið 41. liðar að því er varðar árleg tímabil sem hefjast 1. júlí 2009 eða síðar. Heimilt er að 
taka breytingarnar upp fyrr. Hinsvegar skal eining ekki beita breytingunum að því er varðar árleg tímabil 
sem hefjast fyrir 1. júlí 2009 nema hún beiti einnig IFRS-staðli 3 (eins og hann var eftir endurskoðun 
Alþjóðareikningsskilaráðsins 2008). Ef eining beitir breytingunum fyrir 1. júlí 2009 skal hún greina frá því. 
Eining skal beita þessum breytingum afturvirkt með eftirfarandi undantekningum: 

a) breytingarnar á 28. lið um að heildarafkoma skuli færð á eigendur móðurfélagsins og hluta sem ekki eru 
ráðandi, jafnvel þótt það leiði til þess að halli verði á hlutanum sem ekki er ráðandi. Eining skal þar af 
leiðandi ekki endurákvarða neina þætti í rekstrarreikningi fyrir reikningsskilatímabil áður en breytingin 
tekur gildi, 

b) kröfurnar í 30. og 31. lið um að gera grein fyrir breytingum á eignarhaldi í dótturfélagi eftir að 
yfirráðum hefur verið náð. Kröfurnar í 30. og 31. lið gilda því ekki um breytingar sem áttu sér stað áður 
en eining tekur breytingarnar í gagnið, 

c) kröfurnar í 34.–37. lið um tap á yfirráðum yfir dótturfélagi. Eining skal ekki endurákvarða bókfært verð 
fjárfestingar í fyrrverandi dótturfélagi ef hún tapaði yfirráðum yfir því áður en hún beitir þessum 
breytingum. Auk þess skal eining ekki endurákvarða neinn ágóða eða tap ef hún hefur tapað yfirráðum 
yfir dótturfélagi áður en breytingarnar taka gildi. 

45A. Lið 38 var breytt með Endurbótum á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sem gefnar voru út í maí 2008. Eining skal 
beita þeirri breytingu framvirkt vegna tímabila sem hefjast 1. janúar 2009 eða síðar frá þeim degi sem hún beitti 
IFRS-staðli 5 í fyrsta sinn. Heimilt er að taka breytingarnar upp fyrr. Ef eining beitir breytingunni að því er varðar 
fyrra tímabil skal hún greina frá því. 

45B. Kostnaðarverð fjárfestingar í dótturfélagi, einingar sem lýtur sameiginlegri stjórn, eða hlutdeildarfélagi (breytingar 
á IFRS-staðli 1 og IAS-staðli 27), gefið út í maí 2008, felldi skilgreiningu á kostnaðarverðsaðferð brott úr 4. lið og 
bætti við lið 38A. Eining skal beita þessum breytingum framvirkt að því er varðar árleg tímabil sem hefjast 1. janúar 
2009 eða síðar. Heimilt er að taka breytingarnar upp fyrr. Ef eining beitir þessum breytingum, að því er varðar fyrra 
tímabil, skal hún greina frá því og jafnframt beita tengdum breytingum á IAS-staðli 18, IAS-staðli 21 og IAS-staðli 
36. 

45C. Kostnaðarverð fjárfestingar í dótturfyrirtæki, einingar, sem lýtur sameiginlegri stjórn, eða hlutdeildarfélagi 
(breytingar á IFRS-staðli 1 og IAS-staðli 27), gefið út í maí 2008, bætti við liðum 38B og 38C. Eining skal beita 
þessum breytingum framvirkt að því er varðar endurskipulagningu sem á sér stað á árlegum tímabilum sem hefjast 
1. janúar 2009 eða síðar. Heimilt er að taka breytingarnar upp fyrr. Auk þess getur eining kosið að beita liðum 38B 
og 38C afturvirkt vegna fyrri endurskipulagningar innan gildissviðs þessara liða. Ef eining aðlagar 
endurskipulagningu til að vera í samræmi við lið 38B og 38C, skal hún þó aðlaga alla síðari endurskipulagningu 
innan gildissviðs þessara liða. Ef eining beitir breytingunum að því er varðar fyrra tímabil skal hún greina frá því. 

AFTURKÖLLUN IAS-STAÐALS 27 (2003) 

46. Þessi staðall kemur í stað IAS-staðals 27, samstæðureikningsskil og aðgreind reikningsskil (endurskoðaður 2003). 
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Viðbætir 

Breytingar á öðrum IFRS-stöðlum 

Breytingunum í þessum viðbæti skal beitt að því er varðar árleg tímabil sem hefjast 1. júlí 2009 eða síðar. Ef eining beitir 
breytingunum á IAS-staðal 27 að því er varðar fyrra tímabil skulu þessar breytingar taka gildi fyrir það fyrra tímabil. Í 
liðum, sem hefur verið breytt, hefur verið strikað yfir texta sem er felldur brott og nýr texti undirstrikaður. 

A1 Í eftirfarandi alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, IFRS-stöðlum, sem taka gildi 1. júlí 2009, er orðalaginu „hlutdeild 
minnihluta“ breytt í „hlutur sem er ekki ráðandi“ í auðkenndum liðum: 

IFRS-staðall liður(liðir) 

IFRS-staðall 1 
i-liður c- liðar í lið B2, i-liður g- liðar í lið 
B2, k- liður í lið B2 

IFRS-staðall 4 c- liður í lið 34 

IAS-staðall 1 
q-liður í lið 54. , i-liður a- liðar í lið 83, i- 
liður b-liðar í lið 83 

IAS-staðall 7 b-liður í lið 20 

IAS-staðall 14 liður 16 

IAS-staðall 21 liður 41 

IAS-staðall 32 liður AG29 

IAS-staðall 33 liður A1 

 

IFRS-staðall 1, innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla 

A2. IFRS-staðli 1 er breytt eins og lýst er hér á eftir. 

Lið 26 er breytt sem hér segir: 

„26 Þessi IFRS-staðall bannar afturvirka beitingu ákveðinna þátta annarra IFRS-staðla sem tengjast: 

… 

c) mati (31.–34. liður), 

d) eignum, sem eru skilgreindar sem haldið til sölu, og aflagðri starfsemi (liðir 34A og 34B), og 

e) ákveðnum þáttum reikningshalds fyrir hluti sem ekki eru ráðandi (liður 34C).“ 

Á eftir lið 34B er nýrri fyrirsögn og lið 34C bætt við sem hér segir: 

„Hlutir sem ekki eru ráðandi 

34C Notandi, sem beitir stöðlunum í fyrsta sinn, skal beita eftirfarandi kröfum IAS-staðals 27 (eins og 
Alþjóðareikningsskilaráðið breytti honum 2008) framvirkt frá þeim degi sem skipt var yfir í IFRS-staðla: 

a) kröfurnar í 28. lið um að heildartekjur skuli færðar á eigendur móðurfélagsins og hlut, sem er ekki 
ráðandi, jafnvel þó að það leiði til þess að halli verði á hlutnum sem er ekki ráðandi, 

b) kröfurnar í 30. og 31. lið um reikningsskil vegna breytinga á eignarhaldi móðurfélags í dótturfélagi 
sem leiða ekki til þess að yfirráð tapast, og 

c) kröfurnar í 34.–37. lið um reikningsskil vegna taps á yfirráðum yfir dótturfélagi og tengdum kröfum í 
lið 8A í IFRS-staðli 5. [Breytingar sem teknar eru upp með árlegum endurbótum]“ 

Ef notandi, sem beitir stöðlunum í fyrsta sinn, kýs að beita IFRS-staðli 3 (eftir endurskoðun 
Alþjóðareikningsskilaráðsins 2008) afturvirkt á fyrri sameiningu fyrirtækja skal hann þó einnig beita IAS-
staðli 27 (eins og Alþjóðareikningsskilaráðið breytti honum 2008) í samræmi við lið B1 í þessum IFRS-
staðli. 
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Lið 47J er bætt við sem hér segir: 

„47J IAS-staðall 27 (eins og Alþjóðareikningsskilaráðið breytti honum 2008), breyttir liðir 26 og 34C. Eining 
skal beita þessum breytingum að því er varðar árleg tímabil sem hefjast 1. júlí 2009 eða síðar. Ef eining 
beitir IAS-staðli 27 (breytt 2008) að því er varðar fyrra tímabil taka breytingarnar gildi fyrir það fyrra 
tímabil.“ 

IFRS-staðall 5 Fastafjármunir sem haldið er til sölu og aflögð starfsemi 

A3. IFRS-staðli 5 er breytt eins og lýst er hér á eftir. 

Lið 33 er breytt sem hér segir: 

„33 Eining skal greina frá: 

a) … 

d) fjárhæð tekna af áframhaldandi starfsemi og aflagðri starfsemi sem tilheyrir eigendum móðurfélagsins. 
Þessar upplýsingar má annaðhvort setja fram í skýringunum eða í yfirlitinu um heildarafkomu.“ 

Við bætist liður 44B sem hér segir: 

„44B IAS-staðall 27 (eins og Alþjóðareikningsskilaráðið breytti honum 2008), við bætist d-liður 33. liðar. Eining 
skal beita þessari breytingu að því er varðar árleg tímabil sem hefjast 1. júlí 2009 eða síðar. Ef eining beitir 
IAS-staðli 27 (breytt 2008) að því er varðar fyrra tímabil taka breytingarnar gildi fyrir það fyrra tímabil. 
Breytingunni skal beita afturvirkt.“ 

IAS-staðall 1, framsetning reikningsskila 

A4 Ákvæðum 106. liðar í IAS-staðli 1 (endurskoðaður 2007) er breytt sem hér segir: 

„106 Eining skal birta yfirlit um breytingar á eigin fé sem sýnir: 

a) heildarhagnað tímabilsins, þar sem sýndar eru sérgreindar heildarfjárhæðir sem rekja má til eigenda 
móðurfélags og hlutar sem ekki er ráðandi, 

b) fyrir hvern eiginfjárþátt, áhrif afturvirkrar beitingar eða afturvirkrar endurgerðar, sem færðar eru í samræmi við 
IAS-staðal 8, og 

c) [felldur brott] og 

d) fyrir hvern eiginfjárþátt, afstemmingu á bókfærðu verði við upphaf og lok tímabils þar sem upplýst er aðgreint 
um breytingar sem stafa af: 

i) hagnaði eða tapi, 

ii) hverjum lið í öðrum heildartekjum og 

iii) viðskiptum við eigendur í hlutverki sínu sem eigendur, þar sem sýnd eru með sérgreindum hætti framlög 
frá eigendum og úthlutun til þeirra og breyting á eignarhaldi í dótturfélögum, sem leiða ekki til taps á 
yfirráðum.“ 

Lið 139A er bætt við sem hér segir: 

„139A. IAS-staðall 27 (eins og Alþjóðareikningsskilaráðið breytti honum 2008), breyting á 106. lið. Eining skal 
beita þessari breytingu að því er varðar árleg tímabil sem hefjast 1. júlí 2009 eða síðar. Ef eining beitir IAS-
staðli 27 (breytt 2008) að því er varðar fyrra tímabil taka breytingarnar gildi fyrir það fyrra tímabil. 
Breytingunni skal beita afturvirkt.“ 
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IAS-staðall 7 Yfirlit um sjóðstreymi 

A5. IAS-staðli 7 er breytt eins og lýst er hér á eftir. 

Fyrirsögninni á undan 39. lið og lið 39.–42. er breytt sem hér segir: 

„Breytingar á eignarhaldi í dótturfélögum og öðrum fyrirtækjum 

39. Samanlagt sjóðstreymi, sem stafar af því að yfirráð yfir dótturfélögum eða öðrum fyrirtækjum nást eða 
tapast, skal sett fram með sérgreindum hætti og flokkað sem fjárfestingarhreyfingar. 

40 Eining skal greina frá samanlögðum fjárhæðum í eftirfarandi liðum að því er varðar að ná eða tapa 
yfirráðum yfir dótturfélögum eða öðrum fyrirtækjum á tímabilinu: 

a) heildarupphæð, greidd eða móttekin, 

b) sá hluti upphæðarinnar sem samanstendur af handbæru fé og ígildi þess, 

c) fjárhæð handbærs fjár og ígildis þess í dótturfélögunum eða öðrum fyrirtækjum þar sem yfirráð nást 
eða tapast og 

d) fjárhæð eigna og skulda, annarra en handbærs fjár eða ígildis þess, í dótturfélögunum eða 
fyrirtækjunum þar sem yfirráð nást eða tapast, dregin saman í meginflokka. 

41. Það að sýna sem sérstakan lið í sjóðstreymi þau áhrif sem stafa af því að yfirráð yfir dótturfélögum eða 
öðrum fyrirtækjum nást eða tapast, ásamt því að tilgreina sérstaklega verð yfirtekinna eða seldra eigna og 
skulda, hjálpar til við að gera greinarmun á sjóðstreymi af þessu tagi og sjóðstreymi sem stafar af öðrum 
rekstrar-, fjárfestingar- eða fjármögnunarhreyfingum. Þau sjóðstreymisáhrif sem stafa af tapi á yfirráðum 
eru ekki dregin frá þeim sjóðstreymisáhrifum er stafa af því að öðlast yfirráð. 

42. Heildarfjárhæð handbærs fjár sem greitt er eða móttekið sem endurgjald fyrir að ná eða tapa yfirráðum yfir 
dótturfélögum eða öðrum fyrirtækjum kemur fram í sjóðstreymisyfirlitinu, að frádregnu handbæru fé og 
ígildi þess sem keypt var eða selt í slíkum viðskiptum, viðburðum eða við breytingar á aðstæðum.“ 

Liðum 42A og 42B er bætt við sem hér segir: 

„42A. Sjóðstreymi sem stafar af breytingum á eignarhaldi á dótturfélagi sem leiðir ekki til taps á yfirráðum skal 
flokkað sem sjóðstreymi sem stafar af fjármögnunarhreyfingum. 

42B. Breytingar á eignarhaldi á dótturfélagi sem leiða ekki til taps á yfirráðum, s.s. síðari kaup eða sala 
móðurfélags á eiginfjárgerningum dótturfélags, eru skráðar sem viðskipti með eigið fé (sjá IAS-staðal 27, 
samstæðureikningsskil og aðgreind reikningsskil (eins og Alþjóðareikningsskilaráðið breytti honum 2008)). 
Í samræmi við það er sjóðstreymið sem verður til flokkað á sama hátt og önnur viðskipti við eigendur sem 
lýst er í 17. lið.“ 

Liður 54 bætist við sem hér segir: 

„54. IAS-staðall 27 (breytt af Alþjóðareikningsskilaráðinu 2008), breyttir liðir 39 – 42 og viðbættir liðir 42A og 
42B. Eining skal beita þessum breytingum að því er varðar árleg tímabil sem hefjast 1. júlí 2009 eða síðar. 
Ef eining beitir IAS-staðli 27 (breytt 2008) að því er varðar fyrra tímabil taka breytingarnar gildi fyrir það 
fyrra tímabil. Breytingunum skal beita afturvirkt.“ 

IAS-staðall 21, áhrif gengisbreytinga erlendra gjaldmiðla 

A6. IAS-staðli 21 er breytt eins og lýst er hér á eftir. 

Fyrirsögninni á undan 48. lið er breytt og liðum 48A til 48D er bætt við sem hér segir: 

„Ráðstöfun, eða ráðstöfun að hluta til, á erlendum rekstri 

48 … 
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48A. Auk ráðstöfunar á heildarhagsmunum einingar í erlendum rekstri er eftirfarandi fært sem ráðstafanir, 
jafnvel þó að einingin haldi hlutdeild sinni í fyrrverandi dótturfélagi, hlutdeildarfélagi eða einingu sem lýtur 
sameiginlegri stjórn: 

a) tap á yfirráðum yfir dótturfélagi sem nær yfir erlendan rekstur, 

b) tap á verulegum áhrifum yfir hlutdeildarfélagi, sem nær yfir erlendan rekstur, og 

c) tap á sameiginlegri stjórnun á rekstrareiningu sem lýtur  sameiginlegri stjórn, sem nær yfir erlendan 
rekstur. 

48B. Við ráðstöfun á dótturfélagi, sem nær yfir erlendan rekstur, skal uppsöfnuð fjárhæð gengismunar, sem 
tengist þessum erlenda rekstri, sem heyrir undir hlut sem ekki er ráðandi, afskráð en ekki endurflokkuð og 
færð í rekstrarreikning. 

48C. Sé dótturfélagi, sem nær yfir erlendan rekstur, ráðstafað að hluta til skal einingin færa hlutfallslegan hluta 
uppsafnaðrar fjárhæðar gengismunarins, sem færður er í aðra heildarafkomu, á hlut sem ekki er ráðandi í 
þeim erlenda rekstri. Í öllum öðrum tilvikum, þegar erlendum rekstri er ráðstafað að hluta til, skal einingin 
einungis endurflokka og færa í rekstrarreikning hlutfallslegan hluta uppsafnaðs gengismunar, sem færður er 
í aðra heildarafkomu. 

48D. Ráðstöfun að hluta til á hlutdeild einingar í erlendum rekstri er öll skerðing á eignarhaldi einingar í 
erlendum rekstri, nema þær skerðingar sem getið er um í lið 48A og eru færðar sem ráðstafanir.“ 

Lið 60B er bætt við sem hér segir: 

„60B. Með IAS-staðli 27 (eins og Alþjóðareikningsskilaráðið breytti honum 2008), bættust við liðir 48A til 48D. 
Eining skal beita þessum breytingum að því er varðar árleg tímabil sem hefjast 1. júlí 2009 eða síðar. Ef 
eining beitir IAS-staðli 27 (breytt 2008) að því er varðar fyrra tímabil taka breytingarnar gildi fyrir það 
fyrra tímabil.“ 

IAS-staðall 28, færsla fjárfestinga í hlutdeildarfélögum 

A7. IAS-staðli 28 er breytt eins og lýst er hér á eftir. 

Ákvæðum 18. og 19. liðar er breytt sem hér segir: 

„18. Fjárfestir skal hætta að nota hlutdeildaraðferðina frá þeim degi sem hann hættir að hafa veruleg áhrif í 
hlutdeildarfélagi og skal færa fjárfestinguna í samræmi við IAS-staðal 39 frá þeim degi, að því tilskildu að 
hlutdeildarfélagið verði ekki dótturfélag eða samrekstur eins og skilgreint er í IAS-staðli 31. Tapist veruleg 
áhrif skal fjárfestirinn meta allar fjárfestingar á gangvirði sem hann heldur eftir í fyrrnefnda 
hlutdeildarfélaginu. Fjárfestir skal færa í rekstrarreikning allan mun á eftirfarandi: 

a) gangvirði allra fjárfestinga, sem haldið er eftir, og alls ávinnings af ráðstöfun hluta hagsmuna í 
hlutdeildarfélaginu og 

b) bókfærðu verði fjárfestingarinnar daginn sem veruleg áhrif tapast. 

19. Þegar fjárfesting er ekki lengur hlutdeildarfélag og er færð í samræmi við IAS-staðal 39, skal telja 
gangvirði fjárfestingarinnar, daginn sem hún er ekki lengur hlutdeildarfélag, sem gangvirði hennar við 
upphafsfærslu sem fjáreignar í samræmi við IAS-staðal 39.“ 

Lið 19A er bætt við sem hér segir: 

„19A. Ef fjárfestir tapar verulegum áhrifum í hlutdeildarfélagi skal hann fara með allar fjárhæðir, sem færðar eru í 
aðrar heildartekjur, með tilliti til þess hlutdeildarfélags, á sama grundvelli og krafist væri ef 
hlutdeildarfélagið hefði með beinum hætti ráðstafað viðkomandi eignum eða skuldum. Ef ágóði eða tap, 
sem hlutdeildarfélag færði áður í aðrar heildartekjur, er endurflokkað og fært í rekstrarreikning við 
ráðstöfun tengdra eigna og skulda endurflokkar fjárfestirinn af þeim sökum ágóðann eða tapið úr eigin fé 
og yfir í rekstrarreikning (sem endurflokkunarleiðréttingu) þegar hann tapar verulegum áhrifum í 
hlutdeildarfélaginu.  Ef hlutdeildarfélag á til dæmis fjáreign til sölu og fjárfestirinn tapar verulegum 
áhrifum í hlutdeildarfélaginu skal fjárfestirinn endurfæra í rekstrarreikning ágóða eða tap sem áður var fært 
í aðra heildarafkomu í tengslum við þessa eignir. Ef eignarhald fjárfestis í hlutdeildarfélagi minnkar en 
fjárfestingin er áfram í formi hlutdeildarfélags skal fjárfestirinn aðeins endurflokka í rekstrarreikning 
hlutfallslega fjárhæð hagnaðar eða taps sem áður var fært í aðra heildarafkomu.“ 
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Lið 41B er bætt við sem hér segir: 

„41B. Með IAS-staðli 27 (eins og Alþjóðareikningsskilaráðið breytti honum 2008) er 18. og 19. lið breytt og lið 
19A bætt við. Eining skal beita þessum breytingum að því er varðar árleg tímabil sem hefjast 1. júlí 2009 
eða síðar. Ef eining beitir IAS-staðli 27 (breytt 2008) að því er varðar fyrra tímabil taka breytingarnar gildi 
fyrir það fyrra tímabil.“ 

IAS-staðall 31 Hlutdeild í samrekstri 

A8. IAS-staðli 31 er breytt eins og lýst er hér á eftir. 

Ákvæðum 45. liðar er breytt sem hér segir: 

„45 Þegar fjárfestir er ekki lengur aðili að einingu sem lýtur sameiginlegri stjórn skal hann frá þeim degi gera 
grein fyrir öllum eftirstæðum fjárfestingum í samræmi við IAS-staðal 39, að því tilskildu að einingin, sem 
áður laut sameiginlegri stjórn, verði ekki dótturfélag eða hlutdeildarfélag. Frá þeim degi sem eining, sem 
lýtur sameiginlegri stjórn, verður dótturfélag fjárfestis skal hann gera grein fyrir hlutdeild sinni í samræmi 
við IAS-staðal 27 og IFRS-staðal 3, sameining fyrirtækja (eins og hann var eftir endurskoðun 
Alþjóðareikningsskilaráðsins 2008). Frá þeim degi sem rekstrareining, sem lýtur sameiginlegri stjórn, 
verður hlutdeildarfélag fjárfestis skal hann færa hlutdeild sína í samræmi við IAS-staðal 28. Tapist 
sameiginleg stjórnun skal fjárfestirinn meta hverja þá fjárfestingu á gangvirði sem hann heldur eftir í 
einingunni sem áður laut sameiginlegri stjórn. Fjárfestir skal færa allan mun á eftirfarandi í 
rekstrarreikning: 

a) gangvirði allra fjárfestinga sem haldið er eftir og alls ágóða af ráðstöfun hluta hlutdeildarinnar í 
rekstrareiningunni sem lýtur sameiginlegri stjórn og 

b) bókfærðu verði fjárfestingarinnar daginn sem sameiginleg stjórnun tapast“. 

Liðum 45A og 45B er bætt við sem hér segir: 

„45A. Þegar fjárfesting hættir að vera rekstrareining sem lýtur sameiginlegri stjórn og er færð í samræmi við IAS-
staðal 39 skal litið á gangvirði fjárfestingarinnar, þegar hún er ekki lengur rekstrareining, sem lýtur 
sameiginlegri stjórn, sem gangvirði hennar við upphafsfærslu sem fjáreignar í samræmi við IAS-staðal 39. 

45B. Ef fjárfestir tapar sameiginlegri stjórnun á einingu skal hann gera grein fyrir öllum fjárhæðum, sem færðar 
eru í aðra heildarafkomu með tilliti til þeirrar einingar, á sama grundvelli og krafist væri ef rekstrareiningin, 
sem lýtur sameiginlegri stjórn, hefði með beinum hætti ráðstafað hinum tengdu eignum eða skuldum. Ef 
ágóði eða tap, sem áður var fært í aðra heildarafkomu, væri endurfært í rekstrarreikning við ráðstöfun 
tengdra eigna eða skulda, endurflokkar fjárfestirinn af þeim sökum ágóðann eða tapið úr eigin fé og færir í 
rekstrarreikning (sem endurflokkunarleiðréttingu) þegar fjárfestirinn tapar sameiginlegri stjórnun yfir 
einingunni. Ef rekstrareining, sem lýtur sameiginlegri stjórn, á til dæmis fjáreign til sölu og fjárfestirinn 
tapar sameiginlegri stjórnun á einingunni, skal fjárfestirinn endurfæra í rekstrarreikning ágóða þann eða tap 
sem áður var fært í aðra heildarafkomu með tilliti til þessara fjáreigna. Ef eignarhald fjárfestis í 
rekstrareiningu sem lýtur sameiginlegri stjórn minnkar en fjárfestingin er áfram í formi rekstrareiningar 
sem lýtur sameiginlegri stjórn skal fjárfestirinn aðeins endurflokka og færa í rekstrarreikning hlutfallslega 
fjárhæð ágóðans eða tapsins sem áður var fært í aðra heildarafkomu. 

Lið 58A er bætt við sem hér segir: 

„58A. Með IAS-staðli 27 (eins og Alþjóðareikningsskilaráðið breytti honum 2008) er 45. lið breytt og liðum 45A 
og 45B bætt við. Eining skal beita þessum breytingum að því er varðar árleg tímabil sem hefjast 1. júlí 
2009 eða síðar. Ef eining beitir IAS-staðli 27 (breytt 2008) að því er varðar fyrra tímabil taka breytingarnar 
gildi fyrir það fyrra tímabil.“ 

IAS-staðall 39 Fjármálagerningar: færsla og mat 

A9. IAS-staðli 39 er breytt eins og lýst er hér á eftir. 

Síðasta málslið 102. liðar er breytt sem hér segir: 

„102. … Ágóði eða tap af áhættuvarnargerningnum, sem tengist skilvirkum hluta áhættuvarnarinnar, sem hefur 
verið fært í aðra heildarafkomu, skal endurflokka úr eigin fé og færa í rekstrarreikning sem 
endurflokkunarleiðréttingu (sjá IAS-staðal 1 (endurskoðaður 2007)), í samræmi við 48.–49. lið í IAS-staðli 
21, þegar erlenda rekstrinum eða hluta hans er ráðstafað.“ 
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Liður 103E bætist við sem hér segir: 

„103E. IAS-staðall 27 (eins og Alþjóðareikningsskilaráðið breytti honum 2008), breyting á 102. lið. Eining skal 
beita þessari breytingu að því er varðar árleg tímabil sem hefjast 1. júlí 2009 eða síðar. Ef eining beitir IAS-
staðli 27 (breytt 2008) að því er varðar fyrra tímabil taka breytingarnar gildi fyrir það fyrra tímabil.“ 

SIC-túlkun 7 Upptaka evrunnar 

A10. SIC-túlkun 7 er breytt eins og lýst er hér á eftir. 

Í hlutanum   „Tilvísanir“ er „IAS-staðli 27, samstæðureikningsskil og eigin reikningsskil (breytt 2008)“, bætt við. 

Ákvæðum 4. liðar er breytt sem hér segir: 

„4. Þetta þýðir einkum að: 

a) … 

b) uppsafnaður gengismunur, sem tengist umreikningi á reikningsskilum erlends rekstrar, færður í aðra 
heildarafkomu, skal vera uppsafnaður sem eigið fé og skal einungis endurflokkaður úr eigin fé og 
færður í rekstrarreikning við ráðstöfun hinnar hreinu fjárfestingar eða hluta hennar í erlenda 
rekstrinum; og …“ 

Undir fyrirsögninni „Gildistökudagur“ er nýjum lið bætt við á eftir liðnum þar sem gildistökudegi breytinganna á 
IAS-staðli 1 er lýst svohljóðandi: 

„Með IAS-staðli 27 (eins og Alþjóðareikningsskilaráðið breytti honum 2008) breyttist b-liður 4. liðar. Eining skal 
beita þessari breytingu að því er varðar árleg tímabil sem hefjast 1. júlí 2009 eða síðar. Ef eining beitir IAS-staðli 27 
(breytt 2008) að því er varðar fyrra tímabil taka breytingarnar gildi fyrir það fyrra tímabil.“ 
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                                                    REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 495/2009             2010/EES/64/15 

frá 3. júní 2009 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna, alþjóðlegra 
reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að 
 því er varðar alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IFRS-staðal 3 (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1606/2002 frá 19. júlí 2002 um beitingu alþjóðlegra 
reikningsskilastaðla (1), einkum 1. mgr. 3. gr., 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
1126/2008 (2) voru samþykktir alþjóðlegir staðlar og 
túlkanir sem voru fyrir hendi 15. október 2008. 

 

2) Hinn 10. janúar 2008 gaf Alþjóðareikningsskilaráðið 
(IASB) út alþjóðlegan reikningsskilastaðal (IFRS-staðal) 
3, (endurskoðaður), sameining fyrirtækja, hér á eftir 
nefndur „endurskoðaður IFRS-staðall 3“. Endurskoðaður 
IFRS-staðall 3 fastsetur meginreglur og reglur um það 
hvernig yfirtökuaðili í sameiningu fyrirtækja skal 
bókfæra og meta mismunandi þætti (s.s. aðgreinanlegar 
eignir, yfirteknar skuldir, hluti sem ekki eru ráðandi og 
viðskiptavild) í tengslum við reikningshaldslega meðferð 
yfirtöku. Í staðlinum er einnig mælt fyrir um þær 
upplýsingar sem greina skal frá varðandi slík viðskipti. 

 

3) Með samráði við sérfræðingahóp (TEG) Evrópsku 
ráðgjafarnefndarinnar um reikningsskil (EFRAG) er það 
staðfest að endurskoðaður IFRS-staðall 3 uppfyllir 
tæknilegu skilyrðin fyrir innleiðingu sem eru sett fram í 
2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1606/2002. 
Endurskoðunarhópurinn um ráðgjöf um 
reikningsskilastaðla lagði mat á álit Evrópsku 
ráðgjafarnefndarinnar um reikningsskil (EFRAG) um 
stuðning við staðlana, í samræmi við ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2006/505/EB frá 14. júlí 2006 
um skipun endurskoðunarhóps um ráðgjöf um 
reikningsskilastaðla til að ráðleggja fram-
kvæmdastjórninni um hlutlægni og hlutleysi álita 
EFRAG (3), og tilkynnti framkvæmdastjórn Evrópu-
bandalaganna að álitið væri yfirvegað og hlutlægt. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 149, 12.6.2009, bls. 22. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 115/2009 frá 22. 
október 2009 um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 68, 
17.12.2009, bls. 17. 

(1) Stjtíð. EB L 243, 11.9.2002, bls. 1. 
(2) Stjtíð. ESB L 320, 29.11.2008, bls. 1. 
(3) Stjtíð. ESB L 199, 21.7.2006, bls. 33. 

4) Innleiðing hins endurskoðaða IFRS-staðals 3 felur þess 
vegna í sér breytingar á IFRS-staðli 1, IFRS-staðli 2, 
IFRS-staðli 7, alþjóðlegum reikningsskilastaðli (IAS-
staðli) 12, IAS-staðli 16, IAS-staðli 28, IAS-staðli 32, 
IAS-staðli 33, IAS-staðli 34, IAS-staðli 36, IAS-staðli 
37, IAS-staðli 38, IAS-staðli 39 og 9. túlkun alþjóðlegrar 
túlkunarnefndar um reikningsskil (IFRIC-túlkun 9) til að 
tryggt sé samræmi á milli alþjóðlegra 
reikningsskilastaðla. 

 

5) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 1126/2008 til 
samræmis við það. 

 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit stýrinefndarinnar um 
reikningsskil, 

 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

 

1. gr. 

 

Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1126/2008 er breytt sem hér 
segir: 

 

1. Í stað alþjóðlegs reikningsskilastaðals, IFRS-staðals 3, 
sameining fyrirtækja, kemur endurskoðaður IFRS-staðall 3 eins 
og sett er fram í viðaukanum við þessa reglugerð. 

 

2. IFRS-staðli 1, IFRS-staðli 2, IFRS-staðli 7, alþjóðlegum 
reikningsskilastaðli (IAS-staðli) 12, IAS-staðli 16, IAS-staðli 
28, IAS-staðli 32, IAS-staðli 33, IAS-staðli 34, IAS-staðli 36, 
IAS-staðli 37, IAS-staðli 38, IAS-staðli 39 og 9. túlkun 
alþjóðlegrar túlkunarnefndar um reikningsskil (IFRIC-túlkun 
9) er breytt í samræmi við breytingarnar á IFRS-staðli 3 eins og 
sett er fram í viðaukanum við þessa reglugerð. 

 

2. gr. 

 

Félög skulu beita endurskoðuðum IFRS-staðli 3, eins og hann 
er settur fram í viðaukanum við þessa reglugerð, eigi síðar en 
frá og með upphafsdegi fyrsta fjárhagsárs þeirra sem hefst eftir 
30. júní 2009. 
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3. gr. 

 

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

 

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

 

Gjört í Brussel 3. júní 2009. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Charlie McCREEVY 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

 

ALÞJÓÐLEGIR REIKNINGSSKILASTAÐLAR 

 

IFRS-staðall 3 Sameining fyrirtækja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afritun er heimil á Evrópska efnahagssvæðinu. Allur gildandi réttur utan EES er áskilinn að frátöldum rétti til 
afritunar til einkanota eða annarra nota sem sanngjörn má telja. Nánari upplýsingar fást hjá 
Alþjóðareikningsskilaráðinu (IASB) á www.iasb.org 
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ALÞJÓÐLEGUR REIKNINGSSKILASTAÐALL 3 

Sameining fyrirtækja 

MARKMIÐ 

1. Markmiðið með þessum reikningsskilastaðli er að auka mikilvægi, áreiðanleika og samanburðarhæfi upplýsinga sem 
eining, sem reikningsskilin taka til, veitir um sameiningu fyrirtækja og áhrif þess í reikningsskilum sínum. Í þeim 
tilgangi fastsetur þessi IFRS-staðall meginreglur og kröfur um það hvernig yfirtökuaðili: 

a) færir og metur í reikningsskilum sínum þær aðgreinanlegu eignir sem hann yfirtekur, yfirteknar skuldir og alla 
hluti sem ekki eru ráðandi í yfirtekna aðilanum, 

b) færir og metur viðskiptavild, sem yfirtekin er við sameiningu fyrirtækja, eða ágóða af hagstæðum kaupum og 

c) ákvarðar hvaða upplýsingar skal birta til að gera notendum reikningsskila kleift að meta eðli og fjárhagsleg áhrif 
sameiningar fyrirtækja. 

GILDISSVIÐ 

2. Þessi IFRS-staðall á við um viðskipti eða annan atburð sem fellur að skilgreiningu á sameiningu fyrirtækja. Þessi 
IFRS-staðall gildir ekki um: 

a) stofnun fyrirtækis um sameiginlegt verkefni. 

b) yfirtöku eignar eða eignaflokks sem ekki myndar fyrirtæki. Í slíkum tilvikum skal yfirtökuaðili greina og færa 
einstakar aðgreinanlegar yfirteknar eignir (þ.m.t. þær eignir sem falla að skilgreiningu og uppfylla 
færsluskilyrði óefnislegra eigna í IAS-staðli 38, óefnislegar eignir) og yfirteknar skuldir. Kostnað samstæðu 
skal færa á einstakar aðgreinanlegar eignir og skuldir á grundvelli hlutfallslegs gangvirðis þeirra á kaupdegi. 
Slík viðskipti eða slíkur atburður hefur ekki í för með sér viðskiptavild. 

c) sameinaðar einingar eða fyrirtæki undir sameiginlegri stjórn (liðir B1–B4 eru leiðbeinandi um beitingu í þessu 
sambandi). 

SKILGREINING Á SAMEININGU FYRIRTÆKJA 

3. Eining skal ákvarða hvort viðskipti eða annar atburður sé sameining fyrirtækja með því að beita 
skilgreiningunni í þessum IFRS-staðli, sem krefst þess að yfirteknar eignir og skuldir mynda fyrirtæki. Ef 
þær eignir, sem eru yfirteknar, eru ekki fyrirtæki skal eining, sem reikningsskil taka til, færa viðskiptin eða 
annan atburð sem eignakaup. Í liðum B5–B12 er að finna leiðbeiningar um skilgreiningu á sameiningu 
fyrirtækja og skilgreiningu á fyrirtæki. 

YFIRTÖKUAÐFERÐIN 

4. Eining skal gera grein fyrir sameiningu fyrirtækja með því að beita yfirtökuaðferðinni. 

5. Beiting yfirtökuaðferðarinnar krefst: 

a) skilgreiningar á yfirtökuaðila 

b) ákvörðunar á dagsetningu yfirtöku 

c) færslu og mats á þeim aðgreinanlegu eignum sem yfirteknar eru, yfirteknum skuldum og öllum hlutum, sem 
ekki eru ráðandi í yfirtekna aðilanum, og 

d) færslu og mats á viðskiptavild eða hagnaði vegna hagstæðra kaupa. 

Skilgreining á yfirtökuaðila 

6. Við hverja sameiningu fyrirtækja skal skilgreina einn aðila sameiningarinnar sem yfirtökuaðila. 

7. Leiðbeiningarnar í IAS-staðli 27, samstæðureikningsskil og aðgreind reikningsskil, skulu notaðar til að skilgreina 
yfirtökuaðilann — þá einingu sem öðlast yfirráð yfir yfirtekna aðilanum. Ef sameining fyrirtækja hefur átt sér stað, 
en við notkun leiðbeininganna í IAS-staðli 27 kemur ekki skýrt fram hver sameinuðu eininganna er yfirtökuaðilinn, 
skulu þættirnir í liðum B14-B18 hafðir í huga við þá ákvörðun. 

Ákvörðun á dagsetningu yfirtöku 

8. Yfirtökuaðili skal tilgreina yfirtökudagsetninguna, sem er sú dagsetning sem hann öðlast yfirráð yfir 
yfirtekna aðilanum. 
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9. Sú dagsetning þegar yfirtökuaðili öðlast yfirráð yfir yfirtekna aðilanum er venjulega dagsetningin þegar yfirtökuaðili 
yfirfærir endurgjaldið með löglegum hætti, yfirtekur eignir og skuldir yfirtekna aðilans — greiðsludagur. Þó er 
hugsanlegt að yfirtökuaðili öðlist yfirráð á degi sem er annaðhvort fyrir eða eftir greiðsludag. Yfirtökudagur er til 
dæmis á undan greiðsludegi ef skriflegur samningur veitir yfirtökuaðila yfirráð yfir yfirtekna aðilanum á degi sem er 
á undan greiðsludegi. Yfirtökuaðili skal taka tillit til allra viðeigandi málsatvika og kringumstæðna þegar dagsetning 
yfirtöku er tilgreind. 

Færsla og mat á þeim aðgreinanlegu eignum sem yfirteknar eru, yfirteknum skuldum og öllum hlutum sem 
ekki eru ráðandi í yfirtekna aðilanum 

Færsluregla 

10. Frá og með yfirtökudegi skal yfirtökuaðili færa aðgreinanlegar yfirteknar eignir, yfirteknar skuldir og alla 
hluti sem ekki eru ráðandi í yfirtekna aðilanum, aðskilið frá viðskiptavild. Færsla aðgreinanlegra eigna sem 
yfirteknar eru og yfirtekinna skulda skal vera í samræmi við þau skilyrði sem tilgreind eru í 11. og 12. lið. 

F æ r s l u s k i l y rð i  

11. Til að uppfylla skilyrði um færslu samkvæmt yfirtökuaðferð þurfa yfirteknar, aðgreinanlegar eignir og yfirteknar 
skuldir á yfirtökudegi að falla að skilgreiningu á eignum og skuldum í Ramma um gerð og framsetningu 
reikningsskila. Kostnaður, sem yfirtökuaðili gerir ráð fyrir, en er ekki skylt að stofna til í framtíðinni vegna áætlunar 
sinnar um að hætta tiltekinni starfsemi yfirtekna aðilans eða segja upp starfsmönnum yfirtekna aðilans eða færa þá 
til í starfi, myndar t.d. ekki skuldbindingu á yfirtökudaginn. Þess vegna færir yfirtökuaðili ekki þann kostnað sem 
hluta af beitingu yfirtökuaðferðarinnar. Í staðinn færir yfirtökuaðili þann kostnað í reikningsskil sín eftir sameiningu 
í samræmi við aðra alþjóðlega reikningsskilastaðla. 

12. Auk þess skulu aðgreinanlegu, yfirteknu eignirnar og skuldirnar vera hluti af því sem yfirtökuaðili og yfirtekni 
aðilinn (eða fyrri eigendur) áttu viðskipti með við sameiningu fyrirtækjanna, fremur en niðurstaða einstakra 
viðskipta, til að uppfylla skilyrði um færslu samkvæmt yfirtökuaðferðinni. Yfirtökuaðili skal styðjast við 
leiðbeiningarnar í 51.–53. lið við ákvörðun á því hvaða yfirteknu eignir eða skuldir eru hluti af kaupunum á 
yfirtekna aðilanum og hvaða hluti, ef einhver, er niðurstaða annarra einstakra viðskipta, sem ber að færa í samræmi 
við eðli þeirra og viðeigandi alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS). 

13. Beiting yfirtökuaðila á færslureglunni og skilyrðum hennar getur leitt til færslu á einhverjum þeirra eigna og skulda 
sem yfirtökuaðili hafði ekki áður fært sem eignir og skuldir í reikningsskilum sínum. Yfirtökuaðili færir t.d. 
aðgreinanlegu, yfirteknu, óefnislegu eignirnar, s.s. vöruheiti, einkaleyfi eða viðskiptasamband, sem yfirtekni aðilinn 
færði ekki sem eignir í reikningsskilum sínum, þar sem þær voru þróaðar innan fyrirtækisins og kostnaðurinn 
gjaldfærður. 

14. Í liðum B28–B40 eru leiðbeiningar um færslu rekstrarleigu og óefnislegra eigna. Í ákvæðum 22.–28. liðar eru 
tilgreindar þær tegundir aðgreinanlegra eigna og skulda sem fela í sér liði þar sem þessi alþjóðlegi 
reikningsskilastaðall heimilar takmarkaðar undantekningar frá færslureglunni og skilyrðum hennar. 

F l o k k u n  eða  t i l g r e i n i n g  aðg r e i n a n l e g r a  y f i r t e k i n n a  e i g n a  o g  y f i r t e k i n n a  s k u l d a  v ið  
s a m e i n i n g u  f y r i r t æ k j a  

15. Á yfirtökudegi skal yfirtökuaðili flokka eða tilgreina aðgreinanlegu, yfirteknu eignirnar og skuldirnar sem 
taldar eru nauðsynlegar til að beita öðrum alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS) síðar. Yfirtökuaðili 
skal flokka eða tilgreina á grundvelli samningsskilmála, efnahagsaðstæðna, rekstrar- eða 
reikningsskilaaðferða og annarra aðstæðna, sem máli skipta, eins og staða þeirra er á yfirtökudegi. 

16. Í sumum tilvikum heimila alþjóðlegir reikningsskilastaðlar mismunandi reikningsskil eftir því hvernig eining flokkar 
eða tilgreinir tiltekna eign eða skuld. Dæmi um flokkun og tilgreiningu, sem yfirtökuaðili skal framkvæma á 
grundvelli viðeigandi aðstæðna eins og þær eru á yfirtökudegi, ná yfir, en takmarkast ekki við: 

a) flokkun tiltekinna fjáreigna og skuldbindinga sem fjáreign eða skuldbinding á gangvirði í gegnum 
rekstrarreikning, eða sem fjáreign til sölu eða fjáreign til gjalddaga, í samræmi við IAS-staðal 39, 
fjármálagerningar: færsla og mat, 

b) flokkun afleiðugernings sem áhættuvarnargernings í samræmi við IAS-staðal 39 og 

c) mat á því hvort innbyggð afleiða skuli aðskilin frá hýsilsamningnum í samræmi við IAS-staðal 39 (sem er 
spurning um „flokkun“ þar sem þessi alþjóðlegi reikningsskilastaðall notar það hugtak). 
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17. Þessi IFRS-staðall kveður á um tvær undantekningar frá meginreglunni í 15. lið: 

a) flokkun leigusamnings annaðhvort sem rekstrarleiga eða fjármögnunarleiga í samræmi við IAS-staðal 17, 
leigusamningar, og 

b) flokkun samnings sem vátryggingarsamnings í samræmi við IFRS-staðal 4, vátryggingarsamningar. 

Yfirtökuaðili skal flokka þessa samninga á grundvelli samningsskilmála og annarra þátta við upphaf samnings (eða, 
ef skilmálum samningsins hefur verið breytt með þeim hætti að flokkun hans breytist, daginn sem breytingin á sér 
stað, sem gæti verið yfirtökudagurinn). 

Matsregla 

18. Yfirtökuaðili skal meta aðgreinanlegu yfirteknu eignirnar og skuldirnar á gangvirði þeirra á yfirtökudegi. 

19. Við hverja sameiningu fyrirtækja skal yfirtökuaðili meta hvern hlut, sem ekki er ráðandi í yfirtekna aðilanum, 
annaðhvort á gangvirði eða í hlutfalli við hlutdeild ekki ráðandi hlutar í aðgreinanlegri, hreinni eign yfirtekna 
aðilans. 

20. Í liðum B41–B45 eru leiðbeiningar um mat á gangvirði tiltekinna, aðgreinanlegra eigna og hluta sem ekki eru 
ráðandi í yfirteknum aðila. Í ákvæðum 24.–31. liðar eru tilgreindar þær tegundir aðgreinanlegra eigna og skulda sem 
fela í sér liði þar sem takmarkaðar undantekningar frá matsreglunni eru heimilaðar með þessum alþjóðlega 
reikningsskilastaðli. 

Undantekningar frá færslu- og matsreglunum 

21. Í þessum IFRS-staðli er kveðið á um takmarkaðar undantekningar frá færslu- og matsreglunum. Í ákvæðum 22.–31. 
liðar er bæði tilgreint við hvaða liði undantekningarnar eiga og eðli þeirra undantekninga. Yfirtökuaðili skal færa þá 
liði í samræmi við kröfurnar í 22.–31. lið sem gerir það að verkum að sumir liðir eru: 

a) annaðhvort færðir með beitingu færsluskilyrða, auk skilyrðanna í 11. og 12. lið, eða í samræmi við kröfur 
annarra alþjóðlegra reikningsskilastaðla (IFRS) þannig að niðurstöður verða aðrar en ef færslureglunni og 
skilyrðum hennar er beitt. 

b) metnir við fjárhæð sem er önnur en gangvirði þeirra á yfirtökudegi. 

U n d a n t e k n i n g a r  f r á  f æ r s l u r e g l u n n i  

Óvissar skuldir 

22. Í IAS-staðli 37, reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir, er óviss skuld skilgreind sem: 

a) möguleg skuldbinding sem stafar af liðnum atburðum og verður aðeins staðfest þegar einn eða fleiri óvissir 
atburðir, sem eining hefur ekki fulla stjórn á, eiga sér stað eða eiga sér ekki stað í framtíðinni, eða 

b) núverandi skuldbinding sem stafar af liðnum atburðum en er ekki færð vegna þess: 

i. að ekki er líklegt að þörf verði á útstreymi verðmæta sem fela í sér efnahagslegan ávinning til að gera 
skuldbindinguna upp, eða 

ii. að ekki er hægt að meta fjárhæð skuldbindingarinnar á nógu áreiðanlegan hátt. 

23. Kröfurnar í IAS-staðli 37 eiga ekki við þegar ákvarða skal hvaða óvissu skuldbindingar skal færa frá og með 
yfirtökudeginum. Í stað þess skal yfirtökuaðili frá og með yfirtökudegi færa óvissar skuldbindingar, sem eru 
yfirteknar vegna sameiningar fyrirtækja, ef þær eru gildar skuldbindingar, sem stafa af fyrri atburðum og hægt er að 
meta gangvirði þeirra með áreiðanlegum hætti. Yfirtökuaðili færir þess vegna, gagnstætt því sem gerð er krafa um í 
IAS-staðli 37, óvissar skuldbindingar, sem eru yfirteknar við sameiningu fyrirtækja, á yfirtökudegi þótt ekki sé 
líklegt að útstreymi verðmæta, sem fela í sér efnahagslegan ávinning, þurfi til að gera upp skuldbindingarnar. 
Ákvæði 56. liðar veita leiðbeiningar um síðari reikningshaldslega meðferð óvissra skuldbindinga. 

U n d a n t e k n i n g a r  f r á  b æð i  f æ r s l u -  o g  m a t s r e g l u n u m  

Tekjuskattar 

24. Yfirtökuaðili skal færa og meta frestaða skattinneign eða -skuld sem stafar af yfirtekinni eign eða skuld í kjölfar 
sameiningar fyrirtækja í samræmi við IAS-staðal 12, tekjuskattar. 
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25. Yfirtökuaðili skal gera grein fyrir hugsanlegum skattalegum áhrifum tímabundins mismunar og yfirfærslna 
yfirtekins aðila sem eru fyrir hendi á yfirtökudegi eða leiða af yfirtökunni í samræmi við IAS-staðal 12. 

S t a r f s k j ö r  

26. Yfirtökuaðili skal færa og meta skuld (eða hugsanlega eign) í tengslum við starfskjör starfsmanna yfirtekins aðila í 
samræmi við IAS-staðal 19, starfskjör. 

Á b y r gða r t r y g gða r  e i g n i r  

27. Seljandi getur við sameiningu fyrirtækja samkvæmt samningi tryggt yfirtökuaðila gegn ófyrirséðum atburðum eða 
óvissu vegna tiltekinnar eignar, eða hluta af eign, eða skuldar. Seljandi getur t.d. tryggt yfirtökuaðila gegn tapi sem 
fer yfir tiltekna fjárhæð skuldar sem leiðir af tilteknum ófyrirséðum atburði; seljandi tryggir m.ö.o. að skuld 
yfirtökuaðila fari ekki yfir tilgreinda fjárhæð. Af því leiðir að yfirtökuaðili eignast ábyrgðartryggða eign. 
Yfirtökuaðili skal færa ábyrgðartryggða eign um leið og hann færir ábyrgðartryggða liðinn og á sama grundvelli og 
ábyrgðartryggða liðinn, með fyrirvara um þörf fyrir virðismat á fráviki vegna óinnheimtanlegra fjárhæða. Ef 
ábyrgðartryggingin tengist eign eða skuld, sem er færð á yfirtökudegi og metin á gangvirði þess dags, skal 
yfirtökuaðili færa ábyrgðartryggðu eignina á yfirtökudegi samkvæmt mati á gangvirði þess dags. Að því er varðar 
ábyrgðartryggða eign, sem metin er á gangvirði, er við gangvirðismat tekið tillit til áhrifa af óvissu um 
framtíðarsjóðstreymi vegna innheimtanleika krafna en sérstakt virðismat vegna frávika er ekki nauðsynlegt (liður 
B41 er leiðbeinandi um beitingu). 

28. Í sumum tilvikum kann ábyrgðartryggingin að tengjast eign eða skuld sem er undantekning frá færslu- eða 
matsreglunum. Ábyrgðartrygging getur til dæmis verið tengd óvissri skuld sem ekki er færð á yfirtökudegi þar eð 
ekki er unnt að meta gangvirði hennar með áreiðanlegum hætti á þeim degi. Að öðrum kosti getur ábyrgðartrygging 
verið tengd eign eða skuld, til dæmis vegna starfskjara, sem er metin á öðrum grundvelli en gangvirði á 
yfirtökudegi. Í því tilviki skal færa og meta ábyrgðartrygginguna miðað við sömu forsendur og notaðar eru við mat á 
ábyrgðartryggða liðnum, með fyrirvara um mat stjórnenda á innheimtanleika ábyrgðartryggða liðarins og allar 
samningslegar takmarkanir á fjárhæð ábyrgðarinnar. Í 57. lið er að finna leiðbeiningar um síðari reikninghaldslega 
meðferð ábyrgðartryggðra eigna. 

U n d a n t e k n i n g a r  f r á  m a t s r e g l u n n i  

E n d u r k e y p t  r é t t i n d i  

29. Yfirtökuaðili skal meta virði endurkeyptra réttinda, sem færð eru sem óefnislegar eignir, á grundvelli eftirstandandi 
samningsskilmála í tengdum samningi, án tillits til þess hvort markaðsaðilar kynnu að íhuga hugsanlega endurnýjun 
á samningum við ákvörðun á gangvirðismati. Liðir B35 og B36 eru leiðbeinandi um tengda beitingu. 

G r e ið s l a  e i g n a r h l u t a t e n g d r a r  u m b u n a r  

30. Yfirtökuaðili skal meta skuldbindingu eða eiginfjárgerning ef greiðsla eignarhlutatengdrar umbunar yfirtökuaðila kemur í 
stað greiðslna eignarhlutatengdrar umbunar yfirtekna aðilans í samræmi við aðferðina í IFRS-staðli 2, 
eignarhlutatengdar greiðslur. (Þessi IFRS-staðall vísar til niðurstöðu þeirrar aðferðar sem „markaðsmats“ 
umbunar.) 

E i g n i r  s e m  h a l d ið  e r  t i l  s ö l u  

31. Yfirtökuaðili skal meta yfirtekna fastafjármuni (eða ráðstöfunarflokka) sem eru til sölu á yfirtökudegi í samræmi við 
flokkun IFRS-staðal 5, fastafjármunir sem haldið er til sölu og aflögð starfsemi, á gangvirði að frádregnum kostnaði 
vegna sölu í samræmi við 15.–18. lið þess IFRS-staðals. 

Færsla og mat á viðskiptavild eða hagnaði vegna hagstæðra kaupa 

32. Yfirtökuaðili skal færa viðskiptavild frá og með yfirtökudegi sem þá fjárhæð sem a) er yfir b) undir:  

a) samtölu: 

i. yfirfærðs endurgjalds, sem er metin í samræmi við þennan IFRS-staðal, sem yfirleitt krefst 
gangvirðis á yfirtökudegi (sjá 37. lið) 

ii. fjárhæðar allra hluta, sem ekki eru ráðandi í yfirtekna aðilanum og eru metnir í samræmi við 
þennan IFRS-staðal, og 
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iii. við sameiningu fyrirtækja, sem fram fer í áföngum (sjá 41. og 42. lið), gangvirðis þeirra hluta sem 
yfirtökuaðili átti í yfirtekna aðilanum fyrir sameiningu á yfirtökudegi. 

b) nettófjárhæð yfirtekinna aðgreinanlegra eigna og skulda, sem metnar eru í samræmi við þennan IFRS-
staðal á yfirtökudegi. 

33. Við sameiningu fyrirtækja, þar sem yfirtökuaðili og yfirtekinn aðili (eða fyrrverandi eigendur hans) skiptast einungis 
á hlutdeild í eigin fé, kann að vera unnt að meta með áreiðanlegri hætti gangvirði hlutdeildar í eigin fé yfirtekna 
aðilans á yfirtökudegi en gangvirði hlutdeildar yfirtökuaðilans í eigin fé á yfirtökudegi. Í því tilviki skal yfirtökuaðili 
ákvarða fjárhæð viðskiptavildar með því að nota gangvirði hlutdeilar yfirtekna aðilans í eigin fé á yfirtökudegi í stað 
þess að nota gangvirði hlutdeildar sem er yfirfærð á yfirtökudegi. Til að ákvarða fjárhæð viðskiptavildar við 
sameiningu fyrirtækja þegar ekkert endurgjald er greitt, skal yfirtökuaðili nota gangvirði á hlutdeild yfirtökuaðila í 
yfirtekna aðilanum á yfirtökudegi samkvæmt virðismatsaðferð í stað gangvirðis greidds endurgjalds á yfirtökudegi 
(i. liður a-liðar 32. liðar). Liðir B46–B49 eru leiðbeinandi um tengda beitingu. 

Hagstæð kaup 

34. Yfirtökuaðili gerir stundum hagstæð kaup, sem er sameining fyrirtækja þar sem fjárhæðin í b-lið 32. liðar er hærri en 
samtala fjárhæðanna sem tilgreindar eru í a-lið 32. liðar. Ef sú umframfjárhæð er enn fyrir hendi eftir að kröfur í 36. 
lið hafa verið uppfylltar skal yfirtökuaðili gera grein fyrir hagnaði, sem af því leiðir, í rekstrarreikningi á 
yfirtökudegi. Hagnaðinn skal tengja við yfirtökuaðila. 

35. Hagstæð kaup geta til dæmis átt sér stað við sameiningu fyrirtækja sem er nauðungarsala og seljandinn neyðist til að 
selja. Hins vegar geta undantekningar að því er varðar færslu og mat á tilteknum liðum, sem ræddir eru í 22.–31. lið, 
leitt til færslu hagnaðar (eða breytinga á fjárhæð færðs hagnaðar) af hagstæðum kaupum. 

36. Áður en hagnaður af hagstæðum kaupum er færður skal yfirtökuaðili endurmeta hvort allar yfirteknar eignir og 
skuldir hafi verið rétt skilgreindar og færa allar viðbótareignir eða -skuldir sem eru skilgreindar í þeirri endurskoðun. 
Yfirtökuaðili skal síðan endurskoða verklag sem notað er til að meta þær fjárhæðir sem þessi IFRS-staðall gerir 
kröfu um að gerð sé grein fyrir á yfirtökudeginum vegna alls eftirfarandi: 

a) yfirtekinna, aðgreinanlegra eigna og skulda, 

b) hluta, sem ekki eru ráðandi í yfirtekna aðilanum, ef við á 

c) vegna sameiningar fyrirtækja sem fram fer í áföngum, þeirrar hlutdeildar sem yfirtökuaðili átti í yfirtekna 
aðilanum fyrir sameiningu og 

d) yfirfærðs endurgjalds. 

Markmið endurskoðunarinnar er að tryggja að mat endurspegli með viðeigandi hætti allar fyrirliggjandi upplýsingar 
um endurgjald á yfirtökudegi. 

Yfirfært endurgjald 

37. Endurgjald, sem yfirfært er við sameiningu fyrirtækja, skal meta á gangvirði, sem skal reikna sem summu 
gangvirðis þeirra eigna sem yfirtökuaðili yfirfærir á yfirtökudegi, skulda sem yfirtökuaðili stofnar til gagnvart fyrri 
eigendum og eiginfjárhlutdeildar, sem yfirtökuaðili gefur út. (Ef um er að ræða skipti á hluta af greiðslum 
eignarhlutatengdrar umbunar yfirtökuaðilans og umbun, sem er í eigu starfsmanna yfirtekna aðilans, og sá hluti er 
innifalinn í yfirfærðu endurgjaldi við sameiningu fyrirtækjanna, skal hann þó metinn í samræmi við 30. lið fremur 
en á gangvirði.)  Dæmi um hugsanlegt form endurgjalds er reiðufé, aðrar eignir, fyrirtæki eða dótturfyrirtæki 
yfirtökuaðila, óvissar greiðslur, hefðbundnir eiginfjárgerningar eða forgangseiginfjárgerningar, valréttur, kaupréttur 
og hlutir í sameiginlegum einingum. 

38. Í yfirfærðu endurgjaldi getur verið eign eða skuld yfirtökuaðila á bókfærðu verði sem er annað en gangvirði á 
yfirtökudegi (t.d. ópeningalegar eignir eða fyrirtæki yfirtökuaðila). Í því tilviki skal endurmeta yfirfærðar eignir eða 
skuldir á gangvirði á yfirtökudegi og færa þann hagnað eða tap, sem af því getur leitt, í rekstrarreikning. Stundum 
verða yfirfærðar eignir eða skuldir áfram innan sameinaðrar einingar eftir sameiningu fyrirtækja (t.d. þegar eignir 
eða skuldir eru yfirfærðar til yfirtekna aðilans fremur en til fyrri eigenda), og yfirtökuaðili heldur yfirráðum yfir 
þeim. Við þær aðstæður skal yfirtökuaðili meta þær eignir og skuldir á bókfærðu verði rétt fyrir yfirtökudag og ekki 
færa hagnað eða tap í rekstrarreikning af eignum eða skuldum sem yfirtökuaðili hefur yfirráð yfir bæði fyrir og eftir 
sameiningu fyrirtækja. 
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Ó v i s s a r  g r e ið s l u r  

39. Endurgjald, sem yfirtökuaðili færir yfir í skiptum fyrir yfirtekinn aðila, felur í sér hverja þá eign eða skuld sem leiðir 
af samkomulagi um óvissa greiðslu (sjá 37. lið). Yfirtökuaðili skal færa óvissa greiðslu á gangvirði á yfirtökudegi 
sem hluta af yfirfærðu endurgjaldi í skiptum fyrir yfirtekinn aðila. 

40. Yfirtökuaðili skal flokka skuldbindingu til að greiða óvissa greiðslu sem skuld eða sem eigið fé á grundvelli 
skilgreininga á eiginfjárgerningi og fjárskuld í 11. lið IAS-staðals 32, fjármálagerningar: framsetning, eða öðrum 
viðeigandi IFRS-stöðlum. Yfirtökuaðili skal flokka rétt til að skila áður yfirfærðu endurgjaldi sem eign ef tiltekin 
skilyrði eru uppfyllt. Í 58. lið er að finna leiðbeiningar um síðari færslur að því er varðar óvisst endurgjald. 

 

Frekari leiðbeiningar um beitingu yfirtökuaðferðar á tilteknar tegundir sameininga fyrirtækja 

Sameining fyrirtækja sem fer fram í áföngum 

41. Yfirtökuaðili öðlast stundum yfirráð yfir yfirteknum aðila sem hann átti eignarhlut í rétt fyrir yfirtökudag. Eining A 
átti til dæmis 35% hlut, sem ekki var ráðandi, í einingu B hinn 31. desember 20X1. Þann dag kaupir eining A til 
viðbótar 40% hlut í einingu B og nær þannig yfirráðum yfir einingu B. Í þessum IFRS-staðli nefnast þess háttar 
viðskipti „sameining fyrirtækja í áföngum“, stundum nefnt „stigskipt yfirtaka“ (step acquisition). 

42. Við sameiningu fyrirtækja, sem fram fer í áföngum, skal yfirtökuaðili endurmeta þá eignarhlutdeild í yfirtekna 
aðilanum, sem yfirtökuaðili átti áður, á gangvirði á yfirtökudegi og færa þann hagnað eða tap, ef við á, í 
rekstrarreikning. Á fyrri reikningsskilatímabilum gæti yfirtökuaðili hafa fært breytingar á virði eignarhlutdeildar í 
yfirtekna aðilanum á aðra heildarafkomu (t.d. þegar fjárfesting hefur verið skilgreind til sölu). Þegar svo er skal færa 
þá fjárhæð, sem var færð á aðra heildarafkomu, á sama grundvelli og krafist væri ef yfirtökuaðili hefði ráðstafað 
fjárhæðinni beint á eignarhlutdeild sem hann átti fyrir yfirtöku. 

Sameining fyrirtækja án yfirfærslu endurgjalds 

43. Yfirtökuaðili öðlast stundum yfirráð yfir yfirteknum aðila án þess að endurgjald sé yfirfært. Reikningsskil 
samkvæmt yfirtökuaðferð vegna sameiningar fyrirtækja á við um þá tegund yfirtöku. Þess háttar aðstæður eru m.a. 
þegar: 

a) Yfirtekinn aðili endurkaupir nægjanlegan fjölda eigin hluta þannig að viðkomandi fjárfestir (yfirtökuaðili) nær 
yfirráðum. 

b) Neitunarvald minnihluta, sem áður kom í veg fyrir yfirráð yfirtökuaðila yfir yfirteknum aðila, þar sem 
yfirtökuaðili réð yfir meirihluta atkvæðisréttar, fellur úr gildi. 

c) Yfirtökuaðili og yfirtekinn aðili gera samkomulag um að sameina fyrirtækin einungis með samningi. 
Yfirtökuaðili yfirfærir ekkert endurgjald í skiptum fyrir yfirráð yfir yfirteknum aðila og á enga eignarhlutdeild í 
yfirtekna aðilanum, hvorki fyrir né á yfirtökudegi. Dæmi um sameiningu fyrirtækja, sem einungis næst með 
samningi, er þegar tvö fyrirtæki sameinast með svonefndu ,,samheftu fyrirkomulag“ (stapling arrangement) eða 
þegar stofnað er fyrirtæki sem skráð er á tveimur verðbréfamörkuðum. 

44. Þegar sameining fyrirtækja næst einungis með samningi skal yfirtökuaðili tengja fjárhæð hreinnar eignar yfirtekins 
aðila, sem er færð í samræmi við þennan IFRS-staðal, við eigendur yfirtekna aðilans. Sú eiginfjárhlutdeild í 
yfirtekna aðilanum, sem er í eigu annarra aðila en yfirtökuaðila, er m.ö.o. svonefndur hlutur sem ekki er ráðandi í 
reikningsskilum yfirtökuaðila eftir yfirtöku, jafnvel þótt öll eiginfjárhlutdeild í yfirtekna aðilanum sé heimfærð á 
hlutinn sem ekki er ráðandi. 

Matstímabil 

45. Ef fyrstu reikningsskil vegna sameiningar fyrirtækja er ekki lokið við lok reikningsskilatímabilsins, þegar 
sameiningin á sér stað, skal yfirtökuaðili gera grein fyrir bráðabirgðafjárhæðum í eigin reikningsskilum 
vegna þeirra liða sem ekki fengu fullnægjandi reikningshaldslega meðferð. Á matstímabilinu skal 
yfirtökuaðili leiðrétta afturvirkt bráðabirgðafjárhæðir, sem færðar voru á yfirtökudegi, til að endurspegla 
nýjar upplýsingar um málavexti og aðstæður frá og með yfirtökudegi sem hefðu, ef þær hefðu legið fyrir, haft 
áhrif á matið á færðu fjárhæðunum frá og með þeim degi. Á matstímabilinu skal yfirtökuaðili einnig færa 
viðbótareignir eða -skuldir ef nýjar upplýsingar koma fram um málavexti og aðstæður frá og með 
yfirtökudegi sem hefðu, ef þær hefðu legið fyrir, haft áhrif á færslu þessara eigna og skulda frá og með þeim 
degi. Matstímabilinu lýkur um leið og yfirtökuaðili fær þær upplýsingar sem hann sóttist eftir um málavexti 
og aðstæður frá og með yfirtökudegi eða kemst að því að frekari upplýsingar eru ekki fáanlegar. Þó skal 
matstímabil ekki vara lengur en eitt ár frá yfirtökudegi. 
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46. Matstímabilið er það tímabil eftir yfirtökudag þegar yfirtökuaðili getur leiðrétt þær bráðabirgðafjárhæðir sem færðar 
voru vegna sameiningar fyrirtækja. Matstímabilið gefur yfirtökuaðila sanngjarnan tíma til að safna upplýsingum sem 
nauðsynlegar eru til að skilgreina og meta eftirfarandi, frá og með yfirtökudegi, í samræmi við kröfur þessa IFRS-
staðals:  

a) aðgreinanlegar eignir, sem yfirteknar eru, yfirteknar skuldir og alla hluti sem ekki eru ráðandi í yfirtekna 
aðilanum, 

b) yfirfært endurgjald fyrir yfirtekinn aðila (eða þá fjárhæð sem notuð er til að meta viðskiptavild), 

c) vegna sameiningar fyrirtækja, sem fram fer í áföngum, þá eiginfjárhlutdeild sem yfirtökuaðili átti í yfirtekna 
aðilanum fyrir sameiningu og 

d) viðskiptavild eða hagnað vegna hagstæðra kaupa. 

47. Yfirtökuaðili skal taka tillit til allra viðeigandi þátta við ákvörðun um hvort upplýsingar, sem fengnar eru eftir 
yfirtökudag, hafi áhrif til breytingar á þær fjárhæðir sem færðar hafa verið til bráðabirgða eða hvort upplýsingarnar 
eru afleiðingar atburða sem áttu sér stað eftir yfirtökudag. Viðeigandi þættir eru m.a. dagsetningar þegar 
viðbótarupplýsingar eru fengnar og hvort yfirtökuaðili geti tilgreint ástæðu til að breyta bráðabirgðafjárhæðum. 
Upplýsingar, sem fást stuttu eftir yfirtökudag, eru líklegri til að endurspegla aðstæður eins og þær voru á 
yfirtökudegi en upplýsingar sem fást nokkrum mánuðum síðar. Sala eignar til þriðja aðila stuttu eftir yfirtökudag 
fyrir fjárhæð, sem er verulega langt frá því bráðabirgðagangvirði sem ákvarðað var þann dag, bendir t.d. til skekkju í 
bráðabirgðafjárhæðinni, nema unnt sé að tilgreina atburð sem hafi átt sér stað og breytt gangvirðinu. 

48. Yfirtökuaðili færir hækkun (lækkun) bráðabirgðafjárhæðar, sem er færð vegna aðgreinanlegrar eignar (skuldar), með 
hækkun (lækkun) viðskiptavildar. Þó er hugsanlegt að nýjar upplýsingar sem fást á matstímabilinu leiði til 
leiðréttingar á bráðabirgðafjárhæð fleiri en einnar eignar eða skuldar. Hugsanlegt er t.d. að yfirtökuaðili hafi 
yfirtekið skuldbindingu um að greiða skaðabætur í tengslum við slys á starfsstöð yfirtekins aðila sem fellur að hluta 
til eða öllu leyti undir ábyrgðartryggingu yfirtekins aðila. Ef yfirtökuaðilinn fær nýjar upplýsingar á matstímabilinu 
um gangvirði þeirrar skuldbindingar á yfirtökudegi er leiðrétting á viðskiptavild vegna breytinga á færðri 
bráðabirgðafjárhæð skuldbindingarinnar jafnað saman við (að hluta til eða öllu leyti) samsvarandi leiðréttingu á 
viðskiptavild vegna breytingar á þeirri fjárhæð sem færð var til bráðabirgða vegna bótakröfu á vátryggjanda. 

49. Á matstímabilinu skal yfirtökuaðili færa leiðréttingar á bráðabirgðafjárhæðum eins og reikningsskilum vegna 
sameiningar fyrirtækja hafi verið lokið á yfirtökudeginum. Þannig skal yfirtökuaðili endurskoða 
samanburðarupplýsingar vegna fyrri tímabila, sem eru settar fram í reikningsskilunum, eins og þörf krefur, þ.m.t. 
gera allar breytingar á afskriftum eða öðrum tekjuþáttum sem hafa áhrif á upphafleg reikningsskil. 

50. Eftir að matstímabili lýkur skal yfirtökuaðili endurskoða reikningsskil vegna sameiningar fyrirtækjanna til þess eins 
að leiðrétta skekkjur í samræmi við IAS-staðal 8, reikningsskilaaðferðir, breytingar á reikningshaldslegu mati og 
skekkjur. 

Ákvörðun um hvað telst hluti af viðskiptum vegna sameiningar fyrirtækja 

51. Samband kann að hafa verið milli yfirtökuaðila og yfirtekins aðila eða annað samkomulag hafa verið gert 
áður en samningaviðræður um sameiningu fyrirtækjanna hófust, eða þeir kunna að gera samkomulag, sem 
er aðskilið frá sameiningu fyrirtækjanna, meðan á viðræðunum stendur. Yfirtökuaðili skal í báðum tilvikum 
tilgreina allar þær fjárhæðir sem ekki eru hluti af viðskiptum yfirtökuaðila og yfirtekins aðila (eða fyrri 
eigenda hans) við sameiningu fyrirtækjanna, þ.e. fjárhæðir sem ekki eru hluti af kaupunum á yfirtekna 
aðilanum. Sem hluta af því að beita yfirtökuaðferðinni skal yfirtökuaðili einungis færa yfirfært endurgjald 
fyrir yfirtekinn aðila ásamt yfirteknum eignum og skuldum vegna kaupanna á yfirtekna aðilanum. Aðskilin 
viðskipti skal færa í samræmi við viðeigandi IFRS-staðla. 

52. Viðskipti, sem eiga sér stað af hálfu eða fyrir hönd yfirtökuaðila eða fyrst og fremst í þágu yfirtökuaðila eða 
sameinaðrar einingar, fremur en í þágu yfirtekins aðila (eða fyrri eigenda hans) fyrir sameiningu, eru líkleg til að 
flokkast sem aðskilin viðskipti. Eftirfarandi eru dæmi um aðskilin viðskipti sem ekki skal taka til greina við beitingu 
yfirtökuaðferðarinnar: 

a) viðskipti þar sem í reynd eru gerð upp fyrri tengsl yfirtökuaðila og yfirtekins aðila 

b) viðskipti þar sem starfsfólki eða fyrri eigendum yfirtekins aðila er launað fyrir þjónustu í framtíðinni og 

c) viðskipti þar sem yfirteknum aðila eða fyrri eigendum hans er endurgreitt vegna greiðslu á kostnaði 
yfirtökuaðila við yfirtökuna. 

Liðir B50–B62 eru leiðbeinandi um beitingu í þessu sambandi. 
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Kostnaður vegna yfirtöku 

53. Kostnaður vegna yfirtöku er sá kostnaður sem yfirtökuaðili stofnar til við sameiningu fyrirtækja. Þessi kostnaður 
tekur m.a. til „fundarlauna-“, ráðgjafa-, lögfræði-, reikningsskila-, verðmats- og annarrar sérfræðiþóknunar, almenns 
stjórnunarkostnaðar, þ.m.t. kostnaður vegna reksturs eigin fyrirtækjasvið, ásamt kostnaði við skráningu og útgáfu 
skulda- og hlutabréfa. Yfirtökuaðili skal færa yfirtökutengdan kostnað sem útgjöld á því tímabili sem til hans er 
stofnað og þjónustan þegin með einni undantekningu. Kostnað vegna útgáfu skulda- og hlutabréfa skal færa í 
samræmi við IAS-staðal 32 og IAS-staðal 39. 

SÍÐARA MAT OG REIKNINGSSKIL 

54. Almennt skal yfirtökuaðili síðan meta og færa yfirteknar eignir og skuldir, skuldir, sem stofnað er til, og 
eiginfjárgerninga, sem gefnir eru út vegna sameiningar fyrirtækja, í samræmi við aðra viðeigandi IFRS-
staðla vegna þessara liða og með hliðsjón af eðli þeirra. Þó veitir þessi IFRS-staðall leiðbeiningar um síðara 
mat og færslu eftirfarandi yfirtekinna eigna og skulda, skulda, sem stofnað er til, og útgefinna 
eiginfjárgerninga vegna sameiningar fyrirtækja: 

a) endurkeypt réttindi, 

b) óvissar skuldir, færðar frá og með yfirtökudegi, 

c) ábyrgðartryggðar eignir og 

d) óvissar greiðslur. 

Liður B63 er leiðbeinandi um tengda beitingu. 

Endurkeypt réttindi 

55. Endurkeypt réttindi, sem færð eru sem óefnisleg eign, skal afskrifa á því sem eftir er af samningstíma þess samnings 
sem veitir réttindin. Yfirtökuaðili, sem síðar selur endurkeypt réttindi til þriðja aðila, skal telja bókfært verð 
óefnislegu eignarinnar með í uppgjöri á hagnaði eða tapi á sölunni.  

Óvissar skuldir 

56. Eftir upphafsfærslu og þar til skuld er gerð upp, fellur niður eða fyrnist, skal yfirtökuaðili meta óvissa skuld, sem er 
færð við sameiningu fyrirtækja, sem hærri fjárhæðina af: 

a) fjárhæðinni, sem væri færð í samræmi við IAS-staðal 37, og 

b) fjárhæðinni, sem var færð upphaflega, að frádregnum, ef við á, uppsöfnuðum afskriftum, færðum í samræmi við 
IAS-staðal 18, reglulegar tekjur. 

Þessi krafa gildir ekki um samninga sem færðir eru í samræmi við IAS-staðal 39. 

Ábyrgðartryggðar eignir 

57. Við lok hvers síðara reikningsskilatímabils skal yfirtökuaðili meta ábyrgðartryggða eign, sem var færð á 
yfirtökudegi, á sama grundvelli og ábyrgðartryggða skuldin eða eignin, með fyrirvara um allar samningsbundnar 
takmarkanir á fjárhæðinni, og, fyrir ábyrgðartryggða eign, sem ekki er síðar metin á gangvirði, mat stjórnenda á 
innheimtanleika ábyrgðartryggðu eignarinnar. Yfirtökuaðili skal aðeins afskrá ábyrgðartryggða eign þegar hann 
innheimtir hana, selur eða með öðrum hætti glatar rétti til hennar. 

Óvissar greiðslur 

58. Sumar breytingar á gangvirði óvissrar greiðslu, sem yfirtökuaðili færir eftir yfirtökudag, kunna að stafa af 
viðbótarupplýsingum sem yfirtökuaðili fékk eftir þann dag um málavexti og aðstæður á yfirtökudegi. Þess háttar 
breytingar eru leiðréttingar á matstímabili í samræmi við 45.–49. lið. Breytingar, sem verða vegna atburða eftir 
yfirtökudag, s.s. til að ná tekjumarkmiðum, tilteknu hlutabréfaverði eða markmiðum rannsóknar- og 
þróunarverkefnis, eru þó ekki leiðréttingar á matstímabili. Yfirtökuaðili skal færa breytingar á gangvirði óvissrar 
greiðslu sem ekki eru leiðréttingar á matstímabilinu sem hér segir:  

a) Óvissa greiðslu, sem er flokkuð sem eigið fé, skal ekki endurmeta og gera skal grein fyrir síðara uppgjöri 
hennar innan eigin fjár. 
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b) Óvissa greiðslu, sem er flokkuð sem eign eða skuld, sem: 

i. er fjármálagerningur og innan gildissviðs IAS-staðals 39, skal meta á gangvirði þar sem allur hagnaður eða 
tap sem af honum hlýst er fært annaðhvort í rekstrarreikning eða í aðra heildarafkomu í samræmi við þann 
IFRS-staðal. 

ii. er ekki innan gildissviðs IAS-staðals 39, skal færa í samræmi við IAS-staðal 37 eða aðra viðeigandi IFRS-
staðla. 

UPPLÝSINGAGJÖF 

59. Yfirtökuaðili skal veita upplýsingar sem gera notendum reikningsskila hans kleift að meta eðli og fjárhagsleg 
áhrif af sameiningu fyrirtækja sem á sér stað annaðhvort: 

a) á yfirstandandi reikningsskilatímabili eða 

b) eftir lok reikningsskilatímabils en áður en birting reikningsskilanna er heimiluð. 

60. Til að uppfylla markmið 59. liðar skal yfirtökuaðili birta þær upplýsingar sem tilgreindar eru í liðum B64–B66. 

61. Yfirtökuaðili skal veita upplýsingar sem gera notendum reikningsskila hans kleift að meta fjárhagsleg áhrif 
breytinga sem færðar eru á yfirstandandi reikningsskilatímabili og tengjast sameiningu fyrirtækja sem áttu 
sér stað á yfirstandandi eða fyrri tímabilum. 

62. Til að uppfylla markmið 61. liðar skal yfirtökuaðili birta þær upplýsingar sem tilgreindar eru í lið B67. 

63. Ef tilteknar upplýsingar, sem krafist er að birtar séu í þessum og öðrum IFRS-stöðlum, fullnægja ekki þeim 
markmiðum sem sett eru fram í 59. og 61. lið skal yfirtökuaðili birta þær viðbótarupplýsingar sem nauðsynlegar eru 
til að þau markmið náist. 

GILDISTÖKUDAGUR OG BRÁÐABIRGÐAÁKVÆÐI 

Gildistökudagur 

64. Þessum IFRS-staðli skal beita framvirkt á sameiningu fyrirtækja ef yfirtökudagur er við eða eftir upphaf fyrsta 
árlega reikningsskilatímabils sem hefst 1. júlí 2009 eða síðar. Heimilt er að beita staðlinum fyrr. Þó skal aðeins beita 
þessum IFRS-staðli við upphaf árlegs reikningsskilatímabils sem hefst 30. júní 2007 eða síðar. Ef eining beitir 
þessum IFRS-staðli fyrir 1. júlí 2009 skal hún greina frá því og beita IAS-staðli 27 (eins og 
Alþjóðareikningsskilaráðið breytti honum árið 2008) á sama tíma. 

Aðlögun 

65. Eignir og skuldir, sem stafa af sameiningu fyrirtækja sem áttu sér stað áður en þessum IFRS-staðli var beitt, skal 
ekki leiðrétta í kjölfar beitingar þessa IFRS-staðals. 

66. Eining, s.s. sameiginleg eining, sem hefur ekki enn beitt IFRS-staðli 3 en verið aðili að sameiningu fyrirtækja, sem 
færð var með kaupaðferð, einu sinni eða oftar, skal beita aðlögunarákvæðunum í lið B68 og B69. 

Tekjuskattar 

67. Vegna sameiningar fyrirtækja þar sem yfirtökudagur var áður en þessum IFRS-staðli var beitt, skal yfirtökuaðili 
beita framvirkt kröfum í 68. lið IAS-staðals 12, eins og þeim er breytt með þessum IFRS-staðli. Þetta merkir að 
yfirtökuaðili skal ekki leiðrétta reikningsskil vegna fyrri sameiningar fyrirtækja að því er varðar áður færðar 
breytingar á frestaðri skattinneign. Yfirtökuaðili skal þó, frá og með þeim degi sem þessum IFRS-staðali er beitt, 
færa breytingar á færðri, frestaðri skattinneign sem leiðréttingu í rekstrarreikningi (eða, ef gerð er krafa um það í 
IAS-staðli 12, utan rekstrarreiknings). 

AFTURKÖLLUN IFRS-STAÐALS 3 (2004) 

68. Þessi IFRS-staðall kemur í stað IFRS-staðals 3, sameining fyrirtækja (eins og hann var gefinn út 2004). 
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Viðbætir A 

Skilgreiningar á hugtökum 

Þessi viðbætir er óaðskiljanlegur hluti IFRS-staðalsins. 

yfirtekinn aðili Það eða þau fyrirtæki sem yfirtökuaðili nær yfirráðum yfir við sameiningu fyrirtækja. 

yfirtökuaðili Sú eining sem öðlast yfirráð yfir yfirteknum aðila 

yfirtökudagur Dagurinn þegar yfirtökuaðili fær yfirráð yfir yfirtekna aðilanum. 

fyrirtæki Samþætt starfsemi ásamt eignum sem unnt er að reka og stjórna í hagnaðarskyni til að fá arð, 
lækka kostnað eða til að skila fjárfestum eða öðrum eigendum, félagsaðilum eða þátttakendum 
beinum ávinningi á annan hátt. 

sameining fyrirtækja Viðskipti eða annar atburður þar sem yfirtökuaðili öðlast yfirráð yfir einu eða fleiri 
fyrirtækjum. Viðskipti, sem stundum eru nefnd „raunverulegur samruni“ eða „samruni 
jafningja“, er einnig sameining fyrirtækja eins og það hugtak er notað í þessum IFRS-staðli. 

óvissar greiðslur Yfirleitt skuldbinding yfirtökuaðila um að yfirfæra viðbótareignir eða hlutdeild í eigin fé til 
fyrri eigenda yfirtekins aðila, sem hluta af endurgjaldi fyrir yfirráð yfir yfirteknum aðila, ef 
tilteknir atburðir gerast eða skilyrði eru uppfyllt. Þó getur óviss greiðsla verið með þeim hætti 
að yfirtökuaðili eigi rétt á endurgreiðslu áður yfirfærðrar greiðslu ef tiltekin skilyrði eru 
uppfyllt. 

yfirráð Ákvörðunarréttur við stjórnun fjárhags- og rekstrarstefnu einingar í þeim tilgangi að hljóta 
ávinning af starfsemi hennar. 

hlutdeild í eigin fé Í þessum IFRS-staðli er hugtakið hlutdeild í eigin fé notað í víðum skilningi um 
eignarhlutdeild fjárfesta í einingum og hlutdeild eigenda, félagsaðila eða þátttakenda í 
gagnkvæmum einingum. 

gangvirði Fjárhæðin sem fengist fyrir eign eða gera mætti upp skuld með í viðskiptum ótengdra aðila 
sem eru upplýstir og fúsir til viðskiptanna. 

viðskiptavild Eign sem myndast við sameiningu fyrirtækja og lýsir væntingum um efnahagslegan hagnað af 
yfirteknum eignum sem eru ekki sérstaklega skilgreindar og færðar. 

Eign er aðgreinanleg ef hún annaðhvort: 

a) er aðgreinanleg, þ.e. hægt er að aðgreina eða kljúfa hana frá einingunni og selja, yfirfæra, 
veita leyfi fyrir henni, leigja hana eða láta í skiptum, ýmist eina og sér eða ásamt tengdum 
samningi, eign eða skuld, hvort sem einingin ætlar sér að gera svo eða ekki, eða 

b) verður til vegna samningsbundinna eða annarra lagalegra réttinda, óháð því hvort þau 
réttindi eru yfirfæranleg eða aðgreinanleg frá einingunni eða frá öðrum réttindum og 
skyldum. 

óefnisleg eign Aðgreinanleg, ópeningaleg eign sem er ekki í hlutkenndu formi. 

gagnkvæm eining Eining, önnur en eining í eigu fjárfesta, sem skilar arði, lækkar tilkostnað eða skilar öðrum 
efnahagslegum ávinningi beint til eigenda sinna, félagsaðila eða þátttakenda. Gagnkvæmt 
tryggingafélag, lánasamvinnufélag og samvinnufélag eru dæmi um sameiginlegar einingar. 

hlutur sem ekki er ráðandi Eigið fé í dótturfyrirtæki sem er ekki, beint eða óbeint, í eigu móðurfélags. 

eigendur Í þessum IFRS-staðli er hugtakið eigendur notað í víðum skilningi um handhafa 
eiginfjárhlutdeildar í einingum í eigu fjárfesta og eigendur eða félagsaðila eða þátttakendur í 
gagnkvæmum einingum. 
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Viðbætir B 

Leiðbeiningar um beitingu 

Þessi viðbætir er óaðskiljanlegur hluti IFRS-staðalsins. 

SAMEINING FYRIRTÆKJA UNDIR SÖMU STJÓRN (BEITING c-LIÐAR 2. LIÐAR) 

B1 Þessi IFRS-staðall gildir ekki um sameiningu fyrirtækja eða eininga undir sameiginlegum yfirráðum. Sameining 
fyrirtækja, sem tekur til eininga eða fyrirtækja sem lúta sameiginlegum yfirráðum, er sameining fyrirtækja þar sem 
allar einingarnar eða fyrirtækin, sem sameinast, lúta að lokum yfirráðum sama aðila eða sömu aðila bæði fyrir og 
eftir sameiningu fyrirtækjanna og þau yfirráð eru ekki til bráðabirgða. 

B2 Hópur einstaklinga skal teljast stjórna einingu þegar hann vegna samningsákvæða hefur í sameiningu völd til að 
stýra fjárhags- og rekstrarstefnu hennar í þeim tilgangi að hljóta ávinning af starfsemi hennar. Þess vegna er 
sameining fyrirtækja utan gildissviðs þessa IFRS-staðals þegar sami hópur einstaklinga hefur vegna 
samningsákvæða sameiginlegt úrslitavald til að stýra fjárhags- og rekstrarstefnu sérhverrar af einingunum, sem 
sameinast, í þeim tilgangi að hljóta ávinning af starfsemi þeirra og þetta sameiginlega úrslitavald er ekki til 
bráðabirgða. 

B3 Einstaklingur eða hópur einstaklinga, sem starfar saman samkvæmt samningsákvæðum, getur haft yfirráð yfir 
einingu og verið getur að sá einstaklingur eða hópur einstaklinga sé ekki háður kröfum IFRS-staðla um 
reikningsskil. Þess vegna er ekki nauðsynlegt að einingar, sem sameinast, séu hluti af sömu 
samstæðureikningsskilum til að sameining fyrirtækja teljist taka til eininga sem lúta sameiginlegum yfirráðum. 

B4 Umfang hlutar, sem er ekki ráðandi, í sérhverri einingu sem sameinast, fyrir og eftir sameiningu fyrirtækja, skiptir 
ekki máli við ákvörðun á því hvort sameiningin taki til eininga sem lúta sameiginlegum yfirráðum. Eins skiptir ekki 
máli ef ein af einingunum, sem sameinast, er dótturfélag, sem fellur ekki undir samstæðureikningsskil hópsins, 
þegar ákvarðað er hvort sameining tekur til eininga sem lúta sameiginlegum yfirráðum. 

SKILGREINING Á SAMEININGU FYRIRTÆKJA (BEITING 3. LIÐAR) 

B5 Í þessum IFRS-staðli er sameining fyrirtækja skilgreind sem viðskipti eða annar atburður þar sem yfirtökuaðili tekur 
við yfirráðum eins eða fleiri fyrirtækja. Yfirtökuaðili getur náð yfirráðum yfir yfirteknum aðila með ýmsum hætti, til 
dæmis: 

a) með yfirfærslu handbærs fjár, ígildi handbærs fjár eða öðrum eignum (þ.m.t. eignir sem mynda fyrirtæki), 

b) með því að taka á sig skuldir, 

c) með útgáfu eiginfjárhluta, 

d) með því að greiða endurgjald sem er af fleiri en einni gerð, 

e) án þess að yfirfæra endurgjald, þ.m.t. einungis með samningi (sjá 43. lið). 

B6 Skipulag á sameiningu fyrirtækja getur verið á marga vegu, af lagalegum, skattalegum eða öðrum ástæðum, þar á 
meðal, en ekki einskorðað við, eftirfarandi: 

a) eitt eða fleiri fyrirtæki verða dótturfyrirtæki yfirtökuaðila eða hrein eign eins eða fleiri fyrirtækja rennur með 
löglegum hætti saman við yfirtökuaðila, 

b) eitt fyrirtækjanna, sem aðili að sameiningunni, yfirfærir hreina eign sína, eða eigendur þess yfirfæra 
eiginfjárhlutdeild sína, til annars fyrirtækis, sem er aðili að sameiningunni, eða eigenda þess 

c) öll fyrirtækin í sameiningunni yfirfæra hreina eign sína, eða eigendur þessara fyrirtækja yfirfæra eiginfjárhluta 
sína, í nýstofnaða einingu (stundum nefnt vöndull eða samsett viðskipti) eða 

d) hópur fyrri eigenda eins af sameinuðu fyrirtækjunum tekur við stjórn sameinaðrar einingar. 

SKILGREINING Á FYRIRTÆKI (BEITING 3. LIÐAR) 

B7 Fyrirtæki samanstendur af aðföngum og ferlum sem beitt er á aðföngin og eru notuð til að skapa afurð. Þótt fyrirtæki 
framleiði venjulega afurðir er það ekki skilyrði sem samþætt heild þarf að uppfylla til að teljast fyrirtæki. Þrír þættir 
fyrirtækis eru skilgreindir sem hér segir: 
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a) Aðföng: Hvers kyns efnahagsleg verðmæti sem notuð eru til að skapa, eða unnt er að nota til að skapa, afurðir 
og nota við það eitt eða fleiri ferli. Sem dæmi má nefna fastafjármuni (þ.m.t. óefnislegar eignir eða réttindi til að 
nýta fastafjármuni), hugverk, getuna til að fá aðgang að nauðsynlegum efnum eða réttindum og starfsfólk.  

b) Ferli: Hvers kyns kerfi, staðall, aðferðarlýsing, samningur eða regla sem skapar, eða getur skapað, afurðir þegar 
einhverju slíku er beitt á aðföng. Sem dæmi má nefna stefnumótandi stjórnunarferli, rekstrarferli og 
aðfangastjórnunarferli. Þessi ferli eru gjarnan skjalfest, en skipulagt vinnuafl, sem hefur nauðsynlega færni og 
reynslu til að fylgja reglum og viðteknum venjum, gæti framkvæmt þau ferli sem nauðsynleg eru til að breyta 
aðföngum í afurðir. (Reikningshald, reikningagerð, launavinnsla og önnur stjórnunarkerfi eru yfirleitt ekki ferli 
sem notuð eru til framleiðslu afurða.) 

c) Afurð: Árangurinn af aðföngum og ferlum, sem er beitt á þau, sem skila, eða geta skilað, hagnaði í formi arðs, 
lægri tilkostnaðar eða annars ávinnings beint til fjárfesta eða annarra eigenda, félagsaðila eða þátttakenda. 

B8 Til að unnt sé að sjá um og stjórna samþættri heild starfsemi og eigna, í þeim tilgangi sem skilgreindur er, verður 
samþætt heild að hafa yfir að ráða tveimur þáttum — aðföngum og ferlum, sem beitt er á aðföngin, sem í 
sameiningu eru, eða munu verða, notuð til að skapa afurðir. Fyrirtæki þarf þó ekki að taka til allra aðfanga eða ferla, 
sem seljandi notaði til að reka það fyrirtæki, ef markaðsaðilar geta yfirtekið fyrirtækið og haldið áfram að framleiða 
afurðir, til dæmis með því að samþætta fyrirtækið við eigin aðföng og ferli. 

B9 Eðlisþættir fyrirtækis eru mismunandi eftir atvinnugreinum og uppbyggingu á rekstri (starfsemi) einingarinnar, 
þ.m.t. þróunarstig einingarinnar.  Gróin fyrirtæki kunna að hafa yfir að ráða margs konar aðföngum, ferlum og 
afurðum en ný fyrirtæki aðeins fáum aðföngum og ferlum og stundum aðeins einni afurð (vöru). Nær öll fyrirtæki 
hafa skuldbindingar, en fyrirtæki þurfa þó ekki að hafa skuldbindingar. 

B10 Samþætt heild starfsemi og eigna á þróunarstigi er hugsanlega ekki með neina framleiðslu. Ef svo er ætti 
yfirtökuaðili að hafa aðra þætti í huga þegar ákvarðað er hvort sú heild sé fyrirtæki. Þessir þættir eru m.a. hvort 
heildin: 

a) hafi hafið áætlaða aðalstarfsemi, 

b) hafi starfsfólk, hugverk og önnur aðföng og ferli sem hægt er að beita á þessi aðföng, 

c) fylgi áætlun um að framleiða afurðir og 

d) geti aflað viðskiptavina sem kaupi afurðirnar. 

Ekki þurfa allir þessir þættir að vera fyrir hendi til að tiltekin, samþætt heild starfsemi og eigna á þróunarstigi geti 
talist fyrirtæki. 

B11 Ákvörðun um það hvort tiltekin, samþætt heild aðgerða og eigna sé fyrirtæki skal byggjast á því að markaðsaðili 
geti séð um og stjórnað samþættri heild eins og fyrirtæki.  Þannig skiptir það ekki máli hvort seljandi rak tiltekna 
heild sem fyrirtæki eða hvort yfirtökuaðili ætlar sér að reka hana sem fyrirtæki þegar meta skal hvort tiltekin heild sé 
fyrirtæki. 

B12 Ef ekki er unnt að sýna fram á hið gagnstæða skal gera ráð fyrir að tiltekin heild starfsemi og eigna, þar sem 
viðskiptavild er fyrir hendi, sé fyrirtæki. Það er þó ekki nauðsynlegt að fyrirtæki eigi viðskiptavild. 

SKILGREINING Á YFIRTÖKUAÐILA (BEITING 6. OG 7. LIÐAR) 

B13 Nota skal leiðbeiningarnar í IAS-staðli 27, samstæðureikningsskil og færsla fjárfestinga í dótturfyrirtækjum, til að 
skilgreina yfirtökuaðilann — þá einingu sem tekur við yfirráðum yfir yfirtekna aðilanum. Ef sameining fyrirtækja 
hefur átt sér stað, en beiting leiðbeininganna í IAS-staðli 27 tilgreinir ekki skýrt hver sameinuðu eininganna er 
yfirtökuaðilinn, skulu þættirnir í liðum B14–B18 hafðir í huga við þá ákvörðun. 

B14 Við sameiningu fyrirtækja sem komið er til leiðar aðallega með yfirfærslu reiðufjár eða annarra eigna eða þar sem 
stofnað er til skulda, er yfirtökuaðili yfirleitt sú eining sem yfirfærir reiðufé eða aðrar eignir eða stofnar til skulda. 
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B15 Við sameiningu fyrirtækja, sem komið er til leiðar aðallega með yfirfærslu hlutdeildar í eigin fé, er yfirtökuaðili 
yfirleitt sú eining sem gefur út eiginfjárhlutdeildina. Í sumum tilvikum er yfirtekni aðilinn útgefandi eigin fjár við 
sameiningu fyrirtækja og nefnist það almennt „andhverf yfirtaka“.  Liðir B19–B27 eru leiðbeinandi um reikningsskil 
varðandi andhverfar yfirtökur. Taka skal tillit til annarra viðeigandi málavaxta og aðstæðna þegar yfirtökuaðili er 
tilgreindur við sameiningu fyrirtækja sem komið er til leiðar með yfirfærslu hlutdeildar í eigin fé, þ.m.t.: 

a) hlutfallslegur atkvæðisréttur í sameinaðri einingu eftir sameiningu fyrirtækja — Yfirtökuaðili, eða eigendur 
hans sem hópur, heldur yfirleitt eða eignast stærstan hluta atkvæðisréttar í sameinuðu einingunni. Þegar ákvarða 
skal hvaða eigendahópur heldur eða eignast stærsta hluta atkvæðisréttarins skal eining taka til athugunar hvort 
um er að ræða óvenjulegt eða sérstakt fyrirkomulag á atkvæðagreiðslu og á valrétti, kauprétti eða breytanlegum 
verðbréfum. 

b) hvort um er að ræða stóra hlutdeild minnihluta í atkvæðisrétti í sameinuðu einingunni ef enginn annar eigandi 
eða skipulagður hópur eigenda hefur á hendi umtalsverða hlutdeild í atkvæðisrétti — Yfirtökuaðili, þ.e. eigandi 
eða skipulegur eigendahópur hans, er yfirleitt sú eining sameiningarinnar sem á stærsta hlutdeild í atkvæðisrétti 
minnihlutans í sameinuðu einingunni.  

c) samsetning stjórnar sameinuðu einingarinnar — Eigendur yfirtökuaðila eru yfirleitt þeir aðilar sameiningarinnar 
sem geta  valið, tilnefnt eða vikið frá meirihluta stjórnarmanna í stjórn sameinuðu einingarinnar. 

d) samsetning yfirstjórnar sameinaðrar einingar — (Fyrri) stjórn yfirtökuaðila sameinaðrar einingar er yfirleitt 
ráðandi í stjórn sameinuðu einingarinnar. 

e) skilmálar varðandi viðskipti með eiginfjárhlutdeild—Yfirtökuaðili er yfirleitt sú eining sameiningarinnar sem 
greiðir yfirverð á gangvirði eigin fjár hinnar einingarinnar eða eininganna í sameiningunni, eins og það var fyrir 
sameiningu. 

B16 Yfirtökuaðili er yfirleitt sú eining í sameiningunni sem er hlutfallslega mun stærri en aðrar einingar í sameiningunni 
(t.d. miðað við eignir, tekjur eða hagnað).  

B17 Við sameiningu fyrirtækja, sem tekur til fleiri en tveggja eininga, skal ákvörðun á yfirtökuaðila m.a. fela í sér 
athugun á því hver eininganna hafði frumkvæði að sameiningunni auk hlutfallslegrar stærðar eininganna sem 
sameinast. 

B18 Ný eining, sem stofnuð er til að hafa áhrif á sameiningu fyrirtækja, þarf ekki endilega að vera yfirtökuaðili. Ef ný 
eining er mynduð til útgáfu eiginfjárhluta til að koma til leiðar sameiningu fyrirtækja skal ein af einingunum í 
sameiningunni, sem var til fyrir sameininguna, ákvörðuð sem yfirtökuaðili á grundvelli leiðbeininganna í liðum 
B13–B17. Hins vegar getur ný eining, sem yfirfærir handbært fé eða aðrar eignir eða stofnar til skulda sem 
endurgjald, verið yfirtökuaðili. 

ANDHVERFAR YFIRTÖKUR 

B19 Um er að ræða andhverfa yfirtöku þegar einingin, sem gefur út verðbréf (hinn löglegi yfirtökuaðili), er tilgreind sem 
yfirtekinn aðili að því er varðar reikningshald á grundvelli leiðbeininganna í liðum B13–B18. Sú eining sem á þá 
eiginfjárhlutdeild sem yfirtekin er (hinn löglegi yfirtekni aðili) skal vera yfirtökuaðili að því er varðar reikningshald 
til að viðskiptin verði talin andhverf yfirtaka. Andhverf yfirtaka á sér t.d. stundum stað þegar óskráð fyrirtæki hefur 
hug á að verða skráð fyrirtæki en vill ekki skrá hlutabréf sín. Til að koma því til leiðar lætur óskráða einingin skráðu 
eininguna eignast eignarhlutdeild í óskráðu einingunni í skiptum fyrir eignarhlutdeild í skráðu einingunni. Í þessu 
dæmi er skráða einingin yfirtökuaðili samkvæmt lögum þar sem hún gaf út eiginfjárhlutdeild og óskráða einingin er 
yfirtekni aðilinn samkvæmt lögum þar sem eiginfjárhlutdeild þess var yfirtekin. Með því að styðjast við 
leiðbeiningarnar í lið B13–B18 er þó unnt að greina: 

a) skráðu eininguna, sem er yfirtekinn aðili í reikningshaldslegum skilningi (reikningshaldslega yfirtekinn aðili), 
og 

b) óskráðu eininguna, sem er yfirtökuaðili í reikningshaldslegum skilningi (reikningshaldslegur yfirtökuaðili). 

Reikningshaldslega yfirtekin eining skal falla að skilgreiningu á fyrirtæki til að viðskiptin séu færð sem andhverf 
yfirtaka, og allar færslu- og matsreglur í þessum IFRS-staðli, þ.m.t. kröfur um færslu viðskiptavildar, gilda. 
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Mat á yfirfærðu endurgjaldi 

B20 Við andhverfa yfirtöku greiðir reikningshaldslegur yfirtökuaðili yfirleitt ekkert endurgjald fyrir yfirtekinn aðila. Þess 
í stað gefur reikningshaldslega yfirtekinn aðili út hlutdeild í eigin fé sínu til eigenda reikningshaldslega 
yfirtökuaðilans. Í samræmi við það byggist gangvirði yfirfærðs endurgjalds reikningshaldslegs yfirtökuaðila fyrir 
hlutdeild í reikningshaldslega yfirteknum aðila á yfirtökudegi á fjölda eiginfjárhluta sem löglegt dótturfélag hefði 
þurft að gefa út til að veita eigendum móðurfélags sömu hlutfallslegu eiginfjárhlutdeild í sameinuðu einingunni og 
fengist með andhverfri yfirtöku. Gangvirði þeirra eiginfjárhluta, sem er reiknað með þessum hætti, má nota sem 
gangvirði þess endurgjalds sem er yfirfært í skiptum fyrir yfirtekinn aðila. 

Gerð og framsetning samstæðureikningsskila 

B21 Samstæðureikningsskil, sem gerð eru í kjölfar andhverfrar yfirtöku, eru birt í nafni lögákveðins móðurfélags 
(reikningshaldslega yfirtekins aðila) en lýst í skýringum sem framhaldi á reikningsskilum lögákveðna 
dótturfélagsins (reikningshaldslegs yfirtökuaðila) með einni leiðréttingu, sem er afturvirk leiðrétting á eigin fé 
lögákveðins reikningshaldslegs yfirtökuaðila, í þeim tilgangi að endurspegla lögákveðið eigið fé reikningshaldslega 
yfirtekna aðilans samkvæmt lögum. Leiðréttingarinnar er krafist til að endurspegla eigið fé lögákveðna 
móðurfélagsins (reikningshaldslega yfirtekins aðila). Samanburðarupplýsingar, sem settar eru fram í þessum 
samstæðureikningsskilum, eru einnig leiðréttar afturvirkt til þess að endurspegla lögákveðið eigið fé lögákveðins 
móðurfélags (reikningshaldslega yfirtekins aðila). 

B22 Vegna þess að samstæðureikningsskilin eru framhald á reikningsskilum lögákveðna dótturfélagsins, að 
undanskilinni fjármagnsuppbyggingu þess, endurspegla samstæðureikningsskilin: 

a) eignir og skuldir lögákveðna dótturfélagsins (reikningshaldslegs yfirtökuaðila), sem eru færðar og metnar við 
bókfærðu verði þeirra fyrir sameininguna. 

b) eignir og skuldir lögákveðna móðurfélagsins (reikningshaldslega yfirtekins aðila), sem eru færðar og metnar í 
samræmi við þennan IFRS-staðal. 

c) óráðstafað eigið fé og aðra eiginfjárliði lögákveðna dótturfélagsins (reikningshaldslegs yfirtökuaðila) fyrir 
sameiningu fyrirtækjanna, 

d) þá fjárhæð sem færð er sem útgefin hlutdeild í eigin fé í samstæðureikningsskilum og ákvörðuð með því að 
bæta útgefinni hlutdeild lögákveðna dótturfélagsins (reikningshaldslegs yfirtökuaðila), sem var gefin út rétt fyrir 
sameiningu fyrirtækjanna, við gangvirði lögákveðna móðurfélagsins (reikningshaldslega yfirtekins aðila) og 
ákvarðað í samræmi við þennan IFRS-staðal. Sú skipan eigin fjár (þ.e. fjöldi og gerð útgefinnar hlutdeildar í 
eigin fé) endurspeglar uppbyggingu eigin fjár lögákveðna móðurfélagsins (reikningshaldslega yfirtekna aðilans) 
að meðtalinni eiginfjárhlutdeild sem lögákveðna móðurfélagið gaf út til að koma sameiningunni til leiðar. Í 
samræmi við það er skipan eigin fjár lögákveðna dótturfélagsins (reikningshaldslegs yfirtökuaðila) endurgert 
með því að nota skiptahlutföll sem komið var á í yfirtökusamningnum til að endurspegla fjölda hluta í 
lögákveðna móðurfélaginu (reikningshaldslega yfirteknum aðila), sem eru gefnir út í andhverfu yfirtökunni. 

e) hlutfall hluta, sem ekki eru ráðandi, í lögákveðnu dótturfélagi (reikningshaldslegum yfirtökuaðila) á bókfærðu 
verði óráðstafaðs eigin fjár og annarrar eiginfjárhlutdeildar fyrir sameiningu, eins og fjallað er um í liðum B23 
og B24. 

Hlutur sem ekki er ráðandi 

B23 Við andhverfa yfirtöku skipta sumir eigenda lögákveðna dótturfélagsins (reikningshaldslegs yfirtökuaðila) 
hugsanlega ekki hlutdeild sinni í eigin fé fyrir hlutdeild í eigin fé lögákveðna móðurfélagsins (reikningshaldslega 
yfirtekins aðila). Farið er með þessa eigendur eins og hluti sem ekki eru ráðandi í samstæðureikningsskilum eftir 
andhverfa yfirtöku. Það er vegna þess að eigendur lögákveðna dótturfélagsins, sem skipta ekki eiginfjárhlutdeild 
sinni fyrir hlutdeild í eigin fé í lögákveðna yfirtökuaðilanum, eiga aðeins hlutdeild í afkomu og hreinni eign 
lögákveðna, yfirtekna aðilans — ekki afkomu og hreinni eign sameinuðu einingarinnar. Á hinn bóginn eiga eigendur 
lögákveðna yfirtökuaðilans hlutdeild í afkomu og hreinni eign sameinuðu einingarinnar þó að lögákveðni 
yfirtökuaðilinn sé yfirtekinn aðili að því er varðar reikningshald. 

B24 Eignir og skuldir lögákveðna dótturfélagsins skulu metnar og færðar í samstæðureikningsskilunum á bókfærðu verði 
þeirra fyrir sameininguna (sjá lið B22(a)). Við andhverfa yfirtöku skal hlutur, sem ekki er ráðandi, því endurspegla 
hlutfallslega hlutdeild hluthafa, sem ekki eru ráðandi, í bókfærðu verði hreinnar eignar lögákveðna yfirtekna aðilans 
fyrir sameiningu, jafnvel þótt hlutir, sem ekki eru ráðandi í öðrum yfirtökum, séu metnir á gangvirði á yfirtökudegi. 
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Hagnaður á hlut 

B25 Eins og fram kemur í d-lið liðar B22 endurspeglar sú skipan eigin fjár sem birtist í samstæðureikningsskilum, sem 
gerð eru eftir andhverfa yfirtöku, skipan eigin fjár hjá lögákveðna yfirtökuaðilanum (reikningshaldslega yfirtekna 
aðilanum), þ.m.t. eiginfjárhlutdeild sem lögákveðni yfirtökuaðilinn gaf út til að koma sameiningu fyrirtækjanna til 
leiðar. 

B26 Við útreikning á vegnum meðalfjölda útistandandi almennra hluta (nefnarann í útreikningi á hagnaði á hlut) á 
tímabilinu þegar andhverfa yfirtakan á sér stað: 

a) skal reikna fjölda almennra hluta sem eru útistandandi frá byrjun þess tímabils fram að yfirtökudegi á grundvelli 
vegins meðalfjölda almennra hluta í lögákveðna, yfirtekna aðilanum (reikningshaldslega yfirtökuaðilanum), 
sem eru útistandandi á því tímabili, margfaldað með umsömdu skiptihlutfalli í samrunasamningnum og 

b) skal fjöldi almennra hluta, sem er útistandandi frá yfirtökudegi að lokum tímabilsins, vera raunverulegur fjöldi 
almennra hluta lögákveðna yfirtökuaðilans (reikningshaldslega yfirtekins aðila) á tímabilinu. 

B27 Grunnhagnað á hlut fyrir hvert samanburðartímabil fyrir yfirtökudag, sem settur er fram í samstæðureikningsskilum 
í kjölfar andhverfrar yfirtöku, skal reikna með því að deila í: 

a) hagnað eða tap lögákveðins, yfirtekins aðila, sem heimfært er á almenna hluthafa á hverju þessara tímabila, með 

b) vegnum, sögulegum meðalfjölda útistandandi almennra hluta hins lögákveðna yfirtekna aðila margfaldað með 
því skiptahlutfalli sem fastsett var í yfirtökusamningnum. 

FÆRSLA EINSTAKRA YFIRTEKINNA EIGNA OG SKULDA (BEITING 10.–13. LIÐAR) 

Rekstrarleiga 

B28 Yfirtökuaðili skal ekki færa neinar eignir né skuldir í tengslum við rekstrarleigu þar sem yfirtekinn aðili er leigutaki 
nema þess sé krafist samkvæmt liðum B29 og B30. 

B29 Yfirtökuaðili skal ákvarða hvort skilmálar hvers rekstrarleigusamnings fyrir sig, þegar yfirtekinn aðili er leigutaki, 
eru hagstæðir eða óhagstæðir. Yfirtökuaðili skal færa óefnislega eign ef skilmálar rekstrarleigu eru hagstæðir miðað 
við markaðsskilmála en skuld ef skilmálarnir eru óhagstæðir miðað við markaðsskilmála. Liður B42 er leiðbeinandi 
um mat á gangvirði á yfirtökudegi þeirra eigna sem falla undir rekstrarleigu þegar yfirtekinn aðili er leigusali. 

B30 Aðgreinanleg, óefnisleg eign kann að vera tengd rekstrarleigu, sem sést af vilja markaðsaðila til að greiða fyrir 
leiguna jafnvel þótt hún sé samkvæmt markaðsskilmálum. Leiga á sölubás á flugvelli eða verslunarrými á fyrsta 
flokks verslunarsvæði getur t.d. veitt aðgang að markaði eða annan ávinning í framtíðinni sem uppfyllir skilyrði þess 
að vera skilgreindur sem aðgreinanleg, óefnisleg eign, til dæmis sem viðskiptasamband. Við þær aðstæður skal 
yfirtökuaðili færa tengdar, aðgreinanlegar, óefnislegar eignir í samræmi við lið B31.  

Óefnislegar eignir 

B31 Yfirtökuaðili skal færa aðgreinanlega, óefnislega, yfirtekna eign, sem hann eignast við sameiningu fyrirtækja, 
aðskilda frá viðskiptavild. Óefnisleg eign er aðgreinanleg ef hún uppfyllir viðmiðun um aðskiljanleika eða 
viðmiðunina um samningsbundinn eða lögbundinn rétt. 

B32 Óefnisleg eign sem fellur að viðmiðuninni um samningsbundinn eða lögbundinn rétt er aðgreinanleg jafnvel þótt 
hún sé ekki seljanleg eða aðskiljanleg frá yfirtekna aðilanum eða frá öðrum réttindum og skyldum. Dæmi: 

a) yfirtekinn aðili leigir framleiðsluaðstöðu samkvæmt rekstrarleigusamningi þar sem skilmálar eru hagstæðir 
miðað við markaðsaðstæður. Leiguskilmálarnir banna afdráttarlaust yfirfærslu leigusamningsins (með sölu eða 
endurleigu). Sú fjárhæð sem leigusamningurinn er hagstæðari um en samningur um sama eða sambærilegan lið í 
viðskiptum á gildandi markaði er óefnisleg eign sem fellur að viðmiðuninni um samningsbundinn eða 
lögbundin rétt til að hana megi færa aðskilda frá viðskiptavild, jafnvel þótt yfirtökuaðili geti ekki selt eða með 
öðrum hætti yfirfært leigusamninginn. 

b) yfirtekinn aðili á og rekur kjarnorkuver. Leyfið til að reka kjarnorkuverið er óefnisleg eign sem fellur að 
viðmiðuninni um samningsbundinn eða lögbundin rétt til færslu aðskilið frá viðskiptavild, jafnvel þótt 
yfirtökuaðili geti ekki selt eða yfirfært leyfið aðskilið frá yfirteknu kjarnorkuveri. Yfirtökuaðili getur fært 
gangvirði rekstrarleyfisins og gangvirði orkuversins sem eina eign í reikningsskilalegum tilgangi ef nýtingartími 
eignanna er svipaður. 
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c) yfirtekinn aðili hefur einkaleyfi á tækni. Hann hefur veitt öðrum rétt til að nýta leyfið þannig að þeir geti einir 
notað það utan innanlandsmarkaðar gegn tiltekinni hundraðshlutdeild af framtíðartekjum erlendis. Bæði 
einkaleyfið á tækninni og tengdur samningur um nýtingarleyfi falla að viðmiðuninni um samningsbundinn eða 
lögbundinn rétt til færslu aðskilið frá viðskiptavild, jafnvel þótt sala eða yfirfærsla einkaleyfisins og tengda 
samningsins um nýtingarleyfi hvort í sínu lagi væri óhagkvæm. 

B33 Aðskiljanleikaviðmiðunin merkir að unnt sé að aðgreina eða skilja óefnislega eign frá yfirteknum aðila og selja, 
yfirfæra, veita nýtingarleyfi á henni, leigja hana eða láta í skiptum, ýmist eina og sér eða ásamt tengdum samningi, 
eign eða skuld. Óefnisleg eign, sem yfirtökuaðili gæti selt, leigt eða með öðrum hætti látið í skiptum fyrir einhver 
önnur verðmæti, uppfyllir viðmiðun um aðskiljanleika jafnvel þótt yfirtökuaðili ætli sér ekki að selja hana, leigja eða 
láta í skiptum fyrir eitthvað annað. Yfirtekin óefnisleg eign uppfyllir viðmiðun um aðskiljanleika ef unnt er að færa 
sönnur á að viðskipti eigi sér stað með þess háttar eða sambærilegar eignir, jafnvel þótt þau viðskipti séu fátíð og án 
tillits til þess hvort yfirtökuaðili er þátttakandi í þeim. Oft er t.d. veitt nýtingarleyfi á viðskiptavina- og 
áskrifendaskrám og uppfylla þeir því viðmiðun um aðskiljanleika. Þótt yfirtekinn aðili telji að viðskiptavinaskrár 
hans hafi önnur einkenni en viðskiptavinaskrár annarra merkir það að oft er veitt nýtingarleyfi á viðskiptavinaskrám 
almennt að yfirtekin viðskiptavinaskrá uppfyllir viðmiðun um aðskiljanleika. Viðskiptavinaskrá, sem yfirtekin er við 
sameiningu fyrirtækja, uppfyllir þó ekki viðmiðun um aðskiljanleika ef trúnaðarkvöð eða annars konar samkomulag 
kemur í veg fyrir að eining selji, leigi, eða hafi með öðrum hætti skipti á upplýsingum um viðskiptavini sína og 
einhverju öðru. 

B34 Óefnisleg eign sem ekki er aðskiljanleg frá yfirteknum aðila eða sameinaðri einingu uppfyllir viðmiðun um 
aðskiljanleika ef hún er aðskiljanleg eign með tengdum samningi, aðgreinanlegri eign eða skuld. Dæmi: 

a) markaðsaðilar skiptast á innstæðuskuldbindingum og óefnislegum eignum tengdum viðskiptasamböndum í 
sannreynanlegum viðskiptum.  Því skal yfirtökuaðili færa óefnislegu eignina í tengslum við viðskiptasambandið 
aðskilið frá viðskiptavild. 

b) yfirtekinn aðili á skrásett vörumerki og skjalfesta tæknikunnáttu án einkaleyfis sem notuð er til að framleiða 
vöru með skrásetta vörumerkinu.  Til að yfirfæra eignarhald á vörumerki þarf eigandinn einnig að yfirfæra allt 
annað sem yfirtökuaðila er nauðsynlegt til að framleiða vöru eða þjónustu sem er óaðgreinanleg frá því sem 
fyrri eigandi framleiddi. Vegna þess að nauðsynlegt er að skilja tæknikunnáttu án einkaleyfis frá yfirteknum 
aðila eða sameinaðri einingu og selja hana, ef tengt vörumerki er selt, uppfyllir hún viðmiðun um aðskiljanleika. 

Endurkeypt réttindi 

B35 Yfirtökuaðili getur endurkeypt rétt, sem er hluti af sameiningu fyrirtækja, sem hann áður hafði veitt yfirtekna 
aðilanum, til notkunar á einni eða fleiri af færðum eða ófærðum eignum yfirtökuaðila. Dæmi um þess háttar rétt er 
réttur til afnota á viðskiptaheiti yfirtökuaðila samkvæmt sérleyfissamningi eða réttur til afnota á tækniþekkingu 
yfirtökuaðila samkvæmt samningi um nytjaleyfi á tækniþekkingu. Endurkeypt réttindi eru aðgreinanleg óefnisleg 
eign sem yfirtökuaðili færir aðskilið frá viðskiptavild. Í ákvæðum 29. liðar eru leiðbeiningar um mat á 
endurkeyptum réttindum og í 55. lið eru leiðbeiningar um síðari reikningshaldslega meðferð endurkeyptra réttinda. 

B36 Ef skilmálar samnings, sem leiða til endurkaupa á réttindum, eru hagstæðir eða óhagstæðir miðað við núverandi 
markaðsaðstæður að því er varðar sömu eða sambærilega liði skal yfirtökuaðili færa hagnað eða tap við uppgjör. Í 
lið B52 er að finna leiðbeiningar um mat á hagnaði eða tapi við uppgjör. 

Samsett vinnuafl og aðrir hlutir sem ekki eru aðgreinanlegir 

B37 Yfirtökuaðili skal fella virði yfirtekinnar óefnislegrar eignar, sem ekki er aðgreinanleg, undir viðskiptavild frá og 
með yfirtökudegi. Yfirtökuaðili getur t.d. úthlutað virði á það heildarvinnuafl sem fyrir er, sem er heildarhópur 
starfsmanna sem gerir yfirtökuaðila kleift að halda áfram rekstri yfirtekna fyrirtækisins frá yfirtökudegi. 
Heildarvinnuafl tekur ekki til þekkingarverðmæta menntaðs vinnuafls — þeirrar þekkingar (oft sérhæfðrar) og 
reynslu sem starfsfólk yfirtekins aðila beitir við störf sín. Þar sem heildarvinnuaflið er ekki aðgreinanleg eign, sem 
skal færa aðskilda frá viðskiptavild, þá skal fella allt virði sem heimfært er á það undir viðskiptavild. 

B38 Yfirtökuaðili fellir einnig allt virði undir viðskiptavild, sem heimfært er á liði sem ekki teljast til eigna á 
yfirtökudegi. Yfirtökuaðili gæti t.d. verðmetið hugsanlega samninga sem yfirtekinn aðili er í samningaviðræðum um 
við væntanlega nýja viðskiptavini á yfirtökudegi. Þar sem þessir hugsanlegu samningar eru ekki eignir í sjálfu sér á 
yfirtökudegi skal yfirtökuaðili ekki færa þá aðskilda frá viðskiptavild. Yfirtökuaðili skal ekki endurflokka virði 
þessara samninga frá viðskiptavild síðar vegna atburða sem eiga sér stað eftir yfirtökudag. Yfirtökuaðili skal þó 
meta málavexti og aðstæður viðkomandi atburða, sem eiga sér stað stuttu eftir yfirtöku, til þess að ákvarða hvort 
óefnisleg eign, sem unnt er að færa aðskilda, hafi verið til á yfirtökudegi. 
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B39 Eftir upphafsfærslu gerir yfirtökuaðili grein fyrir yfirteknum, óefnislegum eignum við sameiningu fyrirtækja í 
samræmi við ákvæði IAS-staðals 38, óefnislegar eignir. Þó er, eins og lýst er í 3. lið IAS-staðals 38, kveðið á um 
reikningshaldslega meðferð nokkurra yfirtekinna, óefnislegra eigna eftir upphafsfærslu í öðrum IFRS-stöðlum.  

B40 Viðmiðanir fyrir aðgreinanleika ákvarða hvort óefnisleg eign er færð aðskilin frá viðskiptavild. Þó er með 
viðmiðuninni hvorki unnt að veita leiðbeiningar um mat á gangvirði óefnislegrar eignar né takmarka þær forsendur 
sem stuðst er við þegar gangvirði óefnislegrar eignar er metið. Yfirtökuaðili skal t.d. taka tillit til forsendna sem 
markaðsaðili skal taka til athugunar við mat á gangvirði, s.s. væntingar um endurnýjun samninga í framtíðinni. Ekki 
er nauðsynlegt að sjálfar endurnýjanirnar uppfylli viðmiðanir um aðgreinanleika. (Þó skal bent á 29. lið þar sem 
fastsett er undantekning frá matsreglu um gangvirði vegna endurkeyptra réttinda sem færð eru við sameiningu 
fyrirtækja.) Í 36. og 37. lið í IAS-staðli 38 er kveðið á um leiðbeiningar um ákvörðun þess hvort óefnislegar eignir 
skuli sameinaðar í einni reikningsskilaeiningu ásamt öðrum óefnislegum eða efnislegum eignum. 

MAT Á GANGVIRÐI TILTEKINNA AÐGREINANLEGRA EIGNA OG HLUTA SEM EKKI ERU RÁÐANDI Í 
YFIRTEKNUM AÐILA (BEITING 18. OG 19. LIÐAR) 

Eignir með óvisst sjóðstreymi (frávik frá virðismati) 

B41 Yfirtökuaðili skal við sameiningu fyrirtækja ekki færa aðskilið frávik frá virðismati frá og með yfirtökudegi vegna 
yfirtekinna eigna sem eru metnar á gangvirði á yfirtökudegi, þar sem áhrif óvissu um framtíðarsjóðstreymi er falið í 
gangvirðismatinu. Yfirtökuaðili færir t.d. ekki sérstakt frávik frá virðismati vegna samningsbundins sjóðstreymis 
sem talið er óinnheimtanlegt þann dag, þar sem gerð er krafa um það í þessum IFRS-staðli að yfirtökuaðili meti 
yfirteknar viðskiptakröfur, þ.m.t. lán, á gangvirði á yfirtökudegi. 

 

Eignir sem falla undir rekstrarleigu þar sem yfirtekinn aðili er leigusali 

B42 Við mat á gangvirði eignar á yfirtökudegi, s.s. á byggingum eða einkaleyfi sem fellur undir rekstrarleigu þar sem 
yfirtekinn aðili er leigusali, skal yfirtökuaðili ekki taka tillit til skilmála leigusamnings. Yfirtökuaðili færir m.ö.o. 
ekki aðskilið eign eða skuld ef skilmálar rekstrarleigu eru annaðhvort hagstæðir eða óhagstæðir miðað við 
markaðsskilmála eins og gerð er krafa um í lið B29 vegna leigusamninga þar sem yfirtekinn aðili er leigutaki. 

 

Eignir sem yfirtökuaðili ætlar sér ekki að nota eða nota með öðrum hætti en aðrir markaðsaðilar myndu nota 
þær 

B43 Af samkeppnisástæðum eða öðrum ástæðum er hugsanlegt að yfirtökuaðili ætli sér ekki að nota yfirtekna eign, t.d. 
óefnislega rannsóknar- og þróunareign, eða ætli sér að nota eign með öðrum hætti en aðrir markaðsaðilar myndu 
nota hana. Þrátt fyrir það skal meta eignina á gangvirði sem ákvarðað er í samræmi við notkun annarra markaðsaðila 
á slíkri eign. 

 

Hlutur sem ekki er ráðandi í yfirteknum aðila 

B44 Samkvæmt þessum IFRS-staðli er yfirtökuaðila heimilt að meta hlut sem ekki er ráðandi í yfirteknum aðila á 
gangvirði á yfirtökudegi. Stundum getur yfirtökuaðili metið gangvirði hlutar sem ekki er ráðandi á yfirtökudegi á 
grundvelli verðs þeirra hluta sem yfirtökuaðili á ekki á virkum markaði. Í öðrum tilvikum liggur þó virkt 
markaðsverð hlutanna ekki fyrir. Í þeim tilvikum metur yfirtökuaðili gangvirði hluta, sem ekki eru ráðandi, með 
öðrum virðismatsaðferðum. 

B45 Gangvirði hvers hlutar yfirtökuaðila í yfirteknum aðila og hlutar, sem ekki er ráðandi, kann að vera mismunandi. 
Líklegt er að helsti munurinn sé að yfirverð vegna þess að ráðandi hlutur er innifalinn í gangvirði hvers hlutar 
yfirtökuaðila í yfirteknum aðila eða, hið gagnstæða, afsláttur vegna vöntunar á yfirráðum (einnig nefnt 
minnihlutaafsláttur) í gangvirði hvers hlutar í þeim hluta sem ekki er ráðandi. 
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MAT Á VIÐSKIPTAVILD EÐA HAGNAÐI VEGNA HAGSTÆÐRA KAUPA 

Mat á gangvirði hvers hlutar yfirtökuaðila í yfirteknum aðila á yfirtökudegi með notkun virðismatsaðferða 
(beiting 33. liðar) 

B46 Við sameiningu fyrirtækja, sem næst fram án yfirfærslu endurgjalds, skal yfirtökuaðili skipta gangvirði á hlut sínum 
í yfirtekna aðilanum á yfirtökudegi út fyrir gangvirði yfirfærðs endurgjalds á yfirtökudegi til að meta viðskiptavild 
eða hagnað á hagstæðum kaupum (sjá 32.–34. lið). Yfirtökuaðili skal meta gangvirði hluta sinna í yfirteknum aðila á 
yfirtökudegi með einni eða fleiri virðismatsaðferðum sem eru viðeigandi miðað við aðstæður og nægjanleg gögn eru 
til að nota þær, liggja fyrir. Ef fleiri en ein virðismatsaðferð er notuð skal yfirtökuaðili meta niðurstöður aðferðanna 
og hafa í huga mikilvægi og áreiðanleika gagna, sem notuð eru, og umfang fyrirliggjandi gagna. 

 

Til sérstakrar athugunar við beitingu yfirtökuaðferðarinnar við sameiningu gagnkvæmra eininga (beiting 33. 
liðar) 

B47 Þegar tvær gagnkvæmar einingar sameinast kann að vera unnt að meta gangvirði eigin fjár eða félagsaðildar í 
yfirteknum aðila (eða gangvirði yfirtekins aðila) með áreiðanlegri hætti en gangvirði þeirrar félagsaðildar sem 
yfirtökuaðili yfirfærir. Í því tilviki er þess krafist skv. 33. lið að yfirtökuaðili ákvarði fjárhæð viðskiptavildar með 
því að nota gangvirði hlutdeildar í eigin fé yfirtekna aðilans á yfirtökudegi í stað gangvirðis hlutdeildar í eigin fé 
sem er yfirfært sem endurgjald á yfirtökudegi. Auk þess skal yfirtökuaðili við sameiningu gagnkvæmra eininga færa 
hreina eign yfirtekins aðila sem beina viðbót við hlutafé eða eigið fé í efnahagsreikningi, en ekki sem viðbót við 
óráðstafað eigið fé, sem er í samræmi við beitingu annarra tegunda eininga á yfirtökuaðferðinni. 

B48 Þótt gagnkvæmar einingar séu að mörgu leyti svipaðar öðrum fyrirtækjum þá hafa þær sérstök einkenni sem stafa 
einkum af því að félagsaðilar þeirra eru bæði viðskiptavinir og eigendur. Félagsaðilar í gagnkvæmum einingum 
vænta yfirleitt ávinnings af aðild sinni, gjarnan í formi lægra verðs á vörum og þjónustu eða arðgreiðslna til félaga 
Hlutfall arðgreiðslna sem hverjum félagsaðila er úthlutað er oft byggt á fjárhæð þeirra viðskipta sem viðkomandi 
félagsaðili átti við gagnkvæmu eininguna á árinu. 

B49 Gangvirðismat á gagnkvæmri einingu skal fela í sér þær forsendur sem markaðsaðilar leggja til grundvallar um 
ávinning félagsaðila í framtíðinni sem og allar aðrar forsendur sem skipta máli og markaðsaðilar leggja til 
grundvallar sameiginlegu einingunni. Nota má t.d. líkan um áætlað sjóðstreymi til að ákvarða gangvirði 
gagnkvæmrar einingar. Sjóðstreymi, sem notað er sem ílag í líkanið, skal byggjast á væntu sjóðstreymi gagnkvæmu 
einingarinnar, sem er líklegt til að endurspegla niðurfærslu vegna hagstæðra kjara félagsaðila, svo sem lægra verð á 
vörum og þjónustu. 

 

ÁKVÖRÐUN UM HVAÐ ER HLUTI AF VIÐSKIPTUM VEGNA SAMEININGAR FYRIRTÆKJA (BEITING 
51. OG 52. LIÐAR) 

B50 Yfirtökuaðili skal taka eftirfarandi þætti til athugunar, en þeir hvorki útiloka hver annan né eru endanlega 
ákvarðandi hver um sig, þegar hann ákvarðar hvort viðskipti eru hluti endurgjalds fyrir yfirtekinn aðila eða hvort 
viðskipti eru aðskilin frá sameiningu fyrirtækjanna. 

a) ástæður viðskiptanna — Skilningur á ástæðum þess að aðilar sameiningarinnar (yfirtökuaðili og yfirtekinn 
aðili og eigendur hans, stjórnarmenn og stjórnendur — og umboðsmenn þeirra) ganga til tiltekinna viðskipta 
eða samninga getur veitt innsýn í það hvort þeir eru hluti af yfirfærðu endurgjaldi og yfirteknum eignum eða 
skuldum. Ef t.d. fyrirkomulag viðskiptanna miðast einkum við hag yfirtökuaðila eða sameinaðrar einingar 
fremur en hag yfirtekna aðilans eða fyrri eigenda hans fyrir sameininguna er sá hluti af greiddu viðskiptaverði 
(og öllum tengdum eignum eða skuldum) ólíklegri til að vera hluti kaupanna að því er varðar yfirtekinn aðila. 
Samkvæmt því myndi yfirtökuaðili gera grein fyrir þeim hluta aðskildum frá sameiningu fyrirtækja. 

b) hver átti frumkvæði að viðskiptunum — Skilningur á því hver átti frumkvæðið að viðskiptum getur einnig 
veitt innsýn í hvort þau eru hluti kaupanna á yfirtekna aðilanum. Hugsanlegt er t.d. að tilgangur viðskipta eða 
annars atburðar, sem yfirtökuaðili á frumkvæði að, sé að skapa efnahagslegan framtíðarávinning yfirtökuaðila 
eða sameinaðrar einingar án nokkurs eða lítils ávinnings yfirtekna aðilans eða fyrri eigenda hans fyrir 
sameininguna. Á hinn bóginn eru viðskipti eða samkomulag, sem yfirtekinn aðili eða fyrri eigendur hans eiga 
frumkvæði að, ólíklegri til að vera til hagsbóta fyrir yfirtökuaðila eða sameinaða einingu og líklegri til að vera 
hluti viðskiptanna vegna sameiningar fyrirtækja. 
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c) tímasetning viðskiptanna — Tímasetning viðskiptanna getur einnig veitt innsýn í hvort þau eru hluti kaupanna 
á yfirtekna aðilanum. Hugsanlega er t.d. stofnað til viðskipta yfirtökuaðila og yfirtekins aðila, sem eiga sér stað 
meðan samningaviðræður um skilmála sameiningar fyrirtækjanna standa yfir, í von um að sameining 
fyrirtækjanna skili yfirtökuaðila eða sameinuðu einingunni efnahagslegum ávinningi í framtíðinni. Í því tilviki 
er líklegt að yfirtekinn aðili eða fyrri eigendur hans fyrir sameiningu fyrirtækjanna hafi lítinn sem engan 
ávinning af viðskiptunum, nema þann ávinning sem þeir hafa sem hluta af sameinuðu einingunni. 

Skilvirkt uppgjör sambands yfirtökuaðila og yfirtekins aðila við sameiningu fyrirtækja sem áður var fyrir 
hendi (beiting liðar 52(a)) 

B51 Samband kann að hafa verið milli yfirtökuaðila og yfirtekins aðila áður en þeir veltu fyrir sér sameiningu fyrirtækja, 
hér nefnt „samband sem var fyrir hendi“. Samband sem var fyrir hendi milli yfirtökuaðila og yfirtekins aðila getur 
verið samningslegt (t.d. seljandi og viðskiptavinur eða leyfishafi og leyfisveitandi) eða utan samninga (t.d. stefnandi 
og stefndi). 

B52 Ef sameining fyrirtækja gerir í reynd upp samband sem var fyrir hendi gerir yfirtökuaðili grein fyrir hagnaði eða 
tapi, sem er metið sem hér segir: 

a) vegna sambands sem var fyrir hendi utan samninga (svo sem málaferli): gangvirði. 

b) vegna samningssambands sem var fyrir hendi, hið lægra af i. og ii.: 

i. sú fjárhæð sem gerir samninginn hagstæðari eða óhagstæðari frá sjónarhóli yfirtökuaðila miðað við 
samninga á markaði að því er varðar sömu eða sambærilega liði. (Óhagstæður samningur er samningur sem 
er óhagstæður miðað við núverandi skilmála á markaði. Samningur þarf ekki að vera íþyngjandi þó að 
óhjákvæmilegur kostnaður við að standa við skuldbindingar samkvæmt samningnum sé meiri en 
efnahagslegur ávinningur af honum.) 

ii. fjárhæð allra tilgreindra greiðsluskuldbindinga í samningnum sem  eru aðgengilegar þeim mótaðila sem 
samningurinn er óhagstæður fyrir. 

Ef ii. er lægri en i. skal færa mismuninn sem hluta af reikningsskilum vegna sameiningar fyrirtækjanna. 

Færður hagnaður eða tap getur að hluta til verið háð því hvort yfirtökuaðili hafi áður fært tengda eign eða skuld og 
viðkomandi ágóði eða tap getur því hugsanlega verið annað en fjárhæðin sem reiknuð var í samræmi við 
ofangreindar kröfur. 

B53 Samband, sem var fyrir hendi, kann að vera samningur sem yfirtökuaðili færir sem endurkeypt réttindi. Ef 
samningurinn felur í sér skilmála, sem eru hagstæðir eða óhagstæðir þegar þeir eru bornir saman við núverandi 
verðlagningu sömu eða sambærilegra liða á markaði, skal yfirtökuaðili færa hagnað eða tap við skilvirkt uppgjör 
samningsins aðskilið frá sameiningu fyrirtækja í samræmi við lið B52. 

Samningar um óvissar greiðslur til starfsfólks eða seljandi hluthafa (beiting liðar 52(b)) 

B54 Hvort samningar um óvissar greiðslur til starfsfólks eða seljandi hluthafa er óviss endurgreiðsla við sameiningu 
fyrirtækjanna eða aðskilin viðskipti fer eftir eðli samninganna. Skilningur á ástæðum þess hvers vegna 
yfirtökusamningur felur í sér ákvæði um óvissar greiðslur, hver átti frumkvæði að samningnum og hvenær aðilar 
gengu til samninga getur komið að notum við mat á eðli samningsins. 

B55 Ef ekki er skýrt hvort samningur um óvissar greiðslur til starfsfólks eða seljandi hluthafa er hluti af kaupum á 
yfirteknum aðila eða viðskipti sem eru aðskilin frá sameiningu fyrirtækja skal yfirtökuaðili taka til athugunar 
eftirfarandi vísbendingar: 

a) Áframhaldandi ráðning — Skilmálar áframhaldandi ráðningar seljandi hluthafa, sem verða lykilstarfsmenn, 
getur verið vísbending um meginatriði samninga um óvissar greiðslur. Viðeigandi skilmálar áframhaldandi 
ráðningar geta verið í ráðningarsamningi, yfirtökusamningi eða öðrum skjölum. Samningur um óvissa 
endurgreiðslu, þar sem greiðslum er sjálfkrafa fyrirgert ef ráðningu lýkur, er greiðsla launa fyrir þjónustu eftir 
sameiningu. Samningar, þar sem lok ráðningar hefur ekki áhrif á óvissar greiðslur, geta gefið vísbendingu um 
að óvissu greiðslurnar séu viðbótarendurgjald fremur en launagreiðslur.   

b) Lengd áframhaldandi ráðningar — Ef tímabil þeirrar ráðningar sem krafist er fellur saman við eða varir lengur 
en óvissa greiðslutímabilið getur það bent til að óvissu greiðslurnar séu í meginatriðum launagreiðslur. 

c) Umfang launagreiðslna — Aðstæður þar sem launagreiðslur til starfsfólks, aðrar en óvissu greiðslurnar, eru 
sanngjarnar miðað við launakjör annarra lykilstarfsmanna í sameinaðri einingu geta bent til að óvissu 
greiðslurnar séu viðbótarendurgjald fremur en launagreiðslur. 
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d) Umframgreiðslur til starfsfólks — Ef seljandi hluthafar, sem ekki verða starfsmenn, fá lægri óvissar greiðslur 
fyrir hvern hlut en þeir seljandi hluthafar sem verða starfsmenn hinnar sameinuðu einingar, getur það bent til að 
þær viðbótarfjárhæðir, sem greiddar eru til seljandi hluthafa, sem verða starfsmenn, séu í raun launagreiðslur. 

e) Fjöldi hluta í eigu starfsmanna — Hlutfallslegur fjöldi hluta í eigu seljandi hluthafa, sem verða áfram 
lykilstarfsmenn, getur gefið vísbendingar um meginatriði samninga um óvissar greiðslur. Ef seljandi hluthafar, 
sem áttu nær alla hluti í yfirteknum aðila, halda t.d. áfram að starfa sem lykilstarfsmenn gæti það bent til þess að 
samningurinn sé í raun samningur um hagnaðarhlutdeild og ætlunin sé að greiða laun fyrir þjónustu eftir 
sameiningu. Ef seljandi hluthafar, sem halda áfram sem lykilstarfsmenn, hafa hins vegar aðeins átt fáa hluti í 
yfirteknum aðila og allir seljandi hluthafar fá sama óvissa endurgjaldið á hlut, kann það að benda til að óvissu 
greiðslurnar séu viðbótargreiðslur. Einnig skal athuga þá hluti sem fyrir yfirtöku voru í eigu aðila í 
fjölskyldutengslum við seljandi hluthafa sem halda áfram að starfa sem lykilstarfsmenn. 

f) Tenging við virðismatið — Ef endurgjaldið, sem upphaflega var yfirfært á yfirtökudaginn, byggist á lægstu 
gildum á verðbili, sem sett var upp við virðismat á yfirtekna aðilanum og óvissuformúlan tengist þeirri 
matsaðferð, getur það bent til þess að óvissu greiðslurnar séu viðbótarendurgjald. Ef formúlan fyrir óvissu 
greiðslunum er hins vegar í samræmi við fyrri samninga um hagnaðarhlutdeild, kann sú staðreynd að benda til 
að meginatriði samningsins sé að greiða laun. 

g) Formúla til að ákvarða endurgjald — Formúlan, sem notuð er til að ákvarða óvissa greiðslu, getur verið 
gagnleg við mat á meginatriði samningsins. Ef til dæmis óviss greiðsla er ákvörðuð á grundvelli margfeldis á 
tekjum, gæti það bent til að skuldbindingin sé óvisst endurgjald við sameiningu fyrirtækja og að formúlunni sé 
ætlað að fastsetja eða staðfesta gangvirði á yfirteknum aðila. Á hinn bóginn getur óviss greiðsla, sem er tiltekinn 
hundraðshluti af tekjum, gefið vísbendingu um að skuldbindingin gagnvart starfsmönnunum sé samningur um 
hagnaðarhlutdeild til þess ætlaður að launa starfsmönnum fyrir veitta þjónustu. 

h) Aðrir samningar og álitamál — Skilmálar annarra samninga við seljandi hluthafa (s.s. samningar um að fara 
ekki í samkeppni, óuppfyllta samninga, ráðgjafarsamninga og eignarleigusamninga), og skattaleg meðferð á 
óvissum greiðslum geta bent til að óvissu greiðslurnar megi heimfæra á eitthvað annað en endurgjald fyrir 
yfirtekinn aðila. Í sambandi við yfirtökuna getur yfirtökuaðili til dæmis gert eignaleigusamning við mikilvægan 
seljandi hluthafa. Ef leigugreiðslurnar, sem tilgreindar eru í leigusamningnum, eru umtalsvert lægri en 
markaðsverð eru sumar eða allar óvissu greiðslurnar til leigusalans (seljandi hluthafa), sem krafist er samkvæmt 
sérstökum samningi, hugsanlega í reynd greiðslur fyrir notkun á hinni leigðu eign, sem yfirtökuaðili ætti því að 
færa sérstaklega í reikningsskil sín eftir sameiningu. Ef í leigusamningi eru á hinn bóginn tilteknar 
leigugreiðslur sem eru í samræmi við markaðsverð fyrir hina leigðu eign er samningurinn um óvissar greiðslur 
til seljandi hluthafa hugsanlega óvisst endurgjald vegna sameiningar fyrirtækja. 

Greiðslur fyrir eignarhlutatengda umbun yfirtökuaðila í skiptum fyrir umbun sem tilheyrir starfsfólki 
yfirtekins aðila (beiting b-liðar 52. liðar) 

B56 Yfirtökuaðili getur skipt á greiðslum fyrir eignarhlutatengda umbun sína (bótaumbun) og umbunargreiðslum til 
starfsmanna yfirtekins aðila. Með skipti á hlutabréfavalrétti eða öðrum greiðslum fyrir eignarhlutatengda umbun í 
tengslum við sameiningu fyrirtækja skal farið eins og breytingar á eignarhlutatengdum umbunargreiðslum í 
samræmi við IFRS-staðal 2, eignarhlutatengd greiðsla. Ef yfirtökuaðili er skuldbundinn til að bæta umbun 
yfirtekins aðila, skal telja allt eða hluta af markaðstengdu mati á bótaumbunargreiðslum yfirtökuaðila með í mati á 
yfirfærðu endurgjaldi við sameiningu fyrirtækjanna. Yfirtökuaðili er skuldbundinn til að bæta umbun yfirtekins aðila 
ef yfirtekinn aðili eða starfsfólk hans getur knúið fram bætur. Þessa kröfu er yfirtökuaðili skuldbundinn til að 
uppfylla t.d. með því að bæta umbun yfirtekins aðila ef bóta er krafist í samræmi við: 

a) skilmála yfirtökusamnings 

b) skilmála umbunargreiðslna yfirtekins aðila eða 

c) gildandi lög eða reglugerðir. 

Við einhverjar aðstæður kann umbun yfirtekins aðila að falla úr gildi vegna sameiningar fyrirtækja. Ef yfirtökuaðili 
bætir umbun, þótt hann sé ekki skuldbundinn til þess, skal færa allt markaðstengt mat á bótaumbun sem 
launakostnað í reikningsskilum eftir sameiningu. Það er að segja, ekki skal telja með neitt markaðstengt mat á þess 
háttar umbunargreiðslum með mati á yfirfærðu endurgjaldi við sameiningu fyrirtækja. 
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B57 Til að ákvarða þann hluta bótaumbunar sem er hluti yfirfærðs endurgjalds fyrir yfirtekinn aðila og þann hluta sem 
eru launagreiðslur fyrir veitta þjónustu eftir sameiningu, skal yfirtökuaðili meta bæði bótaumbun sem yfirtökuaðili 
greiðir og umbun yfirtekins aðila frá og með yfirtökudegi í samræmi við IFRS-staðal 2. Sá hluti markaðstengds mats 
á bótaumbun sem er hluti af yfirfærðu endurgjaldi í skiptum fyrir yfirtekinn aðila er jafn þeim hluta umbunar 
yfirtekins aðila sem má heimfæra á þjónustu fyrir sameiningu fyrirtækjanna. 

B58 Sá hluti bótaumbununar sem heimfæra má á þjónustu fyrir sameiningu er markaðstengt mat á umbun yfirtekins aðila 
margfaldað með þeim hluta ávinnslutímabils sem lokið er eða upphaflegu ávinnslutímabili umbunar yfirtekna 
aðilans. Ávinnslutímabil er það tímabil þegar uppfylla skal öll tiltekin ávinnsluskilyrði.  Ávinnsluskilyrði eru 
skilgreind í IFRS-staðli 2. 

B59 Sá hluti óáunninnar bótaumbunar sem heimfæra má á þjónustu sem veitt er eftir sameiningu, og er þar af leiðandi 
færður sem launakostnaður í reikningsskilum eftir sameiningu, er jafn samtölu markaðstengds mats á bótaumbun að 
frádreginni þeirri fjárhæð sem heimfæra má á þjónustu sem veitt er fyrir sameiningu. Þess vegna heimfærir 
yfirtökuaðili allt markaðstengt mat á bótaumbun umfram markaðstengda matið á umbun yfirtekna aðilans á þjónustu  
sem veitt er eftir sameiningu og færir þá umframfjárhæð sem launakostnað í reikningsskilum eftir sameiningu. 
Yfirtökuaðili skal heimfæra hluta af bótaumbun á þjónustu, sem veitt er eftir sameiningu, ef hann þarfnast þjónustu 
eftir sameiningu, án tillits til þess hvort starfsfólk hafi veitt alla þá þjónustu sem krafist var fyrir ávinnslu umbunar 
yfirtekna aðilans fyrir yfirtökudag. 

B60 Sá hluti óáunninnar bótaumbunar sem heimfæra má á þjónustu sem veitt er fyrir sameiningu, sem og sá hluti sem 
heimfæra má á þjónustu, sem veitt er eftir sameiningu, skal endurspegla besta mögulega mat á fjölda 
bótaumbunargreiðslna sem vænst er að ávinnist. Ef til dæmis markaðslegt mat á þeim hluta bótaumbunar sem 
heimfæra má á þjónustu, sem veitt er fyrir sameiningu, er 100 GE og yfirtökuaðili væntir þess að aðeins 95% af 
greiðslunni muni ávinnast, þá skal sú fjárhæð sem talin er með í yfirfærðu endurgjaldi vegna sameiningar 
fyrirtækjanna vera 95 GE. Breytingar á áætluðum fjölda bótaumbunargreiðslna, sem vænst er að ávinnist, 
endurspeglast í launakostnaði fyrir þau tímabil þar sem breytingarnar eiga sér stað eða greiðsla ferst fyrir — ekki 
sem leiðréttingar á yfirfærðu endurgjaldi vegna sameiningar fyrirtækja. Eins skal gera grein fyrir áhrifum annarra 
atburða, s.s. breytingum á endanlegum umbunargreiðslum sem fara eftir skilyrðum um frammistöðu, eftir 
yfirtökudag, sem eru færð í samræmi við IFRS-staðal 2 við ákvörðun á launakostnaði þess tímabils þegar atburður á 
sér stað. 

B61 Sömu kröfur eiga við um uppgjör á þeim hlutum bótaumbunar sem heimfæra má á þjónustu sem á sér stað fyrir 
sameiningu og eftir sameiningu, án tillits til þess hvort bótaumbun er skilgreind sem skuld eða sem 
eiginfjárgerningur í samræmi við ákvæði IFRS-staðals 2. Allar breytingar á markaðstengdu mati á 
umbunargreiðslum, sem skilgreindar eru sem skuldir eftir yfirtökudag og skattaleg áhrif tengd þeim, eru færðar í 
reikningsskil yfirtökuaðila eftir yfirtöku á því tímabili sem breytingarnar eiga sér stað. 

B62 Skattaleg áhrif  bótaumbunargreiðslna vegna eignarhlutatengdra greiðslna skal færa í samræmi við ákvæði IAS-
staðals 12, tekjuskattar. 

 

AÐRIR IFRS-STAÐLAR SEM ERU LEIÐBEINANDI UM SÍÐARA MAT OG REIKNINGSSKIL (BEITING 54. 
LIÐAR) 

B63 Dæmi um aðra IFRS-staðla sem eru leiðbeinandi um síðara mat og færslu yfirtekinna eigna og skulda eða skulda, 
sem stofnað er til vegna sameiningar fyrirtækja, eru meðal annars: 

a) IAS-staðall 38, þar sem mælt er fyrir um færslu aðgreinanlegra, óefnislegra eigna, sem yfirteknar eru við 
sameiningu fyrirtækja. Yfirtökuaðili metur viðskiptavild sem þá fjárhæð sem færð er á yfirtökudegi að 
frádregnu öllu uppsöfnuðu virðisrýrnunartapi. IAS-staðall 36, virðisrýrnun eigna, þar sem mælt er fyrir um 
færslu virðisrýrnunartaps. 

b) IFRS-staðall 4, vátryggingarsamningar, þar sem veittar eru leiðbeiningar um síðari færslu vegna 
vátryggingarsamninga sem yfirteknir eru við sameiningu fyrirtækja. 

c) IAS-staðall 12, þar sem mælt er fyrir um síðari færslu frestaðrar skattinneignar (þ.m.t. ófærð, frestuð 
skattinneign) og yfirtekinna skulda við sameiningu fyrirtækja. 

d) IFRS-staðall 2, þar sem veittar eru leiðbeiningar um síðara mat og færslu þess hluta bótaumbunar vegna 
eignarhlutatengdrar umbunar, sem yfirtökuaðili gefur út, og heimfæra má á þjónustu starfsfólks í framtíðinni. 

e) IAS-staðall 27 (eins og  Alþjóðareikningsskilaráðið breytti honum árið 2008), þar sem veittar eru leiðbeiningar 
um færslu vegna breytinga á eignarhaldi móðurfélags á dótturfélagi eftir að yfirráðum hefur verið náð. 
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UPPLÝSINGAGJÖF (BEITING 59. OG 61. LIÐAR) 

B64 Til að uppfylla markmið 59. liðar skal yfirtökuaðili veita eftirfarandi upplýsingar um hverja sameiningu fyrirtækja 
sem komið var til leiðar á tímabilinu: 

a) nafn og lýsingu á yfirteknum aðila 

b) dagsetningu yfirtöku 

c) hlutfall yfirtekinna eiginfjárgerninga með atkvæðisrétti 

d) meginástæður sameiningar fyrirtækja og lýsingu á því hvernig yfirtökuaðili öðlaðist yfirráð yfir yfirteknum 
aðila 

e) eigindlega lýsingu á þeim þáttum sem mynda viðskiptavild sem færð er, s.s. vænt samlegðaráhrif vegna 
sameiningar á starfsemi yfirtekins aðila og yfirtökuaðila, óefnislegar eignir, sem ekki uppfylla skilyrði um 
aðskilda færslu, eða aðra þætti. 

f) gangvirði alls yfirfærðs endurgjalds og gangvirði allra helstu tegunda endurgjalds á yfirtökudegi, s.s.: 

i. handbært fé, 

ii. aðrar efnislegar eða óefnislegar eignir, þ.m.t. fyrirtæki eða dótturfyrirtæki yfirtökuaðila, 

iii. skuldir, sem stofnað er til, t.d. skuldbinding vegna óvissrar endurgreiðslu, og 

iv. eiginfjárhlutdeild yfirtökuaðila, þ.m.t. fjöldi útgefinna eða útgefanlegra gerninga eða hlutabréfa og aðferðin 
sem notuð er til að ákvarða gangvirði þeirra gerninga eða hlutabréfa. 

g) vegna samninga um óvissar greiðslur og ábyrgðartryggðar eignir: 

i. þær fjárhæðir sem færðar eru frá og með yfirtökudegi, 

ii. lýsingu á fyrirkomulagi og grundvelli fyrir ákvörðun fjárhæða greiðslnanna og 

iii. mat á bilinu þar sem (óafvaxtaðar) niðurstöður geta mögulega verið eða, ef ekki er hægt að meta bilið, þá 
staðreynd og ástæður þess að ekki sé unnt að meta bilið. Ef hámarksfjárhæð greiðslu er ótakmörkuð skal 
yfirtökuaðili upplýsa um það. 

h) vegna yfirtekinna viðskiptakrafna: 

i. gangvirðis viðskiptakrafnanna, 

ii. vergrar fjárhæðir viðskiptakrafna samkvæmt samningum og 

iii. besta mats á yfirtökudegi þess samningsbundna sjóðstreymis sem ekki er vænst að innheimtist. 

Upplýsingar skal veita um allar helstu tegundir viðskiptakrafna, s.s. um lán, beina fjármögnunarleigu og aðra 
flokka viðskiptakrafna. 

i) fjárhæðir sem færðar eru, frá og með yfirtökudegi, fyrir hvern af helstu flokkum yfirtekinna eigna 
skuldbindinga 

j) fyrir hverja óvissa skuld sem færð er í samræmi við 23. lið, upplýsingar sem krafist er í 85. lið IAS-staðals 37, 
reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir. Ef óviss skuldbinding er ekki færð þar eð ekki er 
hægt að meta gangvirði hennar með áreiðanlegum hætti skal yfirtökuaðili upplýsa um: 

i. þau gögn sem krafist er skv. 86. lið IAS-staðals 37 og 

ii. ástæður þess að ekki er hægt að meta skuldina með áreiðanlegum hætti 

k) heildarfjárhæð viðskiptavildar sem vænst er að verði frádráttarbær af skattalegum ástæðum 

l) vegna færslna sem eru færðar aðskilið frá yfirtöku eigna og forsendur skuldbindinga við sameiningu fyrirtækja í 
samræmi við 51. lið: 

i. lýsingu á hverri færslu 

ii. með hvaða hætti yfirtökuaðili gerði grein fyrir hverri færslu 

iii. þær fjárhæðir sem gerð er grein fyrir vegna hverrar færslu og tiltekna liði í reikningsskilum, þar sem hver 
fjárhæð er færð, og  

iv. ef færslan er raunverulegt uppgjör sambands sem áður var fyrir hendi, aðferð sem notuð er til að ákvarða 
upphæð uppgjörs, 
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m) upplýsingar um færslur, sem færðar eru aðskilið, eins og krafist er skv. l-lið, skulu taka til fjárhæðar 
yfirtökukostnaðar og, aðskilið, fjárhæðar þess kostnaðar sem færður er sem útgjöld og í sérlínum eða liðum í 
yfirliti um heildarafkomu þar sem þessi útgjöld eru færð. Einnig skal upplýsa um fjárhæð alls útgáfukostnaðar, 
sem ekki er færður sem útgjöld, og hvernig sá kostnaður var færður. 

n) við hagstæð kaup (sjá 34.–36. lið) 

i. fjárhæð alls hagnaðar, sem færður er í samræmi við 34. lið, og sérlínunnar í yfirliti um heildarhagnað, þar 
sem hagnaðurinn er færður, og  

ii. lýsingu á ástæðum þess að viðskiptin skiluðu hagnaði 

o) fyrir hverja sameiningu fyrirtækja, þar sem yfirtökuaðili á minna en 100 prósent eiginfjárhlutdeildar í 
yfirteknum aðila á yfirtökudegi: 

i. fjárhæð hluta, sem ekki eru ráðandi í yfirteknum aðila, sem gert er grein fyrir á yfirtökudegi og matsgrunni 
þeirrar fjárhæðar, og 

ii. fyrir hvern hlut, sem ekki er ráðandi í yfirteknum aðila, sem metinn er á gangvirði, virðismatsaðferðin og 
helstu gögn sem notuð eru til að ákvarða það gildi. 

p) við sameiningu fyrirtækja sem fer fram í áföngum: 

i. gangvirði á yfirtökudegi þeirrar eiginfjárhlutdeildar sem yfirtökuaðili á í yfirteknum aðila rétt fyrir 
yfirtökudag, og 

ii. fjárhæð alls hagnaðar eða taps, sem gerð er grein fyrir vegna endurmats á gangvirði eiginfjárhlutdeildar, 
sem yfirtökuaðili á í yfirteknum aðila fyrir yfirtökudag (sjá 42. lið), og þeirri sérlínu í yfirliti um 
heildarafkomu þar sem sá hagnaður eða tap er fært. 

q) eftirtaldar upplýsingar: 

i. fjárhæðir tekna og hagnaðar eða taps yfirtekins aðila frá yfirtökudegi, sem færðar eru í yfirlit um 
heildarafkomu samstæðunnar á reikningsskilatímabilinu, og 

ii. tekjur og rekstrarreikningur sameinuðu einingarinnar á yfirstandandi tímabili eins og yfirtökudagur allrar 
sameiningar, sem komið var til leiðar á árinu, hafi verið frá og með upphafi árlegs reikningsskilatímabils. 

Ef birting allra upplýsinga, sem krafist er í þessum undirlið, er ógerleg, skal yfirtökuaðili upplýsa um það og útskýra 
hvers vegna svo er. Í þessum IFRS-staðli er notað hugtakið „ógerlegt“ í sömu merkingu og í IAS-staðli 8, 
reikningsskilaaðferðir, breytingar á reikningshaldslegu mati og skekkjum. 

B65 Að því er varðar sameiningu fyrirtækja, sem á sér stað á reikningsskilatímabilinu, og hvert tilvik um sig er óverulegt 
en þau skipta máli samanlögð, skal yfirtökuaðili birta þær heildarupplýsingar sem krafist er samkvæmt liðum B64 
(e–q). 

B66 Ef yfirtökudagur sameiningar fyrirtækja er eftir lok reikningsskilatímabils en áður en útgáfa reikningsskila er 
samþykkt skal yfirtökuaðili birta þær upplýsingar sem krafist er samkvæmt lið B64 nema upphaflegri færslu 
sameiningar fyrirtækjanna sé ólokið þegar reikningsskilin eru samþykkt til útgáfu. Við þær aðstæður skal 
yfirtökuaðili tilgreina hvaða upplýsingar voru ekki birtar og ástæður fyrir því að það var ekki unnt. 

B67 Til að ná markmiðinu í 61. lið skal yfirtökuaðili gefa eftirfarandi upplýsingar fyrir hverja þá sameiningu fyrirtækja 
sem máli skiptir, eða samtölu þeirra þegar hver einstök sameining skiptir ekki máli en þær eru mikilvægar í heild: 

a) ef upphafleg færsla á sameiningu fyrirtækja er í ófullgerð (sjá 45. lið) að því er varðar tilteknar eignir, skuldir, 
hluti, sem ekki eru ráðandi, eða endurgjaldsliði og færðar fjárhæðir í reikningsskilum vegna sameiningar 
fyrirtækja hafa þannig aðeins verið ákvarðaðar til bráðabirgða: 

i. ástæður þess að upphafleg færsla sameiningar fyrirtækjanna er ófullgerð, 

ii. þær eignir, skuldir, eiginfjárhlutdeild eða endurgjaldsliði sem fengu ófullgerða reikningsskilalega meðferð í 
upphafi og  

iii. eðli og fjárhæð allra leiðréttinga á matstímabilinu sem færðar eru á reikningsskilatímabilinu í samræmi við 
49. lið. 
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b) fyrir hvert reikningsskilatímabil eftir yfirtökudag þar til eining tekur við, selur eða missir með öðrum hætti rétt 
til óvissrar greiðslu, eða þar til eining gerir upp óvissa endurgjaldsskuld eða skuldin fellur niður eða rennur út: 

i. allar breytingar á færðum fjárhæðum, þ.m.t. allur mismunur við uppgjör, 

ii. allar breytingar innan þeirra marka sem niðurstöður (óafvaxtaðar) eru og ástæður fyrir þeim breytingum og  

iii. virðismatsaðferðir og helstu gögn sem notuð eru til að meta óvissa greiðslu 

c) vegna óvissra skulda, sem færðar eru við sameiningu fyrirtækja, skal yfirtökuaðili gefa þær upplýsingar sem er 
krafist í 84. og 85. lið IAS-staðals 37 fyrir hvern flokk ákvæða. 

d) afstemmingu bókfærðs verðs viðskiptavildar við upphaf og lok reikningsskilatímabils sem sýnir aðskilið: 

i. heildarfjárhæð virðisrýrnunartaps og uppsafnað virðisrýrnunartap við upphaf reikningsskilatímabilsins. 

ii. viðbótarviðskiptavild, sem færð er á reikningsskilatímabilinu, að undanskilinni viðskiptavild sem telst til 
ráðstöfunarflokks sem fellur að skilgreiningu á flokkun til sölu í samræmi við IFRS-staðal 5, fastafjármunir 
sem haldið er til sölu og aflögð starfsemi. 

iii. leiðréttingar sem gerðar eru vegna síðari færslu frestaðra skattinneigna á reikningsskilatímabilinu í 
samræmi við 67. lið. 

iv. viðskiptavild, sem telst til ráðstöfunarflokks sem er skilgreindur til sölu í samræmi við IFRS-staðal 5, og 
viðskiptavild, sem er afskráð á reikningsskilatímabilinu án þess að hafa áður verið í ráðstöfunarflokki sem 
skilgreindur er til sölu. 

v. virðisrýrnunartap sem er fært á tímabilinu í samræmi við IAS-staðal 36. (Í IAS-staðli 36 er gerð krafa um 
upplýsingar um endurheimtanlega fjárhæð og virðisrýrnun viðskiptavildar til viðbótar við þessa kröfu) 

vi. hreinan gengismun, sem verður til á tímabilinu í samræmi við IAS-staðal 21, áhrif gengisbreytinga erlendra 
gjaldmiðla. 

vii. allar aðrar breytingar á bókfærðu verði á reikningsskilatímabilinu. 

viii. heildarfjárhæð og uppsafnað virðisrýrnunartap við lok reikningsskilatímabilsins. 

e) fjárhæð og útskýringu á hagnaði eða tapi sem fært er á yfirstandandi reikningsskilatímabili sem bæði: 

i. tengist aðgreinanlegum eignum eða skuldum eða óvissum skuldum, sem yfirteknar eru við sameiningu 
fyrirtækja, sem komið var til leiðar á yfirstandandi eða fyrra reikningsskilatímabili, og 

ii. er að umfangi, eðli eða áhrifum þannig að upplýsingar skipta máli fyrir skilning á reikningsskilum 
sameinuðu einingarinnar. 

BRÁÐABIRGÐAÁKVÆÐI UM SAMEININGU FYRIRTÆKJA, SEM TAKA EINUNGIS TIL GAGNKVÆMRA 
EININGA, EÐA ERU AÐEINS SAMKVÆMT SAMNINGI (BEITING 66. LIÐAR) 

B68 Í 64. lið er kveðið á um að þessum IFRS-staðli skuli beitt framvirkt á sameiningu fyrirtækja ef yfirtökudagur er á 
eða eftir upphaf fyrsta árlega reikningsskilatímabilið sem byrjar 1. júlí 2009 eða síðar. Heimilt er að beita staðlinum 
fyrr. Þó skal rekstrareining aðeins beita þessum IFRS-staðli við upphaf árlegra reikningsskilatímabila sem byrja 30. 
júní 2007 eða síðar. Ef rekstrareining beitir þessum IFRS-staðli fyrir gildistökudag skal hún greina frá því og beita 
jafnframt IAS-staðli 27 (eins og hann var eftir breytingar Alþjóðareikningsskilaráðsins 2008). 

B69 Krafan um framvirka beitingu þessa IFRS-staðals hefur eftirfarandi áhrif á sameiningu fyrirtækja sem tekur aðeins 
til gagnkvæmra eininga eða eru aðeins samkvæmt samningi ef yfirtökudagur þeirrar sameiningar er fyrir beitingu 
þessa IFRS-staðals: 

a) Flokkun — Eining skal halda áfram að flokka fyrri sameiningu fyrirtækja í samræmi við fyrri 
reikningsskilaaðferðir einingar vegna slíkrar sameiningar. 

b) Áður færð viðskiptavild — Við upphaf fyrsta árlega tímabils, sem þessum IFRS-staðli er beitt, skal bókfært 
verð viðskiptavildar, sem stafar af fyrri sameiningu fyrirtækja, vera bókfært verð á þeim degi í samræmi við 
fyrri reikningsskilaaðferðir einingarinnar.  Við ákvörðun þeirrar fjárhæðar skal eining eyða bókfærðu verði allra 
uppsafnaðra afskrifta af þeirri viðskiptavild og samsvarandi lækkun á viðskiptavild. Ekki skal gera frekari 
leiðréttingar á bókfærðu verði viðskiptavildar. 
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c) Viðskiptavild sem áður var færð sem frádráttur frá eigin fé — Fyrri reikningsskilaaðferðir einingar gætu hafa 
leitt til þess að viðskiptavild vegna fyrri sameiningar fyrirtækja hafi verið færð sem frádráttur frá eigin fé. Við 
þær aðstæður skal eining ekki færa þá viðskiptavild sem eign við upphaf fyrsta árlega tímabils sem þessum 
IFRS-staðli er beitt. Auk þess skal eining ekki færa neinn hluta þeirrar viðskiptavildar í rekstrarreikning þegar 
hún ráðstafar hluta af eða öllu fyrirtækinu, sem viðskiptavildin tengist, eða þegar virði fjárskapandi einingar, 
sem viðskiptavildin tengist, rýrnar. 

d) Síðari færsla viðskiptavildar — Frá upphafi fyrsta árlega tímabils sem þessum IFRS-staðli er beitt skal eining 
hætta að afskrifa viðskiptavild sem leiðir af fyrri sameiningu fyrirtækja og skal prófa viðskiptavild með tilliti til 
virðisrýrnunar í samræmi við IAS-staðal 36. 

e) Áður færð neikvæð viðskiptavild — Eining sem færði fyrri sameiningu fyrirtækja samkvæmt kaupaðferð kann 
að hafa fært frestaðar tekjur vegna eignarhlutdeildar á hreinu gangvirði aðgreinanlegra eigna og skulda 
yfirtekins aðila umfram kostnað við þann hluta (stundum kallað neikvæð viðskiptavild). Í því tilviki skal eining 
afskrá bókfært verð þeirra frestuðu tekna við upphaf fyrsta árlega tímabils þar sem þessum IFRS-staðli er beitt 
með samsvarandi leiðréttingu á upphafsstöðu óráðstafaðs eigin fjár á þeim degi. 
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Viðbætir C 

 

Breytingar á öðrum IFRS-stöðlum 

Breytingunum í þessum viðbæti skal beitt að því er varðar árleg tímabil sem hefjast 1. júlí 2009 eða síðar. Ef eining beitir 
þessum IFRS-staðli að því er varðar fyrra tímabil taka þessar breytingar gildi fyrir það fyrra tímabil. 

IFRS-STAÐALL 1, INNLEIÐING ALÞJÓÐLEGRA REIKNINGSSKILASTAÐLA 

C1 IFRS-staðli 1 er breytt eins og lýst er hér á eftir. 

Ákvæði 14. liðar breytast sem hér segir: 

„14. Nokkrar undanþágur vísa til gangvirðis. Við ákvörðun á gangvirði í samræmi við þennan IFRS-staðal, skal 
eining beita skilgreiningu á gangvirði sem er í viðbæti A og öllum öðrum sértækari leiðbeiningum í öðrum 
IFRS-stöðlum við ákvörðun á gangvirði þeirrar eignar eða skuldar sem um er að ræða. Gangvirðið skal 
endurspegla aðstæður sem voru fyrir hendi á þeim degi sem það var ákvarðað.“ 

Bætt er við lið 47I sem hér segir: 

„47I Með IFRS-staðli 3 (eins og hann var eftir endurskoðun Alþjóðareikningsskilaráðsins 2008) breyttust 14. liður 
og liðir B1, B2(f) og B2(g). Eining skal beita þessum breytingum að því er varðar árleg tímabil sem hefjast 1. 
júlí 2009 eða síðar. Ef eining beitir IFRS-staðli 3 (endurskoðaður 2008) að því er varðar fyrra tímabil taka 
breytingarnar gildi fyrir það fyrra tímabil.“ 

Í viðbæti B er liðum B1, B2(f) og B2(g) breytt sem hér segir: 

„B1 Notandi, sem beitir IFRS-stöðlum í fyrsta sinn, getur kosið að beita ekki IFRS-staðli 3, sameining fyrirtækja, 
afturvirkt á fyrri sameiningu fyrirtækja (sameiningu fyrirtækja sem átti sér stað fyrir þann dag sem skipt var yfir í 
IFRS-staðla). Ef notandi, sem beitir IFRS-stöðlum í fyrsta sinn, endurgerir á hinn bóginn útreikninga við sameiningu 
fyrirtækja til að fylgja IFRS-staðli 3, skal hann endurgera útreikninga vegna allra síðari sameininga og skal einnig 
beita IAS-staðli 27, (eins og Alþjóðareikningsskilaráðið breytti honum árið 2008) frá sama degi. Ef t.d. notandi sem 
beitir IFRS-stöðlum í fyrsta sinn kýs að endurgera útreikninga vegna sameiningar fyrirtækja sem átti sér stað 30. 
júní 20X6 skal hann endurgera útreikninga vegna hvers konar sameiningar fyrirtækja sem átti sér stað milli 30. júní 
20X6 og dagsins sem skipt var yfir í IFRS-staðla og skal einnig beita IAS-staðli 27 (breytt 2008) frá 30. júní 20X6. 

B2(f) Ef eign eða skuld, sem var yfirtekin við fyrri sameiningu fyrirtækja, var ekki færð í samræmi við góða 
reikningsskilavenju, sem áður var fylgt, er áætlað kostnaðarverð hennar ekki núll í upphaflegum efnahagsreikningi 
samkvæmt IFRS-stöðlum. Þess í stað skal yfirtökuaðili færa og meta hana í efnahagsreikningi samstæðu á þeim 
grundvelli sem gerð væri krafa um samkvæmt IFRS-stöðlum í efnahagsreikningi aðilans sem er yfirtekinn. Til 
skýringar: Ef yfirtökuaðili hefur ekki, samkvæmt  góðri reikningsskilavenju sem áður var fylgt, eignfært 
fjármögnunarleigusamninga, sem hann eignaðist við fyrri sameiningu, skal hann eignfæra þá leigusamninga í 
samstæðureikningsskilum sínum eins og gerð er krafa um í IAS-staðli 17, leigusamningar, að aðilinn, sem yfirtekinn 
er, geri í eigin efnahagsreikningi í samræmi við IFRS-staðla. Eins skal yfirtökuaðili, ef hann hefur ekki, samkvæmt 
góðri reikningsskilavenju sem áður var fylgt, færa óvissa skuld, sem er enn fyrir hendi daginn sem skipt er yfir í 
IFRS-staðla , færa þá óvissu skuld á þeim degi, nema færsla hennar í reikningsskil yfirtekins aðila sé bönnuð 
samkvæmt IAS-staðli 37. Ef … 

B2(g) Bókfært verð viðskiptavildar í upphafsefnahagsreikningi samkvæmt IFRS-stöðlum skal vera bókfært verð 
samkvæmt góðri reikningsskilavenju, sem áður var fylgt, á þeim degi sem skipt var yfir í IFRS-staðla eftir að 
eftirfarandi tvær leiðréttingar hafa verið gerðar: 

i. … 

ii. [fellt brott] 

iii. Án tillits til …“ 

IFRS-STAÐALL 2, EIGNARHLUTATENGDAR GREIÐSLUR 

C2 IFRS-staðli 2 er breytt eins og lýst er hér á eftir. 

Ákvæði 5. liðar breytast sem hér segir: 

„5. Eins og tekið er fram í 2. lið þessa IFRS-staðals … Á sama hátt skal færa innköllun, skipti eða aðrar 
breytingar á eignarhlutatengdu greiðslufyrirkomulagi vegna sameiningar fyrirtækja eða annarrar 
endurskipulagningar eigin fjár í samræmi við þennan IFRS-staðal. Í IFRS-staðli 3 eru veittar leiðbeiningar um 
ákvörðun á því hvort eiginfjárgerningar, sem útgefnir eru vegna sameiningar fyrirtækja, séu hluti af yfirfærðu 
endurgjaldi fyrir yfirráð í yfirteknum aðila (og þar af leiðandi innan gildissviðs IFRS-staðals 3) eða séu fyrir 
áframhaldandi þjónustu sem færa skal á tímabilinu eftir sameiningu (og þar af leiðandi innan gildissviðs þessa 
IFRS-staðals).“ 
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Við bætist 61. liður sem hér segir: 

„61. Með IFRS-staðli 3 (eins og hann var eftir endurskoðun Alþjóðareikningsskilaráðsins 2008), breyttist 5. liður. 
Eining skal beita þessari breytingu að því er varðar árleg tímabil sem hefjast 1. júlí 2009 eða síðar. Ef eining 
beitir IFRS-staðli 3 (endurskoðaður 2008) að því er varðar fyrra tímabil taka breytingarnar gildi fyrir það fyrra 
tímabil.“ 

IFRS-STAÐALL 7,  FJÁRMÁLAGERNINGAR: UPPLÝSINGAGJÖF 

C3 IFRS-staðli 7 er breytt eins og lýst er hér á eftir. 

Ákvæði c-liðar í 3. lið falla brott. 

Við bætist liður 44B sem hér segir: 

„44B Með IFRS-staðli 3 (eins og hann var eftir endurskoðun Alþjóðareikningsskilaráðsins 2008) féll c-liður 3. liðar 
brott Eining skal beita þessari breytingu að því er varðar árleg tímabil sem hefjast 1. júlí 2009 eða síðar. Ef 
eining beitir IFRS-staðli 3 (endurskoðaður 2008) að því er varðar fyrra tímabil taka breytingarnar gildi fyrir 
það fyrra tímabil.“ 

IAS-staðall 12, tekjuskattur 

C4 IAS-staðli 12 er breytt eins og lýst er hér á eftir. 

Þriðja lið kaflans „Markmið“’ er breytt og verður svohljóðandi: 

„Markmið 

Í þessum staðli … Á sambærilegan hátt hefur færsla á frestuðum skattinneignum og skattskuldbindingum við 
sameiningu fyrirtækja áhrif á fjárhæðir viðskiptavildar sem myndast við þá sameiningu eða þá fjárhæð hagnaðar 
sem leiðir af hagstæðum kaupum.“ 

Ákvæðum 18., 19., 21., 22. og 26. liðar er breytt og verða svohljóðandi: 

„18. Tímabundinn mismunur verður einnig til þegar: 

a) yfirteknar, aðgreinanlegar eignir og skuldir, sem til er stofnað við sameiningu fyrirtækja, eru færðar á gangvirði 
í samræmi við IFRS-staðal 3, sameining fyrirtækja, en engar samsvarandi leiðréttingar eru gerðar í skattalegum 
tilgangi (sjá 19. lið), 

b) … 

Sameining fyrirtækja 

19. Með nokkrum undantekningum eru yfirteknar aðgreinanlegar eignir og skuldir, sem til er stofnað við sameiningu 
fyrirtækja, færðar á gangvirði á yfirtökudegi. Tímabundinn mismunur … 

Viðskiptavild 

21. Matið á viðskiptavild, sem leiðir af sameiningu fyrirtækja, er það sem a-liðurinn er umfram b-liðinn hér að neðan: 

a) samtala: 

i. yfirfærðs endurgjalds, sem  metið í samræmi við IFRS-staðal 3, sem yfirleitt krefst gangvirðis á 
yfirtökudegi  

ii. fjárhæðar allra hluta, sem ekki eru ráðandi í yfirtekna aðilanum og færðir eru í samræmi við IFRS-staðal 3, 
og 

iii. við sameiningu fyrirtækja, sem fram fer í áföngum, gangvirðis á yfirtökudegi þeirra hluta sem yfirtökuaðili 
átti í yfirtekna aðilanum fyrir sameiningu. 

b) nettófjárhæða yfirtekinna, aðgreinanlegra eigna og yfirtekinna skulda sem metnar eru í samræmi við IFRS-
staðal 3 á yfirtökudegi. 

Mörg skattyfirvöld … 
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21A Síðari afskriftir frestaðrar skattskuldar sem er ekki færð vegna þess að hún verður til úr upphaflegri færslu 
viðskiptavildar eru einnig álitnar verða til úr upphaflegu færslu viðskiptavildarinnar og eru því ekki færðar 
samkvæmt a-lið 15. liðar. Ef t.d. eining færir viðskiptavild, sem yfirtekin var við sameiningu fyrirtækja, sem hefur 
kostnaðarverð 100 GE en skattverð núll, er einingu óheimilt samkvæmt a-lið 15. liðar að færa frestuðu 
skattskuldbindinguna sem myndast. Ef eining færir síðan virðisrýrnunartap að fjárhæð 20 GE fyrir þá viðskiptavild 
lækkar fjárhæð tímabundins mismunar á skattskyldu sem tengist viðskiptavildinni úr 100 GE í 80 GE sem leiðir til 
lækkunar á virði ófærðra, frestaðra skattskuldbindinga. Þessi lækkun á virði ófærðu, frestuðu skattskuldarinnar er 
einnig álitin tengd upphaflegri færslu viðskiptavildarinnar og er því óheimilt að færa hana skv. a-lið 15. liðar. 

21B Frestaðar skattskuldbindingar fyrir tímabundinn mismun á skattskyldu sem tengist viðskiptavild eru þó færðar að því 
marki sem þær verða ekki til úr upphaflegri færslu viðskiptavildar. Ef t.d. kostnaðarverð viðskiptavildar við 
sameiningu fyrirtækja er 100 GE sem er frádráttarbært frá skatti að því er nemur 20% á ári frá yfirtökuári er 
skattverð viðskiptavildarinnar 100 GE við upphaflega færslu og 80 GE við lok yfirtökuársins. Ef bókfærð fjárhæð 
viðskiptavildar við lok yfirtökuársins er óbreytt og er 100 GE, myndast tímabundinn mismunur á skattskyldu að 
fjárhæð 20 GE við lok ársins. Vegna þess að … 

Upphafleg færsla á eign eða skuld 

22. Tímabundinn mismunur getur orðið til við upphaflega færslu á eign eða skuld, t.d. ef kostnaðarverð eignar verður að 
hluta eða í heild ekki frádráttarbært frá skatti. Reikningsskilaaðferð, sem er notuð vegna þessa tímabundna 
mismunar, fer eftir eðli viðskiptanna sem upphaflega ollu því að eignin eða skuldin var færð: 

a) við sameiningu fyrirtækja færir eining allar frestaðar skattskuldbindingar eða skattinneignir og hefur það áhrif á 
fjárhæð viðskiptavildar eða hagnaðar vegna hagstæðra kaupa (sjá 19. lið) 

b) … 

26. Eftirfarandi eru dæmi um frádráttarbæran, tímabundinn mismun sem leiðir af sér frestaða skattinneign: 

a) … 

c) með nokkrum undantekningum eru yfirteknar aðgreinanlegar eignir og skuldir, sem til er stofnað við 
sameiningu fyrirtækja, færðar á gangvirði á yfirtökudegi. Þegar yfirtekin skuld er færð á yfirtökudegi en tengdur 
kostnaður er ekki dreginn frá við ákvörðun á skattskyldum hagnaði fyrr en á síðara tímabili, verður til 
frádráttarbær tímabundinn mismunur sem leiðir af sér frestaða skattinneign. Frestuð skattinneign verður einnig 
til þegar gangvirði keyptrar aðgreinanlegrar eignar er lægra en skattverð hennar. Í báðum tilvikum hefur 
frestaða skattinneignin áhrif á viðskiptavild (sjá 66. lið), og 

d) … “ 

Á eftir 31. lið er nýrri fyrirsögn og lið 32A bætt við sem hér segir: 

„32. [Felldur brott] 

Viðskiptavild 

32A Ef bókfært verð viðskiptavildar, sem leiðir af sameiningu fyrirtækja, er lægra en skattstofn hennar leiðir 
mismunurinn af sér frestaða skattinneign. Frestaða skattinneign, sem leiðir af upphafsfærslu viðskiptavildar, skal 
færa sem hluta af reikningsskilum vegna sameiningar fyrirtækja að því marki sem líklegt er að um sé að ræða 
skattskyldan hagnað sem nýta má á móti frádráttarbærum tímabundnum mismun.“  

Ákvæðum 66.–68. liðar er breytt sem hér segir: 

„Frestaður skattur sem myndast við sameiningu fyrirtækja 

66. Eins og útskýrt er í 19. lið og c-lið 26. liðar getur tímabundinn mismunur myndast við sameiningu fyrirtækja. Í 
samræmi við IFRS-staðal 3 færir eining allar frestaðar skattinneignir (að því marki sem þær fullnægja færsluskilyrði 
í 24. lið) eða frestaðar skattskuldbindingar sem aðgreinanlegar eignir og skuldir á yfirtökudegi. Af þessum sökum 
hafa þessar frestuðu skattinneignir og frestuðu skattskuldbindingar áhrif á fjárhæð viðskiptavildar eða þann hagnað 
sem leiðir af hagstæðum kaupum. Í samræmi við a-lið 15. liðar færir eining þó ekki frestaðar skattskuldbindingar 
sem myndast við upphaflega færslu viðskiptavildar. 
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67. Sem afleiðing af sameiningu fyrirtækja gætu líkurnar á innlausn frestaðrar skattinneignar yfirtökuaðila, frá því fyrir 
yfirtöku, breyst  Eftir sameiningu fyrirtækja getur yfirtökuaðili talið líklegt að hann endurheimti frestaða 
skattinneign sína sem var ekki færð fyrir sameininguna. Yfirtökuaðilinn getur t.d. nýtt ónotað, skattalegt tap sitt á 
móti skattskyldum framtíðarhagnaði yfirtekna aðilans. Hins vegar getur það, sem afleiðing af sameiningu fyrirtækja, 
ekki lengur verið líklegt að skattskyldur hagnaður í framtíðinni geri það mögulegt að endurheimta frestaða 
skattinneign. Í slíkum tilvikum færir yfirtökuaðili breytingar á frestaðri skattinneign á því tímabili sem sameining 
fyrirtækja á sér stað, en færir hana ekki sem hluta af reikningsskilum vegna sameiningar fyrirtækja. Þess vegna tekur 
yfirtökuaðili ekki tillit til þess við mat á viðskiptavild eða hagnaðar vegna hagstæðra kaupa við sameiningu 
fyrirtækja. 

68. Mögulegur ávinningur vegna yfirfærslu á tekjuskattalegu tapi eða aðrar frestaðar skattinneignir yfirtekna aðilans 
uppfylla hugsanlega ekki skilyrði fyrir aðskilinni færslu þegar sameining fyrirtækja er upphaflega færð en gæti verið 
innleystur síðar.  

Eining skal færa yfirteknar frestaðar skattívilnanir sem eru innleystar eftir sameiningu fyrirtækja sem hér segir: 

a) Beita skal yfirteknum, frestuðum skattívilnunum, sem færðar eru á matstímabilinu og leiða af nýjum 
upplýsingum um málsatvik og aðstæður á yfirtökudegi, til að lækka bókfært verð þeirrar viðskiptavildar sem 
tengist þeirri yfirtöku. Ef bókfært verð þeirrar viðskiptavildar er núll, skal færa í rekstrarreikning allar 
eftirstöðvar frestaðra skattívilnana. 

b) Allar aðrar yfirteknar, frestaðar skattívilnanir, sem innleystar eru, skal færa í rekstrarreikning (eða utan 
rekstrarreiknings ef gerð er krafa um það í þessum staðli).“ 

Dæmið á eftir 68. lið er fellt brott. 

Ákvæði 81. liðar breytast sem hér segir: 

„81. Einnig skal greina sérstaklega frá eftirfarandi: 

a) … 

h) varðandi aflagðan rekstur skal greina frá skattkostnaði í tengslum við: 

i. ágóða eða tap við aflagningu rekstrar og 

ii. hagnað eða tap af reglulegri starfsemi aflagðs rekstrar á tímabilinu ásamt samsvarandi fjárhæðum 
fyrir sérhvert fyrra tímabil, sem sýnt er. 

i) skattalegum áhrifum af fjárhæð tekjuskatts af arðgreiðslum til hluthafa fyrirtækisins sem voru 
samþykktar eða gerðar tillögur um áður en birting reikningsskilanna var heimiluð en eru ekki 
skuldfærðar í reikningsskilunum 

j) ef sameining fyrirtækja, þar sem eining er yfirtökuaðili, veldur breytingu á þeirri fjárhæð sem færð er 
vegna frestaðrar skattinneignar frá því fyrir yfirtöku (sjá 67. lið), fjárhæð þeirrar breytingar, og 

k) ef frestuð skattívilnun, sem yfirtekin er við sameiningu fyrirtækja, er ekki færð á yfirtökudegi heldur 
eftir yfirtökudag (sjá 68. lið), lýsingu á þeim atburði eða þeirri breytingu á aðstæðum sem olli því að 
frestaðar skattívilnanir voru færðar.“  

Bætt er við 93.–95. lið sem hér segir: 

„93. Beita skal 68. lið með framvirkum hætti frá gildistökudegi IFRS-staðals 3 (eins og hann var eftir 
endurskoðun Alþjóðareikningsskilaráðsins 2008) við færslu frestaðrar skattinneignar sem yfirtekin er við 
sameiningu fyrirtækja. 

94. Af þeim sökum skulu einingar ekki leiðrétta reikningsskil vegna fyrri sameiningar fyrirtækja ef skattívilnanir hafa 
ekki uppfyllt skilyrði um aðskilda færslu frá og með yfirtökudegi og eru færðar eftir yfirtökudag, nema ívilnanirnar 
séu færðar innan matstímabilsins og þær stafi af nýjum upplýsingum um málsatvik og aðstæður á yfirtökudegi. 
Aðrar færðar skattívilnanir skal færa í rekstrarreikning (eða utan rekstrarreiknings ef gerð er krafa um það í þessum 
staðli).“ 

95. Með IFRS-staðli 3 (eins og hann var eftir endurskoðun Alþjóðareikningsskilaráðsins 2008) breyttust 21. og 
67. liður og við bættust liðir 32A og 81(j) og (k). Eining skal beita þessum breytingum að því er varðar árleg 
tímabil sem hefjast 1. júlí 2009 eða síðar. Ef eining beitir IFRS-staðli 3 (endurskoðaður 2008) að því er varðar 
fyrra tímabil taka breytingarnar gildi fyrir það fyrra tímabil.“ 
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IAS-STAÐALL 16, VARANLEGIR REKSTRARFJÁRMUNIR 

C5 Í IAS-staðli 16 er 44. lið breytt sem hér segir: 

„44. Eining skiptir fjárhæðinni sem upphaflega var færð vegna varanlegs rekstrarfjármunaliðar á verulega hluta 
hans og afskrifar sérstaklega hvern slíkan hluta. Það getur t.d. átt við að afskrifa sérstaklega bolgrind og 
hreyfla flugvélar hvort sem hún er eign eða í fjármögnunarleigu. Eins getur verið rétt, ef eining yfirtekur 
varanlega rekstrarfjármuni, sem eru í rekstrarleigu og einingin er leigusalinn, að afskrifa sérstaklega þær 
fjárhæðir sem fram koma í kostnaðarverði varanlegu rekstrarfjármunanna sem heimfæra má á hagstæða eða 
óhagstæða leiguskilmála í samanburði við markaðsskilmála.“ 

Lið 81C er bætt við sem hér segir: 

„81C Með IFRS-staðli 3, sameining fyrirtækja (eins og hann var eftir endurskoðun 
Alþjóðareikningsskilaráðsins 2008), breyttist 44. liður. Eining skal beita þessari breytingu að því er 
varðar árleg tímabil sem hefjast 1. júlí 2009 eða síðar. Ef eining beitir IFRS-staðli 3 (endurskoðaður 
2008) að því er varðar fyrra tímabil taka breytingarnar gildi fyrir það fyrra tímabil.“ 

IAS-staðall 28, fjárfestingar í hlutdeildarfélögum 

C6 Í IAS-staðli 28 er 23. lið breytt sem hér segir: 

„23. Fjárfesting í hlutdeildarfélagi er færð með því að nota hlutdeildaraðferðina frá þeim degi sem hún verður að 
hlutdeildarfélagi. Við kaup á fjárfestingunni er allur mismunur á kostnaðarverði fjárfestingar og hlut 
fjárfestis í hreinu gangvirði aðgreinanlegra eigna og skulda hlutdeildarfélagsins færður sem hér segir: 

a) viðskiptavild, sem tengist hlutdeildarfélagi, er innifalin í bókfærðu verði fjárfestingarinnar. Afskrift þeirrar 
viðskiptavildar er ekki heimiluð. 

b) umframfjárhæð hlutar fjárfestis í hreinu gangvirði aðgreinanlegra eigna og skulda hlutdeildarfélagsins umfram 
kostnaðarverð fjárfestingarinnar er talin sem tekjur við útreikning á hlut fjárfestis í hagnaði eða tapi 
hlutdeildarfélagsins á því tímabili sem fjárfestingin er keypt. 

Viðeigandi … “ 

IAS-STAÐALL 32, FJÁRMÁLAGERNINGAR: FRAMSETNING 

C7 IAS-staðli 32 er breytt eins og lýst er hér á eftir. 

Ákvæði c-liðar í 4. lið falla brott. 

Við bætist liður 97B sem hér segir: 

„97B Með IFRS-staðli 3 (eins og hann var eftir endurskoðun Alþjóðareikningsskilaráðsins 2008) fellur c-
liður 4. liðar brott. Eining skal beita þessari breytingu að því er varðar árleg tímabil sem hefjast 1. 
júlí 2009 eða síðar. Ef eining beitir IFRS-staðli 3 (endurskoðaður 2008) að því er varðar fyrra tímabil 
taka breytingarnar gildi fyrir það fyrra tímabil.“ 

IAS-staðall 33, hagnaður á hlut 

C8 Í IAS-staðli 33 er 22. lið breytt sem hér segir: 

„22. Almennir hlutir, sem eru gefnir út sem hluti af yfirfærðu endurgjaldi vegna sameiningar fyrirtækja eru taldir 
með í vegnum meðalfjölda hluta frá yfirtökudegi. Þetta stafar af því að yfirtökuaðili fellir hagnað og tap 
yfirtekna aðilans inn í yfirlit um heildarafkomu frá þeim degi. 

IAS-STAÐALL 34, ÁRSHLUTAREIKNINGSSKIL 

C9 IAS-staðli 34 er breytt eins og lýst er hér á eftir. 

Ákvæði i-liðar í 16. lið breytast sem hér segir: 

„i) áhrifum breytinga á samsetningu einingar á árshlutanum, þ.m.t. sameining fyrirtækja, öflun eða missir 
yfirráða yfir dótturfélögum og langtímafjárfestingum, endurskipulagning og aflögð starfsemi. Þegar um 
er að ræða sameiningu fyrirtækja skal einingin birta þær upplýsingar sem krafist er samkvæmt IFRS-
staðli 3, sameining fyrirtækja, og“  
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Við bætist 48. liður sem hér segir: 

„48. Með IFRS-staðli 3 (eins og hann var eftir endurskoðun Alþjóðareikningsskilaráðsins 2008), var 16. lið 
breytt. Eining skal beita þessari breytingu að því er varðar árleg tímabil sem hefjast 1. júlí 2009 eða 
síðar. Ef eining beitir IFRS-staðli 3 (endurskoðaður 2008) að því er varðar fyrra tímabil taka 
breytingarnar gildi fyrir það fyrra tímabil.“ 

IAS-staðall 36, virðisrýrnun eigna 

C10 IAS-staðli 36 er breytt eins og lýst er hér á eftir. 

Í 6. lið er skilgreiningin á dagsetningu samnings felld brott. 

Ákvæði 65. liðar breytast sem hér segir: 

„65. Í 66.–108. lið og viðbæti C eru settar fram kröfur um skilgreiningu fjárskapandi eininga, sem eign tilheyrir, og 
ákvörðun bókfærðs verðs og færslu virðisrýrnunartaps fjárskapandi eininga og viðskiptavildar.“ 

Ákvæðum 81. og 85. liðar er breytt sem hér segir: 

„81. Viðskiptavild, sem færð er við sameiningu fyrirtækja, er eign sem sýnir ætlaðan efnahagslegan ávinning í 
framtíðinni af öðrum eignum sem eru yfirteknar við sameininguna en eru ekki aðgreindar eða færðar sérstaklega 
hver fyrir sig. Viðskiptavild skapar ekki sjóðstreymi óháð öðrum eignum eða eignaflokkum og er oft framlag til 
sjóðstreymis fleiri en einnar fjárskapandi einingar. Stundum er ekki hægt að skipta viðskiptavild á einstakar 
fjárskapandi einingar þannig að það sé ekki tilviljanakennt, heldur aðeins á fjárskapandi einingaflokka. Af þessu 
leiðir að lægsta stig innan einingarinnar þar sem fylgst er með viðskiptavild vegna innri stjórnunar 
samanstendur stundum af nokkrum fjárskapandi einingum sem viðskiptavildin tengist en sem er ekki hægt að 
skipta henni á. Vísanir í 83.–99. lið og viðbæti C til fjárskapandi einingar sem viðskiptavild er skipt á skulu 
einnig lesast sem vísanir í fjárskapandi einingaflokk sem viðskiptavildinni er skipt á. 

85. Ef ekki er hægt að ákvarða upphaflega færslu sameiningar fyrirtækja til bráðabirgða nema við lok tímabilsins 
þegar sameiningin á sér stað skal yfirtökuaðili í samræmi við IFRS-staðal 3, sameining fyrirtækja: 

a) nota bráðabirgðagildin við færslu sameiningarinnar og 

b) færa allar leiðréttingar á bráðabirgðagildunum sem gerðar eru við lok upphaflegrar færslu á matstímabilinu, 
innan tólf mánaða frá yfirtökudegi. 

Í slíkum tilvikum er hugsanlegt að ekki sé hægt að ljúka upphaflegri skiptingu viðskiptavildar, sem var færð við 
sameininguna, áður en árlega tímabilinu, sem sameiningunni var komið til leiðar á, lýkur. Ef sú er raunin birtir 
einingin upplýsingarnar sem krafist er í 133. lið.“ 

Á eftir 90. lið er fyrirsögnin og liðir 91–95 felld brott. 

Ákvæði 138. liðar falla brott. 

Ákvæði 139. liðar breytast sem hér segir: 

„139. Eining skal beita þessum staðli: 

a) … “ 

Við bætist liður 140B sem hér segir: 

„140B Með IFRS-staðli 3 (eins og hann var eftir endurskoðun Alþjóðareikningsskilaráðsins 2008) 
breyttust 65., 81., 85. og 139. liður; felldir voru brott 91.–95. og 138. liður og viðbætir C bættist 
við. Eining skal beita þessum breytingum vegna árlegra tímabila sem hefjast 1. júlí 2009 eða 
síðar. Ef eining beitir IFRS-staðli 3 (endurskoðaður 2008) að því er varðar fyrra tímabil taka 
breytingarnar gildi fyrir það fyrra tímabil.“ 

Nýjum viðbæti (Viðbæti C) er bætt við eins og lýst er hér á eftir. Í honum er að finna kröfurnar sem voru í 91.–
95. lið sem felldir voru brott. 

„ 

„Viðbætir C 

Þessi viðbætir er óaðskiljanlegur hluti staðalsins. 

Virðisrýrnunarprófun fjárskapandi eininga með viðskiptavild og hlutum sem ekki eru ráðandi 

C1 Í samræmi við IFRS-staðal 3 (eins og hann var eftir endurskoðun Alþjóðareikningsskilaráðsins 2008) skal 
yfirtökuaðili meta og færa viðskiptavild frá og með yfirtökudegi, sem fjárhæðin í a-lið er umfram b-lið hér á eftir: 
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a) samtala: 

i. yfirfærðs endurgjalds, sem er metið í samræmi við IFRS-staðal 3, sem yfirleitt krefst gangvirðis á 
yfirtökudegi, 

ii. fjárhæðar allra hluta, sem ekki eru ráðandi í yfirtekna aðilanum, sem metinn er í samræmi við IFRS-staðal 
3, og 

iii. við sameiningu fyrirtækja, sem fram fer í áföngum, gangvirðis á yfirtökudegi þeirra hluta sem yfirtökuaðili 
átti í yfirtekna aðilanum fyrir sameiningu. 

b) nettófjárhæð yfirtekinna, aðgreinanlegra eigna og yfirtekinna skulda, sem metnar eru í samræmi við IFRS-staðal 
3 á yfirtökudegi. 

Úthlutun viðskiptavildar 

C2 Samkvæmt 80. lið í þessum staðli skal úthluta viðskiptavild, sem yfirtekin er við sameiningu fyrirtækja, á 
allar fjárskapandi einingar yfirtökuaðila, eða fjárskapandi einingaflokka, sem búist er við að njóti ávinnings 
af samvirkni sameiningarinnar, óháð því hvort öðrum eignum eða skuldum yfirtekna aðilans er ráðstafað til 
þeirra eininga eða einingaflokka. Hugsanlegt er að hluta samvirkninnar, sem leiðir af sameiningu 
fyrirtækja, verði úthlutað á fjárskapandi einingu sem hluthafar, sem eru ekki ráðandi, eiga ekki hlutdeild í. 

Virðisrýrnunarpróf 

C3 Virðisrýrnunarpróf felur í sér samanburð á endurheimtanlegri fjárhæð fjárskapandi einingar og bókfærðu 
verði fjárskapandi einingar. 

C4 Ef eining metur hlut, sem er ekki ráðandi, í réttu hlutfalli við hlutdeild í hreinni, aðgreinanlegri eign 
dótturfélags á yfirtökudegi, fremur en á gangvirði, er viðskiptavild, sem úthlutað er til hlutar, sem ekki er 
ráðandi, talin með í endurheimtanlegri fjárhæð tengdrar, fjárskapandi einingar en er ekki færð í 
samstæðureikningsskil móðurfélagsins. Af þeim sökum skal eining uppfæra bókfært verð viðskiptavildar, 
sem skipt er á eininguna, til að taka til viðskiptavildar hlutdeildar ekki ráðandi hluthafa. Þetta leiðrétta 
bókfærða verð er svo borið saman við endurheimtanlega fjárhæð einingarinnar til að ákvarða hvort 
fjárskapandi einingin hafi rýrnað að virði. 

Úthlutun virðisrýrnunartaps 

C5 Í 104. lið er gerð krafa um að öllu skilgreindu virðisrýrnunartapi skuli úthluta fyrst til lækkunar á bókfærðu 
verði viðskiptavildar sem úthlutað er á þá einingu og síðan á aðrar eignir einingarinnar í réttu hlutfalli við 
grundvöll bókfærðs verðs hverrar eignar í einingunni. 

C6 Ef dótturfélag, eða hluti dótturfélags, með hlut, sem er ekki ráðandi, er sjálft fjárskapandi eining er 
virðisrýrnunartapi skipt á móður- og dótturfélag á sama grundvelli og hagnaði eða tapi er úthlutað. 

C7 Ef dótturfélag, eða hluti dótturfélags, með hlut, sem er ekki ráðandi, er hluti stærri fjárskapandi einingar er 
virðisrýrnunartapi á viðskiptavild deilt á þá hluta fjárskapandi einingarinnar sem ekki eiga ráðandi hlut og 
þá hluta sem eiga ekki slíkan hlut. Virðisrýrnunartapi skal úthluta til hluta fjárskapandi einingar á 
grundvelli: 

a) hlutfallslegs, bókfærðs virðis viðskiptavildar hlutanna fyrir virðisrýrnun, að því marki sem 
virðisrýrnunin tengist viðskiptavild fjárskapandi einingar, og 

b)  hlutfallslegs, bókfærðs virðis hreinna aðgreinanlegra eigna hlutanna fyrir virðisrýrnun, að því marki 
sem virðisrýrnun tengist aðgreinanlegum eignum fjárskapandi einingar. Allri slíkri virðisrýrnun er 
úthlutað á eignir hluta hverrar einingar í réttu hlutfalli við bókfært verð hverrar eignar í hlutanum. 

Í þeim hlutum sem eiga hluti, sem ekki eru ráðandi, er virðisrýrnunartapi skipt milli móðurfélags og hlutar, sem er 
ekki ráðandi, á sama grundvelli og hagnaði eða tapi er úthlutað. 

C8 Ef virðisrýrnunartap, sem úthluta má til hlutar, sem ekki er ráðandi, tengist viðskiptavild sem er ekki færð í 
samstæðureikningsskilum móðurfélags (sjá lið C4), skal ekki færa þá virðisrýrnun sem virðisrýrnunartap á 
viðskiptavild. Í því tilviki skal aðeins færa það virðisrýrnunartap sem tengist viðskiptavild sem er úthlutað 
móðurfélagi sem virðisrýrnunartap á viðskiptavild. 
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C9 Skýringardæmi 7 skýrir virðisrýrnunarprófun fjárskapandi einingar með viðskiptavild sem er ekki að öllu 
leyti í eigu móðurfélags.“ 

„ 

IAS-STAÐALL 37, REIKNAÐAR SKULDBINDINGAR, ÓVISSAR SKULDIR OG ÓVISSAR EIGNIR 

C11 Í IAS-staðli 37 er 5. lið breytt sem hér segir: 

„5. Þegar annar staðall tekur til sérstakrar tegundar reiknaðrar skuldbindingar, óvissrar skuldar eða óvissrar 
eignar, beitir eining þeim staðli í stað þessa staðals. Einnig er t.d. fjallað um nokkrar tegundir reiknaðra 
skuldbindinga í stöðlum er varða: 

a) verksamninga (sjá IAS-staðal 11, verksamningar), 

…“ 

IAS-STAÐALL 38, ÓEFNISLEGAR EIGNIR 

C12 IAS-staðli 38 er breytt eins og lýst er hér á eftir. 

Í 8. lið er skilgreiningin á dagsetningu samnings felld brott. 

Ákvæðum 11., 12., 25. og 33.–35. liðar er breytt sem hér segir: 

„11. Samkvæmt skilgreiningu á óefnislegri eign er nauðsynlegt að unnt sé að aðgreina óefnislega eign til að unnt 
sé að greina hana frá viðskiptavild. Viðskiptavild sem færð er við sameiningu fyrirtækja og lýsir 
væntingum um efnahagslegan hagnað af öðrum yfirteknum eignum sem eru ekki sérstaklega skilgreindar 
og færðar. Efnahagslegur framtíðarávinningur getur orðið til vegna samvirkni á milli aðgreinanlegu, 
yfirteknu eignanna eða vegna eigna sem uppfylla ekki hver fyrir sig skilyrði fyrir færslu í reikningsskilin. 

12. Eign er aðgreinanleg ef hún annaðhvort: 

a) er aðgreinanleg, þ.e. hægt er að aðgreina eða kljúfa hana frá einingunni og selja, yfirfæra, veita 
leyfi fyrir henni, leigja hana eða láta í skiptum ýmist eina og sér eða ásamt tengdum samningi, 
eign eða skuld, hvort sem eining ætlar sér að gera svo eður ei, eða 

b) verður til vegna samningsbundinna eða annarra lagalegra réttinda óháð því hvort þau réttindi 
eru yfirfæranleg eða aðgreinanleg frá einingunni eða frá öðrum réttindum og skyldum. 

25. Yfirleitt mun verðið, sem eining greiðir vegna sérstakrar yfirtöku á óefnislegri eign, endurspegla væntingar 
um líkindin á að væntanlegur, efnahagslegur framtíðarávinningur, sem felst í eigninni, renni til 
einingarinnar. Einingin væntir þess m.ö.o. að það verði innstreymi efnahagslegs ávinnings, jafnvel þótt 
óvisst sé um tímasetningu eða fjárhæð innstreymisins. Af þeim sökum er líkindaskilyrðið fyrir færslu í a-lið 
21. liðar alltaf talið vera fullnægjandi vegna sérstakrar yfirtöku á óefnislegum eignum. 

33. Ef fyrirtæki yfirtekur óefnislega eign við sameiningu fyrirtækja er kostnaðarverð þeirrar óefnislegu eignar, í 
samræmi við IFRS-staðal 3, sameining fyrirtækja, gangvirði hennar á yfirtökudegi. Gangvirði óefnislegrar 
eignar endurspeglar væntingar markaðarins um líkindin á að væntanlegur efnahagslegur 
framtíðarávinningur, sem felst í eigninni, renni til einingarinnar. Einingin væntir þess m.ö.o. að það verði 
innstreymi efnahagslegs ávinnings, jafnvel þótt óvissa sé um tímasetningu eða upphæð innstreymis. Af 
þeim sökum er alltaf talið að líkindaskilyrðinu fyrir færslu í a-lið 21. liðar sé fullnægt vegna óefnislegra 
eigna sem eru yfirteknar við sameiningu fyrirtækja. Ef eign, sem yfirtekin er við sameiningu fyrirtækja, er 
aðskiljanleg eða til komin vegna samningsbundinna eða annarra lögbundinna réttinda, eru það fullnægjandi 
upplýsingar fyrir áreiðanlegt mat á gangvirði eignarinnar. Af þeim sökum er alltaf talið að 
áreiðanleikaskilyrðinu vegna mats í b-lið 21. liðar sé fullnægt vegna óefnislegra eigna sem eru yfirteknar 
við sameiningu fyrirtækja. 

34. Í samræmi við þennan staðal og IFRS-staðal 3 (eins og hann var eftir endurskoðun 
Alþjóðareikningsskilaráðsins 2008) skal yfirtökuaðili á yfirtökudegi færa óefnislega eign yfirtekins aðila 
aðskilda frá viðskiptavild á yfirtökudegi, án tillits til þess hvort yfirtekni aðilinn hafi fært eignina fyrir 
sameiningu fyrirtækjanna. Þetta merkir að yfirtökuaðili færir sem eign yfirstandandi rannsóknar- og 
þróunarverkefni yfirtekna aðilans aðgreinda frá viðskiptavild ef verkefnið samræmist skilgreiningunni á 
óefnislegri eign. Rannsóknar- og þróunarverkefni yfirtekna aðilans samræmist skilgreiningunni á 
óefnislegri eign þegar það: 
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a) samrýmist skilgreiningunni á eign og 

b) er aðgreinanlegt, þ.e. þegar það er aðskiljanlegt eða stafar af samningsbundnum eða öðrum 
lögbundnum rétti. 

Mat á gangvirði óefnislegrar eignar sem er yfirtekin við sameiningu fyrirtækja 

35. Ef óefnisleg eign, sem yfirtekin er við sameiningu fyrirtækja, er aðskiljanleg eða til komin vegna 
samningsbundinna eða annarra lögbundinna réttinda, eru það fullnægjandi upplýsingar fyrir áreiðanlegt mat 
á gangvirði eignarinnar.    Þegar margar niðurstöður eru mögulegar með mismunandi líkum á matinu, sem 
notað er til að meta gangvirði óefnislegrar eignar, kemur sú óvissa fram í matinu á gangvirði eignarinnar.“ 

Ákvæði 38. liðar falla brott. 

Ákvæði 68. liðar breytast sem hér segir: 

„68. Útgjöld vegna óefnislegs liðar skal gjaldfæra þegar stofnað er til þeirra, nema: 

a) þau séu hluti kostnaðarverðs óefnislegrar eignar sem uppfyllir færsluskilyrðin (sjá 18.–
67. lið) eða 

b) einingin yfirtaki eignina við sameiningu fyrirtækja og geti ekki fært hana sem óefnislega 
eign. Í því tilviki verður það hluti fjárhæðarinnar sem færð er sem viðskiptavild á 
yfirtökudegi (sjá IFRS-staðal 3).“ 

Ákvæði 94. liðar breytast sem hér segir: 

„94. Nýtingartími óefnislegrar eignar, sem er til komin vegna samningsbundinna eða annarra 
lögbundinna réttinda, skal ekki vera lengri en tímabil samningsbundnu eða lögbundnu 
réttindanna en getur verið skemmri og ræðst það af tímabilinu sem einingin áætlar að nota 
eignina á. Ef samningsbundin eða önnur lögbundin réttindi gilda í takmarkaðan tíma, sem 
unnt er að framlengja, skal því aðeins taka það eða þau framlengingartímabil með í 
nýtingartíma óefnislegu eignarinnar að gögn styðji framlengingu einingarinnar án verulegs 
tilkostnaðar. Nýtingartími endurkeyptra réttinda, sem færð eru sem óefnisleg eign við 
sameiningu fyrirtækja, er eftirstöðvar samningstíma þess samnings sem veitti réttindin og 
felur ekki í sér framlengingartímabil. 

Við bætist liður 115A sem hér segir: 

„115A Þegar um er að ræða endurkeypt réttindi við sameiningu fyrirtækja skal, ef réttindin eru síðar 
endurútgefin (seld) til þriðja aðila, nota tengt bókfært verð, ef það er fyrir hendi, við útreikning á 
hagnaði eða tapi á endurútgáfunni.“ 

Ákvæði 129. liðar falla brott. 

Ákvæði 130. liðar breytast sem hér segir: 

„130. Eining skal beita þessum staðli: 

a) … “ 

Lið 130C er bætt við sem hér segir: 

„130C Með IFRS-staðli 3 (eins og hann var eftir endurskoðun Alþjóðareikningsskilaráðsins 2008), 
breyttust 12., 33.–35., 68., 94. og 130. liður, brott féllu 38. og 129. liður og við bættist liður 
115A. Eining skal beita þessum breytingum að því er varðar árleg tímabil sem hefjast 1. júlí 
2009 eða síðar. Af þeim sökum skal ekki leiðrétta fjárhæðir sem færðar eru vegna 
óefnislegra eigna og viðskiptavildar í fyrri sameiningu fyrirtækja. Ef eining beitir IFRS-
staðli 3 (endurskoðaður 2008) að því er varðar fyrra tímabil taka breytingarnar gildi fyrir 
það fyrra tímabil.“ 

IAS-STAÐALL 39, FJÁRMÁLAGERNINGAR: FÆRSLA OG MAT 

C13 IAS-staðli 39 er breytt eins og lýst er hér á eftir. 

Ákvæði f. liðar 2. liðar falla brott. 
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Lið 103D er bætt við sem hér segir: 

„103D Með IFRS-staðli 3 (eins og hann var eftir endurskoðun Alþjóðareikningsskilaráðsins 2008), 
féll brott f. liður 2. liðar. Eining skal beita þessari breytingu að því er varðar árleg tímabil 
sem hefjast 1. júlí 2009 eða síðar. Ef eining beitir IFRS-staðli 3 (endurskoðaður 2008) að því 
er varðar fyrra tímabil taka breytingarnar gildi fyrir það fyrra tímabil.“ 

IFRIC-TÚLKUN 9, ENDURMAT INNBYGGÐRA AFLEIÐNA 

C14 Eftirfarandi neðanmálsgrein er sett við 5. lið IFRIC-túlkunar 9: 

„5. Þessi túlkun fjallar ekki um yfirtöku samninga með innbyggðum afleiðum í sameiningu fyrirtækja 
né um hugsanlegt endurmat á þeim á yfirtökudegi [*]. 

 
(*) IFRS-staðall 3 (eins og hann var eftir endurskoðun Alþjóðareikningsskilaráðsins 2008) fjallar um 

yfirtöku samninga með innbyggðum afleiðum við sameiningu fyrirtækja.“ 
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                                         REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 213/2008                        2010/EES/64/16 

frá 28. nóvember 2007 

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2195/2002 um sameiginlegt 
innkaupaorðasafn (CPV) og tilskipanir Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2004/17/EB og 2004/18/EB 
um reglur um opinber innkaup, að því er varðar endurskoðun á sameiginlega 
 innkaupaorðasafninu (CPV) (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 2195/2002 frá 5. nóvember 2002 um sameiginlegt 
innkaupaorðasafn (CPV) (1), einkum 2. gr., 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2004/17/EB frá 31. mars 2004 um samræmingu reglna um 
innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga 
og póstþjónustu (2), einkum varðandi d- og e-lið 70. gr., 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2004/18/EB frá 31. mars 2004 um samræmingu reglna um 
útboð og gerð opinberra verksamninga, vörusamninga og 
þjónustusamninga (3), einkum f- og g-liði 79. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð (EB) nr. 2195/2002 var komið á 
sameiginlegu innkaupaorðasafni (CPV), sameiginlegu 
flokkunarkerfi fyrir opinber innkaup til að staðla þær 
tilvísanir sem samningsyfirvöld og samningsstofnanir 
nota til að lýsa efni samninga sinna. 

2) Vera má að þörf sé á að aðlaga eða breyta uppbyggingu, 
kóðum og lýsingum sameiginlega innkaupaorðasafnsins 
með hliðsjón af markaðsþróun og notendaþörfum. Taka 
ætti tillit til sértækra tillagna hagsmunaaðila og notenda 
sameiginlega innkaupaorðasafnsins til að bæta það.  

________  
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 74, 15.3.2008, bls. 1. Hennar var getið 

í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 14/2010 frá 29. janúar 2010 
um breytingu á XVI. viðauka (Opinber innkaup) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 19, 22.4.2010, bls. 
26. 

(1) Stjtíð. EB L 340, 16.12. 2002, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2151/2003 (Stjtíð. EB L 329, 
17.12.2003, bls. 1). 

(2) Stjtíð. EB L 134, 30.4. 2004, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun ráðsins 2006/97/EB (Stjtíð. EB L 363, 20.12.2006, bls. 107). 

(3) Stjtíð. EB L 134, 30.4. 2004, bls. 114. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 2006/97/EB. 

Uppfæra ætti uppbyggingu, kóða og lýsingar 
sameiginlega innkaupaorðasafnsins til að gera það að 
skilvirku tæki til að sinna opinberum innkaupum 
rafrænt. 

3) Til að gera sameiginlega innkaupaorðasafnið 
notendavænna ætti það fremur að taka mið af 
framleiðsluvörum en efni. Því ætti að flytja einkenni 
framleiðsluvöru í aðalorðasafninu, sem sett er fram í 
viðauka I við reglugerð (EB) Nr. 2195/2002 í 
viðbótarorðasafnið, og greinum sem eru mjög 
efnismiðaðar í núverandi orðaforða ætti að deila niður á 
aðrar greinar. 

4) Stigskiptingunni í sameiginlega innkaupaorðasafninu 
ætti að hagræða með því að safna saman og endurflokka 
greinar með fáum kóðum sem sumar hverjar ætti að 
skoða í samhengi, einnig greinar sem gætu valdið 
misskilningi, og skal hagræðingin miða að því að 
einfalda skrána með því að koma henni á samræmdara 
og einsleitara form. 

5) Bæta ætti flokkun á varnartengdum búnaði og þjónustu 
með því að endurflokka fyrirliggjandi dreifða kóða í 
nýja flokka og undirflokka til að auka samræmi og bæta 
nýjum kóðum við, s.s. um hernaðarrannsóknir og -
tækni. 

6) Efnisskipan viðbótarorðasafnsins ætti að endurskoða í 
grunninn til að gera það röklegt að uppbyggingu með 
þáttum sem greinast í flokka sem eru notaðir í viðbót 
við aðalorðasafnið.  
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Þá ætti að bæta fleiri einkennum á vörum og þjónustu 
við viðbótarorðasafnið í einföldunarskyni til að stuðla 
að fullgerðri lýsingu á efni samnings og til að fækka 
kóðum í aðalorðasafninu. 

7) Til að stuðla að gagnsæi ætti að skipta út viðauka I við 
reglugerð (EB) Nr. 2195/2002. 

8) Viðauki II við reglugerð (EB) nr. 2195/2002, sem 
inniheldur nákvæmar skrár yfir breytingar sem gerðar 
voru árið 2003, er orðinn merkingarlaus og honum ætti 
að eyða. 

9) Af endurskoðun sameiginlega innkaupaorðasafnsins 
leiðir að einnig er rétt að uppfæra hinar leiðbeinandi 
töflur sem settar eru fram í viðaukum III, IV og V við 
reglugerð (EB) nr. 2195/2002 sem sýna samsvörun milli 
sameiginlega innkaupaorðasafnsins og hins vegar 
bráðabirgðaaðalvöruflokkunar (CPC Prov.) Sameinuðu 
þjóðanna, atvinnugreinaflokkunar innan Evrópubanda-
laganna (Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. 
endursk) og sameinuðu tollanafnaskrárinnar (SAT). Til 
glöggvunar er rétt að nýir viðaukar komi í stað þeirra. 

10) Jafnhliða endurskoðuninni á sameiginlega 
innkaupaorðasafninu er rétt að uppfæra skrár um 
starfsemi og þjónustu með tilvísunum í kóða 
sameiginlega innkaupaorðasafnsins sem settir eru fram í 
viðaukum við tilskipanir 2004/17/EB og 2004/18/EB, til 
að samræmi sé á milli þeirra og hins endurskoðaða 
sameiginlega innkaupaorðasafns, en án þess að efnislegt 
gildissvið þessara tilskipana breytist. 

11) Tæknileg aðlögun að rafrænum kerfum hins nýja 
sameiginlega innkaupaorðasafns tekur nokkurn tíma og 
því er rétt að reglugerð þessari verði ekki beitt fyrr en 
sex mánuðum eftir birtingu hennar. 

12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit ráðgjafarnefndarinnar um 
opinbera samninga, 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (EB) nr. 2195/2002 er breytt sem hér segir: 

1. Í stað I. viðauka komi textinn í I. viðauka við þessa 
reglugerð. 

2. II. viðauki falli brott. 

3. Í stað III. viðauka komi textinn í II. viðauka við þessa 
reglugerð. 

4. Í stað IV. viðauka komi textinn í III. viðauka við þessa 
reglugerð. 

5. Í stað V. viðauka komi textinn í IV. viðauka við þessa 
reglugerð. 

2. gr. 

Tilskipun 2004/17/ESB er breytt sem hér segir: 

1. Í stað töflunnar í XII. viðauka komi textinn í V. viðauka 
við þessa reglugerð. 

2. Í stað töflunnar í viðauka XVIIA  komi textinn í VI. 
viðauka við þessa reglugerð. 

3. Í stað töflunnar í viðauka XVIIB komi textinn í VII. 
viðauka við þessa reglugerð. 

3. gr. 

Tilskipun 2004/18/ESB er breytt sem hér segir: 

1. Í stað töflunnar í I. viðauka komi textinn í V. viðauka við 
þessa reglugerð. 

2. Í II. viðauka kemur textinn í viðauka IIA við þessa 
reglugerð í stað töflunnar í VI. viðauka. 

3. Í II. viðauka kemur textinn í VII. viðauka við þessa 
reglugerð í stað töflunnar í viðauka IIB.  

4. gr. 

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 15. september 2008. 

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

Gjört í Brussel 28. nóvember 2007. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Charlie McCREEVY 

framkvæmdastjóri. 
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I. VIÐAUKI 

SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

Efnisskipan flokkunarkerfisins 

1. Sameiginlega innkaupaorðasafnið samanstendur af aðalorðasafni og viðbótarorðasafni. 

2. Aðalorðasafnið byggist á stiggerð með kóðum sem eru allt að því níu tölustafir og samsvara lýsingu á vörum, vinnu 
eða þjónustu sem er viðfangsefni samningsins. 

Talnakóðinn er 8 tölustafir, sem skiptast í: 

— deildir, tilgreindar með tveimur fyrstu tölustöfunum (XX000000-Y), 

— flokka, tilgreindir með þremur fyrstu tölustöfunum (XXX00000-Y), 

— undirflokka, tilgreindir með fjórum fyrstu tölustöfunum (XXXX0000-Y), 

— greinar, tilgreindar með fimm fyrstu tölustöfunum (XXXXX000-Y). 

Síðustu þrír tölustafirnir gefa kost á enn meiri nákvæmni innan hverrar greinar. 

Níundi tölustafurinn gegnir því hlutverki að sannprófa tölustafina sem fara á undan. 

3. Viðbótarorðasafnið má nota til frekari lýsingar á efni samnings. Liðirnir eru gerðir úr alstafakóða ásamt samsvarandi 
texta, sem gerir kleift að bæta við nákvæmari upplýsingum um tiltekna tegund eða ákvörðunarstað vara sem ætlunin 
er að kaupa. 

Alstafakóðinn er samsettur af: 

— efsta stigi með bókstaf sem svarar til tiltekins bálks, 

— öðru stigi með bókstaf sem svarar til tiltekins flokks, 

— þriðja stigi með þremur tölustöfum sem svara til tiltekinna undirflokka. 

Síðasti tölustafurinn gegnir því hlutverki að sannprófa tölustafina sem fara á undan. 
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AÐALORÐASAFN 

CPV-kóði Lýsing 

03000000-1 Afurðir úr landbúnaði, búskap, fiskveiðum, skógrækt og skyldar vörur 

03100000-2 Afurðir úr landbúnaði og garðyrkju 

03110000-5 Jarðyrkja, garðyrkja 

03111000-2 Fræ 

03111100-3 Sojabaunir 

03111200-4 Jarðhnetur 

03111300-5 Sólblómafræ 

03111400-6 Baðmullarfræ 

03111500-7 Sesamfræ 

03111600-8 Mustarðsfræ 

03111700-9 Grænmetisfræ 

03111800-0 Ávaxtafræ 

03111900-1 Blómafræ 

03112000-9 Óunnið tóbak 

03113000-6 Plöntur notaðar til sykurframleiðslu 

03113100-7 Sykurrófur 

03113200-8 Sykurreyr 

03114000-3 Hálmur og fóðurjurtir 

03114100-4 Hálmur 

03114200-5 Fóðurjurtir 

03115000-0 Óunnin jurtaefni 

03115100-1 Óunnin jurtaefni til nota í textíla 

03115110-4 Baðmull 

03115120-7 Júta 

03115130-0 Hör 

03116000-7 Vörur úr náttúrlegu gúmmí og latex og tilheyrandi vörur 

03116100-8 Náttúrlegt gúmmí 

03116200-9 Náttúrlegt latex 

03116300-0 Latexvörur 

03117000-4 Plöntur til tiltekinnar notkunar 

03117100-5 Plöntur sem eru notaðar í ilmvötn og snyrtivörur eða í lyfjavörur eða til framleiðslu á 
skordýraeitri eða þess háttar 

03117110-8 Plöntur sem eru notaðar í ilmvörur 

03117120-1 Plöntur sem eru notaðar í lyf 

03117130-4 Plöntur sem eru notaðar til varnar gegn eða útrýmingar á skordýrum 

03117140-7 Plöntur sem eru notaðar til varnar gegn eða útrýmingar á sveppum eða þess háttar 

03117200-6 Fræ jurta til tiltekinnar notkunar 

03120000-8 Afurðir frá garðyrkju- og gróðrarstöðvum 

03121000-5 Garðyrkjuafurðir 

03121100-6 Lifandi plöntur, blómlaukar, rætur, græðlingar og gróðurkvistir 

03121200-7 Afskorin blóm 

03121210-0 Blómaskreytingar 

03130000-1 Drykkjarvörur og kryddjurtir 
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CPV-kóði Lýsing 

03131000-8 Jurtir til drykkjargerðar 

03131100-9 Kaffibaunir 

03131200-0 Terunnar 

03131300-1 Indíánaþyrnir 

03131400-2 Kakóbaunir 

03132000-5 Óunnið krydd 

03140000-4 Dýraafurðir og skyldar vörur 

03141000-1 Sæði úr nautum 

03142000-8 Dýraafurðir 

03142100-9 Náttúrulegt hunang 

03142200-0 Sniglar 

03142300-1 Ætar afurðir úr dýraríkinu 

03142400-2 Vax 

03142500-3 Egg 

03143000-5 Afurðir úr blönduðum búskap 

03144000-2 Landbúnaðarvörur 

03200000-3 Kornvörur, kartöflur, grænmeti, ávextir og hnetur 

03210000-6 Kornvörur og kartöflur 

03211000-3 Kornvörur 

03211100-4 Hveiti 

03211110-7 Harðhveiti 

03211120-0 Brauðhveiti 

03211200-5 Maís 

03211300-6 Hrísgrjón 

03211400-7 Bygg 

03211500-8 Rúgur 

03211600-9 Hafrar 

03211700-0 Malt 

03211900-2 Vörur úr grjónum 

03212000-0 Kartöflur og þurrkað grænmeti 

03212100-1 Kartöflur 

03212200-2 Þurrkaðir belgávextir og belgjurtir 

03212210-5 Þurrkaðir belgávextir 

03212211-2 Linsubaunir 

03212212-9 Kjúklingabaunir 

03212213-6 Þurrkaðar ertur 

03212220-8 Belgávextir 

03220000-9 Grænmeti, ávextir og hnetur 

03221000-6 Grænmeti 

03221100-7 Rótarávextir og hnýði 

03221110-0 Rótargrænmeti 

03221111-7 Rauðrófur 

03221112-4 Gulrætur 

03221113-1 Laukur 

03221114-8 Næpur 
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03221120-3 Hnýðisgrænmeti 

03221200-8 Aldingrænmeti 

03221210-1 Baunir 

03221211-8 Breiðbaunir 

03221212-5 Grænar baunir 

03221213-2 Klifurbaunir 

03221220-4 Ertur 

03221221-1 Garðertur 

03221222-8 Sykurertur 

03221230-7 Paprikur 

03221240-0 Tómatar 

03221250-3 Dvergbítar 

03221260-6 Sveppir 

03221270-9 Gúrkur 

03221300-9 Blaðgrænmeti 

03221310-2 Salat 

03221320-5 Salatblöð 

03221330-8 Ætiþistlar 

03221340-1 Spínat 

03221400-0 Kál 

03221410-3 Hvítkál 

03221420-6 Blómkál 

03221430-9 Spergilkál 

03221440-2 Rósakál 

03222000-3 Aldin og hnetur 

03222100-4 Hitabeltisávextir og -hnetur 

03222110-7 Hitabeltisávextir 

03222111-4 Bananar 

03222112-1 Ananas 

03222113-8 Mangó 

03222114-5 Döðlur 

03222115-2 Rúsínur 

03222116-9 Fíkjur 

03222117-6 Lárperur 

03222118-3 Kíví (loðber) 

03222120-0 Kókoshnetur 

03222200-5 Sítrusávextir 

03222210-8 Sítrónur 

03222220-1 Appelsínur 

03222230-4 Greipaldin 

03222240-7 Tangerínur 

03222250-0 Súraldin (límónur) 

03222300-6 Ávextir, ekki úr hitabeltinu 

03222310-9 Ber 

03222311-6 Rifsber og sólber 
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03222312-3 Garðaber 

03222313-0 Jarðarber 

03222314-7 Hindber 

03222315-4 Trönuber 

03222320-2 Epli, perur og kveður 

03222321-9 Epli 

03222322-6 Perur 

03222323-3 Kveður 

03222330-5 Steinaldin 

03222331-2 Apríkósur 

03222332-9 Ferskjur 

03222333-6 Kirsuber 

03222334-3 Plómur 

03222340-8 Vínþrúgur 

03222341-5 Vínber 

03222342-2 Þrúgur 

03222400-7 Ólífur 

03300000-2 Afurðir úr búskap, veiðum og fiskveiðum 

03310000-5 Afurðir úr fiski, krabbadýrum og vatnadýrum og -plöntum 

03311000-2 Fiskur 

03311100-3 Flatfiskur 

03311110-6 Sólflúra 

03311120-9 Skarkoli 

03311200-4 Fiskur af þorskaætt 

03311210-7 Þorskur 

03311220-0 Ufsi 

03311230-3 Lýsingur 

03311240-6 Ýsa 

03311300-5 Síld 

03311400-6 Túnfiskur 

03311500-7 Lýsa 

03311600-8 Brislingur og svipaður smáfiskur 

03311700-9 Lax 

03312000-9 Krabbadýr 

03312100-0 Ostrur 

03312200-1 Skelfiskur 

03312300-2 Vatnahryggleysingjar 

03313000-6 Vatnadýr og -plöntur 

03313100-7 Kórallar eða áþekkar afurðir 

03313200-8 Náttúrlegir svampar 

03313300-9 Þang og þari 

03313310-2 Þörungar 

03320000-8 Nautgripir, búfé og lítil dýr 

03321000-5 Nautgripir 

03321100-6 Dýr af nautgripaætt 
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03321200-7 Kálfar 

03322000-2 Búfé 

03322100-3 Sauðfé 

03322200-4 Geitur 

03322300-5 Hestar 

03323000-9 Svín 

03324000-6 Lifandi alifuglar 

03325000-3 Lítil dýr 

03325100-4 Kanínur 

03325200-5 Hérar 

03330000-3 Afurðir úr húsdýrum 

03331000-0 Nýmjólk úr ám og geitum 

03331100-1 Ærmjólk 

03331200-2 Geitamjólk 

03332000-7 Ull og dýrahár 

03332100-8 Reyfi 

03332200-9 Dýrahár 

03333000-4 Ný kúamjólk 

03340000-6 Eyrnamerki fyrir dýr 

03341000-3 Eyrnamerki fyrir nautgripi 

03400000-4 Skógræktar- og skógarhöggsafurðir 

03410000-7 Timbur 

03411000-4 Viður barrtrjáa 

03412000-1 Hitabeltisviður 

03413000-8 Eldiviður 

03414000-5 Óunnir trjábolir 

03415000-2 Barrviður (mjúkviður) 

03416000-9 Viðarúrgangur 

03417000-6 Viðarrusl 

03417100-7 Sag 

03418000-3 Trjábolir 

03418100-4 Harðviður 

03419000-0 Smíðatimbur 

03419100-1 Timburvörur 

03419200-2 Námutimbur 

03420000-0 Gúmmí 

03421000-7 Balsam 

03422000-4 Kvoðulakk 

03430000-3 Korkur 

03431000-0 Náttúrlegur korkur 

03432000-7 Körfugerðarvörur 

03432100-8 Tágasmíði 

03440000-6 Skógræktarafurðir 

03441000-3 Skrautplöntur, grös, mosar og skófir 

03450000-9 Afurðir frá trjáræktarstöðvum 
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03451000-6 Plöntur 

03451100-7 Plöntur til útplöntunar 

03451200-8 Blómlaukar 

03451300-9 Runnar 

03452000-3 Tré 

03460000-2 Pappírsdeig 

03461000-9 Viðardeig 

03461100-0 Kemískt viðardeig 

09000000-3 Jarðolíuafurðir, eldsneyti, rafmagn og aðrir orkugjafar 

09100000-0 Eldsneyti 

09110000-3 Eldsneyti í föstu formi 

09111000-0 Kol og eldsneyti að stofni til úr kolum 

09111100-1 Kol 

09111200-2 Eldsneyti að stofni til úr kolum 

09111210-5 Harðkol 

09111220-8 Köggluð kol 

09111300-3 Jarðefnaeldsneyti 

09111400-4 Viðareldsneyti 

09112000-7 Brúnkol og mór 

09112100-8 Brúnkol 

09112200-9 Mór 

09113000-4 Koks 

09120000-6 Loftkennt eldsneyti 

09121000-3 Kolagas, veitugas eða svipað gas 

09121100-4 Kolagas eða svipað gas 

09121200-5 Veitugas 

09122000-0 Própan og bútan 

09122100-1 Própangas 

09122110-4 Fljótandi própangas 

09122200-2 Bútangas 

09122210-5 Fljótandi bútangas 

09123000-7 Jarðgas 

09130000-9 Jarðolía og eimað eldsneyti 

09131000-6 Þotueldsneyti 

09131100-7 Steinolíukennt þotueldsneyti 

09132000-3 Bensín 

09132100-4 Blýlaust bensín 

09132200-5 Blýbensín 

09132300-6 Bensín með etanóli 

09133000-0 Fljótandi jarðolíugas (LPG) 

09134000-7 Gasolía 

09134100-8 Dísilolía 

09134200-9 Dísileldsneyti 

09134210-2 Dísileldsneyti (0,2) 

09134220-5 Dísileldsneyti (EN 590) 

 



Nr. 64/596  18.11.2010 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

 

CPV-kóði Lýsing 

09134230-8 Lífdísilolía 

09134231-5 Lífdísilolía (B20) 

09134232-2 Lífdísilolía (B100) 

09135000-4 Brennsluolía 

09135100-5 Olía til upphitunar 

09135110-8 Brennanleg olía með lágu brennisteinsinnihaldi 

09200000-1 Afurðir úr jarðolíu, kolum og olíu 

09210000-4 Smurefni 

09211000-1 Smurolía og smurefni 

09211100-2 Vélarolía 

09211200-3 Smurefni til loftpressa 

09211300-4 Smurefni til hverfla 

09211400-5 Gírolía 

09211500-6 Olía fyrir tannhjólasamstæður 

09211600-7 Olía fyrir vökvakerfi og þess háttar 

09211610-0 Vökvi fyrir vökvakerfi 

09211620-3 Olía til að losa mót 

09211630-6 Tæringarvarnarolía 

09211640-9 Einangrunarolía 

09211650-2 Hemlavökvar 

09211700-8 Hvítolía og fljótandi paraffín 

09211710-1 Hvítolía 

09211720-4 Fljótandi paraffín 

09211800-9 Jarðolía og efnablöndur úr henni 

09211810-2 Léttolía 

09211820-5 Jarðolíur 

09211900-0 Smurolíur til dráttar 

09220000-7 Vaselín og vax og sérstakar bensíntegundir 

09221000-4 Vaselín og vax úr jarðolíu 

09221100-5 Vaselín 

09221200-6 Paraffínvax 

09221300-7 Jarðolíuvax 

09221400-8 Jarðolíuleifar 

09222000-1 Sérhæft bensín 

09222100-2 Terpentína 

09230000-0 Hráolía 

09240000-3 Olía og afurðir tengdar kolum 

09241000-0 Bik- eða olíuleirsteinn 

09242000-7 Afurðir tengdar kolum 

09242100-8 Olía unnin úr kolum 

09300000-2 Rafmagn, hitun, sólarorka og kjarnorka 

09310000-5 Rafmagn 

09320000-8 Gufa, heitt vatn, og tengdar vörur 

09321000-5 Heitt vatn 

09322000-2 Gufa 
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09323000-9 Hitaveita 

09324000-6 Fjarhitun 

09330000-1 Sólarorka 

09331000-8 Sólarrafhlöður 

09331100-9 Sólargleypar til hitaframleiðslu 

09331200-0 Sólarraforkueiningar 

09332000-5 Sólarrafhlöðubúnaður 

09340000-4 Kjarnaeldsneyti 

09341000-1 Úran 

09342000-8 Plúton 

09343000-5 Geislavirk efni 

09344000-2 Geislavirkar samsætur 

14000000-1 Námugröftur, hrámálmar og skyldar vörur 

14200000-3 Sandur og leir 

14210000-6 Möl, sandur, mulinn steinn og íblöndunarefni 

14211000-3 Sandur 

14211100-4 Náttúrlegur sandur 

14212000-0 Korn, flísar, duft úr steinum, steinvölur, möl, brotinn eða mulinn steinn, steinblöndur, sand- og 
malarblöndur og önnur íblöndunarefni 

14212100-1 Steinvölur og möl 

14212110-4 Steinvölur 

14212120-7 Möl 

14212200-2 Íblöndunarefni 

14212210-5 Sand- og malarblanda 

14212300-3 Brotinn og mulinn steinn 

14212310-6 Undirlag 

14212320-9 Mulið granít 

14212330-2 Mulið basalt 

14212400-4 Jarðvegur 

14212410-7 Gróðurmold 

14212420-0 Jarðvegsgrunnur 

14212430-3 Steinflísar 

14213000-7 Mulningur, tjöruborinn mulningur og tjörusandur 

14213100-8 Mulningur 

14213200-9 Tjöruborinn mulningur 

14213300-0 Tjörusandur 

14220000-9 Leir og kaólín 

14221000-6 Leir 

14222000-3 Kaólín 

14300000-4 Steinefni til efnaiðnaðar og áburðargerðar 

14310000-7 Steinefni til áburðargerðar 

14311000-4 Náttúrulegt kalsíum, álkalsíumfosfat og kalíumhrásölt, náttúruleg 

14311100-5 Náttúrulegt kalsíum 

14311200-6 Álkalsíumfosfat 

14311300-7 Kalíumhrásölt, náttúruleg 
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14312000-1 Brennisteinskís 

14312100-2 Óbrennt brennisteinskís 

14320000-0 Steinefni til efnaiðnaðar 

14400000-5 Salt og hreint natríumklóríð 

14410000-8 Steinsalt 

14420000-1 Sjávarsalt 

14430000-4 Salt, unnið með uppgufun og hreint natríumklóríð 

14450000-0 Saltpækill 

14500000-6 Afurðir tengdar námugreftri og grjótnámi 

14520000-2 Eðalsteinar og hálfeðalsteinar, vikur, smergill, náttúruleg slípiefni, önnur steinefni og góðmálmar 

14521000-9 Eðalsteinar og hálfeðalsteinar 

14521100-0 Eðalsteinar 

14521140-2 Ryk eða duft úr eðalsteinum 

14521200-1 Hálfeðalsteinar 

14521210-4 Ryk eða duft úr hálfeðalsteinum 

14522000-6 Demantar til iðnaðarnota, vikur, smergill og önnur náttúrleg slípiefni 

14522100-7 Vikur 

14522200-8 Demantar til iðnaðarnota 

14522300-9 Smergill 

14522400-0 Náttúrleg slípiefni 

14523000-3 Skyld steinefni, góðmálmur og tilheyrandi vörur 

14523100-4 Steinefni 

14523200-5 Gull 

14523300-6 Silfur 

14523400-7 Platína 

14600000-7 Málmgrýti og málmblendi 

14610000-0 Málmgrýti 

14611000-7 Járngrýti 

14612000-4 Málmgrýti sem ekki inniheldur járn 

14612100-5 Kopargrýti 

14612200-6 Nikkelgrýti 

14612300-7 Álgrýti 

14612400-8 Góðmálmsgrýti 

14612500-9 Blýgrýti 

14612600-0 Sinkgrýti 

14612700-1 Tingrýti 

14613000-1 Úran- og þóríngrýti 

14613100-2 Úrangrýti 

14613200-3 Þóríngrýti 

14614000-8 Ýmis önnur grýti 

14620000-3 Málmblendi 

14621000-0 Járnblendi 

14621100-1 Járnblendi sem er ekki samkvæmt KSE 

14621110-4 Járnmangan 
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14621120-7 Krómjárn 

14621130-0 Nikkeljárn 

14622000-7 Stál 

14630000-6 Gjall, sindur og úrgangur og úrkast úr járni 

14700000-8 Hrámálmar 

14710000-1 Járn, blý, sink, tin og kopar 

14711000-8 Járn 

14711100-9 Hrájárn 

14712000-5 Blý 

14713000-2 Sink 

14714000-9 Tin 

14715000-6 Kopar 

14720000-4 Ál, nikkel, skandíum, títan og vanadíum 

14721000-1 Ál 

14721100-2 Áloxíð 

14722000-8 Nikkel 

14723000-5 Skandíum 

14724000-2 Títan 

14725000-9 Vanadíum 

14730000-7 Króm, mangan, kóbalt, yttríum og sirkon 

14731000-4 Króm 

14732000-1 Mangan 

14733000-8 Kóbalt 

14734000-5 Yttríum 

14735000-2 Sirkon 

14740000-0 Mólýbden, teknetín, rúteníum og ródíum 

14741000-7 Mólýbden 

14742000-4 Teknetín 

14743000-1 Rúteníum 

14744000-8 Rodíum 

14750000-3 Kadmíum, lútetíum, hafníum, tantal og volfram 

14751000-0 Kadmíum 

14752000-7 Lútetíum 

14753000-4 Hafníum 

14754000-1 Tantal 

14755000-8 Volfram 

14760000-6 Iridíum, gallíum, indíum, þallíum og baríum 

14761000-3 Iridíum 

14762000-0 Gallíum 

14763000-7 Indíum 

14764000-4 Þallíum 

14765000-1 Baríum 

14770000-9 Sesíum, strontíum, rubidíum og kalsíum 

14771000-6 Sesíum 

14772000-3 Strontíum 
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14773000-0 Rubidíum 

14774000-7 Kalsíum 

14780000-2 Kalíum, magnesíum, natríum og litíum 

14781000-9 Kalíum 

14782000-6 Magnesíum 

14783000-3 Natríum 

14784000-0 Litíum 

14790000-5 Níóbíum, osmíum, reníum og palladíum 

14791000-2 Níóbíum 

14792000-9 Osmíum 

14793000-6 Reníum 

14794000-3 Palladíum 

14800000-9 Ýmsar vörur úr jarðefnum, öðrum en málmum 

14810000-2 Vörur til slípunar 

14811000-9 Kvarnarsteinar, hverfisteinar og slípiskífur 

14811100-0 Kvarnarsteinar 

14811200-1 Hverfisteinar 

14811300-2 Slípiskífur 

14812000-6 Slípiduft eða slípikorn 

14813000-3 Gervikórund 

14814000-0 Gervigrafít 

14820000-5 Gler 

14830000-8 Trefjagler 

14900000-0 Endurheimt notað hráefni 

14910000-3 Endurheimt notað hráefni úr málmi 

14920000-6 Endurheimt notað hráefni sem er ekki úr málmi 

14930000-9 Aska og leifar sem innihalda málma 

15000000-8 Matvæli, drykkjarvörur, tóbak og tengdar vörur 

15100000-9 Dýraafurðir, kjöt og kjötafurðir 

15110000-2 Kjöt 

15111000-9 Nautgripakjöt 

15111100-0 Nautakjöt 

15111200-1 Kálfakjöt 

15112000-6 Alifuglar 

15112100-7 Alifuglar, nýir 

15112110-0 Gæsir 

15112120-3 Kalkúnar 

15112130-6 Kjúklingar 

15112140-9 Endur 

15112300-9 Alifuglalifur 

15112310-2 Foie gras (fiturík lifur) 

15113000-3 Svínakjöt 

15114000-0 Innmatur 

15115000-7 Lamba- og kindakjöt 

15115100-8 Lambakjöt 
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15115200-9 Kindakjöt 

15117000-1 Geitakjöt 

15118000-8 Hrossa-, asna-, múldýra- eða múlasnakjöt 

15118100-9 Hrossakjöt 

15118900-7 Asna-, múldýra- eða múlasnakjöt 

15119000-5 Kjöt af ýmsu tagi 

15119100-6 Kanínukjöt 

15119200-7 Hérakjöt 

15119300-8 Villibráð 

15119400-9 Froskalappir 

15119500-0 Dúfur 

15119600-1 Fiskhold 

15130000-8 Kjötafurðir 

15131000-5 Niðursoðið kjöt og unnar kjötvörur 

15131100-6 Afurðir úr pylsukjöti 

15131110-9 Pylsukjöt 

15131120-2 Pylsuvörur 

15131130-5 Pylsur 

15131134-3 Blóðpylsa og aðrar afurðir úr blóði 

15131135-0 Pylsur úr alifuglakjöti 

15131200-7 Þurrkað, saltað, reykt eða kryddað kjöt 

15131210-0 Söltuð skinka 

15131220-3 Beikon 

15131230-6 Salamí 

15131300-8 Vörur unnar úr lifur 

15131310-1 Paté 

15131320-4 Framleiðsla úr gæsa- eða andalifur 

15131400-9 Vörur úr svínakjöti 

15131410-2 Skinka 

15131420-5 Kjötbollur 

15131490-6 Tilbúnir réttir úr svínakjöti 

15131500-0 Vörur unnar úr alifuglakjöti 

15131600-1 Vörur unnar úr nauta- og kálfakjöti 

15131610-4 Bollur úr nautakjöti 

15131620-7 Hakkað nautakjöt 

15131640-3 Hakkabuff úr nautakjöti 

15131700-2 Unnar kjötvörur 

15200000-0 Fiskur, unninn eða varinn skemmdum 

15210000-3 Fiskflök, lifur og hrogn 

15211000-0 Fiskflök 

15211100-1 Ný fiskflök 

15212000-7 Fiskhrogn 

15213000-4 Fisklifur 

15220000-6 Frystur fiskur, fiskflök og annað fiskhold 

15221000-3 Frystur fiskur 
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15229000-9 Frystar fiskafurðir 

15230000-9 Þurrkaður eða saltaður fiskur, fiskur í saltlegi, reyktur fiskur 

15231000-6 Þurrkaður fiskur 

15232000-3 Saltaður fiskur 

15233000-0 Fiskur í saltlegi 

15234000-7 Reyktur fiskur 

15235000-4 Fiskur, varinn skemmdum 

15240000-2 Niðursoðinn fiskur eða unninn eða varinn skemmdum á annan hátt 

15241000-9 Hjúpaður eða niðursoðinn fiskur 

15241100-0 Niðursoðinn lax 

15241200-1 Síld, unnin eða varin skemmdum 

15241300-2 Sardínur 

15241400-3 Niðursoðinn túnfiskur 

15241500-4 Makríll 

15241600-5 Ansjósa 

15241700-6 Fiskstautar 

15241800-7 Hjúpaðar, unnar fiskvörur 

15242000-6 Tilbúnir fiskréttir 

15243000-3 Tilreiddar vörur úr fiski 

15244000-0 Kavíar og hrogn 

15244100-1 Kavíar 

15244200-2 Hrogn 

15250000-5 Fiskur og aðrar sjávarafurðir 

15251000-2 Fryst krabbadýr 

15252000-9 Krabbadýr, unnin eða varin skemmdum 

15253000-6 Skelfiskafurðir 

15300000-1 Ávextir, grænmeti og skyldar vörur 

15310000-4 Kartöflur og vörur úr þeim 

15311000-1 Frystar kartöflur 

15311100-2 Sneiddar eða franskar kartöflur 

15311200-3 Frystar kartöflur í teningum, skífum o. fl. 

15312000-8 Vörur úr kartöflum 

15312100-9 Duft fyrir kartöflustöppu 

15312200-0 Forsteiktar sneiddar kartöflur 

15312300-1 Kartöfluflögur 

15312310-4 Bragðbættar kartöfluflögur 

15312400-2 Kartöflunasl 

15312500-3 Kartöflukrókettur 

15313000-5 Unnar kartöflur 

15320000-7 Ávaxta- og grænmetissafi 

15321000-4 Ávaxtasafi 

15321100-5 Appelsínusafi 

15321200-6 Greipaldinsafi 

15321300-7 Sítrónusafi 

15321400-8 Ananassafi 
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15321500-9 Þrúgusafi 

15321600-0 Eplasafi 

15321700-1 Blöndur af óþykktum safa 

15321800-2 Safaþykkni 

15322000-1 Grænmetissafi 

15322100-2 Tómatsafi 

15330000-0 Unnin aldin og grænmeti 

15331000-7 Unnið grænmeti 

15331100-8 Nýtt eða fryst grænmeti 

15331110-1 Unnið rótargrænmeti 

15331120-4 Unnið hnýðisgrænmeti 

15331130-7 Baunir, ertur, paprikur, tómatar og annað grænmeti 

15331131-4 Unnar baunir 

15331132-1 Unnar ertur 

15331133-8 Gular baunir 

15331134-5 Unnir tómatar 

15331135-2 Unnir sveppir 

15331136-9 Unnar paprikur 

15331137-6 Baunaspírur 

15331138-3 Trufflur 

15331140-0 Blaðgrænmeti og hvítkál 

15331142-4 Unnið hvítkál 

15331150-3 Unnar belgjurtir 

15331170-9 Fryst grænmeti 

15331400-1 Grænmeti, varið skemmdum og/eða niðursoðið 

15331410-4 Baunir í tómatsósu 

15331411-1 Bakaðar baunir 

15331420-7 Tómatar, varðir skemmdum 

15331423-8 Niðursoðnir tómatar 

15331425-2 Tómatmauk 

15331427-6 Þykkt tómatmauk 

15331428-3 Tómatsósa 

15331430-0 Niðursoðnir sveppir 

15331450-6 Unnar ólífur 

15331460-9 Niðursoðið grænmeti 

15331461-6 Niðursoðið súrkál 

15331462-3 Niðursoðnar ertur 

15331463-0 Niðursoðnar afhýddar baunir 

15331464-7 Niðursoðnar heilar baunir 

15331465-4 Niðursoðinn spergill 

15331466-1 Niðursoðnar ólífur 

15331470-2 Sykurmaís 

15331480-5 Grænmeti, varið skemmdum til bráðabirgða 

15331500-2 Grænmeti, varið skemmdum í edikslegi 

15332000-4 Unnir ávextir og hnetur 
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15332100-5 Unnir ávextir 

15332140-7 Unnin epli 

15332150-0 Unnar perur 

15332160-3 Unnir bananar 

15332170-6 Rabarbari 

15332180-9 Melónur 

15332200-6 Sulta og ávaxtamauk, ávaxtahlaup, ávaxta- eða hnetumauk og -deig 

15332230-5 Ávaxtamauk 

15332231-2 Appelsínumauk 

15332232-9 Sítrónumauk 

15332240-8 Ávaxtahlaup 

15332250-1 Ávaxtadeig 

15332260-4 Hnetudeig 

15332261-1 Hnetusmjör 

15332270-7 Ávaxtamauk 

15332290-3 Sulta 

15332291-0 Apríkósusulta 

15332292-7 Brómberjasulta 

15332293-4 Sólberjasulta 

15332294-1 Kirsuberjasulta 

15332295-8 Hindberjasulta 

15332296-5 Jarðarberjasulta 

15332300-7 Unnar hnetur 

15332310-0 Ristaðar eða saltaðar hnetur 

15332400-8 Ávextir, varðir skemmdum 

15332410-1 Þurrkaðir ávextir 

15332411-8 Unnar kúrennur 

15332412-5 Unnar rúsínur 

15332419-4 Súltönur 

15333000-1 Aukaafurðir matjurta 

15400000-2 Olíur og feiti úr dýra- eða jurtaríkinu 

15410000-5 Hráar olíur og feiti úr dýra- eða jurtaríkinu 

15411000-2 Olíur úr dýra- eða jurtaríkinu 

15411100-3 Olíur úr jurtaríkinu 

15411110-6 Ólífuolía 

15411120-9 Sesamolía 

15411130-2 Jarðhnetuolía 

15411140-5 Kókosfeiti 

15411200-4 Olía til matargerðar 

15411210-7 Steikingarolía 

15412000-9 Feiti 

15412100-0 Feiti úr dýraríkinu 

15412200-1 Feiti úr jurtaríkinu 

15413000-6 Fastar leifar frá feiti og olíum úr jurtaríkinu 

15413100-7 Olíukökur 
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15420000-8 Hreinsuð olía og feiti 

15421000-5 Hreinsuð olía 

15422000-2 Hreinsuð feiti 

15423000-9 Hertar eða esteraðar olíur og feiti 

15424000-6 Vax úr jurtaríkinu 

15430000-1 Matarfeiti 

15431000-8 Smjörlíki og áþekk framleiðsla 

15431100-9 Smjörlíki 

15431110-2 Fljótandi smjörlíki 

15431200-0 Létt eða fituskert viðbit 

15500000-3 Mjólkurafurðir 

15510000-6 Mjólk og rjómi 

15511000-3 Mjólk 

15511100-4 Gerilsneydd mjólk 

15511200-5 Dauðhreinsuð mjólk 

15511210-8 Leifturhituð mjólk 

15511300-6 Undanrenna 

15511400-7 Léttmjólk 

15511500-8 Nýmjólk (ekki fitustöðluð) 

15511600-9 Niðurseydd mjólk 

15511700-0 Mjólkurduft 

15512000-0 Rjómi 

15512100-1 Kaffirjómi 

15512200-2 Rjómi sem inniheldur minnst 45% fitu miðað við þyngd 

15512300-3 Rjómi sem inniheldur minnst 63% fitu miðað við þyngd 

15512900-9 Þeytirjómi 

15530000-2 Smjör 

15540000-5 Ostaafurðir 

15541000-2 Ostur 

15542000-9 Ferskostur 

15542100-0 Kotasæla 

15542200-1 Mjúkur ostur 

15542300-2 Fetaostur 

15543000-6 Rifinn, mulinn gráðaostur og annar ostur 

15543100-7 Gráðaostur 

15543200-8 Cheddar-ostur 

15543300-9 Rifinn ostur 

15543400-0 Parmesanostur 

15544000-3 Harður ostur 

15545000-0 Smurostur 

15550000-8 Margs konar mjólkurafurðir 

15551000-5 Jógúrt og aðrar gerjaðar mjólkurafurðir 

15551300-8 Jógúrt 

15551310-1 Óbragðbætt jógúrt 

15551320-4 Bragðbætt jógúrt 
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15551500-0 Áfir 

15552000-2 Kasín 

15553000-9 Laktósi og laktósasíróp 

15554000-6 Mysa 

15555000-3 Ís og svipaðar vörur 

15555100-4 Ís 

15555200-5 Frauðís 

15600000-4 Kornvara, mjölvi og mjölvavara 

15610000-7 Kornvara 

15611000-4 Afhýdd hrísgrjón 

15612000-1 Mjöl úr korni og af matjurtum og skyldar vörur 

15612100-2 Hveiti 

15612110-5 Heilhveiti 

15612120-8 Hveiti til brauðgerðar 

15612130-1 Venjulegt hveiti 

15612150-7 Hveiti til baksturs 

15612190-9 Sjálflyftandi hveiti 

15612200-3 Mjöl úr korni 

15612210-6 Maísmjöl 

15612220-9 Hrísmjöl 

15612300-4 Mjöl af matjurtum, fín- og grófmalað 

15612400-5 Blöndur til framleiðslu á brauðvörum 

15612410-8 Tilbúnar kökublöndur 

15612420-1 Tilbúnar bökunarblöndur 

15612500-6 Bökunarvörur 

15613000-8 Kornvörur 

15613100-9 Malaðir hafrar 

15613300-1 Matvæli úr korni 

15613310-4 Tilbúið morgunkorn 

15613311-1 Kornflögur 

15613313-5 Múslí eða sambærilegar vörur 

15613319-7 Hveiti, útblásið 

15613380-5 Valsaðir hafrar 

15614000-5 Unnin hrísgrjón 

15614100-6 Hrísgrjón, langkorna 

15614200-7 Slípuð hrísgrjón 

15614300-8 Brotin hrísgrjón 

15615000-2 Klíð 

15620000-0 Mjölvi og mjölvavara 

15621000-7 Maísolía 

15622000-4 Glúkósi og glúkósaafurðir, frúktósi og frúktósaafurðir 

15622100-5 Glúkósi og glúkósaafurðir 

15622110-8 Glúkósi 

15622120-1 Glúkósasíróp 

15622300-7 Frúktósi og frúktósaafurðir 
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15622310-0 Frúktósi 

15622320-3 Vörur unnar úr frúktósa 

15622321-0 Frúktósaupplausnir 

15622322-7 Frúktósasíróp 

15623000-1 Mjölvi 

15624000-8 Tapíókamjöl 

15625000-5 Símiljugrjón 

15626000-2 Búðingsduft 

15700000-5 Dýrafóður 

15710000-8 Tilbúið fóður handa húsdýrum og öðrum dýrum 

15711000-5 Fiskafóður 

15712000-2 Þurrfóður 

15713000-9 Gæludýrafóður 

15800000-6 Ýmis matvæli 

15810000-9 Brauðvörur, nýtt sætabrauð og kökur 

15811000-6 Brauðvörur 

15811100-7 Brauð 

15811200-8 Rúnstykki 

15811300-9 Smjördeigshorn 

15811400-0 Skonsur 

15811500-1 Tilreiddar brauðvörur 

15811510-4 Samlokur 

15811511-1 Tilreiddar samlokur 

15812000-3 Sætabrauð og kökur 

15812100-4 Sætabrauð 

15812120-0 Bökur 

15812121-7 Bragðmiklar bökur 

15812122-4 Sætar bökur 

15812200-5 Kökur 

15813000-0 Morgunverðarbakkelsi 

15820000-2 Tvíbökur og kex, geymsluþolið sætabrauð og kökur 

15821000-9 Ristaðar brauðvörur og sætabrauð 

15821100-0 Ristaðar brauðvörur 

15821110-3 Ristað brauð 

15821130-9 Hrökkbrauð 

15821150-5 Tvíbökur 

15821200-1 Sætakex 

15830000-5 Sykur og skyldar vörur 

15831000-2 Sykur 

15831200-4 Hvítur sykur 

15831300-5 Hlynsykur og hlynsíróp 

15831400-6 Melassi 

15831500-7 Sykursíróp 

15831600-8 Hunang 

15832000-9 Úrgangur frá sykurframleiðslu 

 



Nr. 64/608  18.11.2010 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

 

CPV-kóði Lýsing 

15833000-6 Sykurvörur 

15833100-7 Eftirréttir 

15833110-0 Búðingar 

15840000-8 Kakó, súkkulaði og sælgæti 

15841000-5 Kakó 

15841100-6 Kakódeig 

15841200-7 Kakósmjör, kakófeiti eða kakóolía 

15841300-8 Ósykrað kakóduft 

15841400-9 Sykrað kakóduft 

15842000-2 Súkkulaði og sælgæti 

15842100-3 Súkkulaði 

15842200-4 Súkkulaðivörur 

15842210-7 Súkkulaði í drykki 

15842220-0 Súkkulaði í stöngum 

15842300-5 Sælgæti 

15842310-8 Brjóstsykur 

15842320-1 Núggat 

15842400-6 Ávextir, hnetur eða ávaxtahýði, varið skemmdum með sykri 

15850000-1 Pastavörur 

15851000-8 Mjölvara 

15851100-9 Ósoðið pasta 

15851200-0 Unnið pasta og kúskús 

15851210-3 Unnið pasta 

15851220-6 Fyllt pasta 

15851230-9 Lasanja 

15851250-5 Kúskús 

15851290-7 Niðursoðið pasta 

15860000-4 Kaffi, te og skyldar vörur 

15861000-1 Kaffi 

15861100-2 Brennt kaffi 

15861200-3 Koffínsneytt kaffi 

15862000-8 Kaffilíki 

15863000-5 Te 

15863100-6 Grænt te 

15863200-7 Svart te 

15864000-2 Te eða indíánaþyrniste, tilreitt 

15864100-3 Pokate 

15865000-9 Jurtateduft 

15870000-7 Bragðefni og bragðbætiefni 

15871000-4 Edik, sósur, blönduð bragðefni, sinnepsmjöl, fín- eða grófmalað, tilbúið sinnep 

15871100-5 Edik og edikslíki 

15871110-8 Edik og sambærilegar vörur 

15871200-6 Sósur, blönduð bragðefni og blönduð bragðbætiefni 

15871210-9 Sojasósa 

15871230-5 Tómatsósa 
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15871250-1 Sinnep 

15871260-4 Sósur 

15871270-7 Blönduð bragðefni 

15871273-8 Olíusósa 

15871274-5 Brauðálegg 

15871279-0 Mauk (chutney) 

15872000-1 Kryddjurtir og krydd 

15872100-2 Pipar 

15872200-3 Krydd 

15872300-4 Kryddjurtir 

15872400-5 Salt 

15872500-6 Engifer 

15880000-0 Sérstök næringarefni 

15881000-7 Jafnblönduð matvæli 

15882000-4 Sérfæða 

15884000-8 Barnamatur 

15890000-3 Ýmis matvæli og þurrkaðar vörur 

15891000-0 Súpur og seyði 

15891100-1 Kjötsúpur 

15891200-2 Fiskisúpur 

15891300-3 Blandaðar súpur 

15891400-4 Súpur 

15891410-7 Súpublöndur 

15891500-5 Seyði 

15891600-6 Soð 

15891610-9 Blöndur til nota í soð 

15891900-9 Grænmetissúpur 

15892000-7 Jurtasafar, jurtakjarnar, pektínefni og þykkingarefni 

15892100-8 Jurtasafar 

15892200-9 Jurtakjarnar 

15892400-1 Þykkingarefni 

15893000-4 Þurrvara 

15893100-5 Matvælablöndur 

15893200-6 Eftirréttablöndur 

15893300-7 Sósublöndur 

15894000-1 Unnin matvæli 

15894100-2 Grænmetismáltíðir 

15894200-3 Tilbúnar máltíðir 

15894210-6 Skólamáltíðir 

15894220-9 Sjúkrahúsmáltíðir 

15894300-4 Tilbúnir réttir 

15894400-5 Nasl 

15894500-6 Matvörur í sjálfsölum 

15894600-7 Fylling í samlokur 

15894700-8 Sælkeravörur 
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15895000-8 Skyndibitafæði 

15895100-9 Hamborgarar 

15896000-5 Djúpfrystar vörur 

15897000-2 Niðursoðnar vörur og vistir til að nota í neyðartilvikum 

15897100-3 Vistir til að nota í neyðartilvikum 

15897200-4 Niðursuðuvörur 

15897300-5 Matarpakkar 

15898000-9 Ger 

15899000-6 Bökunarduft 

15900000-7 Drykkjarvörur, tóbak og tengdar vörur 

15910000-0 Eimaðir áfengir drykkir 

15911000-7 Áfengar drykkjarvörur 

15911100-8 Brennd vín 

15911200-9 Líkjörar 

15930000-6 Léttvín 

15931000-3 Óbragðbætt vín 

15931100-4 Freyðivín 

15931200-5 Borðvín 

15931300-6 Púrtvín 

15931400-7 Madeira 

15931500-8 Þrúgumust 

15931600-9 Sérrí 

15932000-0 Víndreggjar 

15940000-9 Eplavín og önnur ávaxtavín 

15941000-6 Eplavín 

15942000-3 Ávaxtavín 

15950000-2 Óeimaðar, gerjaðar drykkjarvörur 

15951000-9 Vermút 

15960000-5 Maltbjór 

15961000-2 Bjór 

15961100-3 Lagerbjór 

15962000-9 Úrgangur frá bruggun eða eimingu 

15980000-1 Óáfengir drykkir 

15981000-8 Ölkelduvatn 

15981100-9 Ölkelduvatn, ekki kolsýrt 

15981200-0 Kolsýrt ölkelduvatn 

15981300-1 Vatn sem fast efni 

15981310-4 Ís 

15981320-7 Snjór 

15981400-2 Bragðbætt ölkelduvatn 

15982000-5 Gosdrykkir 

15982100-6 Ávaxtasaft 

15982200-7 Súkkulaðimjólk 

15990000-4 Tóbak, tóbaksvörur og -birgðir 

15991000-1 Tóbaksvörur 
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15991100-2 Vindlar 

15991200-3 Smávindlar 

15991300-4 Vindlingar 

15992000-8 Tóbak 

15992100-9 Unnið tóbak 

15993000-5 Vörur í tóbaksbúð 

15994000-2 Vindlingapappír og síupappír 

15994100-3 Vindlingapappír 

15994200-4 Síupappír 

16000000-5 Landbúnaðarvélar 

16100000-6 Vélar til nota í landbúnaði og skógrækt til vinnslu jarðvegs eða ræktunar 

16110000-9 Plógar eða diskaherfi 

16120000-2 Herfi, jarðvinnsluvélar, vélar til að eyða illgresi, hreykja og losa jarðveg 

16130000-5 Vélar til að sá, planta eða umplanta 

16140000-8 Mykjudreifarar 

16141000-5 Áburðardreifarar 

16150000-1 Valtarar fyrir grasflatir eða íþróttavelli 

16160000-4 Ýmiss konar garðáhöld 

16300000-8 Uppskeruvélar 

16310000-1 Sláttuvélar 

16311000-8 Garðsláttuvélar 

16311100-9 Sláttuvélar fyrir grasflatir, almenningsgarða eða íþróttavelli 

16320000-4 Heyvinnsluvélar 

16330000-7 Hálm- eða fóðurbaggavélar 

16331000-4 Baggatínur 

16340000-0 Uppskeru- og þreskivélar 

16400000-9 Úðatæki til notkunar við landbúnað eða garðyrkju 

16500000-0 Sjálfhlaðandi og sjálflosandi eftir- og festivagnar til nota í landbúnaði 

16510000-3 Sjálfhlaðandi eftirvagnar til nota í landbúnaði 

16520000-6 Sjálflosandi eftirvagnar til nota í landbúnaði 

16530000-9 Sjálfhlaðandi festivagnar til nota í landbúnaði 

16540000-2 Sjálflosandi festivagnar til nota í landbúnaði 

16600000-1 Sérstakar vélar til nota í landbúnaði eða skógrækt 

16610000-4 Vélar til að hreinsa, aðgreina eða flokka egg, ávexti eða aðrar afurðir 

16611000-1 Vélar til afurðahreinsunar 

16611100-2 Vélar til eggjahreinsunar 

16611200-3 Vélar til ávaxtahreinsunar 

16612000-8 Vélar til að aðgreina eða flokka afurðir 

16612100-9 Vélar til að aðgreina eða flokka egg 

16612200-0 Vélar til að aðgreina eða flokka ávexti 

16613000-5 Vélar til að hreinsa, aðgreina eða flokka fræ, korn eða þurrkað grænmeti 

16620000-7 Mjaltavélar 

16630000-0 Fóðurblöndunarvélar 

16640000-3 Vélar til býflugnaræktar 

16650000-6 Vélar til alifuglaræktar 
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16651000-3 Útungunarvélar og ungamæður 

16700000-2 Dráttarvélar 

16710000-5 Landbúnaðardráttarvélar, sem er stjórnað af gangandi manni 

16720000-8 Notaðar dráttarvélar 

16730000-1 Dráttaraflshreyflar 

16800000-3 Hlutar til landbúnaðar- og skógræktarvéla 

16810000-6 Hlutar til landbúnaðarvéla 

16820000-9 Hlutar til skógræktarvéla 

18000000-9 Fatnaður, skófatnaður, farangursbúnaður og fylgihlutir 

18100000-0 Vinnufatnaður, sérhæfður vinnufatnaður og fylgihlutir 

18110000-3 Vinnufatnaður 

18113000-4 Fatnaður til nota í iðnaði 

18114000-1 Utanyfirgallar 

18130000-9 Sérstakur vinnufatnaður 

18132000-3 Fatnaður flugáhafna 

18132100-4 Jakkar flugáhafna 

18132200-5 Búningar flugáhafna 

18140000-2 Fylgihlutir með vinnufatnaði 

18141000-9 Vinnuhanskar 

18142000-6 Öryggishjálmgrímur 

18143000-3 Hlífðarbúnaður 

18200000-1 Utanyfirflíkur 

18210000-4 Frakkar 

18211000-1 Herðaslár 

18212000-8 Skikkjur 

18213000-5 Vindjakkar 

18220000-7 Vindþéttur fatnaður 

18221000-4 Vatnsþéttur fatnaður 

18221100-5 Vatnsþéttar herðaslár 

18221200-6 Hettuúlpur 

18221300-7 Regnfrakkar 

18222000-1 Einkennisbúningar starfsfólks fyrirtækja 

18222100-2 Jakkaföt 

18222200-3 Fatasamstæður 

18223000-8 Jakkar og sportjakkar 

18223100-9 Sportjakkar 

18223200-0 Jakkar 

18224000-5 Fatnaður úr húðuðum eða gegndreyptum textíldúk 

18230000-0 Ýmsar utanyfirflíkur 

18231000-7 Kjólar 

18232000-4 Pils 

18233000-1 Stuttbuxur 

18234000-8 Buxur 

18235000-5 Peysur, golftreyjur og áþekkar vörur 

18235100-6 Peysur 
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18235200-7 Golftreyjur 

18235300-8 Íþróttapeysur 

18235400-9 Vesti 

18300000-2 Flíkur 

18310000-5 Nærfatnaður 

18311000-2 Nærpils 

18312000-9 Karlmannsnærbuxur 

18313000-6 Kvenmannsnærbuxur 

18314000-3 Baðsloppar 

18315000-0 Heilsokkar 

18316000-7 Sokkabuxur 

18317000-4 Sokkar 

18318000-1 Náttfatnaður 

18318100-2 Náttserkir 

18318200-3 Morgunsloppar 

18318300-4 Náttföt 

18318400-5 Bolir 

18318500-6 Náttkjólar 

18320000-8 Brjóstahöld, lífstykki, sokkabandabelti og áþekkar vörur 

18321000-5 Brjóstahöld 

18322000-2 Lífstykki 

18323000-9 Sokkabandabelti 

18330000-1 T-bolir og skyrtur 

18331000-8 T-bolir 

18332000-5 Skyrtur 

18333000-2 Pólóskyrtur 

18400000-3 Sérstakur fatnaður og fylgihlutir 

18410000-6 Sérstakur fatnaður 

18411000-3 Barnafatnaður 

18412000-0 Íþróttafatnaður 

18412100-1 Æfingagallar 

18412200-2 Íþróttatreyjur 

18412300-3 Skíðagallar 

18412800-8 Sundföt 

18420000-9 Fylgihlutir fatnaðar 

18421000-6 Vasaklútar 

18422000-3 Klútar 

18423000-0 Bindi 

18424000-7 Hanskar 

18424300-0 Einnota hanskar 

18424400-1 Vettlingar 

18424500-2 Ökuhanskar 

18425000-4 Belti 

18425100-5 Axlarólar 

18440000-5 Hattar og höfuðfatnaður 
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18441000-2 Hattar 

18443000-6 Höfuðbúnaður og fylgihlutir 

18443100-7 Ennisbönd 

18443300-9 Höfuðbúnaður 

18443310-2 Alpahúfur 

18443320-5 Derhúfur 

18443330-8 Hettir 

18443340-1 Kaskeiti 

18443400-0 Reimar fyrir höfuðfatnað 

18443500-1 Hjálmgrímur 

18444000-3 Höfuðhlífar 

18444100-4 Öryggishöfuðhlífar 

18444110-7 Hjálmar 

18444111-4 Öryggishjálmar 

18444112-1 Reiðhjólahjálmar 

18444200-5 Öryggishjálmar fyrir vinnustaði 

18450000-8 Festingar (á fatnað) 

18451000-5 Hnappar 

18451100-6 Hlutar til hnappa 

18452000-2 Öryggisnælur 

18453000-9 Rennilásar 

18500000-4 Skartgripir, úr og skyldir munir 

18510000-7 Skartgripir og skyldir munir 

18511000-4 Eðalsteinar til skartgripa 

18511100-5 Demantar 

18511200-6 Rúbín 

18511300-7 Smaragður 

18511400-8 Ópall 

18511500-9 Kvars 

18511600-0 Túrmalín 

18512000-1 Mynt og minnispeningar 

18512100-2 Mynt 

18512200-3 Minnispeningar 

18513000-8 Skartgripir 

18513100-9 Perlur 

18513200-0 Gullsmíðavörur 

18513300-1 Vörur úr eðalmálmi 

18513400-2 Vörur sem í eru eðalsteinar eða hálfeðalsteinar 

18513500-3 Silfursmíðavörur 

18520000-0 Úr 

18521000-7 Úr 

18521100-8 Úrgler 

18522000-4 Armbandsúr 

18523000-1 Skeiðklukka 

18530000-3 Gjafir og umbun 
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18600000-5 Loðskinn og vörur úr loðskinnum 

18610000-8 Loðskinnsvara 

18611000-5 Loðskinn 

18612000-2 Loðskinnsfatnaður 

18613000-9 Vörur úr loðskinnsgervi 

18620000-1 Loðfeldir 

18800000-7 Skófatnaður 

18810000-0 Skófatnaður annar en íþróttaskór og hlífðarskór 

18811000-7 Vatnsþéttur skófatnaður 

18812000-4 Skófatnaður með gúmmí- eða plasthlutum 

18812100-5 Sandalar með yfirhluta úr gúmmíi eða plasti 

18812200-6 Gúmmístígvél 

18812300-7 Götuskór með yfirhluta úr gúmmíi eða plasti 

18812400-8 Baðsandalar 

18813000-1 Skófatnaður með yfirleðri 

18813100-2 Sandalar 

18813200-3 Inniskór 

18813300-4 Götuskór 

18814000-8 Skófatnaður með yfirhluta úr textílefni 

18815000-5 Stígvél 

18815100-6 Ökklastígvél 

18815200-7 Kálfstígvél 

18815300-8 Hnéstígvél 

18815400-9 Klofstígvél 

18816000-2 Skóhlífar 

18820000-3 Íþróttaskór 

18821000-0 Skíðaskór 

18821100-1 Gönguskíðaskór 

18822000-7 Æfingaskór 

18823000-4 Fjallgönguskór 

18824000-1 Knattspyrnuskór 

18830000-6 Hlífðarskófatnaður 

18831000-3 Skófatnaður með táhlíf úr málmi 

18832000-0 Sérhannaður skófatnaður 

18832100-1 Skófatnaður til nota í flugvélum 

18840000-9 Hlutar til skófatnaðar 

18841000-6 Yfirhlutar skófatnaðar 

18842000-3 Sólar 

18843000-0 Hælar 

18900000-8 Farangursbúnaður, reiðtygi, sekkir og pokar 

18910000-1 Reiðtygi 

18911000-8 Hnakkar 

18912000-5 Keyri 

18913000-2 Svipur 

18920000-4 Farangursbúnaður 
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18921000-1 Ferðatöskur 

18923000-5 Smáskjóður og seðlaveski 

18923100-6 Smáskjóður 

18923200-7 Seðlaveski 

18924000-2 Ferðakoffort 

18925000-9 Festingar og hulstur utan um vatnsflöskur 

18925100-0 Festingar fyrir vatnsflöskur 

18925200-1 Hulstur 

18929000-7 Snyrtitöskur 

18930000-7 Sekkir og pokar 

18931000-4 Ferðatöskur 

18931100-5 Bakpokar 

18932000-1 Íþróttatöskur 

18933000-8 Pokar undir póst eða böggla 

18933100-9 Pósttöskur 

18934000-5 Sjópokar 

18935000-2 Pokar undir þvott 

18936000-9 Textílpokar 

18937000-6 Vörusekkir 

18937100-7 Pokar undir vörur 

18938000-3 Bólstraðir pokar 

18939000-0 Handtöskur 

19000000-6 Leður og textílefni, plast- og gúmmíefni 

19100000-7 Leður 

19110000-0 Þvottaskinn 

19120000-3 Leður úr nautgripa- eða hrosshúðum 

19130000-6 Leður úr sauðfjár-, geita- eða svínsskinnum 

19131000-3 Leður úr kinda- eða lambaskinnum 

19132000-0 Leður úr geita- eða kiðlingaskinnum 

19133000-7 Svínsleður 

19140000-9 Leður úr skinnum annarra dýra, samsett leður og annað leður 

19141000-6 Leður úr skinnum annarra dýra 

19142000-3 Samsett leður 

19143000-0 Leðurlíki 

19144000-7 Lakkleður 

19160000-5 Úrólar 

19170000-8 Leðurvörur til nota í vélar eða vélræn tæki 

19200000-8 Textílefni og skyldir hlutir 

19210000-1 Ofin efni 

19211000-8 Ofin, syntetísk efni 

19211100-9 Blönduð, ofin efni 

19212000-5 Ofin bómullarefni 

19212100-6 Kodda- og sængurver 

19212200-7 Dením 

19212300-8 Léreft 
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19212310-1 Léreftsvara 

19212400-9 Popplín 

19212500-0 Bílbeltaefni 

19212510-3 Borðar úr bílbeltaefni 

19220000-4 Ullarefni 

19230000-7 Hörefni 

19231000-4 Hör 

19240000-0 Sérstök efni 

19241000-7 Flos 

19242000-4 Handklæðafrotteefni 

19243000-1 Húsgagnaáklæði 

19244000-8 Gardínuefni 

19245000-5 Fóður 

19250000-3 Prjónað eða heklað efni 

19251000-0 Prjónað efni 

19251100-1 Loðin efni 

19252000-7 Hekluð efni 

19260000-6 Klæði 

19270000-9 Óofið efni 

19280000-2 Dýraull, -húðir og -skinn 

19281000-9 Ull 

19282000-6 Dýraskinn 

19283000-3 Fuglshamir og -fjaðrir 

19400000-0 Textílgarn og -þráður 

19410000-3 Náttúrulegar textíltrefjar 

19420000-6 Gervitextíltrefjar 

19430000-9 Textílgarn og -þráður úr náttúrulegum trefjum 

19431000-6 Silkigarn 

19432000-3 Ullargarn 

19433000-0 Bómullargarn 

19434000-7 Hörgarn 

19435000-4 Saumþráður og garn úr náttúrulegum trefjum 

19435100-5 Saumþráður 

19435200-6 Prjónagarn 

19436000-1 Spunagarn úr plöntutrefjum 

19440000-2 Syntetískt garn eða þráður 

19441000-9 Syntetískt garn 

19442000-6 Syntetískur þráður 

19442100-7 Syntetískur saumþráður 

19442200-8 Syntetískt prjónagarn 

19500000-1 Gúmmí- og plastefni 

19510000-4 Gúmmívörur 

19511000-1 Hjólbarðaslöngur, hjólbarðasólar og felguborðar 

19511100-2 Felguborðar 

19511200-3 Hjólbarðaslöngur 
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19511300-4 Hjólbarðasólar 

19512000-8 Hlutir úr ósúlfuðu gúmmíi 

19513000-5 Gúmmíborin textílefni 

19513100-6 Hjólbarðastrigi 

19513200-7 Límband úr gúmbornum textílefnum 

19514000-2 Endurunnið gúmmí 

19520000-7 Plastvörur 

19521000-4 Pólýstýrenvörur 

19521100-5 Pólýstýrenhimnur 

19521200-6 Pólýstýrenplötur 

19522000-1 Resín 

19522100-2 Epoxýresín 

19522110-5 Rör úr epoxýresíni 

19600000-2 Úrgangur úr leðri, textílefni, gúmmíi og plasti 

19610000-5 Leðurúrgangur 

19620000-8 Textílúrgangur 

19630000-1 Gúmmíúrgangur 

19640000-4 Sekkir og pokar fyrir úrgang og sorp, úr pólýetýleni 

19700000-3 Syntetískt gúmmí og trefjar 

19710000-6 Syntetískt gúmmí 

19720000-9 Syntetískar trefjar 

19721000-6 Kaðlar úr syntetískum trefjum 

19722000-3 Garn með miklum styrkleika 

19723000-0 Einþráða, hrýft garn 

19724000-7 Gervieinþáttungur 

19730000-2 Gervitrefjar 

19731000-9 Gervistutttrefjar 

19732000-6 Pólýprópýlen 

19733000-3 Hrýft gervigarn 

22000000-0 Prentað efni og skyldar vörur 

22100000-1 Prentaðar bækur, bæklingar og pésar 

22110000-4 Prentaðar bækur 

22111000-1 Skólabækur 

22112000-8 Kennslubækur 

22113000-5 Bækur fyrir bókasöfn 

22114000-2 Orðabækur, landakort, nótnabækur og aðrar bækur 

22114100-3 Orðabækur 

22114200-4 Kortabækur 

22114300-5 Landakort 

22114310-8 Fasteignakort 

22114311-5 Verkteikningar 

22114400-6 Prentaðar nótur 

22114500-7 Alfræðirit 

22120000-7 Útgefið efni 

22121000-4 Tæknirit 
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22130000-0 Skrár 

22140000-3 Pésar 

22150000-6 Bæklingar 

22160000-9 Smárit 

22200000-2 Dagblöð, fagtímarit, tímarit og myndskreytt tímarit 

22210000-5 Dagblöð 

22211000-2 Fagtímarit 

22211100-3 Stjórnartíðindi 

22212000-9 Tímarit 

22212100-0 Rit sem koma út reglulega 

22213000-6 Myndskreytt tímarit 

22300000-3 Póstkort, heillaóskakort og annað prentað efni 

22310000-6 Póstkort 

22312000-0 Myndir 

22313000-7 Þrykkimyndir 

22314000-4 Snið 

22315000-1 Ljósmyndir 

22320000-9 Heillaóskakort 

22321000-6 Jólakort 

22400000-4 Frímerki, ávísanaeyðublöð, peningaseðlar, skuldabréf, auglýsingaefni, vöruskrár og handbækur 

22410000-7 Frímerki 

22411000-4 Jólafrímerki 

22412000-1 Ný frímerki 

22413000-8 Sparimerki 

22414000-5 Frímerkjahaldarar 

22420000-0 Löggiltur skjalapappír 

22430000-3 Peningaseðlar 

22440000-6 Ávísanaeyðublöð 

22450000-9 Efni prentað með öryggisprentun 

22451000-6 Vegabréf 

22452000-3 Póstkröfueyðublöð 

22453000-0 Miðar vegna bifreiðaskatts 

22454000-7 Ökuskírteini 

22455000-4 Persónuskilríki 

22455100-5 Ól fyrir persónuskilríki 

22456000-1 Leyfi 

22457000-8 Aðgangskort 

22458000-5 Sérpantað, prentað efni 

22459000-2 Miðar 

22459100-3 Auglýsingalímmiðar og -ræmur 

22460000-2 Auglýsingaefni, vöruskrár og handbækur 

22461000-9 Vöruskrár 

22461100-0 Listahaldari 

22462000-6 Auglýsingaefni 

22470000-5 Handbækur 
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22471000-2 Tölvuhandbækur 

22472000-9 Notendahandbækur 

22473000-6 Tæknihandbækur 

22500000-5 Prentplötur, -valsar og annað sem er notað við prentun 

22510000-8 Offsetprentplötur 

22520000-1 Búnaður til þurrætingar 

22521000-8 Búnaður til að prenta með upphleyptu letri 

22600000-6 Farvi 

22610000-9 Prentfarvi 

22611000-6 Djúpþrykksfarvi 

22612000-3 Indíafarvi 

22800000-8 Skrár úr pappír eða pappa, reikningsskilabækur, skjalabindi, eyðublöð og aðrir hlutir úr 
prentuðum ritföngum 

22810000-1 Skrár úr pappír eða pappa 

22813000-2 Reikningsskilabækur 

22814000-9 Kvittanabækur 

22815000-6 Minnisbækur 

22816000-3 Blokkir 

22816100-4 Minnisblokkir 

22816200-5 Minnisbók til hraðritunar 

22816300-6 Minnismiðar með límhlið 

22817000-0 Dagbækur eða skipulagsbækur 

22819000-4 Heimilisfangabækur 

22820000-4 Eyðublöð 

22821000-1 Kjörseðlar 

22822000-8 Viðskiptaeyðublöð 

22822100-9 Samhangandi viðskiptaeyðublöð 

22822200-0 Laus viðskiptaeyðublöð 

22830000-7 Æfingabækur 

22831000-4 Viðbótarblöð í minnisbækur fyrir skóla 

22832000-1 Rissblöð 

22840000-0 Sýnishornamöppur 

22841000-7 Söfnunaralbúm 

22841100-8 Frímerkjabækur 

22841200-9 Frímerkjamöppur 

22850000-3 Möppur og fylgihlutir sem tengjast þeim 

22851000-0 Möppur 

22852000-7 Bréfamöppur 

22852100-8 Skjalamöppur 

22853000-4 Skjalahaldarar 

22900000-9 Ýmiss konar prentað efni 

22990000-6 Dagblaðapappír, handgerður pappír og annar óhúðaður pappír eða pappi til grafískra nota 

22991000-3 Pappír í dagblaðapappír 

22992000-0 Handgerður pappír eða pappi 

22993000-7 Pappír eða pappi sem er ljósnæmur, hitanæmur eða til nota í hitarita 

 



18.11.2010  Nr. 64/621 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

CPV-kóði Lýsing 

22993100-8 Ljósnæmur pappír eða pappi 

22993200-9 Hitanæmur pappír eða pappi 

22993300-0 Pappír eða pappi til nota í hitarita 

22993400-1 Bylgjupappír eða bylgjupappi 

24000000-4 Efnavörur 

24100000-5 Lofttegundir 

24110000-8 Iðnaðargas 

24111000-5 Vetni, argon, eðalgös, köfnunarefni og súrefni 

24111100-6 Argon 

24111200-7 Eðalgös 

24111300-8 Helíum 

24111400-9 Neon 

24111500-0 Lofttegundir notaðar til lækninga 

24111600-1 Vetni 

24111700-2 Köfnunarefni 

24111800-3 Fljótandi köfnunarefni 

24111900-4 Súrefni 

24112000-2 Ólífræn súrefnissambönd 

24112100-3 Koltvísýringur 

24112200-4 Köfnunarefnisoxíð 

24112300-5 Loftkennd, ólífræn súrefnissambönd 

24113000-9 Fljótandi loft og þrýstiloft 

24113100-0 Fljótandi loft 

24113200-1 Þrýstiloft 

24200000-6 Leysilitir og fastlitarefni 

24210000-9 Oxíð, peroxíð og hýdroxíð 

24211000-6 Sinkoxíð og peroxíð, títanoxíð, leysilitir og fastlitarefni 

24211100-7 Sinkoxíð 

24211200-8 Sinkperoxíð 

24211300-9 Títanoxíð 

24212000-3 Oxíð og hýdroxíð króms, mangans, magnesíums, blýs og kopars 

24212100-4 Krómoxíð 

24212200-5 Manganoxíð 

24212300-6 Blýoxíð 

24212400-7 Koparoxíð 

24212500-8 Magnesíumoxíð 

24212600-9 Hýdroxíð fyrir leysiliti og fastlitarefni 

24212610-2 Krómhýdroxíð 

24212620-5 Manganhýdroxíð 

24212630-8 Blýhýdroxíð 

24212640-1 Koparhýdroxíð 

24212650-4 Magnesíumhýdroxíð 

24213000-0 Vatnað kalk 

24220000-2 Sútunarkjarnar, litunarkjarnar, tannín og litunarefni 

24221000-9 Litunarkjarnar 
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24222000-6 Sútunarkjarnar 

24223000-3 Tannín 

24224000-0 Litunarefni 

24225000-7 Efnablöndur til sútunar 

24300000-7 Ólífræn og lífræn grunnefnasambönd 

24310000-0 Ólífræn grunnefnasambönd 

24311000-7 Frumefni, ólífrænar sýrur og efnasambönd 

24311100-8 Málmleysingjar 

24311110-1 Fosfíð 

24311120-4 Karbíð 

24311130-7 Hýdríð 

24311140-0 Nítríð 

24311150-3 Asíð 

24311160-6 Silísíð 

24311170-9 Bóríð 

24311180-2 Hreinsaður brennisteinn 

24311200-9 Halógen 

24311300-0 Alkalímálmar 

24311310-3 Kvikasilfur 

24311400-1 Vetnisklóríð, ólífrænar sýrur, kísildíoxíð og brennisteinsdíoxíð 

24311410-4 Ólífrænar sýrur 

24311411-1 Brennisteinssýra 

24311420-7 Fosfórsýra 

24311430-0 Fjölfosfórsýrur 

24311440-3 Hexaflúrkísilsýra 

24311450-6 Brennisteinsdíoxíð 

24311460-9 Kísildíoxíð 

24311470-2 Vetnisklóríð 

24311500-2 Hýdroxíð sem ólífræn grunnefni 

24311510-5 Málmoxíð 

24311511-2 Brennisteinskís og járnoxíð 

24311520-8 Natríumhýdroxíð 

24311521-5 Vítissódi 

24311522-2 Sódalútur 

24311600-3 Brennisteinssambönd 

24311700-4 Brennisteinn 

24311800-5 Kolefni 

24311900-6 Klór 

24312000-4 Efnasambönd málma og halógena, salt af undirklórsýru, klóröt og perklóröt 

24312100-5 Efnasambönd málma og halógena 

24312110-8 Natríumhexaflúrsilíkat 

24312120-1 Klóríð 

24312121-8 Álklóríð 

24312122-5 Járnklóríð 

24312123-2 Fjölálklóríð 
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24312130-4 Álklórhýdrat 

24312200-6 Undirklóríð og klóröt 

24312210-9 Natríumklóríð 

24312220-2 Natríumhýpóklórít 

24313000-1 Súlfíð, súlföt, nítröt, fosföt og karbónöt 

24313100-2 Súlfíð, súlfít og súlföt 

24313110-5 Ýmis súlfíð 

24313111-2 Vetnissúlfíð 

24313112-9 Fjölsúlfíð 

24313120-8 Súlföt 

24313121-5 Natríumþíósúlfat 

24313122-2 Járnsúlfat 

24313123-9 Álsúlfat 

24313124-6 Natríumsúlfat 

24313125-3 Járnsúlfat 

24313126-0 Koparsúlfat 

24313200-3 Fosfínöt, fosfónöt, fosföt og fjölfosföt 

24313210-6 Natríumhexametafosfat 

24313220-9 Fosföt 

24313300-4 Karbónöt 

24313310-7 Natríumkarbónat 

24313320-0 Natríumbíkarbónat 

24313400-5 Nítröt 

24314000-8 Ýmis málmsýrusölt 

24314100-9 Kalíumpermanganat 

24314200-0 Oxómálmsýrusölt 

24315000-5 Ýmis ólífræn íðefni 

24315100-6 Þungt vatn, aðrar samsætur og sambönd þeirra 

24315200-7 Sýaníð, sýaníðoxíð, fúlmínöt, sýanöt, silíköt, bóröt, perbóröt, sölt ólífrænna sýra 

24315210-0 Sýaníð 

24315220-3 Sýaníðoxíð 

24315230-6 Fúlmínöt 

24315240-9 Sýanöt 

24315300-8 Vetnisperoxíð 

24315400-9 Þrýstirafkvars 

24315500-0 Efnasambönd lantaníða 

24315600-1 Silíköt 

24315610-4 Natríumsilíkat 

24315700-2 Bóröt og perbóröt 

24316000-2 Eimað vatn 

24317000-9 Tilbúnir steinar 

24317100-0 Tilbúnir eðalsteinar 

24317200-1 Tilbúnir hálfeðalsteinar 

24320000-3 Lífræn grunnefnasambönd 

24321000-0 Vetniskolefni 
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24321100-1 Mettuð vetniskolefni 

24321110-4 Mettuð, keðjulaga vetniskolefni 

24321111-1 Metan 

24321112-8 Etýlen 

24321113-5 Própan 

24321114-2 Bútan 

24321115-9 Asetýlen 

24321120-7 Mettuð, hringuð vetniskolefni 

24321200-2 Ómettuð vetniskolefni 

24321210-5 Ómettuð, keðjulaga vetniskolefni 

24321220-8 Mettuð, hringuð vetniskolefni 

24321221-5 Bensen 

24321222-2 Tólúen 

24321223-9 O-xýlen 

24321224-6 M-xýlen 

24321225-3 Stýren 

24321226-0 Etýlbensen 

24321300-3 Aðrar halógenaðar afleiður vetniskolefna 

24321310-6 Tetraklóretýlen 

24321320-9 Koltetraklóríð 

24322000-7 Alkóhól, fenól, fenólalkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiðum þeirra, 
iðnaðarfitualkóhól 

24322100-8 Iðnaðarfitualkóhól 

24322200-9 Eingilt alkóhól 

24322210-2 Metanól 

24322220-5 Etanól 

24322300-0 Díól, fjölgild alkóhól og afleiður þeirra 

24322310-3 Etýlenglýkól 

24322320-6 Alkóhólafleiður 

24322400-1 Fenól og afleiður þess 

24322500-2 Alkóhól 

24322510-5 Etýlalkóhól 

24323000-4 Iðnaðarfitusýrur með einum karboxýlhópi 

24323100-5 Súrar olíur frá hreinsun 

24323200-6 Karboxýlsýrur 

24323210-9 Ediksýra 

24323220-2 Perediksýra 

24323300-7 Ómettaðar einkarboxýlsýrur og efnasambönd þeirra 

24323310-0 Esterar af metakrýlsýru 

24323320-3 Esterar af akrýlsýru 

24323400-8 Arómatískar fjölkarboxýlsýrur og karboxýlsýrur 

24324000-1 Lífræn efnasambönd sem innihalda köfnunarefni 

24324100-2 Efnasambönd sem innihalda amínhópa 

24324200-3 Amínósambönd með efnahópum sem innihalda súrefni 

24324300-4 Úreín 
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24324400-5 Efnasambönd sem innihalda köfnunarefni 

24325000-8 Lífræn brennisteinssambönd 

24326000-5 Aldehýð, keton, lífræn peroxíð og etrar 

24326100-6 Efnasambönd með aldehýðhópum 

24326200-7 Ketón og efnasambönd með kínónhópum 

24326300-8 Lífræn peroxíð 

24326310-1 Etýlenoxíð 

24326320-4 Eterar 

24327000-2 Ýmis lífræn efnasambönd 

24327100-3 Efni til litunar fengin úr plönturíkinu 

24327200-4 Viðarkol 

24327300-5 Olíur og vörur eimaðar við mikinn hita úr koltjöru, biki og biktjöru 

24327310-8 Koltjara 

24327311-5 Kreósót 

24327320-1 Bik 

24327330-4 Biktjara 

24327400-6 Resínvörur 

24327500-7 Úrgangslútur sem fellur til við framleiðslu viðardeigs 

24400000-8 Áburður og köfnunarefnissambönd 

24410000-1 Köfnunarefnisáburður 

24411000-8 Saltpéturssýra og sölt af henni 

24411100-9 Natríumnítrat 

24412000-5 Blöndur brennisteins- og saltpéturssýru 

24413000-2 Ammoníak 

24413100-3 Fljótandi ammoníak 

24413200-4 Ammoníumklóríð 

24413300-5 Ammóníumsúlfat 

24420000-4 Fosfóráburður 

24421000-1 Fosfóráburður úr steinaríkinu 

24422000-8 Tilbúinn fosfóráburður 

24430000-7 Áburður úr dýra- eða jurtaríkinu 

24440000-0 Ýmiss konar áburður 

24450000-3 Efnavörur til nota í landbúnaði 

24451000-0 Varnarefni 

24452000-7 Skordýraeitur 

24453000-4 Illgresiseyðir 

24454000-1 Plöntuvaxtarstýriefni 

24455000-8 Sótthreinsiefni 

24456000-5 Nagdýraeitur 

24457000-2 Sveppaeyðir 

24500000-9 Plast í frumgerðum 

24510000-2 Etýlenfjölliður í óunnu formi 

24520000-5 Própýlenfjölliður í óunnu formi 

24530000-8 Stýrenfjölliður í óunnu formi 

24540000-1 Vinýlfjölliður í óunnu formi 
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24541000-8 Vinýlasetatfjölliður í óunnu formi 

24542000-5 Akrýlfjölliður í óunnu formi 

24550000-4 Pólýestrar í óunnu formi 

24560000-7 Pólýamíð í óunnu formi 

24570000-0 Þvagefnisresín í óunnu formi 

24580000-3 Amínóresín í óunnu formi 

24590000-6 Sílíkon í óunnu formi 

24600000-0 Sprengiefni 

24610000-3 Tilbúið sprengiefni 

24611000-0 Púður 

24611100-1 Eldflaugaeldsneyti 

24612000-7 Ýmis sprengiefni 

24612100-8 Dínamít 

24612200-9 TNT 

24612300-0 Nítróglýserín 

24613000-4 Merkjablys, regnflaugar, þokublys og flugeldavörur 

24613100-5 Skot til að fæla fugla 

24613200-6 Flugeldar 

24615000-8 Kveikiþræðir, hvellhettur, kveikibúnaður og rafmagnshvellhettur 

24900000-3 Íðefni og ýmsar efnavörur 

24910000-6 Lím 

24911000-3 Gelatín 

24911200-5 Límefni 

24920000-9 Ilmkjarnaolíur 

24930000-2 Íðefni, notuð við ljósmyndun 

24931000-9 Ljósnæmar plötur og filmur 

24931200-1 Ljósnæmilag til ljósmyndunar 

24931210-4 Framköllunarvökvi fyrir ljósmyndir 

24931220-7 Festivökvi fyrir ljósmyndir 

24931230-0 Framköllunarvökvi fyrir röntgenmyndir 

24931240-3 Festivökvi fyrir röntgenmyndir 

24931250-6 Ræktunaræti 

24931260-9 Myndskerpar 

24950000-8 Sérstakar efnavörur 

24951000-5 Feiti og smurefni 

24951100-6 Smurefni 

24951110-9 Borleðja 

24951120-2 Kísilfeiti 

24951130-5 Borvökvar 

24951200-7 Íblöndunarefni fyrir olíur 

24951210-0 Duft í slökkvitæki 

24951220-3 Slökkviefni í slökkvitæki 

24951230-6 Hleðslur fyrir slökkvitæki 

24951300-8 Vökvakerfisvökvar 

24951310-1 Afísingarefni 
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24951311-8 Frostlögur 

24951400-9 Efnafræðilega umbreytt fita og olíur 

24952000-2 Mótunarleir 

24952100-3 Tannvax 

24953000-9 Áferðar- og frágangsefni 

24954000-6 Virk kolefni 

24954100-7 Ný, virk kolefni 

24954200-8 Endurunnin, virk kolefni 

24955000-3 Ferðasalerni 

24956000-0 Pepton og prótínefni 

24957000-7 Íðefni, notuð sem íblöndunarefni 

24957100-8 Tilbúin bindiefni fyrir málmsteypumót eða málmsteypukjarna 

24957200-9 Íblöndunarefni fyrir sement, steinlím eða steinsteypu 

24958000-4 Efnavörur notaðar við olíu- og gasiðnað 

24958100-5 Efnavörur notaðar í borholum 

24958200-6 Hnatfellingarefni 

24958300-7 Efni notuð í borleðju 

24958400-8 Gelhylki notuð með sprengiefnum 

24959000-1 Úðaefni og íðefni í skífum 

24959100-2 Úðaefni 

24959200-3 Frumefni í skífum 

24960000-1 Ýmsar efnavörur 

24961000-8 Kælivökvi 

24962000-5 Vatnshreinsiefni 

24963000-2 Tæringarvarnarefni 

24964000-9 Glýseról 

24965000-6 Ensím 

30000000-9 Skrifstofu- og tölvubúnaður, tæki og búnaður til þeirra að undanskildum húsgögnum og 
hugbúnaðarpökkum 

30100000-0 Skrifstofuvélar, -tæki og -búnaður til þeirra að undanskildum tölvum, prenturum og húsgögnum 

30110000-3 Ritvinnsluvélar 

30111000-0 Ritvinnslukerfi 

30120000-6 Ljósritunar- og offsetprentunarbúnaður 

30121000-3 Ljósritunar- og varmaafritunarbúnaður 

30121100-4 Ljósritunarvélar 

30121200-5 Ljósritunarbúnaður 

30121300-6 Fjölföldunarbúnaður 

30121400-7 Fjölföldunarvélar 

30121410-0 Faxtæki 

30121420-3 Stafrænir sendar 

30121430-6 Stafrænir fjölritarar 

30122000-0 Offsetprentvélar til nota á skrifstofum 

30122100-1 Stafræn offsetkerfi 

30122200-2 Stafrænn offsetbúnaður 

30123000-7 Vélar fyrir skrifstofur og fyrirtæki 

30123100-8 Farmiðastimplunarvélar 
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30123200-9 Hraðbankar 

30123300-0 Stensilfjölföldunarvélar 

30123400-1 Brotvélar 

30123500-2 Götunarvélar 

30123600-3 Vélar til að meðhöndla mynt 

30123610-6 Myntflokkunarvélar 

30123620-9 Mynttalningarvélar 

30123630-2 Myntpökkunarvélar 

30124000-4 Hlutar og fylgihlutir til skrifstofuvéla 

30124100-5 Framkallarar 

30124110-8 Olía fyrir framkallara 

30124120-1 Afþurrkunarklútur fyrir framkallara 

30124130-4 Framköllunarlampar 

30124140-7 Hreinsirúllur fyrir framkallara 

30124150-0 Síur fyrir framkallara 

30124200-6 Framkallarasett 

30124300-7 Valsar í skrifstofuvélar 

30124400-8 Heftarahylki 

30124500-9 Fylgihlutar með skönnum 

30124510-2 Áritarar 

30124520-5 Skjalamatarar í skanna 

30124530-8 Stillarar fyrir glærur í skanna 

30125000-1 Hlutar og fylgihlutir til ljósritunarvéla 

30125100-2 Prentdufthylki 

30125110-5 Prentduft fyrir leysiprentara og faxtæki 

30125120-8 Prentduft fyrir ljósritunarvélar 

30125130-1 Prentduft fyrir gagnavinnslu- og rannsóknar- og gagnamiðstöðvar 

30130000-9 Búnaður fyrir pósthús 

30131000-6 Búnaður fyrir póstflokkunarherbergi 

30131100-7 Brotvélar fyrir pappír eða umslög 

30131200-8 Vélar til að setja í umslög 

30131300-9 Vélar til að prenta heimilisföng 

30131400-0 Póstburðargjaldsvélar 

30131500-1 Vélar til að opna póst 

30131600-2 Vélar til að loka pósti 

30131700-3 Vélar til að stimpla póst 

30131800-4 Vélar til að líma frímerki á póst 

30132000-3 Flokkunarbúnaður 

30132100-4 Póstflokkunarbúnaður 

30132200-5 Vélar til að telja seðla 

30132300-6 Flokkunarvélar 

30133000-0 Póstsendingabúnaður 

30133100-1 Búnaður til magnpóstsendinga 

30140000-2 Reikni- og bókhaldsvélar 

30141000-9 Reiknivélar 
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30141100-0 Vasareiknar 

30141200-1 Reiknivélar á skjáborði 

30141300-2 Prentvænar reiknivélar 

30141400-3 Samlagningarvélar 

30142000-6 Bókhaldsvélar og sjóðvélar 

30142100-7 Bókhaldsvélar 

30142200-8 Sjóðvélar 

30144000-0 Reiknivélar og svipaðar vélar 

30144100-1 Frímerkjavélar 

30144200-2 Farmiðasjálfsalar 

30144300-3 Vélar til að telja ökutæki 

30144400-4 Sjálfvirk fargjaldavél 

30145000-7 Hlutar og fylgihlutir til reiknivéla 

30145100-8 Rúllur í reiknivélar 

30150000-5 Ritvélar 

30151000-2 Rafeindaritvélar 

30152000-9 Hlutar og fylgihlutir til ritvéla 

30160000-8 Segulkort 

30161000-5 Greiðslukort 

30162000-2 Snjallkort 

30163000-9 Kreditkort án hámarks 

30163100-0 Eldsneytiskort 

30170000-1 Merkivélar 

30171000-8 Vélar til að setja dagsetningar og númer 

30172000-5 Vélar til að framleiða persónuskilríki 

30173000-2 Vélar til að festa merkimiða 

30174000-9 Vélar til að framleiða merkimiða 

30175000-6 Búnaður fyrir áletranir 

30176000-3 Tæki til að gera upphleypt mynstur á strimla 

30177000-0 Sjálfvirk merkingarkerfi 

30178000-7 Hálfsjálfvirk merkingarkerfi 

30179000-4 Merkingarskammtarar 

30180000-4 Vélar til að árita og prenta ávísanir 

30181000-1 Vélar til að árita ávísanir 

30182000-8 Vélar til að skrifa ávísanir 

30190000-7 Ýmiss konar skrifstofubúnaður og -vörur 

30191000-4 Skrifstofubúnaður að undanskildum húsgögnum 

30191100-5 Búnaður til skjalageymslu 

30191110-8 Spjaldahringekjukerfi 

30191120-1 Standar fyrir tímarit 

30191130-4 Klemmuspjöld 

30191140-7 Fylgihlutir persónuskilríkja 

30191200-6 Myndvarpar 

30191400-8 Tætarar 

30192000-1 Skrifstofuvörur 
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30192100-2 Strokleður 

30192110-5 Blekvörur 

30192111-2 Blekpúðar 

30192112-9 Farvi fyrir prentvélar 

30192113-6 Farvahylki 

30192121-5 Kúlupennar 

30192122-2 Sjálfblekungar 

30192123-9 Trefjapennar 

30192124-6 Filtpennar 

30192125-3 Merkipennar 

30192126-0 Pennar til tækniteiknunar 

30192127-7 Pennastandar 

30192130-1 Blýantar 

30192131-8 Skrúfblýantar eða renniblýantar 

30192132-5 Blý til áfyllingar í skrúfblýanta 

30192133-2 Yddarar 

30192134-9 Blýantastandar 

30192150-7 Dagsetningarstimplar 

30192151-4 Innsiglisstimplar 

30192152-1 Tölusetningarstimplar 

30192153-8 Textastimplar 

30192154-5 Stimplapúðar til vara 

30192155-2 Stimplastandar til nota á skrifstofum 

30192160-0 Leiðréttingarbúnaður 

30192170-3 Tilkynningatöflur 

30192200-3 Málbönd 

30192300-4 Blekborðar 

30192310-7 Ritvélaborðar 

30192320-0 Prentaraborðar 

30192330-3 Borðar og tromlur í reiknivélar 

30192340-6 Borðar fyrir bréfasíma 

30192350-9 Borðar fyrir sjóðvélar 

30192400-5 Afritunarvörur 

30192500-6 Glærur 

30192600-7 Teiknitöflur 

30192700-8 Ritföng 

30192800-9 Sjálflímandi merkimiðar 

30192900-0 Leiðréttingarefni 

30192910-3 Leiðréttingarfilma eða -borði 

30192920-6 Leiðréttingarvökvi 

30192930-9 Leiðréttingarpennar 

30192940-2 Áfyllingar á leiðréttingarpenna 

30192950-5 Rafræn strokleður 

30193000-8 Skipulagsbækur og skyldir hlutir 

30193100-9 Skipulagsbúnaður fyrir skrifborðsskúffur 
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30193200-0 Bakkar eða skipulagsbúnaður á skrifborð 

30193300-1 Skjalamöppur 

30193400-2 Bókastoðir 

30193500-3 Bókastandur 

30193600-4 Statíf fyrir dagbækur eða dagatöl 

30193700-5 Geymslukassar 

30193800-6 Skilaboðahaldarar 

30193900-7 Handritahaldarar 

30194000-5 Teiknibúnaður 

30194100-6 Ferlar 

30194200-7 Sjálflímandi merki, borðar og filmur 

30194210-0 Sjálflímandi merki og borðar 

30194220-3 Teiknifilma 

30194300-8 Teiknisett, teiknipappír 

30194310-1 Teiknisett 

30194320-4 Teiknipappír 

30194400-9 Ábreiður á teikniborð 

30194500-0 Skapalón fyrir bókstafi 

30194600-1 Gráðubogi 

30194700-2 Mát 

30194800-3 Reglustikur og teikniþríhyrningar 

30194810-6 Reglustikur 

30194820-9 Teikniþríhyrningar 

30194900-4 Hlífðarábreiður á vinnufleti 

30195000-2 Töflur 

30195100-3 Töflur til að nota við áætlanagerð og fylgihlutir 

30195200-4 Rafrænar töflur eða fylgihlutir 

30195300-5 Lausstafatöflur undir nöfn og upplýsingar eða fylgihlutir 

30195400-6 Þurrtöflur og fylgihlutir 

30195500-7 Krítartöflur og fylgihlutir 

30195600-8 Tilkynningatöflur og fylgihlutir 

30195700-9 Töfluhreinsibúnaður eða fylgihlutir 

30195800-0 Hengibrautir eða haldarar 

30195900-1 Tússtöflur og segultöflur 

30195910-4 Tússtöflur 

30195911-1 Fylgihlutir með tússtöflum 

30195912-8 Grind fyrir tússtöflur 

30195913-5 Grind fyrir flettitöflur 

30195920-7 Segultöflur 

30195921-4 Tæki til að þurrka af segultöflum 

30196000-9 Skipulagskerfi 

30196100-0 Fundaskrár 

30196200-1 Tímapantanabók eða laus tímapantanablöð 

30196300-2 Kassi undir tillögur 

30197000-6 Smáhlutir fyrir skrifstofur 
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30197100-7 Hefti, stifti, teiknibólur 

30197110-0 Hefti 

30197120-3 Stifti 

30197130-6 Teiknibólur 

30197200-8 Lausblaðamöppur og bréfaklemmur 

30197210-1 Lausblaðamöppur 

30197220-4 Bréfaklemmur 

30197221-1 Ílát undir bréfaklemmur 

30197300-9 Bréfahnífar, heftarar og gatarar 

30197310-2 Bréfahnífar 

30197320-5 Heftarar 

30197321-2 Tæki til að fjarlægja hefti 

30197330-8 Heftarar 

30197400-0 Frímerkjasvampur 

30197500-1 Innsiglisvax 

30197510-4 Fylgihlutir með innsiglisvaxi 

30197600-2 Unninn pappír og pappi 

30197610-5 Samsettur pappír og pappi 

30197620-8 Skrifpappír 

30197621-5 Flettiblokk 

30197630-1 Prentpappír 

30197640-4 Sjálfafritunarpappír eða annar afritunarpappír 

30197641-1 Hitaþolinn pappír 

30197642-8 Ljósritunarpappír og pappír til ljósritunar með xerox-tækni 

30197643-5 Ljósritunarpappír 

30197644-2 Pappír til ljósritunar með xerox-tækni 

30197645-9 Kort til prentunar 

30198000-3 Happdrættisvélar 

30198100-4 Einhent spilatæki 

30199000-0 Pappírsvörur o. fl. 

30199100-1 Kalkipappír, sjálfafritunarpappír, pappír í fjölritunarstensla og pappír án kalkieiginleika 

30199110-4 Kalkipappír 

30199120-7 Sjálfafritunarpappír 

30199130-0 Pappír án kalkieiginleika 

30199140-3 Pappír í fjölritunarstensla 

30199200-2 Umslög, bréfkort og póstkort án mynda 

30199210-5 Bréfkort 

30199220-8 Póstkort án mynda 

30199230-1 Umslög 

30199240-4 Póstsendingarsett 

30199300-3 Upphleyptur eða gataður pappír 

30199310-6 Upphleyptur eða gataður prentpappír 

30199320-9 Upphleyptur eða gataður skrifpappír 

30199330-2 Samhangandi pappír í tölvuprentara 

30199340-5 Samhangandi eyðublöð 
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30199400-4 Gúmmí- eða límborinn pappír 

30199410-7 Sjálflímandi pappír 

30199500-5 Spjaldskrárkassar, bréfabakkar, búðarkassar og áþekkar vörur 

30199600-6 Hólfað ílát fyrir ritföng 

30199700-7 Prentuð ritföng að undanskildum eyðublöðum 

30199710-0 Prentuð umslög 

30199711-7 Prentuð gluggaumslög 

30199712-4 Prentuð umslög án glugga 

30199713-1 Prentuð umslög fyrir röntgenmyndir 

30199720-3 Minnisblöð 

30199730-6 Nafnspjöld 

30199731-3 Hylki undir nafnspjöld 

30199740-9 Kort með prentaðri kveðju 

30199750-2 Afsláttarmiðar 

30199760-5 Merkimiðar 

30199761-2 Merkimiðar með strikamerki 

30199762-9 Farangursmerkimiðar 

30199763-6 Þjófavarnarmiðar 

30199770-8 Matarmiðar 

30199780-1 Ritundirlag 

30199790-4 Tímaáætlanir 

30199791-1 Veggspjöld með skipulagsdagatali 

30199792-8 Dagatöl 

30199793-5 Standar fyrir dagbækur 

30200000-1 Tölvubúnaður og -vörur 

30210000-4 Gagnavinnsluvél (vélbúnaður) 

30211000-1 Stórtölvur 

30211100-2 Ofurtölvur 

30211200-3 Stórtölvuvélbúnaður 

30211300-4 Tölvuverkvangur 

30211400-5 Tölvusamskipan 

30211500-6 Miðverk (CPU) eða örgjörvar 

30212000-8 Vélbúnaður fyrir smátölvur 

30212100-9 Miðverk fyrir smátölvur 

30213000-5 Einkatölvur 

30213100-6 Fartölvur 

30213200-7 Tölvur með snertiskjám 

30213300-8 Borðtölvur 

30213400-9 Miðverk fyrir einkatölvur 

30213500-0 Vasatölvur 

30214000-2 Vinnustöðvar 

30215000-9 Vélbúnaður fyrir örtölvur 

30215100-0 Miðverk fyrir örtölvur 

30216000-6 Lesarar fyrir segulletur eða ritletur 

30216100-7 Lesarar fyrir ritletur 
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30216110-0 Skannar til nota með tölvum 

30216120-3 Búnaður til ljóskennsla stafa 

30216130-6 Strikamerkjalesarar 

30216200-8 Segulkortalesarar 

30216300-9 Gataspjaldalesarar 

30220000-7 Stafrænn kortagerðarbúnaður 

30221000-4 Stafræn fasteignakort 

30230000-0 Búnaður sem tengist tölvum 

30231000-7 Tölvuskjáir og -stjórnborð 

30231100-8 Tölvuútstöðvar 

30231200-9 Stjórnborð 

30231300-0 Skjáir 

30231310-3 Flatir skjáir 

30231320-6 Snertiskjáir 

30232000-4 Jaðarbúnaður 

30232100-5 Prentarar og teiknarar 

30232110-8 Leysiprentarar 

30232120-1 Nálaprentarar 

30232130-4 Litaprentarar 

30232140-7 Teiknarar 

30232150-0 Bleksprautuprentarar 

30232600-0 Kóðarar 

30232700-1 Miðlægt stýriverk 

30233000-1 Geymslumiðlar og aflestrarbúnaður 

30233100-2 Geymslueiningar fyrir tölvur 

30233110-5 Geymslueiningar fyrir segulkort 

30233120-8 Geymslueiningar fyrir segulbönd 

30233130-1 Geymslueiningar fyrir seguldiska 

30233131-8 Disklingadrif 

30233132-5 Harðdiskadrif 

30233140-4 Geymslubúnaður með beinum aðgangi (DASD) 

30233141-1 Umframröð sjálfstæðra diska (RAID) 

30233150-7 Geisladrif 

30233151-4 Geisladiskalesari og/eða -brennari 

30233152-1 Lesari og/eða brennari fyrir stafræna mynddiska (DVD) 

30233153-8 Lesari og/eða brennari fyrir geisladiska og stafræna mynddiska 

30233160-0 Fljótadrif 

30233161-7 Búnaður til að meðhöndla snældur 

30233170-3 Hringekjur 

30233180-6 Geymslubúnaður fyrir leifturminni 

30233190-9 Diskastýring 

30233300-4 Snjallkortalesarar 

30233310-7 Fingrafaralesarar 

30233320-0 Lesarar fyrir snjallkort og fingraför 

30234000-8 Geymslumiðlar 
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30234100-9 Seguldiskar 

30234200-0 Ljóslestrardiskar 

30234300-1 Geisladiskar 

30234400-2 Stafrænir mynddiskar 

30234500-3 Minnisgeymslutæki 

30234600-4 Leifturminni 

30234700-5 Segulbönd 

30236000-2 Ýmiss konar tölvubúnaður 

30236100-3 Minnisstækkunarbúnaður 

30236110-6 Vinnsluminni 

30236111-3 Aflrænt vinnsluminni 

30236112-0 Fast vinnsluminni 

30236113-7 Samstillt, aflrænt vinnsluminni 

30236114-4 Rambus-minni 

30236115-1 Samstillt, grafískt vinnsluminni 

30236120-9 Lesminni 

30236121-6 Forritanlegt lesminni 

30236122-3 Endurnýtanlegt lesminni 

30236123-0 Endurnýtanlegt lesminni á rafrænu formi 

30236200-4 Gagnavinnslubúnaður 

30237000-9 Hlutar, fylgihlutir og vörur fyrir tölvur 

30237100-0 Hlutar til tölva 

30237110-3 Netskilfletir 

30237120-6 Tölvutengi 

30237121-3 Innrauð raðtengi 

30237130-9 Tölvukort 

30237131-6 Rafræn kort 

30237132-3 Vasaskilfletir (USB skilfletir) 

30237133-0 PCMCIA-breytistykki og skilfletir 

30237134-7 Grafísk hröðunarkort 

30237135-4 Netskilflatakort 

30237136-1 Hljóðkort 

30237140-2 Móðurborð 

30237200-1 Fylgihlutir til tölva 

30237210-4 Skjáir með glampavörn 

30237220-7 Músarmottur 

30237230-0 Skyndiminni 

30237240-3 Vefmyndavél 

30237250-6 Fylgihlutir til að hreinsa tölvur 

30237251-3 Hreinsisett fyrir tölvur 

30237252-0 Rykblásarar með þrýstilofti 

30237253-7 Rykhlífar fyrir tölvubúnað 

30237260-9 Eftirlitsarmar festir á veggi 

30237270-2 Fartölvutöskur 

30237280-5 Fylgihlutir með aflgjöfum 
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30237290-8 Hvíldarpúðar við tölvuvinnslu fyrir úlnlið 

30237295-3 Lyklaborðshlífar 

30237300-2 Tölvuvörur 

30237310-5 Leturgerðarhylki fyrir prentara 

30237320-8 Disklingar 

30237330-1 Hylki fyrir stafræn hljóðbönd (DAT) 

30237340-4 Hylki fyrir línuleg hljóðbönd (DLT) 

30237350-7 Gagnahylki 

30237360-0 Hylki fyrir LTO-afritunarstaðla 

30237370-3 Upptökuhylki 

30237380-6 Geisladiskur 

30237400-3 Fylgihlutir við gagnaskráningu 

30237410-6 Tölvumús 

30237420-9 Stýripinnar 

30237430-2 Ljóspennar 

30237440-5 Stýrikúlur 

30237450-8 Töflur fyrir myndræna útfærslu 

30237460-1 Tölvulyklaborð 

30237461-8 Forritanleg lyklaborð 

30237470-4 Blindraleturslyklaborð 

30237475-9 Rafnemar 

30237480-7 Inntakseiningar 

30238000-6 Búnaður til tölvu- og vélvæðingar bókasafna 

31000000-6 Rafmagnsvélar, -tæki, -búnaður og aukahlutir, ljósabúnaður 

31100000-7 Rafhreyflar, rafalar og spennubreytar 

31110000-0 Rafmagnshreyflar 

31111000-7 Millistykki 

31120000-3 Rafalar 

31121000-0 Rafalasamstæður 

31121100-1 Rafalasamstæður búnar þjöppukveikjuhreyfli 

31121110-4 Aflbreytar 

31121111-1 Hverfistraumbreytar 

31121200-2 Rafalasamstæður búnar neistakveikjuhreyfli 

31121300-3 Vindorkurafalar 

31121310-6 Vindmyllur 

31121320-9 Vindhverflar 

31121330-2 Vindhverflarafalar 

31121331-9 Hverfilþyrlar 

31121340-5 Vindbú 

31122000-7 Rafalabúnaður 

31122100-8 Efnarafalar 

31124000-1 Gufuhverflarafalar og skyld tæki 

31124100-2 Hverflarafalasamstæður 

31124200-3 Stjórnbúnaður fyrir hverflarafala 

31126000-5 Rakstraumsrafalar 
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31127000-2 Neyðarrafall 

31128000-9 Hverfirafall 

31130000-6 Riðstraumsrafalar 

31131000-3 Einfasa hreyflar 

31131100-4 Gangsetningarbúnaður 

31131200-5 Forskaut 

31132000-0 Fjölfasa hreyflar 

31140000-9 Kæliturnar 

31141000-6 Vatnskælar 

31150000-2 Straumfestar í úrhleðslulampa eða úrhleðslu 

31151000-9 Stöðustraumbreytar 

31153000-3 Afriðlar 

31154000-0 Órjúfanlegir aflgjafar 

31155000-7 Áriðlar 

31156000-4 Rjúfanlegir aflgjafar 

31157000-1 Spanöld 

31158000-8 Hleðslutæki 

31158100-9 Hleðslutæki fyrir rafhlöður 

31158200-0 Forþjappa 

31158300-1 Hverfiþjappa 

31160000-5 Hlutar til rafhreyfla, rafala og spennubreyta 

31161000-2 Hlutar til rafhreyfla og rafala 

31161100-3 Segulmögnunarkerfi 

31161200-4 Gaskælikerfi 

31161300-5 Rafalaþyrlar 

31161400-6 Meginvatnskerfi 

31161500-7 Þéttiolíukerfi 

31161600-8 Kælivatnskerfi fyrir sátur 

31161700-9 Hlutar til gufukatla 

31161800-0 Hlutar til tækja til framleiðslu á gasi 

31161900-1 Spennustjórnunarkerfi 

31162000-9 Hlutar til spennubreyta, spanalda og stöðustraumbreyta 

31162100-0 Hlutar til eimsvala 

31170000-8 Spennubreytar 

31171000-5 Vökvatorleiðispennubreytar 

31172000-2 Spennuspennar 

31173000-9 Mælispennir 

31174000-6 Aflgjafaspennubreytar 

31200000-8 Dreifi- og stjórnbúnaður fyrir rafkerfi 

31210000-1 Raftækjabúnaður til að tengja, rjúfa eða vernda rafrásir 

31211000-8 Rafmagnstöflur og varkassar 

31211100-9 Töflur fyrir raftæki 

31211110-2 Stjórntöflur 

31211200-0 Varkassar 

31211300-1 Vör 
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31211310-4 Straumlokar 

31211320-7 Varadósir 

31211330-0 Varavírar 

31211340-3 Varaklemmur 

31212000-5 Aflrofi 

31212100-6 Aflrofar fyrir loftlínur 

31212200-7 Prófunartæki fyrir rafrásir 

31212300-8 Segulaflrofar 

31212400-9 Litlir aflrofar 

31213000-2 Dreifibúnaður 

31213100-3 Dreifikassar 

31213200-4 Spennubreytar fyrir dreifibúnað 

31213300-5 Kapaldreifiskápur 

31213400-6 Dreifikerfi 

31214000-9 Rofbúnaður 

31214100-0 Rofar 

31214110-3 Einangrandi rofar 

31214120-6 Jarðtengirofar 

31214130-9 Öryggisrofar 

31214140-2 Ljósdeyfirofar 

31214150-5 Valsarofi 

31214160-8 Þrýstirofar 

31214170-1 Veltirofar 

31214180-4 Rennirofar 

31214190-7 Endarofi 

31214200-1 Álagsskilrofi 

31214300-2 Rofavirki utandyra 

31214400-3 Varálagsskilrofi 

31214500-4 Rafmagnstöflur 

31214510-7 Dreifitafla 

31214520-0 Millispennutafla 

31215000-6 Spennutakmarkarar 

31216000-3 Eldingavarar 

31216100-4 Eldingavarabúnaður 

31216200-5 Eldingaleiðarar 

31217000-0 Yfirspennuafrásir 

31218000-7 Safnteinar 

31219000-4 Hlífðarkassar 

31220000-4 Rafrásaíhlutir 

31221000-1 Rafmagnsliðar 

31221100-2 Orkuliðar 

31221200-3 Liðar til almennra nota 

31221300-4 Tenglaliðar 

31221400-5 Riðspennuliðar 

31221500-6 Kvikasilfursliðar 
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31221600-7 Tímaliðar 

31221700-8 Yfirálagsliðar 

31223000-5 Lampahöldur 

31224000-2 Tengingar og rofhlutar 

31224100-3 Klær og tenglar 

31224200-4 Samásatengi 

31224300-5 Tengikassar 

31224400-6 Tengikaplar 

31224500-7 Tengiklemmur 

31224600-8 Ljósastillar 

31224700-9 Tengidósir 

31224800-0 Kapaltengisett 

31224810-3 Framlengingarkaplar 

31230000-7 Hlutar til dreifi- og stjórnbúnaðar fyrir rafkerfi 

31300000-9 Einangraðir vírar og strengir 

31310000-2 Rafveita 

31311000-9 Rafveitutengingar 

31320000-5 Kaplar til raforkudreifingar 

31321000-2 Raflínur 

31321100-3 Loftraflínur 

31321200-4 Lág- og millispennukaplar 

31321210-7 Lágspennukaplar 

31321220-0 Millispennukaplar 

31321300-5 Háspennukaplar 

31321400-6 Kaplar til nota í vatni 

31321500-7 Neðansjávarkaplar 

31321600-8 Skermaðir kaplar 

31321700-9 Kaplar fyrir merkjasendingar 

31330000-8 Samása kaplar 

31340000-1 Fylgihlutir til einangraðra kapla 

31341000-8 Einangruð strengkefli 

31342000-5 Einangruð kapalsamtengi 

31343000-2 Einangruð kapaltengi 

31344000-9 Einangraðir þéttihringir fyrir kapla 

31350000-4 Rafmagnsleiðarar til notkunar fyrir gögn og til stýringar 

31351000-1 Rafmagnsleiðarar fyrir aðgangsstýrikerfi 

31400000-0 Rafgeymar, einhlöð og rafhlöður 

31410000-3 Einhlöð 

31411000-0 Alkalírafhlöður 

31420000-6 Rafhlöður 

31421000-3 Blýrafhlöður 

31422000-0 Rafhlöðustæður 

31430000-9 Rafgeymar 

31431000-6 Blýrafgeymar 

31432000-3 Rafgeymar úr nikkelkadmíum 
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31433000-0 Rafgeymar úr nikkeljárni 

31434000-7 Rafgeymar úr litíum 

31440000-2 Rafgeymar 

31500000-1 Ljósabúnaður og raflampar 

31510000-4 Rafmagnsglóþráðarlampar 

31511000-1 Lampasamlokur 

31512000-8 Volframhalógenglólampar 

31512100-9 Línulegar halógenperur 

31512200-0 Halógenperur með tveimur innstungupinnum 

31512300-1 Halógenperur, tvílita 

31514000-2 Úrhleðslulampar 

31515000-9 Útfjólubláir lampar 

31516000-6 Innrauðir lampar 

31517000-3 Bogalampar 

31518000-0 Ljósmerkjabúnaður 

31518100-1 Flóðljós 

31518200-2 Neyðarlýsingarbúnaður 

31518210-5 Neyðarlampar 

31518220-8 Ljósstafir 

31518300-3 Þakljós 

31518500-5 Kvikasilfurlampi 

31518600-6 Leitarljós 

31519000-7 Glóðarperu- og neonlampar 

31519100-8 Glóðarperulampar 

31519200-9 Neonlampar 

31520000-7 Lampar og ljósabúnaður 

31521000-4 Lampar 

31521100-5 Borðlampar 

31521200-6 Gólflampar 

31521300-7 Ferðaraflampar 

31521310-0 Viðvörunarljós 

31521320-3 Handluktir 

31521330-6 Endurhlaðanlegir ferðaraflampar 

31522000-1 Ljós á jólatré 

31523000-8 Upplýst skilti og nafnspjöld 

31523100-9 Neonljós til auglýsinga 

31523200-0 Föst merkjaskilti 

31523300-1 Upplýst nafnspjöld 

31524000-5 Loft- eða veggljósabúnaður 

31524100-6 Loftljósabúnaður 

31524110-9 Skurðstofulampar 

31524120-2 Loftljós 

31524200-7 Veggljósabúnaður 

31524210-0 Veggljós 

31527000-6 Kastljós 
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31527200-8 Útiljós 

31527210-1 Luktir 

31527260-6 Lýsingarkerfi 

31527270-9 Pallalýsing 

31527300-9 Heimilisljós 

31527400-0 Ljós undir vatnsyfirborði 

31530000-0 Hlutar til lampa og ljósabúnaðar 

31531000-7 Ljósaperur 

31531100-8 Raflampar 

31532000-4 Hlutar til lampa og ljósabúnaðar 

31532100-5 Rörlampar 

31532110-8 Flúrlampar 

31532120-1 Litlir flúrlampar 

31532200-6 Lampar með hringlaga peru 

31532210-9 Flúrlampar með hringlaga peru 

31532300-7 Lampar með glerkúpli 

31532310-0 Litlir flúrlampar með glerkúpli 

31532400-8 Lampatenglar 

31532500-9 Lampakveikjarar 

31532510-2 Kveikjarar fyrir flúrlampa 

31532600-0 Startarar fyrir lampa 

31532610-3 Startarar fyrir flúrlampa 

31532700-1 Lampahlífar 

31532800-2 Lampaarmar 

31532900-3 Flúrljós 

31532910-6 Flúrperur 

31532920-9 Perur og flúrlampar 

31600000-2 Rafbúnaður og -tæki 

31610000-5 Rafbúnaður í hreyfla og ökutæki 

31611000-2 Raflagnasett 

31612000-9 Rafleiðslukerfi fyrir hreyfla 

31612200-1 Ræsihreyflar 

31612300-2 Rafmerkjabúnaður fyrir hreyfla 

31612310-5 Leifturrofar 

31620000-8 Hljóð- eða ljósmerkjabúnaður 

31625000-3 Þjófa- og brunavarnarkerfi 

31625100-4 Eldskynjunarkerfi 

31625200-5 Brunaviðvörunarkerfi 

31625300-6 Þjófavarnarkerfi 

31630000-1 Seglar 

31640000-4 Vélar og búnaður með sérstaka virkni 

31642000-8 Rafrænn greiningarbúnaður 

31642100-9 Greiningarbúnaður fyrir málmrör 

31642200-0 Jarðsprengjuleitartæki 

31642300-1 Plastleitartæki 
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31642400-2 Leitartæki fyrir hluti sem ekki eru úr málmum 

31642500-3 Timburleitartæki 

31643000-5 Eindahraðlar 

31643100-6 Línuhraðlar 

31644000-2 Ýmis konar gagnaskráningarbúnaður 

31645000-9 Kúluspilakassi 

31650000-7 Einangrunarfylgihlutir 

31651000-4 Rafmagnshljóðsegulband 

31660000-0 Rafskautakol 

31670000-3 Rafmagnshlutar til véla og tækjabúnaðar 

31671000-0 Glerhylki og bakskautslampar (myndlampar) 

31671100-1 Glerhylki 

31671200-2 Bakskautslampar (myndlampar) 

31680000-6 Rafmagnsvörur og fylgihlutir 

31681000-3 Rafmagnsfylgihlutir 

31681100-4 Raftengi 

31681200-5 Rafmagnsdælur 

31681300-6 Rafrásir 

31681400-7 Rafmagnsíhlutir 

31681410-0 Rafföng 

31681500-8 Hleðslutæki 

31682000-0 Raforkubirgðir 

31682100-1 Rafmagnsdósir 

31682110-4 Hlífar fyrir rafmagnsdósir 

31682200-2 Mælatöflur 

31682210-5 Mælitæki og stýribúnaður 

31682220-8 Blöndunartöflur 

31682230-1 Mælatöflur með myndskjá 

31682300-3 Millispennubúnaður 

31682310-6 Millispennumælatafla 

31682400-4 Rafbúnaður fyrir loftlínur 

31682410-7 Burðarstrengir fyrir loftlínur 

31682500-5 Neyðarrafbúnaður (vararafbúnaður) 

31682510-8 Neyðaraflkerfi (varaaflkerfi) 

31682520-1 Neyðarstöðvunarkerfi 

31682530-4 Neyðaraflgjafar 

31682540-7 Búnaður tengivirkja 

31700000-3 Rafeindavörur, rafvélrænar vörur og raftæknivörur 

31710000-6 Rafeindabúnaður 

31711000-3 Rafeindavörur 

31711100-4 Rafeindaíhlutir 

31711110-7 Sendiviðtæki 

31711120-0 Ferjöld 

31711130-3 Viðnám (resistors) 

31711131-0 Rafmagnsviðnám 
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31711140-6 Rafskaut 

31711150-9 Rafmagnsþéttar 

31711151-6 Óbreytanlegir þéttar 

31711152-3 Breytilegir þéttar eða stillanlegir þéttar 

31711154-0 Þéttasamstæða 

31711155-7 Dreifikerfi fyrir þétta 

31711200-5 Rafrænar stigatöflur 

31711300-6 Rafræn tímatökukerfi 

31711310-9 Kerfi til viðveruskráningar 

31711400-7 Lokar og lampar 

31711410-0 Myndlampar fyrir sjónvarp 

31711411-7 Sjónvarpsmyndavélalampar 

31711420-3 Örbylgjulampar og -búnaður 

31711421-0 Örbylgjuvakar (með segulstýringu rafeinda) (magnetrónur) 

31711422-7 Örbylgjubúnaður 

31711423-4 Örbylgjuútvarpsbúnaður 

31711424-1 Örbylgjuvakar (með hraðamótun rafeinda) (klýstrónur) 

31711430-6 Lampar 

31711440-9 Lokar og lampar fyrir viðtæki eða magnara 

31711500-8 Hlutar til rafeindabúnaðar 

31711510-1 Hlutar til rafmagnsþétta 

31711520-4 Hlutar til rafmagnsviðnáma, renniviðnáma og spennideila 

31711530-7 Hlutar til rafeindaloka og -lampa 

31712000-0 Öreindafræðilegur vélbúnaður og tæki og örkerfi 

31712100-1 Öreindafræðilegur vélbúnaður og tæki 

31712110-4 Rafeindasamrásir og rafeindadvergrásir 

31712111-1 Símakort 

31712112-8 SIM-kort 

31712113-5 Samrásakort 

31712114-2 Rafeindasamrásir 

31712115-9 Rafeindaörrásir 

31712116-6 Örgjörvar 

31712117-3 Samrásapakkar 

31712118-0 Samrásatenglar eða -festingar 

31712119-7 Samrásalok 

31712200-2 Örkerfi 

31712300-3 Prentrásir 

31712310-6 Prentplötur með íhlutum 

31712320-9 Prentplötur án íhluta 

31712330-2 Hálfleiðarar 

31712331-9 Ljósrafhlöður 

31712332-6 Afriðlar 

31712333-3 Díakkar 

31712334-0 Tríakkar 

31712335-7 Ljóstengdur einangrunarbúnaður 
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31712336-4 Kristalsveiflugjafar 

31712340-5 Díóður 

31712341-2 Ljósdíóður 

31712342-9 Örbylgju- eða smámerkjadíóður 

31712343-6 Zenerdíóður 

31712344-3 Schottkydíóður 

31712345-0 Gangadíóður 

31712346-7 Ljósnæmar díóður 

31712347-4 Orku- eða sólardíóður 

31712348-1 Leysigeisladíóður 

31712349-8 Díóður með tíðni fyrir þráðlausar sendingar 

31712350-8 Smárar 

31712351-5 Ljósnæmir smárar 

31712352-2 Smárar sem er stjórnað af utanaðkomandi rafsviði 

31712353-9 Málmoxíðsmárar sem er stjórnað af utanaðkomandi rafsviði 

31712354-6 Smáraflögur 

31712355-3 Tvískauta darlington-smárar eða smárar með tíðni fyrir þráðlausar sendingar 

31712356-0 Eintengismárar 

31712357-7 Tvískauta smárar með einangrunarhliði 

31712358-4 Tengisviðshrifasmári (JFET) 

31712359-1 Tvískautatengismárar (BJT) 

31712360-1 Uppsettir þrýstirafkristallar 

31720000-9 Rafvélrænn búnaður 

31730000-2 Raftæknibúnaður 

31731000-9 Raftæknivörur 

31731100-0 Einingar 

32000000-3 Útvarps-, sjónvarps-, samskipta- og fjarskiptabúnaður og skyldur búnaður 

32200000-5 Senditæki fyrir talsímafjarskipti, loftskeytasendingar, útvarpssendingar eða sjónvarp 

32210000-8 Búnaður til hljóðvarps- og sjónvarpsútsendinga 

32211000-5 Búnaður til framleiðslu efnis fyrir hljóðvarp og sjónvarp 

32220000-1 Tæki til sjónvarpssendinga, án móttökubúnaðar 

32221000-8 Útvarpsvitar 

32222000-5 Vélar til að kóða myndmerki 

32223000-2 Myndútsendingartæki 

32224000-9 Tæki til sjónvarpssendinga 

32230000-4 Senditæki fyrir útvarpssendingar, búin móttökubúnaði 

32231000-1 Tæki fyrir innanhússsjónvarpskerfi 

32232000-8 Myndfundabúnaður 

32233000-5 Magnarar fyrir þráðlaus fjarskipti 

32234000-2 Myndavélar fyrir innanhússsjónvarpskerfi 

32235000-9 Lokað eftirlitskerfi 

32236000-6 Talstöðvar 

32237000-3 Labbrabbtæki 

32240000-7 Sjónvarpsmyndavélar 
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32250000-0 Farsímar 

32251000-7 Bílsímar 

32251100-8 Handfrjáls búnaður 

32252000-4 GSM-símar 

32252100-5 Handfrjálsir farsímar 

32252110-8 Handfrjálsir farsímar (þráðlausir) 

32260000-3 Búnaður til gagnaflutninga 

32270000-6 Stafrænn sendibúnaður 

32300000-6 Sjónvarps- og útvarpstæki og búnaður til hljóð- eða myndupptöku eða -flutnings 

32310000-9 Útvarpstæki 

32320000-2 Sjónvarps- og hljóð- og myndmiðlunarbúnaður 

32321000-9 Sjónvarpsvörpunarbúnaður 

32321100-0 Búnaður fyrir kvikmyndir og myndbönd 

32321200-1 Hljóð- og myndmiðlunarbúnaður 

32321300-2 Hljóð- og myndmiðlunarefni 

32322000-6 Margmiðlunarbúnaður 

32323000-3 Myndskjáir 

32323100-4 Litaskjáir 

32323200-5 Einlitir skjáir 

32323300-6 Myndflutningsbúnaður 

32323400-7 Myndspilunarbúnaður 

32323500-8 Myndeftirlitskerfi 

32324000-0 Sjónvörp 

32324100-1 Litsjónvörp 

32324200-2 Svarthvít sjónvörp 

32324300-3 Sjónvarpsbúnaður 

32324310-6 Gervihnattaloftnet 

32324400-4 Sjónvarpsloftnet 

32324500-5 Myndbandstæki með rásveljara 

32324600-6 Stafræn sjónvarpstæki 

32330000-5 Búnaður til hljóð- og myndupptöku og –flutnings 

32331000-2 Plötuspilarar 

32331100-3 Segulbandsspilarar 

32331200-4 Snælduspilarar 

32331300-5 Hljóðflutningsbúnaður 

32331500-7 Upptökutæki 

32331600-8 Tónhlaða 

32332000-9 Segulbandsupptökutæki 

32332100-0 Talritar 

32332200-1 Símsvarar 

32332300-2 Hljóðupptökutæki 

32333000-6 Myndupptökutæki eða myndflutningstæki 

32333100-7 Myndbandsupptökutæki 

32333200-8 Myndtökuvélar 
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32333300-9 Myndflutningstæki 

32333400-0 Myndbandsspilarar 

32340000-8 Hljóðnemar og hátalarar 

32341000-5 Hljóðnemar 

32342000-2 Hátalarar 

32342100-3 Heyrnartól 

32342200-4 Eyrnatól 

32342300-5 Hljóðnemar og hátalarakerfi 

32342400-6 Hljóðtæknilegur búnaður 

32342410-9 Hljóðbúnaður 

32342411-6 Smáhátalarar 

32342412-3 Hátalarar 

32342420-2 Blöndunarborð fyrir upptökuver 

32342430-5 Talþjöppunarkerfi 

32342440-8 Talhólfakerfi 

32342450-1 Hljóðritar 

32343000-9 Magnarar 

32343100-0 Heyrnartíðnimagnarar 

32343200-1 Gjallarhorn 

32344000-6 Móttökutæki fyrir þráðlaus talfjarskipti og loftskeytasendingar 

32344100-7 Ferðamóttökutæki með hringinga- og boðkerfi 

32344110-0 Kerfi til skráningar símtala 

32344200-8 Útvarpsviðtæki 

32344210-1 Fjarskiptabúnaður 

32344220-4 Símboðar 

32344230-7 Stöðvar fyrir þráðlaus fjarskipti 

32344240-0 Fjarskiptamastur 

32344250-3 Fjarskiptabúnaður 

32344260-6 Þráðlaus fjarskiptabúnaður og fjölfléttar 

32344270-9 Stjórnkerfi fyrir þráðlaus fjarskipti og síma 

32344280-2 Ferðaútvörp 

32350000-1 Hlutar til hljóm- og myndflutningstækja 

32351000-8 Fylgihlutir með hljóm- og myndflutningsbúnaði 

32351100-9 Myndvinnslubúnaður 

32351200-0 Skermar 

32351300-1 Fylgihlutir hljóðbúnaðar 

32351310-4 Hljóðsnældur 

32352000-5 Loftnet og endurkastarar 

32352100-6 Hlutar til þráðlauss fjarskipta- og ratsjárbúnaðar 

32352200-7 Varahlutir og fylgihlutir til ratsjáa 

32353000-2 Hljóðritað efni 

32353100-3 Hljómplötur 

32353200-4 Hljóðsnældur 

32354000-9 Filmuvörur 

32354100-0 Filmur notaðar við geislalækningar 
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32354110-3 Röntgenfilmur 

32354120-6 Díasófilmur 

32354200-1 Kvikmyndafilmur 

32354300-2 Ljósmyndafilmur 

32354400-3 Filmur til skyndiframköllunar 

32354500-4 Myndbandafilmur 

32354600-5 Myndbandsspólur 

32354700-6 Myndbönd 

32354800-7 Matarfilma 

32360000-4 Kallkerfi 

32400000-7 Netkerfi 

32410000-0 Staðarnet 

32411000-7 Tókanet 

32412000-4 Samskiptanet 

32412100-5 Fjarskiptanet 

32412110-8 Tenginet 

32412120-1 Innra net 

32413000-1 Samþætt net 

32413100-2 Netbeinar 

32415000-5 Íðnet 

32416000-2 Samnet (ISDN) 

32416100-3 ISDX-net 

32417000-9 Margmiðlunarnet 

32418000-6 Útvarpsnet 

32420000-3 Netbúnaður 

32421000-0 Netstrengjalagnir 

32422000-7 Íhlutir fyrir net 

32423000-4 Netöld 

32424000-1 Netgrunnvirki 

32425000-8 Netstýrikerfi 

32426000-5 Netútgáfukerfi 

32427000-2 Netkerfi 

32428000-9 Netuppfærsla 

32429000-6 Búnaður fyrir talsímanet 

32430000-6 Víðnet 

32440000-9 Fjarmælingabúnaður og endabúnaður 

32441000-6 Fjarmælingabúnaður 

32441100-7 Eftirlitsfjarmælingakerfi 

32441200-8 Fjarmælinga- og stýribúnaður 

32441300-9 Fjarvirknikerfi 

32442000-3 Endabúnaður 

32442100-4 Tengibretti 

32442200-5 Tengidósir 

32442300-6 Skjáhermar 

32442400-7 Tengiklemmuraðir 
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32500000-8 Fjarskiptabúnaður og -aðföng 

32510000-1 Þráðlaust fjarskiptakerfi 

32520000-4 Fjarskiptastrengur og fjarskiptabúnaður 

32521000-1 Fjarskiptastrengur 

32522000-8 Fjarskiptabúnaður 

32523000-5 Fjarskiptavirki 

32524000-2 Fjarskiptakerfi 

32530000-7 Búnaður til gervitunglatengdra samskipta 

32531000-4 Búnaður til samskipta um gervitungl 

32532000-1 Gervitungladiskar 

32533000-8 Gervitunglajarðstöð 

32534000-5 Gervitunglagrunnar 

32540000-0 Skiptiborð 

32541000-7 Skiptiborðsbúnaður 

32542000-4 Skiptiborðsspjöld 

32543000-1 Símaskiptiborð 

32544000-8 Búnaður til sjálfvirkra einkasímstöðva (PABX-kerfi) 

32545000-5 Sjálfvirk einkasímstöðvakerfi (PABX-kerfi) 

32546000-2 Stafrænn skiptibúnaður 

32546100-3 Stafræn skiptiborð 

32547000-9 Skiptiborð með lofttæmisrofum 

32550000-3 Símabúnaður 

32551000-0 Símastrengir og tilheyrandi búnaður 

32551100-1 Talsímatengingar 

32551200-2 Símstöðvar 

32551300-3 Höfuðheyrnartól fyrir talsíma 

32551400-4 Talsímanetkerfi 

32551500-5 Talsímastrengir 

32552000-7 Raftæki fyrir símtækni og símritun 

32552100-8 Símatæki 

32552110-1 Þráðlausir símar 

32552120-4 Neyðarsímar 

32552130-7 Almenningssímar 

32552140-0 Búnaður til símasjálfsala 

32552150-3 Símar fyrir sjónskerta 

32552160-6 Símar fyrir heyrnarskerta 

32552200-9 Fjarritar 

32552300-0 Skiptibúnaður fyrir talsíma eða ritsíma 

32552310-3 Stafrænar símstöðvar 

32552320-6 Fjölfléttar 

32552330-9 Símaskiptibúnaður 

32552400-1 Búnaður til að umbreyta merkjum á taltíðni 

32552410-4 Mótöld 

32552420-7 Tíðnibreytir 

32552430-0 Kóðunarbúnaður 
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32552500-2 Textavarpsbúnaður 

32552510-5 Myndtextaútstöðvar 

32552520-8 Búnaður fyrir sjálfvirka fjarritaþjónustu 

32552600-3 Dyrasímar 

32553000-4 Hlutar til raftækja fyrir símtækni og símritun 

32560000-6 Ljósleiðaraefni 

32561000-3 Ljósleiðaratengingar 

32562000-0 Ljósleiðarar 

32562100-1 Ljósleiðarar fyrir upplýsingaflutninga 

32562200-2 Ljósleiðarar til fjarskipta 

32562300-3 Ljósleiðarar fyrir gagnaflutninga 

32570000-9 Samskiptabúnaður 

32571000-6 Samskiptavirki 

32572000-3 Kapall fyrir samskiptabúnað 

32572100-4 Fjöllínukapall fyrir samskiptabúnað 

32572200-5 Kapall með samása rafleiðurum fyrir samskiptabúnað 

32572300-6 Kapall til sérstakra nota fyrir samskiptabúnað 

32573000-0 Samskiptastýrikerfi 

32580000-2 Gagnabúnaður 

32581000-9 Gagnasamskiptabúnaður 

32581100-0 Gagnaflutningsstrengur 

32581110-3 Fjöllínugagnaflutningsstrengur 

32581120-6 Gagnaflutningsstrengur með samása rafleiðurum 

32581130-9 Gagnaflutningsstrengur til sérstakra nota 

32581200-1 Búnaður fyrir bréfasíma 

32581210-4 Fylgi- og íhlutir fyrir bréfasíma 

32582000-6 Gagnaburðarbylgjur 

32583000-3 Gagna- og talmiðlar 

32584000-0 Gagnahlaðnir miðlar 

33000000-0 Lækningatæki, lyf og hreinlætisvörur 

33100000-1 Lækningatæki 

33110000-4 Sneiðmyndatæki til lækninga, tannlækninga og dýralækninga 

33111000-1 Röntgentæki 

33111100-2 Röntgenborð 

33111200-3 Röntgenvinnustöðvar 

33111300-4 Röntgenframköllunarvélar 

33111400-5 Röntgenskyggnitæki 

33111500-6 Tannröntgentæki 

33111600-7 Röntgenmyndatæki 

33111610-0 Segulómtæki 

33111620-3 Gammamyndavélar 

33111640-9 Hitamyndavélar 

33111650-2 Brjóstamyndatæki 

33111660-5 Beinþéttnimælar 

33111700-8 Herbergi til æðamyndatöku 
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33111710-1 Vörur til æðamyndatöku 

33111720-4 Tæki til æðamyndatöku 

33111721-1 Tæki til stafrænnar æðamyndatöku 

33111730-7 Vörur til æðaviðgerðar/æðablásturs 

33111740-0 Tæki til æðaviðgerðar/æðablásturs 

33111800-9 Röntgengreiningarkerfi 

33112000-8 Bergmáls-, úthljóðs- og dopplerómtæki 

33112100-9 Hjartsláttarskynjari 

33112200-0 Úthljóðseining 

33112300-1 Úthljóðsskannar 

33112310-4 Litaflæðissjá 

33112320-7 Dopplerbúnaður 

33112330-0 Heilaómtæki 

33112340-3 Hjartaómtæki 

33113000-5 Segulómtæki 

33113100-6 Segulómskanni 

33113110-9 Segulskannar 

33114000-2 Rófgreinar 

33115000-9 Sneiðmyndatæki 

33115100-0 Tölvusneiðmyndatæki 

33115200-1 Tölvusneiðmyndatæki (CAT) 

33120000-7 Skráningarkerfi og rannsóknartæki 

33121000-4 Skráningarkerfi fyrir langtímaferlivist 

33121100-5 Heilaritar 

33121200-6 Sindurritar 

33121300-7 Vöðvaritar 

33121400-8 Heyrnarmælar 

33121500-9 Hjartalínurit 

33122000-1 Augnlækningabúnaður 

33123000-8 Tæki til hjarta- og æðarannsókna 

33123100-9 Spennumælir 

33123200-0 Hjartalínuritar 

33123210-3 Hjartavaktarar 

33123220-6 Tæki til hjarta- og æðamyndatöku 

33123230-9 Hjartaritar 

33124000-5 Sjúkdómsgreiningar- og geislagreiningartæki og tilheyrandi rekstrarvörur 

33124100-6 Sjúkdómsgreiningartæki 

33124110-9 Sjúkdómsgreiningarkerfi 

33124120-2 Ómtæki til sjúkdómsgreininga 

33124130-5 Rekstrarvörur til nota við sjúkdómsgreiningar 

33124131-2 Greiningarstrimlar 

33124200-7 Geislagreiningartæki 

33124210-0 Rekstrarvörur til nota við geislagreiningar 

33125000-2 Þvagrannsóknartæki 

33126000-9 Tannlækningatæki 
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33127000-6 Tæki til mótefnagreininga 

33128000-3 Leysitæki til annarra nota en skurðlækninga 

33130000-0 Áhöld og tæki til tannlækninga og undirgreina 

33131000-7 Handverkfæri til tannlækninga 

33131100-8 Áhöld til tannskurðlækninga 

33131110-1 Tannlæknatangir, burstar, sárahakar og fægjar 

33131111-8 Tannlæknatangir 

33131112-5 Tannlæknaburstar 

33131113-2 Sárahakar til tannlækninga 

33131114-9 Fægjar til tannlækninga 

33131120-4 Frystiskurðlækningatæki, dýptarmælar, lyftijárn tannróta og tanngreflar 

33131121-1 Tannlæknabúnaður til frystiskurðlækninga 

33131122-8 Pokamælir til notkunar við tannlækningar 

33131123-5 Lyftijárn tannróta 

33131124-2 Tanngreflar 

33131130-7 Fingurhlífar og tangir til tannlækninga 

33131131-4 Fingurhlífar til tannlækninga 

33131132-1 Tangir til tannlækninga 

33131140-0 Tannlæknaspeglar og -snarar 

33131141-7 Tannlæknaspeglar 

33131142-4 Snarar til tannlækninga 

33131150-3 Rótarstingir, tannhreinsiáhöld og tannlæknavog 

33131151-0 Rótarstingir 

33131152-7 Tannhreinsiáhöld 

33131153-4 Tannlæknavog 

33131160-6 Skæri og hnífar til tannlækninga 

33131161-3 Skæri til tannlækninga 

33131162-0 Hnífar til tannlækninga 

33131170-9 Spaðar, griptangir og vaxtelgjur til tannlækninga 

33131171-6 Spaðar til tannlækninga 

33131172-3 Griptangir til tannlækninga 

33131173-0 Vaxtelgjur til tannlækninga 

33131200-9 Nálar fyrir seymi til nota við tannlækningar 

33131300-0 Einnota áhöld til tannlækninga 

33131400-1 Sárakanni til nota við tannlækningar 

33131500-2 Tannúrdráttartöng 

33131510-5 Tannborar 

33131600-3 Áhöld til tannfyllinga 

33132000-4 Tannplanti 

33133000-1 Mátskeiðar til nota við tannlækningar 

33134000-8 Fylgihlutir til tannholslækninga 

33135000-5 Tæki til tannréttinga 

33136000-2 Snúnings- og slípiáhöld 

33137000-9 Fylgihlutir til fyrirbyggjandi aðgerða á sviði tannheilbrigðismála 

33138000-6 Vörur fyrir gervitennur og fóðrun 
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33138100-7 Gervigómar 

33140000-3 Rekstrarvörur til tannlækninga 

33141000-0 Einnota rekstrarvörur til lækninga, nema íðefni, og blóðlyf/rekstrarvörur til blóðlækninga 

33141100-1 Sáraumbúðir, klemmur, seymi, æðabönd 

33141110-4 Sáraumbúðir 

33141111-1 Sáraumbúðir með límlagi 

33141112-8 Plástrar 

33141113-4 Sárabindi 

33141114-2 Grisjur til lækninga 

33141115-9 Vatt til lækninga 

33141116-6 Sáraumbúðapakkar 

33141117-3 Baðmull/bómull 

33141118-0 Þurrkur 

33141119-7 Grisjuþófar 

33141120-7 Klemmur, seymi, æðabönd 

33141121-4 Seymi til skurðlækninga 

33141122-1 Hefti til skurðlækninga 

33141123-8 Ílát undir oddhvassa hluti 

33141124-5 Hlífar utan um beitt og oddhvöss áhöld 

33141125-2 Efni í seymi til skurðlækninga 

33141126-9 Æðabönd 

33141127-6 Blóðstöðvandi efni 

33141128-3 Nálar fyrir seymi 

33141200-2 Holleggir 

33141210-5 Blöðruholleggir 

33141220-8 Holnálar 

33141230-1 Víkkarar 

33141240-4 Fylgihlutir með holleggjum 

33141300-3 Búnaður til bláæðarástungu, áhöld til blóðsýnatöku 

33141310-6 Sprautur 

33141320-9 Nálar til lækninga 

33141321-6 Nálar til deyfinga 

33141322-3 Æðanálar 

33141323-0 Nálar til vefjasýnatöku 

33141324-7 Nálar til himnuskilunar 

33141325-4 Fistilnálar 

33141326-1 Nálar til nota við geislalækningar 

33141327-8 Nálar með loftstraumi 

33141328-5 Nálar til utanbastsdeyfingar 

33141329-2 Legvatnsnálar 

33141400-4 Vírklippur og skurðhnífar (bistoury), skurðstofuhanskar 

33141410-7 Vírklippur og skurðhnífar (bistoury) 

33141411-4 Einjárnungar og blöð 

33141420-0 Hanskar til skurðlækninga 

33141500-5 Rekstrarvörur til blóðlækninga 
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33141510-8 Blóðafurðir 

33141520-1 Efni, unnin úr blóðvökva 

33141530-4 Blóðstorkuefni 

33141540-7 Albúmín 

33141550-0 Heparín (blóðstorkutálmi) 

33141560-3 Líffæri manna 

33141570-6 Mannsblóð 

33141580-9 Dýrablóð 

33141600-6 Söfnunarílát og -pokar, fráveitubúnaður og samstæður 

33141610-9 Söfnunarpokar 

33141613-0 Blóðpokar 

33141614-7 Blóðvökvapokar 

33141615-4 Þvagpokar 

33141620-2 Læknisfræðileg sett 

33141621-9 Lausheldnisett 

33141622-6 Pakkar til forvarna gegn alnæmissmitun 

33141623-3 Fyrstuhjálparkassar 

33141624-0 Inngjafarbúnaður 

33141625-7 Greiningarbúnaður 

33141626-4 Skömmtunarbúnaður 

33141630-5 Blóðvökvasíur 

33141640-8 Kerar 

33141641-5 Kannar 

33141642-2 Fylgihlutir með kerum 

33141700-7 Stoð- og hjálpartæki 

33141710-0 Hækjur 

33141720-3 Gönguhjálpartæki 

33141730-6 Kragar 

33141740-9 Bæklunarskór 

33141750-2 Gerviliðamót 

33141760-5 Spelkur 

33141770-8 Hlutir til að gera að brotum, naglar og plötur 

33141800-8 Rekstrarvörur til tannlækninga 

33141810-1 Tannfyllingarefni 

33141820-4 Tennur 

33141821-1 Postulínstennur 

33141822-8 Akrýltennur 

33141830-7 Sementsgrunnur 

33141840-0 Blóðstöðvandi efni til nota við tannlækningar 

33141850-3 Tannhirðuvörur 

33141900-9 Blóðbíldar 

33150000-6 Tæki fyrir geislameðferð, aflmeðferð, raflækningar og sjúkraþjálfun 

33151000-3 Búnaður og tæki til geislalækninga 

33151100-4 Tækjabúnaður til gammameðferðar 

33151200-5 Tækjabúnaður til röntgenmeðferðar 

 



Nr. 64/654  18.11.2010 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

 

CPV-kóði Lýsing 

33151300-6 Rófritar 

33151400-7 Vörur til geislameðferðar 

33152000-0 Hitakassar 

33153000-7 Nýrnasteinbrjótar 

33154000-4 Búnaður til aflmeðferðar 

33155000-1 Búnaður til sjúkraþjálfunar 

33156000-8 Búnaður til sálfræðilegra prófana 

33157000-5 Búnaður til súrefnismeðferðar og annar búnaður til öndunarhjálpar 

33157100-6 Grímur fyrir lofttegundir til nota við lækningar 

33157110-9 Súrefnisgrímur 

33157200-7 Súrefnisbúnaður 

33157300-8 Súrefnistjöld 

33157400-9 Öndunarbúnaður til lækninga 

33157500-0 Háþrýstiklefar 

33157700-2 Rakagjafarhylki fyrir súrefnisgjöf 

33157800-3 Búnaður til súrefnisgjafar 

33157810-6 Búnaður til súrefnismeðferðar 

33158000-2 Meðferð sem byggist á notkun rafmagns, rafsegulmagns eða vélræns afls 

33158100-3 Rafseguleining 

33158200-4 Búnaður til raflækninga 

33158210-7 Búnaður til örvunar 

33158300-5 Búnaður til lækninga sem byggist á notkun útfjólublárra geisla 

33158400-6 Búnaður til aflmeðferðar 

33158500-7 Búnaður til lækninga sem byggist á notkun innrauðra geisla 

33159000-9 Kerfi á sviði klínískrar efnafræði 

33160000-9 Skurðaðgerðartækni 

33161000-6 Rafskurðartæki 

33162000-3 Tæki og búnaður fyrir skurðstofur 

33162100-4 Búnaður fyrir skurðstofur 

33162200-5 Tæki fyrir skurðstofur 

33163000-0 Tjöld til notkunar við lækningar 

33164000-7 Kviðarholssjá 

33164100-8 Leggangasjá 

33165000-4 Tæki til frystiskurðlækninga og kuldameðferðar 

33166000-1 Búnaður til húðsjúkdómalækninga 

33167000-8 Skurðstofulampar 

33168000-5 Búnaður til holsjárskoðunar og speglunar og holsjáraðgerða 

33168100-6 Holsjár/speglunartæki 

33169000-2 Tæki til skurðlækninga 

33169100-3 Leysitæki til skurðlækninga 

33169200-4 Körfur undir skurðlæknistæki 

33169300-5 Bakkar undir skurðlæknistæki 

33169400-6 Ílát undir skurðlæknistæki 

33169500-7 Kerfi til að rekja feril og slóð í skurðlækningum 

33170000-2 Svæfingar og deyfingar og endurlífgun 
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33171000-9 Tæki og áhöld til svæfingar og deyfingar og endurlífgunar 

33171100-0 Tæki til svæfingar og deyfingar 

33171110-3 Svæfingargrímur 

33171200-1 Tæki til endurlífgunar 

33171210-4 Endurlífgunargrímur 

33171300-2 Sett til utanbastsdeyfingar 

33172000-6 Búnaður til að svæfa og deyfa og endurlífga 

33172100-7 Svæfingar- og deyfingarbúnaður 

33172200-8 Endurlífgunarbúnaður 

33180000-5 Starfrænn stuðningur 

33181000-2 Búnaður til stuðnings nýrnastarfsemi 

33181100-3 Blóðskilunartæki 

33181200-4 Skilunarsíur 

33181300-5 Vöktunarbúnaður fyrir einstaklinga í blóðskilun 

33181400-6 Búnaður til blóðskilunar fyrir marga sjúklinga 

33181500-7 Vörur til að meðhöndla nýrnasjúklinga 

33181510-0 Skilvökvi 

33181520-3 Vörur til skilunarmeðferðar 

33182000-9 Búnaður til stuðnings hjartastarfsemi 

33182100-0 Hjartastuðtæki 

33182200-1 Hjartaörvunartæki 

33182210-4 Gangráður 

33182220-7 Hjartalokur 

33182230-0 Slegill 

33182240-3 Hlutar og fylgihlutir fyrir gangráða 

33182241-0 Rafhlöður fyrir gangráða 

33182300-2 Búnaður til hjartaskurðaðgerða 

33182400-3 Röntgentæki til hjartarannsókna 

33183000-6 Hjálpartæki til bæklunarlækninga 

33183100-7 Ígræði til bæklunarlækninga 

33183200-8 Gerviliðir og gervibein 

33183300-9 Búnaður til beinspengingar 

33184000-3 Gervilíffæri og gervihlutir fyrir líkamann 

33184100-4 Ígræði til skurðlækninga 

33184200-5 Gervibúnaður í æðar 

33184300-6 Gervihlutir fyrir hjarta 

33184400-7 Brjóstaígræði 

33184410-0 Innvortis brjóstaígræði 

33184420-3 Útvortis brjóstaígræði 

33184500-8 Gervibúnaður í kransæðar 

33184600-9 Gerviaugu 

33185000-0 Heyrnartæki 

33185100-1 Hlutar og fylgihlutir fyrir heyrnartæki 

33185200-2 Kuðungsígræði 

33185300-3 Ígræði til háls-, nef- og eyrnalækninga 
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33185400-4 Gervibarkakýli 

33186000-7 Hjarta- og lungnavél 

33186100-8 Gervilunga 

33186200-9 Blóð- og vökvahitarar 

33190000-8 Ýmiss konar búnaður og vörur til lækninga 

33191000-5 Búnaður sem er notaður til dauðhreinsunar, sótthreinsunar og hreinsunar 

33191100-6 Dauðhreinsunartæki 

33191110-9 Gufusæfar 

33192000-2 Húsgögn, til notkunar við lækningar 

33192100-3 Rúm, til notkunar við lækningar 

33192110-6 Rúm fyrir bæklunarsjúklinga 

33192120-9 Sjúkrahúsrúm 

33192130-2 Rafknúin rúm 

33192140-5 Legubekkir til geðlækninga 

33192150-8 Meðferðarrúm 

33192160-1 Sjúkrabörur 

33192200-4 Borð notuð við lækningar 

33192210-7 Borð notuð við læknisrannsóknir 

33192230-3 Skurðarborð 

33192300-5 Húsgögn notuð við lækningar, önnur en rúm og borð 

33192310-8 Búnaður til strekkingar eða upphengingar fyrir sjúkrahúsrúm 

33192320-1 Festingar fyrir þvagflöskur 

33192330-4 Búnaður til blóðinngjafar 

33192340-7 Húsgögn fyrir skurðstofur, önnur en borð 

33192350-0 Skápur undir læknisfræðilega ræktun 

33192400-6 Tannlæknavinnustöðvar 

33192410-9 Tannlæknastólar 

33192500-7 Tilraunaglös 

33192600-8 Lyftibúnaður á sviði heilsugæslu 

33193000-9 Farartæki fyrir fatlaða, hjólastólar og tilheyrandi búnaður 

33193100-0 Farartæki fyrir fatlaða og hjólastólar 

33193110-3 Farartæki fyrir fatlaða 

33193120-6 Hjólastólar 

33193121-3 Rafknúnir hjólastólar 

33193200-1 Hlutar og fylgihlutir til farartækja fyrir fatlaða og hjólastóla 

33193210-4 Hlutar og fylgihlutir til farartækja fyrir fatlaða 

33193211-1 Hreyflar fyrir farartæki fatlaðra 

33193212-8 Stýrisbúnaður fyrir farartæki fatlaðra 

33193213-5 Stjórnbúnaður fyrir farartæki fatlaðra 

33193214-2 Undirvagnar fyrir farartæki fatlaðra 

33193220-7 Hlutar og fylgihlutir fyrir hjólastóla 

33193221-4 Sessur og púðar í hjólastóla 

33193222-1 Grindur hjólastóla 

33193223-8 Hjólastólasæti 

33193224-5 Hjól á hjólastóla 
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33193225-2 Hjólbarðar undir hjólastóla 

33194000-6 Tæki og áhöld til blóðinngjafar og innrennslis 

33194100-7 Tæki og áhöld til innrennslis 

33194110-0 Innrennslisdæla 

33194120-3 Innrennslisbirgðir 

33194200-8 Tæki og áhöld til blóðinngjafar 

33194210-1 Tæki til blóðinngjafar 

33194220-4 Vörur til blóðinngjafar 

33195000-3 Vöktunarkerfi fyrir sjúklinga 

33195100-4 Vaktarar/lífsmarkavaktarar 

33195110-7 Öndunarvaktarar 

33195200-5 Móðurstöð vöktunarkerfis 

33196000-0 Hjálpartæki til lækninga 

33196100-1 Hjálpartæki fyrir aldraða 

33196200-2 Hjálpartæki fyrir fatlaða 

33197000-7 Tölvubúnaður til lækninga 

33198000-4 Sjúkrahúsvörur úr pappír 

33198100-5 Grisjuþófi (kompressa) úr pappír 

33198200-6 Dauðhreinsaðar skjóður eða sárabindi úr pappír 

33199000-1 Fatnaður starfsfólks sjúkrahúsa 

33600000-6 Lyf 

33610000-9 Meltingarfæra- og efnaskiptalyf 

33611000-6 Lyf gegn sýrutengdum sjúkdómum 

33612000-3 Lyf við maga- og garnasjúkdómum 

33613000-0 Hægðalyf 

33614000-7 Stemmandi lyf gegn niðurgangi, bólgu- og sýkingareyðandi þarmalyf 

33615000-4 Lyf við sykursýki 

33615100-5 Insúlín 

33616000-1 Vítamín 

33616100-2 Forvítamín 

33617000-8 Steinefni 

33620000-2 Blóðlyf, hjarta- og æðalyf 

33621000-9 Blóðlyf 

33621100-0 Segavarnarlyf 

33621200-1 Blæðingalyf 

33621300-2 Blóðleysislyf 

33621400-3 Blóðvökvalíki og gegnflæðislausnir 

33622000-6 Hjarta- og æðalyf 

33622100-7 Hjartasjúkdómalyf 

33622200-8 Blóðþrýstingslækkandi lyf 

33622300-9 Þvagræsilyf 

33622400-0 Æðaverndandi lyf 

33622500-1 Gyllinæðarlyf til staðbundinnar notkunar 

33622600-2 Beta blokkar 

33622700-3 Kalsíumgangalokar 
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33622800-4 Lyf með verkun á renínangíótensínkerfið 

33630000-5 Húð-, vöðva- og beinalyf 

33631000-2 Húðlyf 

33631100-3 Sveppalyf við húðsjúkdómum 

33631110-6 Salisýlsýra 

33631200-4 Mýkjandi og húðverndandi lyf 

33631300-5 Psoriasislyf 

33631400-6 Sýklalyf við húðsjúkdómum 

33631500-7 Barksterar og blöndur í húðlyf 

33631600-8 Sýklaeyðandi og sýklaheftandi lyf og efni 

33631700-9 Lyf við bólum 

33632000-9 Vöðva- og beinalyf 

33632100-0 Bólgueyðandi lyf og gigtarlyf 

33632200-1 Vöðvaslakandi lyf 

33632300-2 Þvagsýrugigtarlyf 

33640000-8 Þvagfæralyf, kvensjúkdómalyf og hormónalyf 

33641000-5 Þvagfæralyf, kvensjúkdómalyf og kynhormónar 

33641100-6 Lyf við sýkingum í kynfærum kvenna 

33641200-7 Önnur kvensjúkdómalyf 

33641300-8 Kynhormónar og lyf, sem hafa mótandi áhrif á kynfæri 

33641400-9 Getnaðarvarnir 

33641410-2 Getnaðarvarnir til inntöku 

33641420-5 Getnaðarvarnalyf 

33642000-2 Hormónalyf önnur en kynhormón 

33642100-3 Hormónar heiladinguls og undirstúku og hliðstæður 

33642200-4 Barksterar til almennrar verkunar 

33642300-5 Skjaldkirtilslyf 

33650000-1 Almenn sýkingalyf til almennrar verkunar, bóluefni, æxlishemjandi lyf og lyf til 
ónæmistemprunar 

33651000-8 Almenn sýkingalyf til almennrar verkunar og bóluefni 

33651100-9 Sýklalyf til almennrar verkunar 

33651200-0 Sveppalyf til almennrar verkunar 

33651300-1 Lyf gegn Mycobacteriaceae-tegundum 

33651400-2 Veirusýkingalyf til almennrar verkunar 

33651500-3 Ónæmissermi og ónæmisglóbúlín 

33651510-6 Mótsermi 

33651520-9 Ónæmisglóbúlín 

33651600-4 Bóluefni 

33651610-7 Bóluefni gegn barnaveiki, kíghósta og stífkrampa 

33651620-0 Bóluefni gegn barnaveiki og stífkrampa 

33651630-3 Berklabóluefni (þurrkað) 

33651640-6 Bóluefni gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum 

33651650-9 Bóluefni gegn taugaveiki 

33651660-2 Bóluefni gegn inflúensu 

33651670-5 Bóluefni gegn mænusótt 

33651680-8 Bóluefni gegn lifrarbólgu B 
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33651690-1 Bóluefni til dýralækninga 

33652000-5 Æxlishemjandi lyf og lyf til ónæmistemprunar 

33652100-6 Æxlishemjandi lyf 

33652200-7 Lyf með verkun á innkirtla 

33652300-8 Lyf til ónæmisbælingar 

33660000-4 Tauga- og geðlyf og augn- og eyrnalyf 

33661000-1 Tauga- og geðlyf 

33661100-2 Svæfinga- og deyfilyf 

33661200-3 Kvalastillandi lyf 

33661300-4 Flogaveikilyf 

33661400-5 Lyf við parkinsonssjúkdómi 

33661500-6 Geðlyf 

33661600-7 Geðdeyfðarlyf 

33661700-8 Önnur tauga- og geðlyf 

33662000-8 Augn- og eyrnalyf 

33662100-9 Lyf til augnlækninga 

33670000-7 Öndunarfæralyf 

33673000-8 Lyf gegn teppusjúkdómum í öndunarvegi 

33674000-5 Hósta- og kveflyf 

33675000-2 Ofnæmislyf til almennrar verkunar 

33680000-0 Lyfjavörur 

33681000-7 Túttur, geirvörtuhlífar og áþekkar vörur fyrir börn 

33682000-4 Gúmmíflísar 

33683000-1 Höggvarar úr gúmmíi 

33690000-3 Ýmis lyf 

33691000-0 Sníklaeyðandi efni, skordýraeitur og fæliefni 

33691100-1 Frumdýraeyðandi lyf 

33691200-2 Ormalyf 

33691300-3 Útsníklalyf, þ.m.t. kláðamaurseyðir, skordýraeitur og fæliefni 

33692000-7 Lyfjalausnir 

33692100-8 Innrennslislausnir 

33692200-9 Næringarefni gefin með innspýtingu eða innrennsli 

33692210-2 Næringarlausnir gefnar með innspýtingu eða innrennsli 

33692300-0 Næringarefni til inntöku 

33692400-1 Gegnflæðislausnir 

33692500-2 Stungulyfslausnir 

33692510-5 Vökvar sem eru gefnir í bláæð 

33692600-3 Galenskar lausnir 

33692700-4 Glúkósalausnir 

33692800-5 Himnuskilunarlausnir 

33693000-4 Aðrar lækningavörur 

33693100-5 Eiturefni 

33693200-6 Staðgönguefni nikótíns 

33693300-7 Meðferð á fíkn 

33694000-1 Efni til sjúkdómsgreininga 
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33695000-8 Allar aðrar vörur sem ekki eru notaðar í lækningaskyni 

33696000-5 Prófefni og skuggaefni 

33696100-6 Prófefni til blóðflokkunar 

33696200-7 Prófefni til nota við blóðprófanir 

33696300-8 Efnafræðileg prófefni 

33696400-9 Samsætuprófefni 

33696500-0 Prófefni til notkunar á rannsóknarstofum 

33696600-1 Prófefni til rafdráttar 

33696700-2 Þvagfærafræðileg prófefni 

33696800-3 Skuggaefni notuð við röntgengreiningu 

33697000-2 Lækningavörur, að undanskildum rekstrarvörum sem eru notaðar til tannlækninga 

33697100-3 Innhellingarblöndur 

33697110-6 Beinmyndunarsement 

33698000-9 Klínískar vörur 

33698100-0 Örveruræktir 

33698200-1 Kirtlar og seyti þeirra 

33698300-2 Pektínefni 

33700000-7 Vörur til persónulegrar umhirðu 

33710000-0 Ilmvötn, snyrtivörur og smokkar 

33711000-7 Ilmvötn og snyrtivörur 

33711100-8 Steinkvatn 

33711110-1 Lykteyðir (deodorants) 

33711120-4 Svitavörn (antiperspirants) 

33711130-7 Kölnarvatn 

33711140-0 Ilmefni 

33711150-3 Rósavatn 

33711200-9 Förðunarvörur 

33711300-0 Hand- eða fótsnyrtivörur 

33711400-1 Fegrunarvörur 

33711410-4 Baðmullarpinnar 

33711420-7 Förðunarsett 

33711430-0 Einnota þurrkur 

33711440-3 Varasalvi 

33711450-6 Húðflúr 

33711500-2 Húðverndarvörur 

33711510-5 Sólarvarnarvörur 

33711520-8 Baðgel 

33711530-1 Sturtuhettur 

33711540-4 Krem og fljótandi krem 

33711600-3 Vörur fyrir hár og umhirðu þess 

33711610-6 Hárþvottalögur 

33711620-9 Greiður 

33711630-2 Hárkollur 

33711640-5 Snyrtiveski 

33711700-4 Vörur til munn- eða tannhirðu 
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33711710-7 Tannburstar 

33711720-0 Tannkrem 

33711730-3 Tannstönglar 

33711740-6 Munnskol 

33711750-9 Munnúðar 

33711760-2 Tannþráður 

33711770-5 Snuð 

33711780-8 Töflur til að hreinsa gervigóma 

33711790-1 Tannlækningasett 

33711800-5 Áhöld til nota við rakstur 

33711810-8 Raksápur 

33711900-6 Sápa 

33712000-4 Smokkar 

33713000-1 Fótsnyrtivörur 

33720000-3 Rakhnífar og handsnyrti- eða fótsnyrtisett 

33721000-0 Rakhnífar 

33721100-1 Rakblöð 

33721200-2 Rakvélar 

33722000-7 Hand- eða fótsnyrtisett 

33722100-8 Handsnyrtisett 

33722110-1 Handsnyrtibúnaður 

33722200-9 Fótsnyrtisett 

33722210-2 Fótsnyrtibúnaður 

33722300-0 Hárspennur 

33730000-6 Augnsnyrtivörur og sjóngler til leiðréttingar 

33731000-3 Snertilinsur 

33731100-4 Sjóngler til leiðréttingar 

33731110-7 Gerviaugasteinn 

33731120-0 Gleraugnalinsur 

33732000-0 Vökvi fyrir snertilinsur 

33733000-7 Sólgleraugu 

33734000-4 Gleraugu 

33734100-5 Rammar og umgjarðir fyrir gleraugu 

33734200-6 Gler í gleraugu 

33735000-1 Hlífðargleraugu með hliðarvörn 

33735100-2 Hlífðargleraugu 

33735200-3 Rammar og umgjarðir fyrir hlífðargleraugu 

33740000-9 Snyrtivörur fyrir hendur og neglur 

33741000-6 Handsnyrtivörur 

33741100-7 Handhreinsiefni 

33741200-8 Hand- eða húðkrem 

33741300-9 Sótthreinsiefni fyrir hendur 

33742000-3 Naglasnyrtivörur 

33742100-4 Naglaklippur 

33742200-5 Naglalakk 
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33750000-2 Vörur til umönnunar ungbarna 

33751000-9 Einnota bleyjur 

33752000-6 Leppur til nota við brjóstagjöf 

33760000-5 Salernispappír, vasaklútar, handklæði og servíettur 

33761000-2 Salernispappír 

33762000-9 Pappírsvasaklútar 

33763000-6 Pappírshandklæði 

33764000-3 Pappírsservíettur 

33770000-8 Pappír til hreinlætisnota 

33771000-5 Hreinlætisvörur úr pappír 

33771100-6 Dömubindi eða tíðatappar 

33771200-7 Bleiufóður úr pappír 

33772000-2 Einnota pappírsvörur 

33790000-4 Glervara fyrir rannsóknarstofur og til hreinlætisnota og í tengslum við lyf 

33791000-1 Glervara til hreinlætisnota 

33792000-8 Glervara til nota í tengslum við lyf 

33793000-5 Glervara fyrir rannsóknarstofur 

33900000-9 Búnaður og vörur til krufninga og fyrir líkhús 

33910000-2 Búnaður og vörur til meinafræðilegra krufninga 

33911000-9 Skæri til nota við líkskurð 

33912000-6 Áhaldasett til nota við líkskurð 

33912100-7 Líkskurðartangir 

33913000-3 Kannar til að finna byssukúlur við líkskurð 

33914000-0 Tvinni, nálar eða skurðarklemmur við krufningu 

33914100-1 Tvinni til krufninga 

33914200-2 Nálar til nota við krufningar 

33914300-3 Skurðarklemmur til nota við krufningar 

33915000-7 Æðaleiðarar við líkskurð 

33916000-4 Sagarblöð eða fylgihlutir við líkskurð 

33916100-5 Líkskurðarsagir 

33917000-1 Krufningarborð eða undirlag 

33918000-8 Töskur undir skurðlækningatæki eða fylgihluti við krufningar 

33919000-5 Tækjahólkar undir skurðlækningatæki eða fylgihluti við krufningar 

33920000-5 Líkskurðarbúnaður og fylgihlutir 

33921000-2 Tæki til að safna saman beinasalla 

33922000-9 Líkpokar 

33923000-6 Búnaður sem höfuð hvílir á við krufningu, borðplötur eða hangandi vogir til notkunar við líkskurð 

33923100-7 Búnaður sem höfuð hvílir á við krufningu 

33923200-8 Líkskurðarborðplötur 

33923300-9 Hangandi vogir til notkunar við líkskurð 

33924000-3 Smitvarnasett við líkskurð 

33925000-0 Auðkenningarmerki eða úlnliðsbönd við krufningu 

33926000-7 Sogtæki eða slöngur til að taka við vökva við líkskurð 

33927000-4 Endaþarmsmælar til nota eftir dauða 

33928000-1 Búnaður til að rétta úr fingrum eftir dauða 
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33929000-8 Sett til vöðvabyggingar í líkum 

33930000-8 Húsgögn til nota við líkskurð 

33931000-5 Vinnustöðvar eða fylgihlutir við forstig líkskurðar 

33932000-2 Líkskurðarvaskar eða fylgihlutir 

33933000-9 Líkskurðarborð eða fylgihlutir 

33933100-0 Líkskurðarborð 

33934000-6 Krufningarborð eða fylgihlutir 

33935000-3 Krufningarborð eða fylgihlutir fyrir dýr 

33936000-0 Vinnustöðvar eða fylgihlutir við líksmurningu 

33937000-7 Líkskurðarvinnustöðvar með vökvasogi eða fylgihlutir 

33940000-1 Búnaður og tæki til að flytja og geyma lík 

33941000-8 Geymsluhillur undir lík 

33942000-5 Kassar til að flytja lík 

33943000-2 Krossarmalyftuvagnar undir lík 

33944000-9 Kæli- eða frystiskápar undir lík 

33945000-6 Kæliherbergi í líkhúsum 

33946000-3 Líkskurðarkerrur 

33947000-0 Bakkar undir lík 

33948000-7 Lyftarar eða flutningatæki fyrir lík 

33949000-4 Ílát til líkflutninga 

33950000-4 Búnaður og aðföng fyrir klíníska réttarlæknisfræði 

33951000-1 Efni til að taka för af fingrum eða öðrum líkamshlutum eftir dauða. 

33952000-8 Flutningatæki og aukabúnaður til flutninga 

33953000-5 Áhöld eða aðföng til blóðgreiningar eftir dauða 

33954000-2 Sett til að safna líffræðilegum sönnunargögnum 

33960000-7 Búnaður og aðföng til líksmurninga 

33961000-4 Sprautur til holrúmsfyllinga við líksmurningu 

33962000-1 Leiðslur til að tæma æðar við líksmurningu 

33963000-8 Vökvar eða efnameðhöndlun við líksmurningu 

33964000-5 Innsprautunarleiðslur fyrir líksmurningu 

33965000-2 Vaskar eða aðföng við líksmurningu 

33966000-9 Líksmurningarsett 

33967000-6 Innsprautunarnálar fyrir líksmurningu 

33968000-3 Augnhettur 

33970000-0 Líkhúsbúnaður og -aðföng 

33971000-7 Fatnaður til nota í líkhúsum 

33972000-4 Líkpokasett 

33973000-1 Líkpokar 

33974000-8 Sogtæki til nota í líkhúsum 

33975000-5 Hersluefni til nota í líkhúsum 

34000000-7 Flutningatæki og aukabúnaður til flutninga 

34100000-8 Vélknúin ökutæki 

34110000-1 Fólksbílar 

34111000-8 Langbakar og stallbakar 

34111100-9 Langbakar 
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34111200-0 Stallbakar 

34113000-2 Fjórhjóladrifið ökutæki 

34113100-3 Jeppar 

34113200-4 Torfæruökutæki 

34113300-5 Torfærutæki 

34114000-9 Sérstök ökutæki 

34114100-0 Ökutæki til neyðaraksturs 

34114110-3 Björgunarökutæki 

34114120-6 Ökutæki bráðatækna 

34114121-3 Sjúkrabifreiðar 

34114122-0 Ökutæki til sjúkraflutninga 

34114200-1 Lögreglubifreiðar 

34114210-4 Ökutæki til flutninga á föngum 

34114300-2 Ökutæki sem eru notuð í velferðarþjónustu 

34114400-3 Smárútur 

34115000-6 Aðrar fólksbifreiðar 

34115200-8 Vélknúin ökutæki til flutnings á færri en tíu farþegum 

34115300-9 Notuð ökutæki til vöruflutninga 

34120000-4 Vélknúin ökutæki til flutnings á tíu farþegum eða fleiri 

34121000-1 Hópbifreiðar og langferðabifreiðar 

34121100-2 Almenningsvagnar 

34121200-3 Liðskiptar hópbifreiðar 

34121300-4 Tveggja hæða hópbifreiðar 

34121400-5 Lággólfsvagnar 

34121500-6 Langferðabifreiðar 

34130000-7 Vélknúin ökutæki til vöruflutninga 

34131000-4 Pallbílar 

34132000-1 Vélsleðar 

34133000-8 Liðskiptar sendi- eða vörubifreiðar 

34133100-9 Tankbifreiðar 

34133110-2 Olíuflutningabifreiðar 

34134000-5 Vörubifreiðar með föstum palli og vörubifreiðar með sturtupalli 

34134100-6 Vörubifreiðar með föstum palli 

34134200-7 Vörubifreið með sturtupalli 

34136000-9 Sendibifreiðar 

34136100-0 Lítil sendibifreið 

34136200-1 Sendibifreið með heilli yfirbyggingu 

34137000-6 Notuð ökutæki til vöruflutninga 

34138000-3 Dráttarbifreiðar 

34139000-0 Undirvagnar 

34139100-1 Undirvagnar með stýrishúsi 

34139200-2 Undirvagnar með yfirbyggingu 

34139300-3 Fullgerðir undirvagnar 

34140000-0 Stór, vélknúin ökutæki 

34142000-4 Krana- og námubifreiðar 
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34142100-5 Vörubifreiðar með lyftanlegum palli 

34142200-6 Hjólaskóflur 

34142300-7 Námuökutæki 

34143000-1 Ökutæki til viðhalds að vetrarlagi 

34144000-8 Vélknúin ökutæki til sérstakra nota 

34144100-9 Borkranabifreiðar 

34144200-0 Ökutæki, ætluð til neyðarþjónustu 

34144210-3 Ökutæki fyrir slökkvilið 

34144211-0 Stigabifreiðar með snúanlegum stigum 

34144212-7 Slökkvibifreiðar með vatnsgeymi 

34144213-4 Dælubifreiðar 

34144220-6 Dráttarbifreiðar 

34144300-1 Færanlegar brýr 

34144400-2 Ökutæki til vegavinnu 

34144410-5 Ökutæki til hreinsunar niðurfalla 

34144420-8 Saltdreifarar 

34144430-1 Götusópar 

34144431-8 Götusópar með sogbúnaði 

34144440-4 Ökutæki til að dreifa sandi 

34144450-7 Ökutæki til að dreifa saltpækli/sprautubílar 

34144500-3 Ökutæki fyrir sorp- og skólphreinsun 

34144510-6 Ökutæki fyrir sorphreinsun 

34144511-3 Sorpbifreiðar 

34144512-0 Sorpbifreiðar með þjöppunarbúnaði 

34144520-9 Tankbifreiðar fyrir skólpdælingu 

34144700-5 Ökutæki til sérstakra nota 

34144710-8 Hjólaskóflur 

34144730-4 Eldsneytisvagnar fyrir flugvélar 

34144740-7 Dráttartæki fyrir flugvélar 

34144750-0 Farmflutningstæki fyrir flugvélar 

34144751-7 Klofberar 

34144760-3 Bókasafnsbifreiðar 

34144800-6 Húsvagnar 

34144900-7 Rafbifreiðar 

34144910-0 Rafmagnsstrætisvagnar 

34150000-3 Hermar 

34151000-0 Ökuhermar 

34152000-7 Þjálfunarhermar 

34200000-9 Yfirbyggingar bifreiða og eftirvagna 

34210000-2 Yfirbyggingar bifreiða 

34211000-9 Yfirbyggingar hópbifreiða, sjúkrabifreiða og vörubifreiða 

34211100-9 Yfirbyggingar hópbifreiða 

34211200-9 Yfirbyggingar sjúkrabifreiða 

34211300-9 Yfirbyggingar vörubifreiða 
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34220000-5 Eftirvagnar, festivagnar og flutningsgámar 

34221000-2 Flutningsgeymar til sérstakra nota 

34221100-3 Færanlegar björgunareiningar 

34221200-4 Færanlegar einingar til neyðarhjálpar 

34221300-5 Einingar til notkunar við efnaslys 

34223000-6 Eftirvagnar og festivagnar 

34223100-7 Festivagnar 

34223200-8 Tankvagnar 

34223300-9 Eftirvagnar 

34223310-2 Eftirvagnar til almennra nota 

34223320-5 Hestaflutningakerrur 

34223330-8 Færanlegar einingar á eftirvögnum 

34223340-1 Eftirvagnar fyrir tankbifreiðar 

34223350-4 Eftirvagnar með snúanlegum stigum. 

34223360-7 Eldsneytiseftirvagnar með dælu 

34223370-0 Eftirvagnar með sturtupalli 

34223400-0 Eftirvagnar og festivagnar til íbúðar eða ferðalaga 

34224000-3 Hlutar eftirvagna, festivagna og annarra ökutækja 

34224100-4 Hlutar eftirvagna og festivagna 

34224200-5 Hlutar annarra farartækja 

34300000-0 Hlutar og fylgihlutir fyrir ökutæki og hreyfla þeirra 

34310000-3 Hreyflar og hlutar hreyfla 

34311000-0 Hreyflar 

34311100-1 Brunahreyflar fyrir vélknúin ökutæki og bifhjól 

34311110-4 Hreyflar með neistakveikju 

34311120-7 Þjöppukveikjuhreyflar 

34312000-7 Hlutar hreyfla 

34312100-8 Viftureimar 

34312200-9 Kerti 

34312300-0 Vatnskassar ökutækja 

34312400-1 Stimplar 

34312500-2 Þétti 

34312600-3 Færibönd úr gúmmíi 

34312700-4 Belti fyrir drifbúnað úr gúmmíi 

34320000-6 Vélrænir varahlutir nema hreyflar og hlutar hreyfla 

34321000-3 Ásar og gírkassar 

34321100-4 Ásar 

34321200-5 Gírkassar 

34322000-0 Hemlar og hemlahlutar 

34322100-1 Hemlabúnaður 

34322200-2 Diskahemlar 

34322300-3 Hemlaborðar 

34322400-4 Hemlaklossar 

34322500-5 Hemlaskór 

34324000-4 Hjól, hlutar og fylgihlutir 
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34324100-5 Hjólastillingarbúnaður 

34325000-1 Hljóðkútar og útblástursrör 

34325100-2 Hljóðkútar  

34325200-3 Útblástursrör 

34326000-8 Tjakkar, tengsli og tilheyrandi hlutar 

34326100-9 Tengsli og tilheyrandi hlutar 

34326200-0 Tjakkar fyrir ökutæki 

34327000-5 Stýrishjól, stýrisstangir og stýrisvélar 

34327100-6 Stýrishjól 

34327200-7 Stýrisstangir og stýrisvélar 

34328000-2 Prófbekkir, samstæður fyrir breytingar á ökutækjum og öryggisbelti 

34328100-3 Prófbekkir 

34328200-4 Samstæður fyrir breytingar á ökutækjum 

34328300-5 Öryggisbelti 

34330000-9 Varahlutir fyrir vörubifreiðar, sendibifreiðar og fólksbifreiðar 

34350000-5 Hjólbarðar undir ökutæki til léttrar notkunar og til þungaflutninga 

34351000-2 Hjólbarðar undir ökutæki til léttrar notkunar 

34351100-3 Hjólbarðar undir bifreiðar 

34352000-9 Slitþolnir hjólbarðar 

34352100-0 Hjólbarðar undir vörubifreiðar 

34352200-1 Hjólbarðar undir hópbifreiðar 

34352300-2 Hjólbarðar til notkunar í landbúnaði 

34360000-8 Sæti í flugvélar 

34370000-1 Sæti í ökutæki 

34390000-7 Fylgihlutir fyrir dráttarvélar 

34400000-1 Bifhjól, reiðhjól og hliðarvagnar 

34410000-4 Bifhjól 

34411000-1 Hlutar og fylgihlutir bifhjóla 

34411100-2 Hliðarvagnar bifhjóla 

34411110-5 Hlutar og fylgihlutir fyrir hliðarvagna bifhjóla 

34411200-3 Hjólbarðar undir bifhjól 

34420000-7 Létt bifhjól og reiðhjól með hjálparvél 

34421000-7 Létt bifhjól 

34422000-7 Reiðhjól með hjálparvél 

34430000-0 Reiðhjól 

34431000-7 Reiðhjól án vélar 

34432000-4 Hlutar og fylgihlutir fyrir reiðhjól 

34432100-5 Hjólbarðar undir reiðhjól 

34500000-2 Skip og bátar 

34510000-5 Skip 

34511100-3 Eftirlitsskip á sjó 

34512000-9 Skip og svipuð för til fólks- eða vöruflutninga 

34512100-0 Ferjubátar 

34512200-1 Skemmtiferðaskip 

34512300-2 Búlkaskip 
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34512400-3 Flutningaskip 

34512500-4 Vöruflutningaskip 

34512600-5 Gámaskip 

34512700-6 Ekjuskip 

34512800-7 Tankskip 

34512900-8 Bifreiðaflutningaskip 

34512950-3 Kæliskip 

34513000-6 Fiskiskip, björgunarskip og önnur sérhæfð skip 

34513100-7 Fiskiskip 

34513150-2 Verksmiðjuskip 

34513200-8 Dráttarbátar 

34513250-3 Dýpkunarskip 

34513300-9 Flotkvíar, til hafsiglinga 

34513350-4 Skip, notuð við köfun 

34513400-0 Flotkranar 

34513450-5 Olíu- og gasvinnsluskip 

34513500-1 Skip til skjálftarannsókna 

34513550-6 Rannsóknaskip 

34513600-2 Skip til mengunareftirlits 

34513650-7 Slökkviskip 

34513700-3 Björgunarskip 

34513750-8 Vitaskip 

34514000-3 Fljótandi eða sökkvanlegir bor- eða framleiðslupallar 

34514100-4 Borskip 

34514200-5 Borpallar með lyftibúnaði 

34514300-6 Borpallar 

34514400-7 Fljótandi borpallar 

34514500-8 Fljótandi framleiðslustöð 

34514600-9 Hálfsökkvanlegir pallar 

34514700-0 Færanlegir pallar 

34514800-1 Grunnsævispallar 

34514900-2 Borpallar 

34515000-0 Fljótandi mannvirki 

34515100-1 Leiðarbaujur 

34515200-2 Uppblásanlegir flekar 

34516000-7 Fríholt 

34520000-8 Bátar 

34521000-5 Sérhæfðir bátar 

34521100-6 Eftirlitsbátar 

34521200-7 Tollgæslubátar 

34521300-8 Löggæslubátar 

34521400-9 Björgunarbátar 

34522000-2 Skemmti- og lystibátar 

34522100-3 Seglbátar 

34522150-8 Tveggja botna seglbátar 
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34522200-4 Björgunarjullur 

34522250-9 Jullur 

34522300-5 Smábátar 

34522350-0 Jullur úr trefjaplasti 

34522400-6 Jullur úr hálfsveigjanlegu efni 

34522450-1 Uppblásanleg för 

34522500-7 Gúmbátar 

34522550-2 Kanóar 

34522600-8 Árabátar 

34522700-9 Hjólabátar 

34600000-3 Eimreiðar, vagnar og tilheyrandi hlutar fyrir járnbrautir og sporbrautir 

34610000-6 Eimreiðar og kolavagnar 

34611000-3 Eimreiðar 

34612000-0 Kolavagnar og kláfar 

34612100-1 Kolavagnar 

34612200-2 Kláfar 

34620000-9 Járnbrautarvagnar 

34621000-6 Viðhalds- eða þjónustuvagnar fyrir járnbrautir og vöruflutningavagnar fyrir járnbrautir 

34621100-7 Vöruflutningavagnar fyrir járnbrautir 

34621200-8 Viðhalds- eða þjónustuvagnar fyrir járnbrautir 

34622000-3 Farþegavagnar fyrir járnbrautir og sporbrautir og rafknúnir strætisvagnar 

34622100-4 Farþegavagnar fyrir sporbrautir 

34622200-5 Farþegavagnar fyrir járnbrautir 

34622300-6 Rafknúnir strætisvagnar 

34622400-7 Járnbrautarvagnar 

34622500-8 Farangursvagnar og sérhæfðir vagnar 

34630000-2 Hlutar fyrir eimreiðar eða vagna fyrir járnbrautir eða sporbrautir, umferðarstjórnbúnaður fyrir 
járnbrautir 

34631000-9 Hlutar fyrir eimreiðar eða járnbrautarvagna 

34631100-0 Gegnheil hjól 

34631200-1 Högghlífar og tengsli 

34631300-2 Sæti í járnbrautarvagna 

34631400-3 Hjólásar og hjól og aðrir hlutar fyrir eimreiðar eða járnbrautarvagna 

34632000-6 Umferðarstjórnbúnaður fyrir járnbrautir 

34632100-7 Vélrænar merkjasendingar 

34632200-8 Rafmerkjabúnaður fyrir járnbrautir 

34632300-9 Rafbúnaður fyrir járnbrautir 

34640000-5 Hlutar vélknúinna ökutækja 

34700000-4 Loftför og geimför 

34710000-7 Þyrlur, flugvélar, geimför og önnur vélknúin loftför 

34711000-4 Þyrlur og flugvélar 

34711100-5 Flugvélar 

34711110-8 Fastvængjaloftför 

34711200-6 Ómönnuð loftför 

34711300-7 Mönnuð loftför 
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34711400-8 Sérhæfð loftför 

34711500-9 Þyrlur 

34712000-1 Geimför, gervihnettir og skotvagnar fyrir geimför 

34712100-2 Geimför 

34712200-3 Gervihnettir 

34712300-4 Skotbúnaður fyrir geimför 

34720000-0 Loftbelgir, loftskip og önnur vélarlaus loftför 

34721000-7 Svifflugur 

34721100-8 Svifdrekar 

34722000-4 Loftbelgir og loftskip 

34722100-5 Loftbelgir 

34722200-6 Loftskip 

34730000-3 Hlutar til loftfara, geimfara og þyrlna 

34731000-0 Hlutar loftfara 

34731100-1 Hreyflar loftfara 

34731200-2 Þotuhreyflar 

34731300-3 Skrúfuþotuhverflar 

34731400-4 Strókhreyflar 

34731500-5 Hlutar til hreyfla loftfara 

34731600-6 Hlutar til þotuhreyfla eða skrúfuþotuhverfla 

34731700-7 Hlutar til þyrlna 

34731800-8 Hjólbarðar undir loftför 

34740000-6 Búnaður í loftför eða geimför, þjálfar, hermar og tilheyrandi hlutar 

34741000-3 Búnaður í loftför 

34741100-4 Flugtaksbúnaður fyrir loftför 

34741200-5 Slöngvikerfi fyrir loftför 

34741300-6 Fangbúnaður á þilfari 

34741400-7 Flughermar 

34741500-8 Flugþjálfar á jörðu niðri 

34741600-9 Pokar fyrir flugveika 

34900000-6 Ýmiss konar flutningatæki og varahlutir 

34910000-9 Hestakerrur eða kerrur dregnar með handafli og önnur óvélknúin farartæki, farangursvagnar og 
ýmiss konar varahlutir 

34911000-6 Hestakerrur eða kerrur dregnar af handafli og önnur óvélknúin farartæki 

34911100-7 Handdregnir flutningavagnar 

34912000-3 Farangursvagnar 

34912100-4 Barnakerrur 

34913000-0 Ýmiss konar varahlutir 

34913100-1 Notaðir hjólbarðar 

34913200-2 Sólaðir hjólbarðar 

34913300-3 Aurbretti 

34913400-4 Klukkur fyrir ökutæki 

34913500-5 Læsingar fyrir ökutæki 

34913510-8 Hjólalásar 

34913600-6 Skipsskrúfur 
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34913700-7 Stigar á ökutækjum sem notuð eru við slökkvistörf 

34913800-8 Akkeri 

34920000-2 Búnaður við vegi 

34921000-9 Vélar til vegaviðgerða 

34921100-0 Götusópar 

34921200-1 Flugbrautarsópar 

34922000-6 Vélar til vegamerkinga 

34922100-7 Efni til að merkja yfirborð vega 

34922110-0 Glerperlur til að merkja yfirborð vega 

34923000-3 Vegaumferðarstjórnbúnaður 

34924000-0 Breytileg merkjaskilti 

34926000-4 Stjórnbúnaður fyrir bílastæði 

34927000-1 Búnaður til að innheimta vegatoll 

34927100-2 Salt til að setja á götur og vegi 

34928000-8 Búnaður við vegi 

34928100-9 Árekstrarvarnir 

34928110-2 Akbrautarsteinar 

34928120-5 Hlutar til akbrautarsteina 

34928200-0 Girðingar 

34928210-3 Tréstikur 

34928220-6 Hlutar til girðinga 

34928230-9 Hljóðmön 

34928300-1 Vegrið 

34928310-4 Öryggisgirðing 

34928320-7 Handrið 

34928330-0 Snjóflóðavarnir 

34928340-3 Snjógirðingar 

34928400-2 Búnaður í þéttbýli 

34928410-5 Vegstikur 

34928420-8 Viðvörunarljós á vegum 

34928430-1 Vegvitar 

34928440-4 Biðstöðvaskilti 

34928450-7 Umferðarkeilur með ljósum 

34928460-0 Umferðarkeilur 

34928470-3 Skilti 

34928471-0 Skiltaefni 

34928472-7 Skiltastólpar 

34928480-6 Gámar og tunnur undir úrgang og sorp 

34928500-3 Búnaður til götulýsingar 

34928510-6 Götuljósastaurar 

34928520-9 Ljósastaurar 

34928530-2 Götuljós 

34929000-5 Efni til þjóðvegagerðar 

34930000-5 Búnaður um borð í skipum 

34931000-2 Búnaður í höfnum 
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34931100-3 Bryggjumannvirki 

34931200-4 Landgöngubrýr um borð í skip 

34931300-5 Landgöngustigar um borð í skip 

34931400-6 Stjórnpallshermar 

34931500-7 Eftirlitsbúnaður með umferð á sjó 

34932000-9 Ratsjár 

34933000-6 Siglingabúnaður 

34934000-3 Skrúfublöð 

34940000-8 Járnbrautarbúnaður 

34941000-5 Teinar og fylgihlutir 

34941100-6 Stangir 

34941200-7 Brautarteinar 

34941300-8 Sporvagnsteinar 

34941500-0 Krosshausar 

34941600-1 Brautartengi 

34941800-3 Skiptispor fyrir járnbrautir 

34942000-2 Merkjabúnaður 

34942100-3 Merkjastaurar 

34942200-4 Merkjakassar 

34943000-9 Vöktunarkerfi fyrir lestar 

34944000-6 Hitunarkerfi fyrir skiptispor 

34945000-3 Búnaður til að raða brautum í beina línu 

34946000-0 Byggingarefni og aðföng í járnbrautarteina 

34946100-1 Byggingarefni fyrir járnbrautarteina 

34946110-4 Teinar 

34946120-7 Efni fyrir járnbrautir 

34946121-4 Tengispangir og undirstöðuplötur 

34946122-1 Leiðiteinar 

34946200-2 Byggingarefni fyrir járnbrautir 

34946210-5 Straumleiðandi teinar 

34946220-8 Skiptiblöð, tengispor, trjónustangir og skiptistykki 

34946221-5 Skiptiblöð 

34946222-2 Tengispor 

34946223-9 Trjónustangir 

34946224-6 Skiptistykki 

34946230-1 Teinagrip, teinastangir og festiplötur 

34946231-8 Teinagrip 

34946232-5 Teinastangir og festiplötur 

34946240-4 Teinafestingar og festingafleygar 

34947000-7 Þverbitar undir brautarteina og hlutar til þeirra 

34947100-8 Þverbitar undir brautarteina 

34947200-9 Hlutar til þverbita 

34950000-1 Álagsberandi búnaður 

34951000-8 Aðgangspallar 

34951200-0 Seyrumeðhöndlunarbúnaður 
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34951300-1 Seyruþurrkunarstöð 

34952000-5 Vökvaknúnar pallalyftur 

34953000-2 Skábrautir 

34953100-3 Skábrautir fyrir ferjur 

34953300-5 Göngubrýr fyrir farþega 

34954000-9 Áfyllingarpallar 

34955000-6 Flotkvíar 

34955100-7 Fljótandi geymslueiningar 

34960000-4 Flugvallabúnaður 

34961000-1 Farangursmeðhöndlunarkerfi 

34961100-2 Búnaður til að meðhöndla farangur 

34962000-8 Búnaður sem tengist flugumferðarstjórn 

34962100-9 Búnaður í flugturnum 

34962200-0 Flugumferðarstjórn 

34962210-3 Hermitækni fyrir flugumferðarstjórn 

34962220-6 Flugumferðarstjórnarkerfi 

34962230-9 Þjálfun í flugumferðarstjórn 

34963000-5 Blindlendingarkerfi (ILS) 

34964000-2 Metrabylgjuradíóvitar með hringgeisla, af Doppler-gerð (DVOR) 

34965000-9 Fjarlægðarmæliviti (DME) 

34966000-6 Útvarpsmiðunarstöð og hringviti 

34966100-7 Útvarpsmiðunarstöð (RDF) 

34966200-8 Hringviti (NDB) 

34967000-3 Fjarskiptakerfi fyrir flugvelli (COM) 

34968000-0 Eftirlits- og lýsingarkerfi fyrir flugvelli 

34968100-1 Eftirlitskerfi fyrir flugvelli (SUR) 

34968200-2 Lýsingarkerfi fyrir flugvelli (PAPI) 

34969000-7 Landgöngubrýr og -stigar fyrir flugfarþega 

34969100-8 Landgöngubrýr fyrir flugfarþega 

34969200-9 Landgöngustigar fyrir flugfarþega 

34970000-7 Umferðarvöktunarbúnaður 

34971000-4 Myndavélabúnaður til hraðaksturseftirlits 

34972000-1 Kerfi til að mæla umferðarflæði 

34980000-0 Farmiðar 

34990000-3 Eftirlits-, öryggis-, merkja- og ljósabúnaður 

34991000-0 Vinnuljós til nota utandyra 

34992000-7 Skilti og upplýst skilti 

34992100-8 Upplýst umferðarskilti 

34992200-9 Umferðarskilti 

34992300-0 Götuskilti 

34993000-4 Veglýsing 

34993100-5 Gangalýsing 

34994000-1 Lýsing til leiðsagnar og upplýsingar fyrir skip 

34994100-2 Lýsing til leiðsagnar og upplýsingar á ám 

34995000-8 Lýsing til leiðsagnar og upplýsingar loftfara 
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34996000-5 Stjórn-, öryggis- eða merkjabúnaður fyrir vegi 

34996100-6 Umferðarljós 

34996200-7 Stjórn-, öryggis- eða merkjabúnaður fyrir skipgengar vatnaleiðir 

34996300-8 Stjórn-, öryggis- eða merkjabúnaður fyrir bílastæði 

34997000-2 Stjórn-, öryggis- eða merkjabúnaður fyrir flugvelli 

34997100-3 Ferðritar 

34997200-4 Lýsing á flugvöllum 

34997210-7 Flugbrautarljós 

34998000-9 Stjórn-, öryggis- eða merkjabúnaður fyrir hafnarmannvirki 

34999000-6 Merkjavakar, merkjagreinar fyrir loftnet og rafhúðunarvélar 

34999100-7 Merkjavakar 

34999200-8 Merkjagreinar fyrir loftnet 

34999300-9 Rafhúðunarvélar 

34999400-0 Smækkuð líkön 

34999410-3 Smækkuð líkön af loftförum 

34999420-6 Smækkuð líkön af bátum 

35000000-4 Öryggis-, slökkvi-, lögreglu- og varnarmálabúnaður 

35100000-5 Neyðar- og öryggisbúnaður 

35110000-8 Slökkvi-, björgunar- og öryggisbúnaður 

35111000-5 Slökkvibúnaður 

35111100-6 Öndunarbúnaður notaður við slökkvistörf 

35111200-7 Slökkviefni 

35111300-8 Slökkvitæki 

35111310-1 Froðufyllingar 

35111320-4 Handslökkvitæki 

35111400-9 Búnaður til björgunar í eldsvoða 

35111500-0 Kæfikerfi 

35111510-3 Handverkfæri til að kæfa eld 

35111520-6 Froða eða lík efnasambönd til að kæfa eld 

35112000-2 Björgunar- og neyðarbúnaður 

35112100-3 Brúður til neyðaræfinga 

35112200-4 Neyðarsturta 

35112300-5 Augnsturta 

35113000-9 Öryggisbúnaður 

35113100-0 Öryggisbúnaður fyrir athafnasvæði 

35113110-0 Varnarkerfi fyrir kjarnakljúfa 

35113200-1 Búnaður til að verjast kjarnorku-, lífefna-, efna- og geislunaráhrifum 

35113210-4 Búnaður til að auka kjarnorkuöryggi 

35113300-2 Öryggismannvirki 

35113400-3 Hlífðarföt og öryggisfatnaður 

35113410-6 Lífefna- og efnahlífðarfatnaður 

35113420-9 Kjarnorku- og geislunarvarnaklæðnaður 

35113430-2 Öryggisvesti 

35113440-5 Vesti með endurskinsmerkjum 

35113450-8 Hlífðarfrakkar og -slár 
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35113460-1 Hlífðarsokkar eða sokkavörur 

35113470-4 Hlífðarskyrtur eða -buxur 

35113480-7 Úlnliðsbönd til hlífðar 

35113490-0 Hlífðarsloppur 

35120000-1 Eftirlits- og öryggiskerfi og -búnaður 

35121000-8 Öryggisbúnaður 

35121100-9 Hljóðgjafar 

35121200-0 Nemi til að greina falsaða peninga 

35121300-1 Öryggisfylgihlutir 

35121400-2 Öryggispokar 

35121500-3 Innsigli 

35121600-4 Merkimiðar 

35121700-5 Viðvörunarbúnaður 

35121800-6 Kúptir öryggisspeglar 

35121900-7 Ratsjárnemar 

35123000-2 Búnaður til að greina athafnasvæði 

35123100-3 Segulkortakerfi 

35123200-4 Búnaður til að skrá sveigjanlegan vinnutíma 

35123300-5 Tímavörslukerfi 

35123400-6 Persónumerki 

35123500-7 Myndbandaauðkenniskerfi 

35124000-9 Málmleitartæki 

35125000-6 Eftirlitskerfi 

35125100-7 Nemar 

35125110-0 Líftölfræðilegir nemar 

35125200-8 Tímastjórnkerfi eða stimpilklukka 

35125300-2 Öryggismyndavélar 

35126000-3 Skönnunarbúnaður fyrir strikamerki 

35200000-6 Búnaður fyrir lögreglumenn 

35210000-9 Skotmörk fyrir skotæfingar 

35220000-2 Búnaður til að aftra óeirðum 

35221000-9 Vatnsbyssur 

35230000-5 Handjárn 

35240000-8 Sírenur 

35250000-1 Fæliefni gegn árásum hunda 

35260000-4 Lögreglumerki 

35261000-1 Upplýsingatöflur 

35261100-2 Merkjatöflur með breytilegum skilaboðum 

35262000-8 Merkjabúnaður til umferðarstjórnunar á gatnamótum 

35300000-7 Vopn, skotfæri og hlutar sem tengjast þeim 

35310000-0 Ýmiss konar vopn 

35311000-7 Sverð, höggsverð, byssustingir og lensur 

35311100-8 Sverð 

35311200-9 Höggsverð 

35311300-0 Byssustingir 
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35311400-1 Lensur 

35312000-4 Gasbyssur 

35320000-3 Skotvopn 

35321000-0 Létt skotvopn 

35321100-1 Skammbyssur 

35321200-2 Rifflar 

35321300-3 Vélbyssur 

35322000-7 Fallbyssur 

35322100-8 Loftvarnabyssur 

35322200-9 Fallbyssur knúnar eigin vélarafli 

35322300-0 Dregnar fallbyssur 

35322400-1 Sprengjuvörpur 

35322500-2 Howitzer-fallbyssur 

35330000-6 Skotfæri 

35331000-3 Skotfæri fyrir skotvopn og hernað 

35331100-4 Byssukúlur 

35331200-5 Fallbyssuskot 

35331300-3 Handsprengjur 

35331400-7 Jarðsprengjur 

35331500-8 Skothylki 

35332000-0 Skotfæri fyrir flota 

35332100-1 Tundurskeyti 

35332200-2 Tundurdufl 

35333000-7 Skotfæri til lofthernaðar 

35333100-8 Sprengjur 

35333200-9 Eldflaugar 

35340000-9 Hlutar til skotvopna og skotfæra 

35341000-6 Hlutar til léttra skotvopna 

35341100-7 Fylgihlutir úr bronsblöndu (gunmetal) 

35342000-3 Hlutar til eldflaugaskotsbúnaðar 

35343000-0 Hlutar til sprengjuvarpa 

35400000-8 Hernaðarökutæki og tilheyrandi hlutar 

35410000-1 Brynvarin ökutæki til hernaðar 

35411000-8 Skriðdrekar 

35411100-9 Stórir skriðdrekar 

35411200-0 Léttir skriðdrekar 

35412000-5 Brynvarin stríðsökutæki 

35412100-6 Stríðsvagnar fótgönguliðs 

35412200-7 Brynvarin farartæki til að flytja hermenn 

35412300-8 Brynvarin farartæki til vopnaflutninga 

35412400-9 Ökutæki til könnunar og eftirlits 

35412500-0 Ökutæki yfirmanna í her og til samráðs 

35420000-4 Hlutar til hernaðarökutækja 

35421000-1 Varahlutir í hernaðarökutæki 

35421100-2 Hreyflar og hlutar til hreyfla í hernaðarökutæki 
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35422000-8 Rafeinda- og rafmagnsvarahlutir í hernaðarökutæki 

35500000-9 Herskip og tilheyrandi hlutar 

35510000-2 Herskip 

35511000-9 Herskip önnur en kafbátar 

35511100-0 Flugmóðurskip 

35511200-1 Tundurspillar og freigátur 

35511300-2 Korvettur og eftirlitsbátar 

35511400-3 För og skip til nota jafnt á landi og í vatni 

35512000-6 Kafbátar 

35512100-7 Kjarnorkuknúinn kafbátur búinn langdrægum flugskeytum 

35512200-8 Kjarnorkuknúinn árásarkafbátur 

35512300-9 Dísilknúnir árásarkafbátur 

35512400-0 Ómönnuð farartæki undir vatnsyfirborði 

35513000-3 Skip fyrir tundurduflahernað og hjálparskip 

35513100-4 Skip til að leita uppi og slæða tundurdufl 

35513200-5 Aukaskip til rannsókna 

35513300-6 Aukaskip til að safna trúnaðargögnum 

35513400-7 Aukaskip: Sjúkrahússkip, farmskip, tankskip og ekjuskip 

35520000-5 Hlutar til herskipa 

35521000-2 Skrokkar og vélarvarahlutir herskipa 

35521100-3 Vélar og hlutar til véla í herskip 

35522000-9 Rafeinda- og rafmagnsvarahlutir í herskip 

35600000-0 Loftför, flugskeyti og geimför til hernaðar 

35610000-3 Loftför til hernaðar 

35611100-1 Orrustuvélar 

35611200-2 Orrustuvélar/sprengjuárásarvélar 

35611300-3 Sprengjuflugvélar 

35611400-4 Flugvélar til herflutninga 

35611500-5 Flugvélar til þjálfunar 

35611600-6 Flugvélar til eftirlits á sjó 

35611700-7 Tankflugvélar 

35611800-8 Njósnaflugvélar 

35612100-8 Þyrlur til árása 

35612200-9 Þyrlur til kafbátaárása 

35612300-0 Þyrlur til stuðnings 

35612400-1 Þyrlur til að flytja hergögn 

35612500-2 Leitar- og björgunarþyrlur 

35613000-4 Ómönnuð loftför 

35613100-5 Ómönnuð loftför til hernaðarárása 

35620000-6 Flugskeyti 

35621000-3 Langdræg flugskeyti 

35621100-4 Langdræg flugskeyti til að granda eldflaugum 

35621200-5 Álfu-eldflaugar 

35621300-6 Eldflaugar skotið úr kafbátum 

35621400-7 Meðaldrægar eldflaugar 
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35622000-0 Hefðbundin flugskeyti 

35622100-1 Flugskeyti skotið úr lofti gegn skotmörkum í lofti 

35622200-2 Flugskeyti úr lofti gegn skotmörkum á jörðu 

35622300-3 Flugskeyti til að granda skipum 

35622400-4 Eldflaugar til að granda kafbátum 

35622500-5 Skammdræg flugskeyti til að granda eldflaugum 

35622600-6 Stýrð flugskeyti til að granda skriðdrekum 

35622700-7 Flugskeyti af jörðu gegn skotmörkum í lofti 

35623000-7 Stýriflaugar 

35623100-8 Stýriflaugar sem skotið er úr lofti, af jörðu eða sjó 

35630000-9 Geimför til hernaðar 

35631000-6 Gervihnettir til hernaðar 

35631100-7 Gervihnettir til upplýsingamiðlunar 

35631200-8 Eftirlitsgervihnettir 

35631300-9 Leiðsögugervihnettir 

35640000-2 Hlutar til hernaðarlegs loft- og geimfarabúnaðar 

35641000-9 Varahlutir í hernaðarlegan loft- og geimfarabúnað, bæði hvað varðar grind og vél 

35641100-0 Hreyflar og hlutar til hreyfla í hernaðarlegan loft- og geimfarabúnað 

35642000-7 Rafeinda- og rafmagnsvarahlutir í hernaðarlegan loft- og geimfarabúnað 

35700000-1 Rafræn kerfi til hernaðar 

35710000-4 Stjórnunar-, eftirlits-, upplýsinga- og tölvukerfi 

35711000-1 Stjórnunar-, eftirlits- og upplýsingakerfi 

35712000-8 Aðferðastjórnunar-, eftirlits- og upplýsingakerfi 

35720000-7 Upplýsingar, eftirlit, markhittni og njósnir 

35721000-4 Rafræn upplýsingakerfi 

35722000-1 Ratsjá 

35723000-8 Loftvarnarratsjá 

35730000-0 Rafræn hernaðarkerfi og gagnráðstafanir 

35740000-3 Bardagahermar 

35800000-2 Einstaklings- og stuðningsbúnaður 

35810000-5 Einstaklingsbúnaður 

35811100-3 Slökkviliðsbúningar 

35811200-4 Lögreglubúningar 

35811300-5 Hermannabúningar 

35812000-9 Orrustubúningar 

35812100-0 Jakkar í felulitum 

35812200-1 Orrustuklæðnaður 

35812300-2 Orrustuútbúnaður 

35813000-6 Hermannahjálmar 

35813100-7 Hjálmahlífar 

35814000-3 Grímur fyrir lofttegundir 

35815000-0 Skotheldur fatnaður 

35815100-1 Skotheld vesti 

35820000-8 Stuðningsbúnaður 

35821000-5 Fánar 
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35821100-6 Fánastöng 

37000000-8 Hljóðfæri, íþróttavörur, leikir, leikföng, handverk, listvörur og fylgihlutir 

37300000-1 Hljóðfæri og hlutar til þeirra 

37310000-4 Hljóðfæri 

37311000-1 Hljómborðshljóðfæri 

37311100-2 Píanó 

37311200-3 Dragspil 

37311300-4 Orgel 

37311400-5 Selestur 

37312000-8 Málmblásturshljóðfæri 

37312100-9 Trompetar 

37312200-0 Básúnur 

37312300-1 Súsafónar 

37312400-2 Saxófónar 

37312500-3 Flautur 

37312600-4 Horn 

37312700-5 Saxhorn 

37312800-6 Mellófónar 

37312900-7 Althorn, barítónhorn, flygilhorn og frönsk horn 

37312910-0 Althorn 

37312920-3 Barítónhorn 

37312930-6 Flygilhorn 

37312940-9 Franskt horn 

37313000-5 Strengjahljóðfæri 

37313100-6 Sembalar 

37313200-7 Klavíkord 

37313300-8 Gítarar 

37313400-9 Fiðlur 

37313500-0 Hörpur 

37313600-1 Banjó 

37313700-2 Mandólín 

37313800-3 Selló 

37313900-4 Kontrabassar 

37314000-2 Blásturshljóðfæri 

37314100-3 Klarínettur 

37314200-4 Óbó 

37314300-5 Kornettur og flautur 

37314310-8 Kornettur 

37314320-1 Flautur 

37314400-6 Pikkólóflautur 

37314500-7 Sekkjapípur 

37314600-8 Munnhörpur 

37314700-9 Kazoo (lítið blásturshljóðfæri) 

37314800-0 Ensk horn 
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37314900-1 Okkarínur 

37315000-9 Hljóðfæri með rafmögnurum 

37315100-0 Hljóðgervlar 

37316000-6 Slagverkshljóðfæri 

37316100-7 Málmgjöll 

37316200-8 Bjöllur (hljóðfæri) 

37316300-9 Tambúrínur 

37316400-0 Handsmellur (taktsmellur) 

37316500-1 Trommur 

37316600-2 Sílófónar 

37316700-3 Víbrafónar 

37320000-7 Hlutar og fylgihlutir til hljóðfæra 

37321000-4 Fylgihlutir til hljóðfæra 

37321100-5 Taktmælar 

37321200-6 Reyrblöð 

37321300-7 Fylgihlutir til strengjahljóðfæra 

37321400-8 Strengir eða ásláttarneglur í hljóðfæri 

37321500-9 Fylgihlutir með ásláttarhljóðfærum 

37321600-0 Pokar, kassar eða fylgihlutir með hljóðfærum 

37321700-1 Statíf undir hljóðfæri eða nótnastatíf 

37322000-1 Hlutar til hljóðfæra 

37322100-2 Stillipinnar 

37322200-3 Spiladósir eða gangverk 

37322300-4 Munnstykki 

37322400-5 Demparar 

37322500-6 Tónkvíslar 

37322600-7 Tónsprotar stjórnanda 

37322700-8 Púðar fyrir pikkólóflautur 

37400000-2 Íþróttavörur og -búnaður 

37410000-5 Búnaður fyrir útiíþróttir 

37411000-2 Búnaður fyrir vetraríþróttir 

37411100-3 Búnaður fyrir skíði og snjóbretti 

37411110-6 Skíðaskór 

37411120-9 Skíði 

37411130-2 Skíðastafir 

37411140-5 Bindingar 

37411150-8 Snjóbretti 

37411160-1 Skíðafatnaður 

37411200-4 Búnaður fyrir skauta og íshokkí 

37411210-7 Íshokkípökkar 

37411220-0 Skautar 

37411230-3 Íshokkíkylfur 

37411300-5 Heimskautafatnaður og -búnaður 

37412000-9 Búnaður fyrir vatnaíþróttir 

37412100-0 Sjóskíði 
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37412200-1 Búnaður til að kafa og snorkla 

37412210-4 Flotjafnarar 

37412220-7 Köfunargeymar 

37412230-0 Eftirlitsaðilar með köfun 

37412240-3 Köfunartæki eða -fylgihlutir 

37412241-0 Öndunarbúnaður notaður við köfun 

37412242-7 Köfunarbúningar 

37412243-4 Björgunarbúningar 

37412250-6 Grímur, blöðkur eða snorklur 

37412260-9 Blautbúningar 

37412270-2 Þurrbúningar 

37412300-2 Búnaður og fylgihlutir fyrir brimbrettabrun og sund 

37412310-5 Sjóbretti, hnjábretti eða búgíbretti 

37412320-8 Seglbrettabúnaður 

37412330-1 Brimbretti 

37412340-4 Sundgleraugu eða -uggar 

37412350-7 Sjóskíðabúnaður 

37413000-6 Veiði- eða fiskveiðivörur 

37413100-7 Veiðiútbúnaður 

37413110-0 Veiðistangir 

37413120-3 Fiskilína 

37413130-6 Veiðihjól 

37413140-9 Agn 

37413150-2 Beita 

37413160-5 Sökkur 

37413200-8 Veiðivörur 

37413210-1 Tálflautur 

37413220-4 Tálbeitur 

37413230-7 Leirdúfukastarar 

37413240-0 Byssuhlaup 

37414000-3 Viðlegubúnaður 

37414100-4 Svefnundirlag 

37414200-5 Kælibox 

37414300-6 Tjaldviðgerðarsett 

37414600-9 Eldunartæki í útilegum og undir beru lofti 

37414700-0 Kælir fyrir drykkjarvörur 

37414800-1 Viðlagabúningar 

37415000-0 Frjálsíþróttabúnaður 

37416000-7 Tómstundabúnaður 

37420000-8 Fimleikabúnaður 

37421000-5 Fimleikamottur 

37422000-2 Fimleikastangir eða -slár 

37422100-3 Fimleikastangir 

37422200-4 Fimleikaslár 

37423000-9 Fimleikakaðlar, -gjarðir eða klifurbúnaður og fylgihlutir 
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37423100-0 Fimleikakaðlar 

37423200-1 Fimleikagjarðir 

37423300-2 Fylgihlutir með klifurbúnaði í fimleikum 

37424000-6 Fimleikastökkbúnaður 

37425000-3 Trampólín til fimleika 

37426000-0 Jafnvægisbúnaður 

37430000-1 Búnaður til hnefaleika 

37431000-8 Hringur fyrir hnefaleika 

37432000-5 Æfingapoki fyrir hnefaleika 

37433000-2 Hnefaleikahanskar 

37440000-4 Heilsuræktarbúnaður 

37441000-1 Búnaður fyrir loftháðar æfingar 

37441100-2 Göngu- og hlaupabretti 

37441200-3 Stigvélar 

37441300-4 Kyrrstæð æfingahjól 

37441400-5 Róðrarvélar 

37441500-6 Sippubönd 

37441600-7 Trampólín til æfinga 

37441700-8 Æfingaboltar 

37441800-9 Búnaður fyrir pallaþolfimi 

37441900-0 Fjölþjálfar 

37442000-8 Búnaður fyrir þyngdar- og styrktaræfingar 

37442100-8 Handlóð 

37442200-8 Lyftingastöng með lóðum 

37442300-8 Vöðvaæfingatæki fyrir neðri og efri hluta líkamans 

37442310-4 Vöðvaæfingatæki fyrir neðri hluta líkamans 

37442320-7 Vöðvaæfingatæki fyrir efri hluta líkamans 

37442400-8 Lyftingabekkir eða grindur 

37442500-8 Æfingalóð 

37442600-8 Pílates-vélar 

37442700-8 Búnaður til að styrkja grip 

37442800-8 Æfingabönd og -slöngur 

37442810-9 Æfingabönd 

37442820-2 Æfingaslöngur 

37442900-8 Alhliða æfingavélar 

37450000-7 Íþróttabúnaður fyrir opin svæði og velli 

37451000-4 Búnaður fyrir iðkun íþrótta á opnum svæðum 

37451100-5 Hafnaboltar 

37451110-8 Veggir eða girðingar um hafnaboltavelli 

37451120-1 Hafnir í hafnabolta 

37451130-4 Hafnaboltakylfur 

37451140-7 Hjálpartæki til að slá hafnabolta 

37451150-0 Hafnaboltahanskar 

37451160-3 Hlífðarbúnaður í hafnabolta eða mjúkbolta 

37451200-6 Búnaður fyrir grashokkí 

 



18.11.2010  Nr. 64/683 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

CPV-kóði Lýsing 

37451210-9 Grashokkíboltar 

37451220-2 Grashokkíkylfur 

37451300-7 Boltar fyrir bandarískan fótbolta 

37451310-0 Viðnámssleðar í bandarískum fótbolta 

37451320-3 Spyrnu-té í bandarískum fótbolta 

37451330-6 Gervileikmenn til að tækla í bandarískum fótbolta 

37451340-9 Búnaður fyrir fánabolta 

37451400-8 Lacrosse-boltar 

37451500-9 Lacrosse-kylfur 

37451600-0 Vélar til að gefa upp bolta 

37451700-1 Fótboltar 

37451710-4 Búnaður til að strika fótboltavelli 

37451720-7 Hlífðarbúnaður í fótbolta 

37451730-0 Hjálpartæki við fótboltaæfingar 

37451800-2 Mjúkboltar 

37451810-5 Mjúkboltakylfur 

37451820-8 Mjúkboltahanskar 

37451900-3 Handboltar 

37451920-9 Handboltabúnaður fyrir skóla 

37452000-1 Íþróttabúnaður fyrir veggtennis og vallarleiki 

37452100-2 Badmintonbúnaður 

37452110-5 Badmintonboltar eða -fjaðraboltar 

37452120-8 Badmintonspaðar 

37452200-3 Körfuboltar 

37452210-6 Fullgerð spilakerfi fyrir körfubolta 

37452300-4 Hlífðarbúnaður fyrir innihokkí 

37452400-5 Veggtennisboltar, -grip og -bönd 

37452410-8 Veggtennisboltar 

37452420-1 Veggtennisgrip 

37452430-4 Veggtennisbönd 

37452500-6 Veggtennisspaðar 

37452600-7 Skvassbúnaður 

37452610-0 Skvassboltar 

37452620-3 Skvassspaðar 

37452700-8 Tennisbúnaður 

37452710-1 Tennisboltar 

37452720-4 Búnaður fyrir tennisvelli 

37452730-7 Tennisspaðar 

37452740-0 Æfingabúnaður fyrir tennis 

37452800-9 Tjóðurboltar og staurar 

37452810-2 Tjóðurboltar 

37452820-5 Staurar fyrir tjóðurbolta 

37452900-0 Blakboltar 

37452910-3 Blaksúlur í fimleikasali 

37452920-6 Geymsla fyrir blakbolta eða -net 
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37453000-8 Búnaður fyrir frjálsar íþróttir 

37453100-9 Spjót 

37453200-0 Rár í hástökki 

37453300-1 Kringlur 

37453400-2 Kúlur fyrir kúluvarp 

37453500-3 Stangir fyrir stangarstökk 

37453600-4 Grindur (fyrir grindahlaup) 

37453700-5 Kylfur 

37460000-0 Búnaður fyrir skot- og borðleiki 

37461000-7 Borðleikir og búnaður til þeirra 

37461100-8 Borð og fylgihlutir fyrir þythokkí 

37461200-9 Boltar í fótboltaspil 

37461210-2 Varamenn í fótboltaspili 

37461220-5 Borð fyrir fótboltaspil 

37461300-0 Pool-kjuðar 

37461400-1 Búnaður fyrir skriðkólf 

37461500-2 Borðtennisborð 

37461510-5 Borðtenniskúlur 

37461520-8 Borðtennisspaðar 

37462000-4 Skotleikir og búnaður til þeirra 

37462100-5 Bogfimibúnaður 

37462110-8 Armhlífar fyrir bogmenn 

37462120-1 Örvar fyrir bogmenn 

37462130-4 Öryggisnet fyrir bogmenn 

37462140-7 Bogastrengir 

37462150-0 Bogar 

37462160-3 Hanskar fyrir bogmenn 

37462170-6 Skotskífustandar fyrir bogmenn 

37462180-9 Skotskífur fyrir bogmenn 

37462200-6 Pílur fyrir pílukast 

37462210-9 Skífur fyrir pílukast 

37462300-7 Skotmörk fyrir kastíþróttir 

37462400-8 Búnaður til að skjóta leirdúfur 

37470000-3 Búnaður fyrir golf og keiluspil 

37471000-0 Búnaður fyrir golf 

37471100-1 Golfpokar 

37471200-2 Golfkúlur 

37471300-3 Golfkylfur 

37471400-4 Té í golfi 

37471500-5 Golfhlífar 

37471600-6 Golfhanskar 

37471700-7 Flatargaffall 

37471800-8 Golfkíkjar 

37471900-9 Æfingatæki fyrir golfpútt 

37472000-7 Keilubúnaður 
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37480000-6 Vélar eða tæki til tómstundaiðkana 

37481000-3 Vélar til viðhalds á skautasvelli 

37482000-0 Töflur til að birta íþróttaúrslit 

37500000-3 Leikir og leikföng, búnaður fyrir skemmtigarða 

37510000-6 Brúður 

37511000-3 Brúðuhús 

37512000-0 Hlutar til brúðna og fylgihlutir 

37513000-7 Leikbrúður 

37513100-8 Brúðuleikhús 

37520000-9 Leikföng 

37521000-6 Leikfangahljóðfæri 

37522000-3 Leikföng á hjólum 

37523000-0 Þrautir 

37524000-7 Leikir 

37524100-8 Þroskaleikir 

37524200-9 Borðspil 

37524300-0 Sígildir leikir 

37524400-1 Leikir sem útheimta samstarf 

37524500-2 Leikir sem byggjast á áætlunum 

37524600-3 Minnisleikir 

37524700-4 Fylgihlutir til leikja 

37524800-5 Lottóleikir 

37524810-8 Happdrættisspil 

37524900-6 Spilasett 

37525000-4 Leikfangaloftbelgir og boltar 

37526000-1 Leikfangafötur 

37527000-8 Leikfangalestar og farartæki 

37527100-9 Leikfangalestar 

37527200-0 Leikfangafarartæki 

37528000-5 Leikfangavopn 

37529000-2 Uppblásanleg leikföng og reiðleikföng 

37529100-3 Uppblásanleg leikföng 

37529200-4 Reiðleikföng 

37530000-2 Hlutir til samkvæmisleikja, borð- eða spilastofuleiktækja 

37531000-9 Spil 

37532000-6 Skjáleikir 

37533000-3 Knattborðsleikir 

37533100-4 Billjarðskúlur 

37533200-5 Billjarðskrít 

37533300-6 Billjarðskjuði 

37533400-7 Billjarðsþríhyrningar 

37533500-8 Billjarðsborð 

37534000-0 Mynt- eða skífustýrðir leikir 

37535000-7 Hringekjur, rólur, skotbakkar og annar búnaður fyrir skemmtigarða 

37535100-8 Rólur 
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37535200-9 Búnaður fyrir leikvelli 

37535210-2 Rólur fyrir leikvelli 

37535220-5 Klifurbúnaður fyrir leikvelli 

37535230-8 Hringekjur fyrir leikvelli 

37535240-1 Rennibrautir fyrir leikvelli 

37535250-4 Vegasölt fyrir leikvelli 

37535260-7 Göng fyrir leikvelli 

37535270-0 Sandkassar fyrir leikvelli 

37535280-3 Bekkjaraðir fyrir leikvelli 

37535290-6 Veggja- og reipisklifurbúnaður 

37535291-3 Veggklifurbúnaður 

37535292-0 Reipisklifurbúnaður 

37540000-5 Spilakassar 

37800000-6 Handverks- og listavörur 

37810000-9 Handverksvörur 

37820000-2 Vörur til listsköpunar 

37821000-9 Listmálunarpenslar 

37822000-6 Teiknipennar 

37822100-7 Vaxlitir 

37822200-8 Teiknikol 

37822300-9 Krít 

37822400-0 Pastellitir 

37823000-3 Feitiheldur pappír og aðrar pappírsvörur 

37823100-4 Feitiheldur pappír 

37823200-5 Afritunarpappír 

37823300-6 Vatnsheldur pappír 

37823400-7 Gagnsær eða hálfgagnsær pappír 

37823500-8 Pappír til nota við listiðkun og handverk 

37823600-9 Teiknipappír 

37823700-0 Pappír til kortagerðar 

37823800-1 Marglaga pappír  og pappi 

37823900-2 Kraftpappír 

38000000-5 Rannsóknarstofu-, ljósfræðileg mæli- og rannsóknartæki (að undanskildum glerjum) 

38100000-6 Siglingatæki og tæki til veðurfræðirannsókna 

38110000-9 Leiðsögutæki 

38111000-6 Miðunartæki 

38111100-7 Áttavitar 

38111110-0 Fylgihlutir áttavita 

38112000-3 Sextantar 

38112100-4 Hnattræn leiðsagnar- og staðsetningartæki (GPS eða sambærilegt) 

38113000-0 Hljóðsjá 

38114000-7 Dýptarmælar 

38115000-4 Ratsjár 

38115100-5 Kögunarratsjá 

38120000-2 Tæki til veðurfræðirannsókna 
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38121000-9 Vindmælar 

38122000-6 Loftvogir 

38123000-3 Úrkomu- eða uppgufunarskrásetjarar 

38124000-0 Veðurkannabúnaður 

38125000-7 Rigningarskrásetjari 

38126000-4 Yfirborðskönnunartæki 

38126100-5 Úrkomu- eða yfirborðskönnunartæki uppgufunar 

38126200-6 Yfirborðskönnunartæki sólargeislunar 

38126300-7 Yfirborðskönnunartæki hita eða raka 

38126400-8 Yfirborðskönnunartæki vinds 

38127000-1 Veðurstöðvar 

38128000-8 Fylgihlutir veðurfræðistækja 

38200000-7 Jarðfræðileg tæki og tæki til jarðeðlisfræðilegra rannsókna 

38210000-0 Jarðfræðilegir áttavitar 

38220000-3 Jarðfræðileg leitartæki 

38221000-0 Landupplýsingakerfi (GIS eða sambærilegt) 

38230000-6 Rafsegulknúin tæki til jarðeðlisfræðilegra rannsókna 

38240000-9 Tæki til jarðeðlisfræðilegra rannsókna þyngdarafls 

38250000-2 Jarðeðlisfræðileg mælitæki til hrifskautunarmælinga 

38260000-5 Segulmælatæki til jarðeðlisfræðilegra rannsókna 

38270000-8 Jafnstraumsviðnám tækja til jarðeðlisfræðilegra rannsókna 

38280000-1 Þyngdaraflsmælar 

38290000-4 Tæki og búnaður til landmælinga, vatna- og sjómælinga, haffræðirannsókna og 
vatnafræðirannsókna 

38291000-1 Fjarmælingatæki 

38292000-8 Vatnamælingatæki 

38293000-5 Tæki til skjálftamælinga 

38294000-2 Sjónhornamælar 

38295000-9 Tæki til staðfræðimælinga 

38296000-6 Landmælingatæki 

38300000-8 Mælitæki 

38310000-1 Nákvæmnisvogir 

38311000-8 Rafeindavogir og fylgihlutir 

38311100-9 Rafrænar nákvæmnisvogir 

38311200-0 Rafrænar tæknivogir 

38311210-3 Kvörðunarvogir 

38320000-4 Teikniborð 

38321000-1 Teiknivélar 

38322000-8 Straumsnertur 

38323000-5 Reiknistokkar 

38330000-7 Áhöld til lengdarmælinga 

38331000-4 Kvaðröt 

38340000-0 Tæki til magnmælinga 

38341000-7 Tæki til geislunarmælinga 

38341100-8 Rafeindageislamælar 

38341200-9 Geislaskammtamælir 
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38341300-0 Tæki til að mæla rafmagnsstærðir 

38341310-3 Straummælar (ampermælar) 

38341320-6 Spennumælar (voltmælar) 

38341400-1 Geigerteljarar 

38341500-2 Tæki til að vakta smitun/mengun 

38341600-3 Geislunarvaktarar 

38342000-4 Sveiflusjár 

38342100-5 Sveifluriti 

38343000-1 Villuvöktunarbúnaður 

38344000-8 Tæki til að vakta mengun 

38400000-9 Tæki til að hafa eftirlit með eðlisfræðilegum eiginleikum 

38410000-2 Skömmtunartæki 

38411000-9 Flotvogir 

38412000-6 Hitamælar 

38413000-3 Háhitamælar 

38414000-0 Rakamælar 

38415000-7 Þurrkmælar 

38416000-4 Sýrustigsmælar 

38417000-1 Snertispennunemar 

38418000-8 Varmamælar 

38420000-5 Tæki til að mæla flæði, hæð og þrýsting vökva og lofttegunda 

38421000-2 Straummælingabúnaður 

38421100-3 Vatnsmælar 

38421110-6 Straummælar 

38422000-9 Vatnshæðarmælir 

38423000-6 Búnaður til að mæla þrýsting 

38423100-7 Þrýstimælar 

38424000-3 Mæli- og stýribúnaður 

38425000-0 Búnaður aflfræði straumefna 

38425100-1 Þrýstimælar 

38425200-2 Seigjumælar 

38425300-3 Dýptarmælar 

38425400-4 Mælitæki burðarvirkis 

38425500-5 Mælitæki styrkleika 

38425600-6 Vökvavogir 

38425700-7 Mælitæki yfirborðsspennu 

38425800-8 Eðlisþyngdarmælar 

38426000-7 Rafhleðslumælir 

38427000-4 Segulflæðismælar 

38428000-1 Vökvarennslismælar 

38429000-8 Straummælir 

38430000-8 Skynjunartæki og greiningarbúnaður 

38431000-5 Greiningarbúnaður 

38431100-6 Gasskynjunartæki 

38431200-7 Reykskynjunartæki 
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38431300-8 Bilananemi 

38432000-2 Greiningartæki 

38432100-3 Gasgreiningartæki 

38432200-4 Litskiljur 

38432210-7 Gasgreinar 

38432300-5 Reykgreiningartæki 

38433000-9 Litrófsmælar 

38433100-0 Massagreinir 

38433200-1 Búnaður til mælinga á útblæstri 

38433210-4 Útgeislunarrófsmælir 

38433300-2 Rófgreinir 

38434000-6 Greiningartæki 

38434100-7 Þenslugreinir 

38434200-8 Búnaður til hljóðmælingar 

38434210-1 Hljóðmælar 

38434220-4 Hljóðhraðagreinir 

38434300-9 Búnaður til hávaðamælingar 

38434310-2 Hljóðstyrksmælir 

38434400-0 Sveiflugreiningartæki 

38434500-1 Lífeðlisfræðileg greiningartæki 

38434510-4 Frumumælir 

38434520-7 Blóðgreiningartæki 

38434530-0 Mjólkurgreiningartæki 

38434540-3 Búnaður til líflækninga 

38434550-6 Blóðfrumuteljarar 

38434560-9 Tæki til efnagreininga 

38434570-2 Blóðfrumugreinar 

38434580-5 Greiningartæki til ónæmismælinga 

38435000-3 Vökvaskynjunartæki 

38436000-0 Hristarar og fylgihlutir 

38436100-1 Vélhristarar 

38436110-4 Karfa keiluflösku fyrir hristara 

38436120-7 Klemmur keiluflösku fyrir hristara 

38436130-0 Standar fyrir skiltrektir 

38436140-3 Pallur fyrir klemmur keiluflösku fyrir hristara 

38436150-6 Standur ræktunarskálar hristara 

38436160-9 Standur tilraunaglass fyrir hristara 

38436170-2 Breytistykki flösku fyrir hristara 

38436200-2 Skiptieimir 

38436210-5 Varnarhlíf skiptieimis 

38436220-8 Suðuhitaskynjari skiptieimis 

38436230-1 Þrýstistillir skiptieimis 

38436300-3 Ræktunarhristarar 

38436310-6 Hitaplötur 

38436320-9 Hitaplötur fyrir flöskur 
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38436400-4 Segulhristarar 

38436410-7 Varmastillar fyrir vélhristara með hitaplötum 

38436500-5 Vélknúnir hræripinnar 

38436510-8 Skrúfur fyrir vélknúna hræripinna 

38436600-6 Fitusprengingartæki ídýfingar 

38436610-9 Dreifing tækja fyrir fitusprengingartæki ídýfingar 

38436700-7 Sundrarar úthljóða 

38436710-0 Nemar sundrara úthljóða 

38436720-3 Breytar nema sundrara úthljóða 

38436730-6 Stöðugt flæði deilda úthljóðasundrara 

38436800-8 Snúningsskrúfa fitusprengingartækja 

38437000-7 Mælipípur og fylgihlutir rannsóknarstofa 

38437100-8 Mælipípur 

38437110-1 Mælipíputoppar 

38437120-4 Mælipípustandar 

38500000-0 Eftirlits- og prófunartæki 

38510000-3 Smásjár 

38511000-0 Rafeindasmásjár 

38511100-1 Skimrafeindasmásjá 

38511200-2 Gegnumlýsingarrafeindasmásjá 

38512000-7 Jóna- og sameindasmásjár 

38512100-8 Jónasmásjár 

38512200-9 Sameindasmásjár 

38513000-4 Umhverfðar og málmvinnslusmásjár 

38513100-5 Umhverfðar smásjár 

38513200-6 Málmvinnslusmásjár 

38514000-1 Dökksviðs- og skönnunarkannasmásjár 

38514100-2 Dökksviðssmásjá 

38514200-3 Skönnunarkannasmásjá 

38515000-8 Flúr- og skautunarsmásjár 

38515100-9 Ljósskautandi smásjár 

38515200-0 Flúrsmásjá 

38516000-5 Ljóssamsettar eineygis- og/eða tvísæis smásjár 

38517000-2 Órafmagnaðar og ofanvarpssmásjár 

38517100-3 Órafmagnaðar smásjár 

38517200-4 Ofanvarpssmásjár 

38518000-9 Breiðsviðs-, þrívíddar- eða krufningarljósssmásjá 

38518100-0 Breiðsviðssmásjá 

38518200-1 Þrívíddar- eða krufningarljósssmásjá 

38519000-6 Ýmsir hlutir fyrir smásjár 

38519100-7 Ljósefni fyrir smásjár 

38519200-8 Linsur smásjáa 

38519300-9 Mynda- eða hreyfimyndatengingar fyrir smásjár 

38519310-2 Myndatengingar fyrir smásjár 

38519320-5 Myndbandatengingar fyrir smásjár 
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38519400-0 Borð sjálfvirkra smásjáa 

38519500-1 Varaperur smásjáa rannsóknarstofa 

38519600-2 Augngler, þéttar, söfnunarílát, lampar, borð og hlífar smásjáa 

38519610-5 Augngler smásjáa 

38519620-8 Þéttar smásjáa 

38519630-1 Söfnunarílát smásjáa 

38519640-4 Lampar smásjáa 

38519650-7 Borð smásjáa 

38519660-0 Hlífar smásjáa 

38520000-6 Skannar 

38521000-3 Þrýstiskannar 

38522000-0 Litskiljunarskannar 

38527100-6 Jónunargeislaskammtsmælir 

38527200-7 Skammtamælar 

38527300-8 Annar staðall skammtamælikerfa 

38527400-9 Gerviskammtamælar 

38530000-9 Ljósbeygjutæki 

38540000-2 Vélar og tæki til prófunar og mælinga 

38541000-9 Tæki til lóðningarprófunar 

38542000-6 Vökvastýrð prófunartæki 

38543000-3 Gasskynjunartæki/-búnaður 

38544000-0 Tæki til fíkniefnaleitar 

38545000-7 Búnaður til að greina gas 

38546000-4 Greiningarkerfi fyrir sprengiefni 

38546100-5 Sprengjuleitartæki 

38547000-1 Skammtamælingakerfi 

38548000-8 Tæki í ökutæki 

38550000-5 Mælar 

38551000-2 Orkumælar 

38552000-9 Rafeindamælar 

38553000-6 Segulsviðsmælar 

38554000-3 Rafmagnsmælar 

38560000-8 Framleiðsluteljarar 

38561000-5 Snúningsteljarar 

38561100-6 Hraðamælar í ökutæki 

38561110-9 Snúningshraðamælar 

38561120-2 Gjaldmælar fyrir leigubíla 

38562000-2 Snúðsjár 

38570000-1 Tæki og búnaður til stillingar og stjórnunar 

38571000-8 Hraðatakmarkarar 

38580000-4 Búnaður sem byggist á geislun og er ekki til lækninga 

38581000-1 Skönnunarbúnaður fyrir farangur 

38582000-8 Röntgeneftirlitsbúnaður 

38600000-1 Sjóntæki 

38620000-7 Ljósskautandi efni 
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38621000-4 Ljósleiðarabúnaður 

38622000-1 Speglar 

38623000-8 Ljóssíur 

38624000-5 Sjónhjálpartæki 

38630000-0 Stjörnufræðilegur tækjabúnaður og sjóntæki 

38631000-7 Sjónaukar fyrir bæði augu 

38632000-4 Næturgleraugu 

38633000-1 Sjónaukasigti 

38634000-8 Ljóssmásjár 

38635000-5 Sjónaukar 

38636000-2 Sérhæfð sjóntæki 

38636100-3 Leysitæki 

38636110-6 Leysitæki til nota í iðnaði 

38640000-3 Vökvakristalsbúnaður 

38641000-0 Sjónpípa 

38650000-6 Ljósmyndabúnaður 

38651000-3 Myndavélar 

38651100-4 Myndavélalinsur 

38651200-5 Myndavélahús 

38651300-6 Myndavélar til að búa til prentplötur eða prentvalsa 

38651400-7 Skyndiljósmyndavélar 

38651500-8 Kvikmyndavélar 

38651600-9 Stafrænar myndavélar 

38652000-0 Kvikmyndasýningavélar 

38652100-1 Myndsýningartæki 

38652110-4 Skyggnuvélar 

38652120-7 Skjávarpar 

38652200-2 Stækkarar 

38652300-3 Smækkarar 

38653000-7 Búnaður til nota í ljósmyndavinnustofur 

38653100-8 Leifturljós 

38653110-1 Leifturljós til ljósmyndunar 

38653111-8 Leifturkubbar 

38653200-9 Ljósmyndastækkarar 

38653300-0 Tæki og búnaður til að framkalla filmur 

38653400-1 Sýningartjöld 

38654000-4 Búnaður fyrir örfilmur og fisjur 

38654100-5 Búnaður fyrir örfilmur 

38654110-8 Lesarar fyrir örfilmur 

38654200-6 Búnaður fyrir fisjur 

38654210-9 Lesarar fyrir fisjur 

38654300-7 Búnaður fyrir örfilmur 

38654310-0 Lesarar fyrir örgögn 

38700000-2 Tímaritar o.þ.h., stöðumælar 

38710000-5 Tímamælar 
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38720000-8 Stimpilklukkur 

38730000-1 Stöðumælar 

38731000-8 Mælar fyrir sérstaka peninga 

38740000-4 Tímastillar 

38750000-7 Tímarofar 

38800000-3 Stjórnbúnaður fyrir iðnaðarferli og fjarstýritæki 

38810000-6 Stjórnbúnaður fyrir iðnaðarferli 

38820000-9 Fjarstýritæki 

38821000-6 Þráðlaus fjarstýring 

38822000-3 Fjarstýrðar sírenur 

38900000-4 Ýmis mats- eða prófunartæki 

38910000-7 Vöktunar- og prófunarbúnaður hreinlætis 

38911000-4 Prófunarsett handvirkrar sýnatöku 

38912000-1 Prófunarsett sjálfvirkrar sýnatöku 

38920000-0 Fræ- og fóðurbúnaður 

38921000-7 Korngreinar 

38922000-4 Fræteljarar 

38923000-1 Fóðurgreinar 

38930000-3 Rakamælitæki 

38931000-0 Prófunarbúnaður raka- og hitastigs 

38932000-7 Rakamælar 

38940000-6 Kjarnorkumælitæki 

38941000-7 Alfateljarar 

38942000-7 Alfa-beta teljarar 

38943000-7 Betateljarar 

38944000-7 Beta-gammateljarar 

38945000-7 Gammateljarar 

38946000-7 Toppspennumælar (kvp-mælar) 

38947000-7 Röntgengeislaörgreinir 

38950000-9 Kjarnsýrumögnun (PCR) 

38951000-6 Kjarnsýrumögnunartæki (PCR) í rauntíma 

38960000-2 Íkveikjulæsing áfengis 

38970000-5 Rannsókna-, prófana- og vísindatæknihermir 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

39100000-3 Húsgögn 

39110000-6 Sæti, stólar og tilheyrandi hlutar 

39111000-3 Sæti 

39111100-4 Snúningsstólar 

39111200-5 Leikhússæti 

39111300-6 Slöngvisæti 

39112000-0 Stólar 

39112100-1 Borðstofustólar 

39113000-7 Ýmiss konar sæti og stólar 

39113100-8 Hægindastólar 
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39113200-9 Sófar 

39113300-0 Bekkir 

39113400-1 Hvíldarstólar 

39113500-2 Kollar 

39113600-3 Bekkir 

39113700-4 Fóthvílur 

39114000-4 Hlutar til sæta 

39114100-5 Tróð 

39120000-9 Borð, skápar, skrifborð og bókaskápar 

39121000-6 Skrifborð og borð 

39121100-7 Skrifborð 

39121200-8 Borð 

39122000-3 Skápar og bókaskápar 

39122100-4 Skápar 

39122200-5 Bókaskápar 

39130000-2 Skrifstofuhúsgögn 

39131000-9 Skrifstofuhillur 

39131100-0 Skjalahillur 

39132000-6 Skjalaflokkunarkerfi 

39132100-7 Skjalaskápar 

39132200-8 Spjaldskrárskápar 

39132300-9 Skjalakerfi með hangandi möppum 

39132400-0 Rafmagnsskjalaskápar 

39132500-1 Skrifstofuvagnar 

39133000-3 Útstillingareiningar 

39134000-0 Tölvuhúsgögn 

39134100-1 Tölvuborð 

39135000-7 Flokkunarborð 

39135100-8 Flokkunarskápar 

39136000-4 Herðatré 

39137000-1 Vatnsmýkingarbúnaður 

39140000-5 Húsgögn fyrir heimili 

39141000-2 Eldhúshúsgögn og tæki fyrir eldhús 

39141100-3 Hillur 

39141200-4 Vinnuborð 

39141300-5 Skápar 

39141400-6 Eldhúsinnréttingar 

39141500-7 Eldhúsháfar 

39142000-9 Garðhúsgögn 

39143000-6 Svefnherbergis-, borðstofu- og stofuhúsgögn 

39143100-7 Svefnherbergishúsgögn 

39143110-0 Rúm og rúmföt og sérstök áklæði og gluggatjaldaefni 

39143111-7 Rúmbotnar 

39143112-4 Dýnur 

39143113-1 Sérstök áklæði og gluggatjaldaefni 
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39143114-8 Rafmagnsábreiður 

39143115-5 Gúmmílök 

39143116-2 Barnarúm 

39143120-3 Svefnherbergishúsgögn, önnur en rúm og rúmföt 

39143121-0 Fataskápar 

39143122-7 Kommóður 

39143123-4 Náttborð 

39143200-8 Borðstofuhúsgögn 

39143210-1 Borðstofuborð 

39143300-9 Stofuhúsgögn 

39143310-2 Sófaborð 

39144000-3 Baðherbergishúsgögn 

39145000-0 Fastur búnaður vínkjallara 

39150000-8 Ýmis húsgögn og búnaður 

39151000-5 Ýmis húsgögn 

39151100-6 Hillukerfi 

39151200-7 Vinnuborð 

39151300-8 Einingahúsgögn 

39152000-2 Færanlegar bókahillur 

39153000-9 Húsgögn fyrir ráðstefnusali 

39153100-0 Bókastandur 

39154000-6 Sýningarbúnaður 

39154100-7 Sýningarbásar 

39155000-3 Húsgögn fyrir bókasöfn 

39155100-4 Búnaður fyrir bókasöfn 

39156000-0 Húsgögn í biðstofur og móttökuherbergi 

39157000-7 Hlutar til húsgagna 

39160000-1 Húsgögn fyrir skóla 

39161000-8 Húsgögn fyrir leikskóla 

39162000-5 Búnaður til kennslu 

39162100-6 Kennslubúnaður 

39162110-9 Kennsluvörur 

39162200-7 Hjálparbúnaður og -tæki í kennslu 

39170000-4 Verslunarhúsgögn 

39171000-1 Útstillingarskápar 

39172000-8 Afgreiðsluborð 

39172100-9 Framreiðsluborð 

39173000-5 Geymslueiningar 

39174000-2 Verslanaskilti 

39180000-7 Húsgögn fyrir rannsóknarstofur 

39181000-4 Rannsóknastofubekkir 

39190000-0 Veggfóður og annað veggfóðursefni 

39191000-7 Veggfóður úr pappír eða pappa 

39191100-8 Veggfóður 

39192000-4 Veggfóður úr textílefni 
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39193000-1 Gólfefni úr pappír eða pappa 

39200000-4 Húsbúnaður 

39220000-0 Búnaður fyrir eldhús, heimilistæki og vörur til veitingarekstrar 

39221000-7 Búnaður fyrir eldhús 

39221100-8 Eldhúsáhöld 

39221110-1 Leirvörur 

39221120-4 Bollar og glös 

39221121-1 Bollar 

39221122-8 Litlir bollar 

39221123-5 Drykkjarglös 

39221130-7 Matarílát 

39221140-0 Vatnsbrúsar 

39221150-3 Hitabrúsar 

39221160-6 Bakkar 

39221170-9 Uppþvottagrindur 

39221180-2 Eldunaráhöld 

39221190-5 Diskagrindur 

39221200-9 Borðbúnaður 

39221210-2 Föt 

39221220-5 Diskar 

39221230-8 Undirskálar 

39221240-1 Skálar 

39221250-4 Karöflur 

39221260-7 Eldunarílát 

39222000-4 Vörur til veitingarekstrar 

39222100-5 Einnota vörur til veitingarekstrar 

39222110-8 Einnota hnífapör og diskar 

39222120-1 Einnota bollar 

39222200-6 Matarbakkar 

39223000-1 Skeiðar, gafflar 

39223100-2 Skeiðar 

39223200-3 Gafflar 

39224000-8 Sópar og burstar af ýmsum gerðum 

39224100-9 Sópar 

39224200-0 Burstar 

39224210-3 Málningarburstar 

39224300-1 Sópar og burstar af ýmsum gerðum til heimilisþrifa 

39224310-4 Salernisburstar 

39224320-7 Svampar 

39224330-0 Fötur 

39224340-3 Ruslafötur 

39224350-6 Fægiskúffur 

39225000-5 Kveikjarar, vörur úr eldfimum efnum, flugeldavörur, eldspýtur og fljótandi eldsneyti eða fljótandi 
gas 

39225100-6 Vindlingakveikjarar 
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39225200-7 Kveikiblendi 

39225300-8 Eldspýtur 

39225400-9 Kveikjaragas 

39225500-0 Flugeldavörur 

39225600-1 Kerti 

39225700-2 Flöskur, krukkur og smáflöskur 

39225710-5 Flöskur 

39225720-8 Krukkur 

39225730-1 Smáflöskur 

39226000-2 Kútar, flöskukassar, pelar og kefli 

39226100-3 Flöskukassar 

39226200-4 Kútar og pelar 

39226210-7 Kútar 

39226220-0 Pelar 

39226300-5 Spólur eða kefli 

39227000-9 Saumnálar, prjónar og fingurbjargir 

39227100-0 Saumnálar eða prjónar 

39227110-3 Saumnálar 

39227120-6 Prjónar 

39227200-1 Fingurbjargir 

39230000-3 Sérhæfðar vörur 

39234000-1 Moltukassar 

39235000-8 Málmmerki 

39236000-5 Sprautuklefar 

39237000-2 Snjóstikur 

39240000-6 Hnífapör 

39241000-3 Hnífar og skæri 

39241100-4 Hnífar 

39241110-7 Borðhnífar 

39241120-0 Eldhúshnífar 

39241130-3 Nytjahnífar 

39241200-5 Skæri 

39254000-7 Úrsmíði 

39254100-8 Klukkur 

39254110-1 Vekjaraklukkur 

39254120-4 Veggklukkur 

39254130-7 Gler í krukkur 

39260000-2 Afhendingarbakkar og skrifborðsbúnaður 

39261000-9 Afhendingarbakkar 

39263000-3 Skrifborðsbúnaður 

39263100-4 Skrifborðssett 

39264000-0 Fylgihlutir fyrir lausblaðabindi eða spjaldskrár 

39265000-7 Krókar og lykkjur 

39270000-5 Trúarlegir munir 

39290000-1 Ýmiss konar húsbúnaður 
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39291000-8 Vörur fyrir þvottahús 

39292000-5 Skólaspjöld eða töflur til að skrifa eða teikna á eða teikniáhöld 

39292100-6 Skólatöflur 

39292110-9 Töfluþurrkur fyrir skólatöflur 

39292200-7 Skriftöflur 

39292300-8 Teikniáhöld 

39292400-9 Skriffæri 

39292500-0 Reglustikur 

39293000-2 Vörur úr gerviefnum 

39293100-3 Gerviávextir 

39293200-4 Gerviblóm 

39293300-5 Gervigras 

39293400-6 Gerviflatir 

39293500-7 Óekta skartgripir 

39294000-9 Tæki og búnaður hannaður sem lýsitæki 

39294100-0 Upplýsinga- og markaðskynningarvörur 

39295000-6 Regnhlífar og sólhlífar, göngustafir og setustafir 

39295100-7 Sólhlífar 

39295200-8 Regnhlífar 

39295300-9 Setustafir 

39295400-0 Göngustafir 

39295500-1 Hlutar, leggingar og fylgihlutir regnhlífa, sólhlífa, göngustafa og svipaðra hluta 

39296000-3 Vörur fyrir jarðarfarir 

39296100-4 Líkkistur 

39297000-0 Vörur fyrir herbúðir 

39298000-7 Myndastyttur, skrautmunir, rammar fyrir ljósmyndir eða aðrar myndir og speglar 

39298100-8 Ljósmyndarammar 

39298200-9 Myndarammar 

39298300-0 Blómapottar 

39298400-1 Myndastyttur 

39298500-2 Skrautmunir 

39298600-3 Glerkúplar 

39298700-4 Verðlaunagripir 

39298800-5 Ker 

39298900-6 Ýmiss konar skreytingahlutir 

39298910-9 Jólatré 

39299000-4 Glervara 

39299100-5 Glerlykjur (glass ampoules) 

39299200-6 Öryggisgler 

39299300-7 Glerspeglar 

39300000-5 Ýmiss konar búnaður 

39310000-8 Búnaður til veitingarekstrar 

39311000-5 Búnaður til minniháttar veitingarekstrar 

39312000-2 Búnaður til matvælavinnslu 

39312100-3 Vélar til að sneiða kjöt 
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39312200-4 Mötuneytisbúnaður 

39313000-9 Hótelbúnaður 

39314000-6 Búnaður fyrir iðnaðareldhús 

39315000-3 Búnaður fyrir veitingastaði 

39330000-4 Sótthreinsunarbúnaður 

39340000-7 Búnaður fyrir gasdreifikerfi 

39341000-4 Gasþrýstibúnaður 

39350000-0 Fráveituhreinsibúnaður 

39360000-3 Þéttibúnaður 

39370000-6 Vatnslagnir 

39500000-7 Textílvörur 

39510000-0 Textílvörur til heimilisnota 

39511000-7 Ábreiður og ferðateppi 

39511100-8 Ábreiður 

39511200-9 Ferðateppi 

39512000-4 Sængurlín 

39512100-5 Lök 

39512200-6 Sængurver 

39512300-7 Dýnuver 

39512400-8 Dúnsængur 

39512500-9 Koddaver 

39512600-0 Púðaver 

39513000-1 Borðlín 

39513100-2 Borðdúkar 

39513200-3 Munnþurrkur 

39514000-8 Baðlín og eldhúslín 

39514100-9 Handklæði 

39514200-0 Viskustykki 

39514300-1 Rúlluhandklæði 

39514400-2 Sjálfvirkur þurrkuskammtari 

39514500-3 Þvottapokar 

39515000-5 Gluggatjöld, stórísar, gardínukappar og rúllugardínur 

39515100-6 Gluggatjöld 

39515110-9 Reyktjöld 

39515200-7 Stórísar 

39515300-8 Gardínukappar 

39515400-9 Gluggahlerar 

39515410-2 Innri gluggahlerar 

39515420-5 Rúllugardínur 

39515430-8 Rimlagluggatjöld 

39515440-1 Strimlagluggatjöld 

39516000-2 Vörur í vistarverur manna 

39516100-3 Spunaefni og -vörur í vistarverur manna 

39516110-6 Púðar 

39516120-9 Koddar 
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39518000-6 Sjúkrahúslín 

39518100-7 Skurðstofulín 

39518200-8 Skurðstofulök 

39520000-3 Tilbúnar textílvörur 

39522000-7 Yfirbreiðslur, segl á báta, seglbretti eða landför, skyggni, sóltjöld, tjöld og viðlegubúnaður 

39522100-8 Yfirbreiðslur, skyggni og sóltjöld 

39522110-1 Yfirbreiðslur 

39522120-4 Skyggni 

39522130-7 Sóltjöld 

39522200-9 Felutjöld 

39522400-1 Segl 

39522500-2 Viðlegubúnaður úr spunaefni 

39522510-5 Loftdýnur 

39522520-8 Beddar 

39522530-1 Tjöld 

39522540-4 Svefnpokar 

39522541-1 Fiður- eða dúnpokar 

39523000-4 Fallhlífar 

39523100-5 Stýrifallhlífar 

39523200-6 Hverfifallhlífar 

39525000-8 Ýmsar unnar spunavörur 

39525100-9 Afþurrkunarklútar 

39525200-0 Síubúnaður úr klæði 

39525300-1 Björgunarvesti 

39525400-2 Eldvarnarteppi 

39525500-3 Flugnanet 

39525600-4 Borðtuskur 

39525700-5 Björgunarbelti 

39525800-6 Hreinsiklútar 

39525810-9 Fægiklútar 

39530000-6 Gólfteppi, mottur og  röggvateppi 

39531000-3 Gólfteppi 

39531100-4 Hnýtt teppi 

39531200-5 Ofin teppi 

39531300-6 Límbundin teppi 

39531310-9 Teppabútar 

39531400-7 Gólfábreiður 

39532000-0 Mottur 

39533000-7 Röggvateppi 

39534000-4 Gólfábreiður til iðnaðarnota 

39540000-9 Snúrur, reipi, seglgarn og net af ýmsu tagi 

39541000-6 Snæri, reipi, seglgarn og netefni 

39541100-7 Seglgarn, snúrur og reipi 

39541110-0 Reipi 
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39541120-3 Snúrur 

39541130-6 Snæri 

39541140-9 Seglgarn 

39541200-8 Net úr spunaefnum 

39541210-1 Hnýtt net 

39541220-4 Stroffur 

39542000-3 Tuskur 

39550000-2 Veflausar vörur 

39560000-5 Ýmsar textílvörur 

39561000-2 Tjull, laufaborðar, ofnir borðar, leggingar og útsaumur 

39561100-3 Ofnir borðar og leggingar 

39561110-6 Borðar 

39561120-9 Spunaband 

39561130-2 Merkimiðar og merki úr spunaefni 

39561131-9 Merkimiðar úr spunaefni 

39561132-6 Merki úr spunaefni 

39561133-3 Einkennismerki 

39561140-5 Skrautleggingar 

39561141-2 Fléttur 

39561142-9 Axlaskúfar 

39561200-4 Netdúkur 

39562000-9 Flóki 

39563000-6 Vatt úr spunaefnum, spunagarn, -efni og -hlutir til tækninota 

39563100-7 Vatt úr spunaefnum 

39563200-8 Málmgarn 

39563300-9 Ofinn dúkur úr málmþræði 

39563400-0 Gegndreyptur, húðaður eða  hjúpaður spunadúkur 

39563500-1 Spunavörur til tækninota 

39563510-4 Vatnsslöngur úr spunaefni 

39563520-7 Reimar fyrir drifbúnað úr spunaefni 

39563530-0 Loftræstirör 

39563600-2 Vatteraðar spunavörur 

39700000-9 Heimilistæki 

39710000-2 Rafmagnstæki til heimilisnota 

39711000-9 Rafmagnstæki til heimilisnota fyrir matvæli 

39711100-0 Kæliskápar og frystar 

39711110-3 Kæli-frystiskápar 

39711120-6 Frystar 

39711121-3 Frystikistur 

39711122-0 Frystar til heimilisnota 

39711123-7 Frystiskápar 

39711124-4 Frystar til iðnaðarnota 

39711130-9 Kæliskápar 

39711200-1 Matvinnsluvélar 

39711210-4 Blandarar 
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39711211-1 Hrærivélar 

39711300-2 Rafmagnshitunartæki 

39711310-5 Rafmagnskaffivélar 

39711320-8 Rafmagnstevélar 

39711330-1 Rafmagnsbrauðristar 

39711340-4 Diskahitarar 

39711350-7 Vöfflujárn 

39711360-0 Ofnar 

39711361-7 Rafmagnsbakarofnar 

39711362-4 Örbylgjuofnar 

39711400-3 Rafmagnspönnur, eldunarhellur, hitaplötur og suðuhringir 

39711410-6 Rafmagnspönnur 

39711420-9 Eldunarhellur 

39711430-2 Hitaplötur 

39711440-5 Suðuhringir 

39711500-4 Dósaupptakarar 

39712000-6 Rafmagnstæki til heimilisnota ætluð til líkamssnyrtingar 

39712100-7 Hárklippur 

39712200-8 Hársnyrtitæki 

39712210-1 Hárþurrkur 

39712300-9 Handþurrkur 

39713000-3 Rafmagnstæki til heimilisnota til hreingerninga, rafmagnsstraujárn 

39713100-4 Uppþvottavélar 

39713200-5 Þvottavélar og þurrkarar fyrir föt 

39713210-8 Sambyggðar þvottavélar/þurrkarar 

39713211-5 Þurrkunar- og pressunarvél 

39713300-6 Sorpþjöppur 

39713400-7 Vélar til gólfviðhalds 

39713410-0 Gólfhreinsivélar 

39713420-3 Bónvélar 

39713430-6 Ryksugur 

39713431-3 Fylgihlutir fyrir ryksugur 

39713500-8 Rafmagnsstraujárn 

39713510-1 Gufustraujárn 

39714000-0 Loftræstiháfar eða gufugleypar 

39714100-1 Loftræstitæki 

39714110-4 Loftræstitæki með útsogi 

39715000-7 Vatnshitarar og hitun bygginga, búnaður til pípulagninga 

39715100-8 Rafknúnir vatnshitarar (gegnumstreymishitarar), hitakútar og hitastautar 

39715200-9 Hitunarbúnaður 

39715210-2 Búnaður til miðstöðvarhitunar 

39715220-5 Rafmagnshitaviðnám 

39715230-8 Rafmagnsbúnaður til hitunar á jarðvegi 

39715240-1 Rafmagnsbúnaður til hitunar á rými 

39715300-0 Búnaður til pípulagna 
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39716000-4 Hlutar til rafknúinna heimilistækja 

39717000-1 Viftur og loftjöfnunartæki 

39717100-2 Viftur 

39717200-3 Loftjöfnunartæki 

39720000-5 Heimilistæki önnur en rafknúin 

39721000-2 Eldunar- eða hitunarbúnaður til heimilisnota 

39721100-3 Eldunartæki til heimilisnota 

39721200-4 Gaskæliskápar 

39721300-5 Lofthitarar eða heitaloftsdreifarar sem nota ekki rafmagn 

39721310-8 Lofthitarar 

39721320-1 Loftþurrkunartæki 

39721321-8 Þrýstiloftsþurrkarar 

39721400-6 Hrað- eða geymavatnshitarar sem nota ekki rafmagn 

39721410-9 Gastæki 

39721411-6 Gashitarar 

39722000-9 Hlutar til ofna, eldavéla, diskahitara og heimilistækja 

39722100-0 Hlutar til ofna 

39722200-1 Hlutar til eldavéla 

39722300-2 Hlutar til diskahitara 

39800000-0 Hreingerninga- og bónvörur 

39810000-3 Ilmefni og vax 

39811000-0 Vörur til að fylla vistarverur ilmi eða eyða lykt 

39811100-1 Loftfrískarar 

39811110-4 Loftfrískunarskammtarar 

39811200-2 Lofthreinsar 

39811300-3 Lyktareyðar 

39812000-7 Fægiefni og áburður 

39812100-8 Gólffægiefni 

39812200-9 Skóáburður 

39812300-0 Bón 

39812400-1 Ídræg gólfhreinsiefni (gólfspænir) 

39812500-2 Þéttiefni 

39813000-4 Ræstikrem og -duft 

39820000-6 Lífræn, yfirborðsvirk efni 

39821000-3 Ammoníakshreinsar 

39822000-0 Ætandi hreinsiefni 

39830000-9 Hreingerningavörur 

39831000-6 Þvottaefni 

39831100-7 Olíudreifiefni (oil dispersant) 

39831200-8 Hreinsi- og þvottaefni 

39831210-1 Uppþvottaefni 

39831220-4 Fituhreinsiefni 

39831230-7 Efni sem brjóta niður fitu 

39831240-0 Hreinsiefni 

39831250-3 Skollausnir 
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39831300-9 Gólfhreinsiefni 

39831400-0 Skjáhreinsiefni 

39831500-1 Hreinsiefni vélknúinna ökutækja 

39831600-2 Hreinsiefni salernisaðstöðu 

39831700-3 Sjálfvirkir sápuskammtarar 

39832000-3 Uppþvottavörur 

39832100-4 Uppþvottaduft 

39833000-0 Rykhreinsivörur 

39834000-7 Hreinsilausnir skartgripa 

41000000-9 Hreinsað söfnunarvatn 

41100000-0 Náttúrulegt vatn 

41110000-3 Drykkjarvatn 

41120000-6 Vatn, óhæft til drykkjar 

42000000-6 Iðnaðarvélar 

42100000-0 Vélbúnaður fyrir framleiðslu og notkun á vélrænni orku 

42110000-3 Hverflar og vélar 

42111000-0 Vélar 

42111100-1 Utanborðsvélar fyrir knúningsafl skipa 

42112000-7 Hverfilsamstæður 

42112100-8 Vatnsgufuaflshverflar 

42112200-9 Vatnshverflar 

42112210-2 Vatnshjól 

42112300-0 Gashverflar 

42112400-1 Hverflabúnaður 

42112410-4 Hverflamælitæki 

42113000-4 Hlutar hverfla 

42113100-5 Hlutar til vatnsgufuaflshverfla 

42113110-8 Undirstöðuplötur 

42113120-1 Hverfilhús 

42113130-4 Loftkælikerfi með eimsvala 

42113150-0 Smurolíukerfi 

42113160-3 Rakaskiljur 

42113161-0 Rakaeyðingartæki 

42113170-6 Þyrilbúnaður 

42113171-3 Þyrlar 

42113172-0 Blöð 

42113190-2 Snúningsbúnaður 

42113200-6 Hlutar til vatnshverfla 

42113300-7 Hlutar til gashverfla 

42113310-0 Loftinntakskerfi 

42113320-3 Gasinnsprautunareiningar 

42113390-4 Brennslugaskerfi 

42113400-8 Hlutar til vatnshjóla 

42120000-6 Dælur og þjöppur 

42121000-3 Vökva- eða loftknúnir hreyflar og vélar 
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42121100-4 Vökva- eða þrýstiloftstrokkar 

42121200-5 Vökvaknúnir hreyflar 

42121300-6 Loftknúnir hreyflar 

42121400-7 Vökvaknúnar vélar 

42121500-8 Loftknúnar vélar 

42122000-0 Dælur 

42122100-1 Vökvadælur 

42122110-4 Dælur til slökkvistarfa 

42122120-7 Eldsneytistökubúnaður fyrir þyrlur 

42122130-0 Vatnsdælur 

42122160-9 Kælidælur 

42122161-6 Kælivökvadælur 

42122170-2 Smurdælur 

42122180-5 Eldsneytisdælur 

42122190-8 Steypudælur 

42122200-2 Tvívirkar einstefnudælur fyrir vökva 

42122210-5 Vökvaaflsvélar 

42122220-8 Skólpdælur 

42122230-1 Skömmtunardælur 

42122300-3 Þrýstingsforþjöppur fyrir vökva 

42122400-4 Miðflóttaaflsdælur og vökvalyftur 

42122410-7 Dælur notaðar í lækningaskyni 

42122411-4 Dælur fyrir næringarefni 

42122419-0 Gegnflæðisdælur 

42122420-0 Vökvalyftur 

42122430-3 Miðflóttaaflsdælur 

42122440-6 Snúningsdælur 

42122450-9 Lofttæmidælur 

42122460-2 Loftdælur 

42122480-8 Dælur með dæluhjóli 

42122500-5 Dælur rannsóknarstofa og fylgihlutir 

42122510-8 Pípudælur 

42123000-7 Þjöppur 

42123100-8 Gasþjöppur 

42123200-9 Snúningsþjöppur 

42123300-0 Þjöppur til nota í kælibúnað 

42123400-1 Loftþjöppur 

42123410-4 Loftþjöppur til áfestingar 

42123500-2 Hverfilþjöppur 

42123600-3 Tvívirkar þjöppur með færslu 

42123610-6 Þrýstiloftsbúnaður 

42123700-4 Miðflóttaaflsþjöppur 

42123800-5 Þjöppur til nota í almenningsloftför 

42124000-4 Hlutar til dælna, þjappa, hreyfla eða véla 

42124100-5 Hlutar til hreyfla eða véla 
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42124130-4 Hlutar til loftknúinna véla 

42124150-0 Hlutar til vökvaknúinna hreyfla eða véla 

42124170-6 Hlutar til þotuhreyfla 

42124200-6 Hlutar til dælna eða vökvalyftna 

42124210-9 Hlutar til eldsneytis-, hand- og steypudælna 

42124211-6 Hlutar til eldsneytisdælna 

42124212-3 Hlutar til handdælna 

42124213-0 Hlutar til steypudælna 

42124220-2 Hlutar til tvívirkra einstefnudælna 

42124221-9 Hlutar til vökvaaflsvéla 

42124222-6 Hlutar til skömmtunardælna 

42124230-5 Hlutar til tvívirkra einstefnusnúningsdælna 

42124290-3 Hlutar til miðflóttaaflsdælna 

42124300-7 Hlutar til loft- eða lofttæmisdælna, loft eða gasþjappna 

42124310-0 Hlutar til loftdælna 

42124320-3 Hlutar til lofttæmisdælna 

42124330-6 Hlutar til loftþjappna 

42124340-9 Hlutar til gasþjappna 

42130000-9 Kranar, hanar, lokar og áþekkur búnaður 

42131000-6 Kranar, hanar og lokar 

42131100-7 Lokar skilgreindir eftir virkni 

42131110-0 Lokar fyrir miðstöðvarofna 

42131120-3 Stíflulokar 

42131130-6 Hitastillar 

42131140-9 Þrýstiléttar, stjórnlokar, einstefnulokar eða öryggislokar 

42131141-6 Þrýstiléttar 

42131142-3 Stjórnlokar 

42131143-0 Flóðastjórnlokar 

42131144-7 Ferlistjórnlokar 

42131145-4 Einstreymislokar 

42131146-1 Einstefnulokar 

42131147-8 Öryggislokar 

42131148-5 Stopplokar 

42131150-2 Lokar fyrir upprétta vatnsgeyma 

42131160-5 Vatnshanar 

42131170-8 Úttakslokar á gashylkjum 

42131200-8 Lokar skilgreindir eftir smíði 

42131210-1 Hníflokar 

42131220-4 Þrýstivatnspípulokar 

42131230-7 Gegnumstreymislokar 

42131240-0 Keilulokar 

42131250-3 Nálarlokar 

42131260-6 Kúlulokar 

42131270-9 Sívalningslokar 

42131280-2 Spjaldlokar 
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42131290-5 Þindarlokar 

42131291-2 Rennilokar 

42131292-9 Flapalokar 

42131300-9 Borholulokagrind og aðrar lokasamstæður 

42131310-2 Borholulokagrind til olíuborunar 

42131320-5 Innsogsgreinar 

42131390-6 Lokasamsetningar 

42131400-0 Kranar og hanar á hreinlætistækjum 

42132000-3 Hlutar til krana og loka 

42132100-4 Gangsetningarbúnaður í loka 

42132110-7 Rafgangsetningarbúnaður í loka 

42132120-0 Vökvagangsetningarbúnaður í loka 

42132130-3 Loftgangsetningarbúnaður í loka 

42132200-5 Kranahlutar 

42132300-6 Lokahlutar 

42140000-2 Tannhjól, drif og drifbúnaður 

42141000-9 Einföld tannhjól, drif og drifbúnaður 

42141100-0 Drifásar, kambás og sveifarás 

42141110-3 Drifásar 

42141120-6 Kambásar 

42141130-9 Sveifarásar 

42141200-1 Leguhús 

42141300-2 Tannhjól og drifbúnaður 

42141400-3 Sveifluhjól og reimarhjól 

42141410-6 Vindur 

42141500-4 Tengsli 

42141600-5 Blakkir 

42141700-6 Ástengsl 

42141800-7 Hjöruliðir 

42142000-6 Hlutar til drifa og drifbúnaðar 

42142100-7 Hlutar til tannhjólabúnaðar 

42142200-8 Hlutar til drifbúnaðar 

42150000-5 Kjarnakljúfar og hlutar til þeirra 

42151000-2 Kjarnakljúfar 

42152000-9 Hlutar kjarnakljúfa 

42152100-0 Kælikerfi fyrir kjarnakljúfa 

42152200-1 Hlutar kjarnakljúfaíláta 

42160000-8 Katlabúnaður 

42161000-5 Heitavatnskatlar 

42162000-2 Katlar til gufuframleiðslu 

42163000-9 Gufukatlar 

42164000-6 Aukavélakostur til nota með kötlum 

42165000-3 Gufuþéttar 

42200000-8 Vélar til matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu og hlutar sem tengjast þeim 

42210000-1 Vélar til matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu 
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42211000-8 Mjólkurbúsvélar 

42211100-9 Rjómaskilvindur 

42212000-5 Vélar til vinnslu á korni eða þurrkuðu grænmeti 

42213000-2 Vélar notaðar til framleiðslu á áfengum drykkjum eða ávaxtadrykkjum 

42214000-9 Bökunarofnar, þurrkofnar fyrir landbúnaðarafurðir og eldunar- og hitunarbúnaður 

42214100-0 Bökunarofnar 

42214110-3 Grill 

42214200-1 Þurrkofnar fyrir landbúnaðarafurðir 

42215000-6 Vélbúnaður til iðnaðarframleiðslu eða -vinnslu á matvælum eða drykkjarvörum 

42215100-7 Vélar til að skera matvæli 

42215110-0 Brauðskurðarvélar 

42215120-3 Beikonskurðarvélar 

42215200-8 Vélar til matvælavinnslu 

42215300-9 Pastagerðarvélar 

42216000-3 Vélar til tóbaksvinnslu 

42220000-4 Hlutar til véla til matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu 

42221000-1 Hlutar til véla til matvælavinnslu 

42221100-2 Hlutar til mjólkurbúsvéla 

42221110-5 Hlutar til mjaltavéla 

42222000-8 Hlutar til véla til vinnslu drykkjarvara 

42223000-5 Hlutar til véla til tóbaksvinnslu 

42300000-9 Bræðslu- og brennsluofnar fyrir iðnað og rannsóknarstofur 

42310000-2 Brennarar 

42320000-5 Sorpbrennsluofnar 

42330000-8 Bræðsluofnar 

42340000-1 Ofnar sem eru ætlaðir til nota annars staðar en á heimilum 

42341000-8 Ofnar sem notaðir eru í atvinnuskyni 

42350000-4 Líkbrennsluofnar 

42390000-6 Hlutar til brennara, bræðsluofna og ofna 

42400000-0 Lyftitæki og færslubúnaður og hlutar til þeirra 

42410000-3 Lyftitæki og færslubúnaður 

42411000-0 Blakkalyftibúnaður og talíur 

42412000-7 Námuvindur, vindur sérstaklega hannaðar til nota neðanjarðar og koppvindur 

42412100-8 Námuvindur og vindur sérstaklega hannaðar til nota neðanjarðar 

42412110-1 Námuvindur 

42412120-4 Vindur til nota neðanjarðar 

42412200-9 Koppvindur 

42413000-4 Tjakkar og ökutækjalyftur 

42413100-5 Innbyggð tjakkakerfi 

42413200-6 Vökvatjakkar 

42413300-7 Lofttjakkar 

42413400-8 Vélrænir tjakkar 

42413500-9 Ökutækjalyftur 

42414000-1 Kranar, hreyfanlegar lyftigrindur og kranabúnir vinnuvagnar 

42414100-2 Kranar 
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42414110-5 Hafnarkranar 

42414120-8 Hafnarkranar (Quayside cranes) 

42414130-1 Stöflunarkranar 

42414140-4 Gámakranar 

42414150-7 Turnkranar 

42414200-3 Hlaupakettir 

42414210-6 Rennikrani 

42414220-9 Rennibrýr 

42414300-4 Bómukranar á súlufótum 

42414310-7 Hreyfanlegar lyftigrindur 

42414320-0 Bómukranar á stalli 

42414400-5 Kranar sem eru festir á ökutæki 

42414410-8 Kranar á vörubifreiðar 

42414500-6 Brúarkranar 

42415000-8 Gaffallyftarar, vinnuvagnar, dráttarvélar á stöðvarpöllum járnbrauta 

42415100-9 Vörubifreiðar með lyftu 

42415110-2 Gaffallyftarar 

42415200-0 Vinnuvagnar 

42415210-3 Vinnuvagnar með búnaði til meðhöndlunar 

42415300-1 Dráttarvélar notaðar á stöðvarpöllum járnbrauta 

42415310-4 Ökutæki án ökumanns (FSVS) 

42415320-7 Búnaður fyrir ökutæki sem notuð eru í neyðarþjónustu 

42416000-5 Lyftur, skúffubönd, lyftubúnaður, rúllustigar og göngufæribönd 

42416100-6 Lyftur 

42416110-9 Baðlyftur 

42416120-2 Vörulyftur 

42416130-5 Vélrænar lyftur 

42416200-7 Skúffubönd 

42416210-0 Tunnulyftur 

42416300-8 Lyftubúnaður 

42416400-9 Rennistigar 

42416500-0 Göngufæribönd 

42417000-2 Lyftur og færibönd 

42417100-3 Loftknúnar lyftur eða færibönd 

42417200-4 Færibönd 

42417210-7 Lyftur og færibrautir, með skóflum sem ganga sleitulaust 

42417220-0 Lyftur og færibrautir, með beltum sem ganga sleitulaust 

42417230-3 Færibönd með brynvörn (AFCS) til nota í námuvinnslu 

42417300-5 Færibrautabúnaður 

42417310-8 Færibönd 

42418000-9 Vélar til að lyfta hlutum, færa þá, hlaða þeim eða losa þá 

42418100-0 Námuvagnaýtur og eimreiðar- eða vagnfærslur 

42418200-1 Einteinungs- eða skíðalyftubúnaður 

42418210-4 Búnaður fyrir loftlínueinteinunga 

42418220-7 Stólalyftur 
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42418290-8 Skíðalyftubúnaður 

42418300-2 Búnaður til að fjarlægja oddinn af blysum 

42418400-3 Vélar af hringekjugerð til geymslu og   heimtar 

42418500-4 Lyftitæki og færibönd 

42418900-8 Hleðslu- eða meðhöndlunartæki 

42418910-1 Hleðslubúnaður 

42418920-4 Losunarbúnaður 

42418930-7 Gámalyftur 

42418940-0 Búnaður til að meðhöndla gáma 

42419000-6 Hlutar til búnaðar til að lyfta hlutum og færa þá 

42419100-7 Hlutar til krana 

42419200-8 Hlutar til vinnuvagna 

42419500-1 Hlutar til lyftna, skúffubanda eða rúllustiga 

42419510-4 Hlutar til lyftna 

42419520-7 Hlutar til skúffubanda 

42419530-0 Hlutar til rúllustiga 

42419540-3 Hlutar til göngufæribanda 

42419800-4 Hlutar til færibanda 

42419810-7 Hlutar til færibanda með beltum 

42419890-1 Hlutar til færibanda með skúffum/skóflum 

42419900-5 Hlutar til vindubúnaðar og annars búnaðar til að lyfta hlutum og færa þá 

42420000-6 Skóflur, gripskóflur (krabbar) og gripklær fyrir krana eða gröfur 

42500000-1 Kæli- og loftræstibúnaður 

42510000-4 Varmaskiptar, loftræsti- og kælibúnaður og síubúnaður 

42511000-1 Varmaskiptar og vélbúnaður til að breyta andrúmslofti eða öðrum lofttegundum í vökva 

42511100-2 Varmaskiptar 

42511110-5 Varmadælur 

42511200-3 Vélbúnaður til að þétta andrúmsloft eða aðrar lofttegundir 

42512000-8 Loftræstibúnaður 

42512100-9 Loftræstitæki í glugga 

42512200-0 Loftræstitæki í vegg 

42512300-1 Hita-, loftræsti- og loftjöfnunarsamstæður 

42512400-2 Loftræstibúnaður í ökutæki 

42512500-3 Hlutar til loftræstitækja 

42512510-6 Spjöld 

42512520-9 Loftræstiop sem hægt er að draga fyrir 

42513000-5 Kæli- og frystibúnaður 

42513100-6 Frystibúnaður 

42513200-7 Kælibúnaður 

42513210-0 Kælisýningarkassar 

42513220-3 Kælisýningarborð 

42513290-4 Kælibúnaður sem notaður er í atvinnuskyni 

42514000-2 Vél- og tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á gasi 

42514200-4 Rafstöðusviðsbúnaður til að hreinsa loft og gas 

42514300-5 Síunartæki 
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42514310-8 Loftsíur 

42514320-1 Gassíur 

42515000-9 Fjarhitunarketill 

42520000-7 Loftræstibúnaður 

42521000-4 Reyklosunarbúnaður 

42522000-1 Viftur sem eru ekki til nota á heimilum 

42522100-2 Hlutar í viftur 

42530000-0 Hlutar til kæli- og frystibúnaðar og varmadælna 

42531000-7 Hlutar til kælibúnaðar 

42532000-4 Hlutar til frystibúnaðar 

42533000-1 Hlutar til varmadælna 

42600000-2 Smíðavélar 

42610000-5 Leysigeislastýrðar smíðavélar og vélsmíðamiðstöðvar 

42611000-2 Smíðavélar til sérstakra nota 

42612000-9 Vélsmíðamiðstöðvar 

42612100-0 Vélsmíðamiðstöðvar á láréttum ási 

42612200-1 Vélsmíðamiðstöðvar á lóðréttum ási 

42620000-8 Rennibekkir, smíðavélar til að gata og fræsa 

42621000-5 Rennibekkir 

42621100-6 Tölvustýrðir rennibekkir (CNC lathe) 

42622000-2 Vélar til að snitta eða skrúfuskera 

42623000-9 Málmskurðarvélar með fræsara 

42630000-1 Smíðavélar til smíða úr málmi 

42631000-8 Smíðavélar til að fínpússa málm 

42632000-5 Tölulega stýrðar vélar til málmvinnslu 

42633000-2 Vélar til að beygja, brjóta saman, rétta eða fletja út 

42634000-9 Eldsmíðavélar 

42635000-6 Stönsunarvélar 

42636000-3 Pressur 

42636100-4 Vökvapressur 

42637000-0 Smíðavélar til að bora, gata eða fræsa málm 

42637100-1 Smíðavélar til að bora málm 

42637200-2 Vélaverkfæri til að gata málm 

42637300-3 Vélaverkfæri til að fræsa málm 

42638000-7 Vélsmíðamiðstöðvar til málmvinnslu 

42640000-4 Smíðavélar til smíða úr hörðum efnum að undanskildum málmi 

42641000-1 Smíðavélar til smíða úr steini, leir, steinsteypu eða gleri 

42641100-2 Smíðavélar til smíða úr steini 

42641200-3 Vélaverkfæri til að vinna leir 

42641300-4 Smíðavélar til smíða úr steinsteypu 

42641400-5 Vélaverkfæri til að vinna gler 

42642000-8 Smíðavélar til smíða úr viði, beini, korki, harðgúmmíi eða harðplasti 

42642100-9 Smíðavélar til smíða úr viði 

42642200-0 Smíðavélar til smíða úr beini 

42642300-1 Smíðavélar til smíða úr korki 
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42642400-2 Smíðavélar til að smíða úr harðgúmmíi 

42642500-3 Smíðavélar til að smíða úr harðplasti 

42650000-7 Loft- eða vélknúin handverkfæri 

42651000-4 Loftknúin handverkfæri 

42652000-1 Rafvélræn handverkfæri 

42660000-0 Áhöld til lóðunar, brösunar eða logsuðu, vélar og búnaður til yfirborðsherslu og til að sprauta 
bráðnum málmi 

42661000-7 Búnaður til lóðunar og brösunar 

42661100-8 Lóðunarbúnaður 

42661200-9 Brösunarbúnaður 

42662000-4 Logsuðubúnaður 

42662100-5 Rafsuðubúnaður 

42662200-6 Logsuðubúnaður sem gengur ekki fyrir rafmagni 

42663000-1 Vélar til yfirborðsherslu 

42664000-8 Búnaður til bræðslu 

42664100-9 Búnaður til bræðslu á plasti 

42665000-5 Málmhúðunartæki 

42670000-3 Hlutar og fylgihlutir fyrir smíðavélar 

42671000-0 Verkfærafestingar 

42671100-1 Verkfæratöskur rannsóknarstofa 

42671110-4 Tilraunaglasagrindur fyrir böð 

42672000-7 Efnisfestingar fyrir smíðavélar 

42673000-4 Deilibúnaður og sérhæfður aukabúnaður fyrir smíðavélar 

42674000-1 Hlutar og fylgihlutir fyrir smíðavélar til vinnslu á málmi 

42675000-8 Hlutar og fylgihlutir fyrir smíðavélar til vinnslu á hörðum efnum 

42675100-9 Hlutar til keðjusaga 

42676000-5 Hlutar til handverkfæra 

42677000-2 Hlutar til loftknúinna verkfæra 

42700000-3 Vélar til textíl-, fata- og leðurvöruframleiðslu 

42710000-6 Vélar til textílframleiðslu 

42711000-3 Vélar til vinnslu tilbúinna textílefna 

42712000-0 Textílspunavélar 

42713000-7 Vefstólar 

42714000-4 Prjónavélar 

42715000-1 Saumavélar 

42716000-8 Þvotta- og þurrhreinsivélar og þurrkarar 

42716100-9 Þvottastöðvar 

42716110-2 Þvottabúnaður 

42716120-5 Þvottavélar 

42716130-8 Þurrhreinsivélar 

42716200-0 Þurrkarar 

42717000-5 Búnaður til að strauja og brjóta saman þvott 

42717100-6 Búnaður til að brjóta saman þvott 

42718000-2 Vélar til frágangs á textílefnum 

42718100-3 Strauvélar 
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42718200-4 Pressur 

42720000-9 Hlutar til véla til textíl- og fataframleiðslu 

42800000-4 Vélar til pappírs- eða pappaframleiðslu 

42810000-7 Hlutar til véla til pappírs- eða pappaframleiðslu 

42900000-5 Ýmis tæki til almennra og sérstakra nota 

42910000-8 Tæki til eimingar, síunar eða hreinsunar 

42912000-2 Vél- eða tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á vökva 

42912100-3 Vél- eða tækjabúnaður til síunar á vökva 

42912110-6 Tæki til síunar á borleðju 

42912120-9 Vatnshvirfiltæki 

42912130-2 Búnaður til að sía eða hreinsa drykkjarvörur 

42912300-5 Vél- og tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á vatni 

42912310-8 Vatnssíunarbúnaður 

42912320-1 Súrefniseyðingarbúnaður 

42912330-4 Vatnshreinsibúnaður 

42912340-7 Afsöltunarbúnaður 

42912350-0 Búnaður fyrir síunarstöðvar 

42913000-9 Olíu-, bensín- og loftinntakssíur 

42913300-2 Olíusíur 

42913400-3 Bensínsíur 

42913500-4 Loftinntakssíur 

42914000-6 Endurvinnslubúnaður 

42920000-1 Vélbúnaður til hreinsunar á flöskum, til pökkunar og vigtunar og úðatæki 

42921000-8 Vélbúnaður til hreinsunar, fyllingar, pökkunar eða umbúða fyrir flöskur eða önnur ílát 

42921100-9 Vélbúnaður til að hreinsa eða þurrka flöskur eða önnur ílát 

42921200-0 Vélbúnaður til að fylla á eða loka flöskum eða öðrum ílátum 

42921300-1 Pökkunar- eða umbúðavélar 

42921310-4 Bindivélar 

42921320-7 Pökkunarvélar 

42921330-0 Umbúðavélar 

42923000-2 Vigtunarbúnaður og vogir 

42923100-3 Vigtunarbúnaður 

42923110-6 Jafnvægisvogir 

42923200-4 Vogir 

42923210-7 Búðarvogir 

42923220-0 Vogir til samfelldrar vigtunar 

42923230-3 Vogir til gátvigtunar 

42924200-1 Gufu- eða sandblástursvélar 

42924300-2 Úðunarbúnaður 

42924310-5 Úðabyssur 

42924700-6 Vélræn tæki til sprautunar, dreifingar eða úðunar 

42924710-9 Gasdreifingartæki 

42924720-2 Afmengunarbúnaður 

42924730-5 Vatnsþrýstihreinsitæki 
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42924740-8 Háþrýstihreinsibúnaður 

42924790-3 Lyktareyðandi búnaður 

42930000-4 Skilvindur, sléttipressur og sjálfsalar 

42931000-1 Skilvindur 

42931100-2 Skilvindur og fylgihlutir rannsóknarstofa 

42931110-5 Gólfskilvindur 

42931120-8 Borðskilvindur 

42931130-1 Viðbætir fyrir skilvindur 

42931140-4 Snúningsbúnaður skilvindna 

42932000-8 Sléttipressur 

42932100-9 Völsunarvélar 

42933000-5 Sjálfsalar 

42933100-6 Sjálfsalar fyrir hreinlætisvörur 

42933200-7 Frímerkjasjálfsalar 

42933300-8 Vörusjálfsalar 

42940000-7 Vélar til hitameðferðar á efnum 

42941000-4 Vélar til hitameðferðar á gasi 

42942000-1 Ofnar og fylgihlutir 

42942200-3 Lofttæmisofnar 

42943000-8 Böð með hitastilli og fylgihlutir 

42943100-9 Kælispírall 

42943200-0 Úthljóðsbað 

42943210-3 Dýfingahitastillar 

42943300-1 Dýfingakælar 

42943400-2 Kæli- og kæli-/hitunardreifarar 

42943500-3 Hringrásarkælar 

42943600-4 Háhitadreifarar 

42943700-5 Hitunardreifarar 

42943710-8 Baðhlífar 

42950000-0 Hlutar til vélbúnaðar til almennra nota 

42952000-4 Hlutar til skilvindna 

42953000-1 Hlutar til sléttipressna 

42954000-8 Hlutar til völsunarvéla 

42955000-5 Hlutar til síunarbúnaðar 

42956000-2 Hlutar til hreinsunarbúnaðar 

42957000-9 Hlutar til úðunarbúnaðar 

42958000-6 Lóð fyrir vogir 

42959000-3 Uppþvottavélar til annarra nota en heimilisnota 

42960000-3 Tæki skipana- og stjórnkerfa, prentunar, myndrænnar útfærslu, skrifstofukerfa og 
gagnavinnslubúnaðar 

42961000-0 Stjórn- og stýrikerfi 

42961100-1 Aðgangsstýrikerfi 

42961200-2 Scada eða sambærilegt kerfi 

42961300-3 Staðsetningarkerfi fyrir ökutæki 

42961400-4 Afgreiðslukerfi 
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42962000-7 Búnaður til prentunar og myndrænnar útfærslu 

42962100-8 Filmuprentunarkerfi 

42962200-9 Prentvélar 

42962300-0 Vinnustöðvar fyrir myndræna útfærslu 

42962400-1 Fjölritar 

42962500-2 Vélar til að grafa í 

42963000-4 Myntslátta 

42964000-1 Búnaður til tölvu- og vélvæðingar skrifstofa 

42965000-8 Upplýsingavinnslubúnaður 

42965100-9 Stjórnkerfi fyrir vörugeymslur 

42965110-2 Geymslustöðvarkerfi 

42967000-2 Stýrieiningar 

42967100-3 Stafrænar fjarstýringar 

42968000-9 Skammtarar og sjálfsalar 

42968100-0 Drykkjarsjálfsalar 

42968200-1 Skömmtunarvélar fyrir hreinlætisvörur 

42968300-2 Skömmtunarkerfi fyrir salernisrúllur 

42970000-6 Hlutar til uppþvottavéla og vélbúnaðar til hreinsunar, fyllingar, pökkunar eða umbúða 

42971000-3 Hlutar til uppþvottavéla 

42972000-0 Hlutar til hreinsunarvéla 

42973000-7 Hlutar til fyllingarvéla 

42974000-4 Hlutar til pökkunarvéla 

42975000-1 Hlutar til innpökkunarvéla 

42980000-9 Tæki til framleiðslu á gasi 

42981000-6 Tæki til framleiðslu á ósoni 

42990000-2 Ýmis konar sérhæfður vélbúnaður 

42991000-9 Pappírs-, prentunar- og bókbandsvélar og hlutar til þeirra 

42991100-0 Bókbandsvélar 

42991110-3 Bókasaumavélar 

42991200-1 Prentvélar 

42991210-4 Offsetprentvélar 

42991220-7 Letursetningarvélar 

42991230-0 Miðaprentarar 

42991300-2 Ljóssetningarkerfi 

42991400-3 Þurrkarar fyrir við, pappírsdeig, pappír eða pappa 

42991500-4 Hlutar til prent- eða bókbandsvéla 

42992000-6 Raftæki til sérstakra nota 

42992100-7 Rafstöðuhlíf 

42992200-8 Bergmálslaus klefi 

42992300-9 Efni sem gleypir í sig rafsegulsvið 

42993000-3 Vélar til efnaiðnaðar 

42993100-4 Klórblöndunartæki 

42993200-5 Skömmtunarstöðvar 

42994000-0 Vélar til vinnslu á gúmmíi eða plasti 

42994100-1 Vélar til framleiðslu á plastgluggum og körmum til þeirra 
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42994200-2 Vélar til vinnslu á plasti 

42994220-8 Samlímingarfylgihlutir 

42994230-1 Samlímarar 

42995000-7 Ýmiss konar hreinsivélar 

42995100-8 Þvottabraut (tunnel washer) 

42995200-9 Strandhreinsivélar 

42996000-4 Vélbúnaður til skólphreinsunar 

42996100-5 Tæki til sundurhlutunar 

42996110-8 Kaldbleytingarvélar til skólphreinsunar 

42996200-6 Skólpþjöppur 

42996300-7 Sköfur 

42996400-8 Blöndunarbúnaður 

42996500-9 Skólpsíur 

42996600-0 Ildunarbúnaður (Oxygenation equipment) 

42996700-1 Útfellingarbúnaður 

42996800-2 Botnfellingartankar 

42996900-3 Seyrumeðhöndlunarbúnaður 

42997000-1 Búnaður fyrir leiðslukerfi 

42997100-2 Búnaður til að skoða innra borð leiðslukerfa 

42997200-3 Búnaður til að hreinsa innra borð leiðslukerfa 

42997300-4 Iðnaðarþjarkar 

42998000-8 Vörubrettalyftukerfi 

42998100-9 Búnaður til að safna saman vörubrettum 

42999000-5 Ryksugur og bónvélar til annarra nota en heimilisnota 

42999100-6 Ryksugur til annarra nota en heimilisnota 

42999200-7 Bónvélar til annarra nota en heimilisnota 

42999300-8 Hlutar til ryksuga til annarra nota en heimilisnota 

42999400-9 Hlutar til bónvéla til annarra nota en heimilisnota 

43000000-3 Vélar til námugraftar, grjótnáms og mannvirkjagerðar 

43100000-4 Búnaður til námuvinnslu 

43120000-0 Vélar til að brjóta kol og grjót og til að bora göng og bor- eða brunnvélar 

43121000-7 Vélar til borunar á borholum 

43121100-8 Verkfæri til borholuviðhalds 

43121200-9 Uppstreymistengibúnaður 

43121300-0 Búnaður til tenginga og frágangs við borholur 

43121400-1 Inngripsbúnaður fyrir borholur 

43121500-2 Búnaður til prófana á borholum 

43121600-3 Þrýstingslásabúnaður (BOP) 

43122000-4 Kola- eða bergskurðarvélar 

43123000-1 Gangagerðarvélar 

43124000-8 Vélar til borunar 

43124100-9 Moldvörpuborar 

43124900-7 Búnaður til að bora í berg 

43125000-5 Brunnvélar 

43130000-3 Borunarbúnaður 
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43131000-0 Framleiðslupallar á hafi úti 

43131100-1 Búnaður til nota á hafi úti 

43131200-2 Boreiningar til nota á hafi úti 

43132000-7 Olíuborunarbúnaður 

43132100-8 Borunarvélar 

43132200-9 Borpallar 

43132300-0 Borar 

43132400-1 Leiðslubúnaður 

43132500-2 Upphengi fyrir leiðslur 

43133000-4 Búnaður fyrir olíuborpalla 

43133100-5 Einingar á sleðum 

43133200-6 Samstæður sem festar eru á sleða 

43134000-1 Vélar á olíuvinnslusvæðum 

43134100-2 Sökkvanlegar dælur 

43135000-8 Búnaður til nota neðansjávar 

43135100-9 Eftirlitskerfi til nota neðansjávar 

43136000-5 Búnaður notaður í borholum 

43140000-6 Færanlegar vökvastoðir í námur 

43200000-5 Vélar til að flytja jarðveg og til að grafa og hlutar sem tengjast þeim 

43210000-8 Vélar til að flytja jarðveg 

43211000-5 Jarðýtur 

43212000-2 Jarðýtur með hallastillanlegu ýtublaði (Angle-dozers) 

43220000-1 Vegheflar og jöfnunarvélar 

43221000-8 Vegheflar 

43230000-4 Vélsköfur 

43240000-7 Vélþjöppur 

43250000-0 Framhleðslutæki 

43251000-7 Framhleðslutæki með tætara að aftan 

43252000-4 Framhleðslutæki án tætara að aftan 

43260000-3 Vélskóflur, gröfur og ámokstursvélar og vélar til námuvinnslu 

43261000-0 Vélskóflur 

43261100-1 Ámokstursvélar 

43262000-7 Vélar til að grafa með 

43262100-8 Vélgröfur 

43300000-6 Vélbúnaður og tæki til mannvirkjagerðar 

43310000-9 Vélar til mannvirkjagerðar 

43311000-6 Fallhamrar 

43312000-3 Vélar til að leggja vegaklæðningu 

43312100-4 Heflar 

43312200-5 Malardreifarar (chippers) 

43312300-6 Vélar notaðar til malbikunar 

43312400-7 Valtarar 

43312500-8 Vélknúnir valtarar 

43313000-0 Snjóplógar og snjóblásarar 

43313100-1 Snjóplógar 
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43313200-2 Snjóblásarar 

43314000-7 Stauratogarar 

43315000-4 Þjöppunarvélar 

43316000-1 Vélar til að leggja kapla 

43320000-2 Smíðabúnaður 

43321000-9 Hengibúnaður fyrir brýr 

43322000-6 Sundurhlutunarbúnaður 

43323000-3 Vökvunarbúnaður 

43324000-0 Framræslubúnaður 

43324100-1 Búnaður fyrir sundlaugar 

43325000-7 Búnaður fyrir almenningsgarða og leikvelli 

43325100-8 Búnaður til lóðaviðhalds 

43327000-1 Forsmíðaður búnaður 

43328000-8 Vökvaknúnar stöðvar 

43328100-9 Vökvaknúinn búnaður 

43329000-5 Búnaðarsamstæður 

43400000-7 Vélar til jarðefnavinnslu og vélar til framleiðslu á málmsteypumótum 

43410000-0 Vélar til jarðefnavinnslu 

43411000-7 Vélar til að flokka og sálda 

43412000-4 Vélar til að blanda möl og jarðbik 

43413000-1 Steypuhrærivélar 

43413100-2 Sementhrærivélar 

43414000-8 Mölunarvélar 

43414100-9 Kvörn til að fínmylja kol 

43415000-5 Málmsteypumót 

43420000-3 Vélar til framleiðslu á málmsteypumótum 

43500000-8 Beltaökutæki 

43600000-9 Hlutar til véla fyrir námuvinnslu, grjótnám og mannvirkjagerð 

43610000-2 Hlutar til borvéla 

43611000-9 Hlutar til véla til borunar á borholum 

43611100-0 Tappar 

43611200-1 Borar til iðnaðarnota 

43611300-2 Strenghamrar 

43611400-3 Skrúfstykki (Iron roughnecks) 

43611500-4 Snúningsborð (Rotary tables) 

43611600-5 Botnsökkull (Mudline suspension equipment) 

43611700-6 Búnaður til tenginga (Tieback equipment) 

43612000-6 Hlutar til borholuvinnslu 

43612100-7 Búnaður til að hengja upp fóðurrör (casing hangers) 

43612200-8 Upphengja fyrir leiðara (hengistykki) (liner hanger equipment) 

43612300-9 Strekkjarar á stigleiðslum (production riser tensioners) 

43612400-0 Efstu hlutar borholu 

43612500-1 Tengibúnaður fyrir stigleiðslur 

43612600-2 Stjórnkerfi efsta hluta borholu 

43612700-3 Búnaður efsta hluta borholu 
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43612800-4 Lyftikerfi fyrir olíuborpalla 

43613000-3 Hlutar til kola- eða bergskurðarvéla 

43613100-4 Hlutar til kolaskurðarvéla 

43613200-5 Hlutar til bergskurðarvéla 

43614000-0 Hlutar til véla til að bora göng 

43620000-5 Hlutar til véla til jarðefnavinnslu 

43630000-8 Hlutar til brunnvéla 

43640000-1 Hlutar til véla til að grafa með 

43700000-0 Vélar til málmvinnslu og hlutar sem tengjast þeim 

43710000-3 Málmvölsunartæki 

43711000-0 Hlutar til málmvölsunarvéla 

43720000-6 Steypuvélar 

43721000-3 Hlutar til steypuvéla 

43800000-1 Verkstæðisbúnaður 

43810000-4 Trésmíðabúnaður 

43811000-1 Slípivélar 

43812000-8 Sögunarbúnaður 

43820000-7 Skósmíðabúnaður 

43830000-0 Vélknúin verkfæri 

43840000-3 Búnaður fyrir eldsmiði 

44000000-0 Byggingargerð og -efni, aukabúnaður til bygginga (að frátöldum rafmagnsbúnaði) 

44100000-1 Byggingarefni og tilheyrandi hlutir 

44110000-4 Efni til bygginga 

44111000-1 Byggingarefni 

44111100-2 Múrsteinar 

44111200-3 Sement 

44111210-6 Borunarsement 

44111300-4 Leir 

44111400-5 Málning og veggfóður 

44111500-6 Einangrarar og hlutir til einangrunar 

44111510-9 Einangrarar 

44111511-6 Rafeinangrarar 

44111520-2 Varmaeinangrandi efni 

44111530-5 Hlutir til rafeinangrunar 

44111540-8 Einangrunargler 

44111600-7 Blokkir 

44111700-8 Flísar 

44111800-9 Múr (byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð) 

44111900-0 Keramíkhellur 

44112000-8 Ýmsir hlutar bygginga 

44112100-9 Byrgi/skýli 

44112110-2 Hlutar byrgja/skýla 

44112120-5 Prófílahlutar (profile sections) 

44112200-0 Gólfklæðning 
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44112210-3 Gegnheil gólfefni 

44112220-6 Fölsk gólf 

44112230-9 Línóleum 

44112240-2 Parket 

44112300-1 Milliveggir (skilrúm) 

44112310-4 Skilveggir 

44112400-2 Þök 

44112410-5 Þakburðarvirki 

44112420-8 Þakstoðir 

44112430-1 Þakgrindarbitar 

44112500-3 Þakefni 

44112510-6 Þakskífur 

44112600-4 Hljóðeinangrun 

44112700-5 Burðarbitar 

44113000-5 Efni til vegagerðar 

44113100-6 Gangstéttarefni 

44113120-2 Gangstéttarhellur 

44113130-5 Gangstéttarsteinn 

44113140-8 Götusteinn 

44113200-7 Hellusteinar 

44113300-8 Bikbundin efni 

44113310-1 Bikbundin efni til vegagerðar 

44113320-4 Bikbundinn götusteinn 

44113330-7 Bikbindiefni 

44113500-0 Glerperlur 

44113600-1 Jarðbik og asfalt 

44113610-4 Jarðbik 

44113620-7 Asfalt 

44113700-2 Efni til vegaviðgerða 

44113800-3 Efni til vegaklæðningar 

44113810-6 Klæðning 

44113900-4 Viðhaldsefni til vegagerðar 

44113910-7 Viðhaldsefni til nota að vetri til 

44114000-2 Steinsteypa 

44114100-3 Tilbúin steinsteypa 

44114200-4 Steyptar framleiðsluvörur 

44114210-7 Steinsteyptir burðarstaurar 

44114220-0 Steinsteypt rör og tengihlutir 

44114250-9 Steinsteyptar hellur 

44115000-9 Byggingarfylgihlutir 

44115100-0 Efni til lagna 

44115200-1 Efni til pípu- og hitalagna 

44115210-4 Efni til pípulagna 

44115220-7 Efni til hitalagna 

44115310-5 Rimlatjöld 
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44115400-3 Ljórar 

44115500-4 Úðakerfi 

44115600-5 Stigalyftur 

44115700-6 Ytri rennitjöld 

44115710-9 Tjaldþök 

44115800-7 Innréttingar og búnaður ætlaður innandyra í byggingum 

44115810-0 Gluggatjaldastengur og gluggatjöld 

44115811-7 Gluggatjaldastangir 

44115900-8 Sólarvarnarbúnaður 

44130000-0 Fráveitukerfi 

44131000-7 Skólpbrunnar 

44132000-4 Ræsiseiningar 

44133000-1 Endamúffur úr seigu járni 

44134000-8 Hné 

44140000-3 Vörur í tengslum við byggingarefni 

44141000-0 Rör 

44141100-1 Rafmagnsrör 

44142000-7 Rammar 

44143000-4 Bretti 

44144000-1 Stólpar 

44160000-9 Leiðslur, rörakerfi, rör, fóðrun, rörlagnir og tengdir hlutir 

44161000-6 Leiðslur 

44161100-7 Gasleiðslur 

44161110-0 Gasdreifikerfi 

44161200-8 Vatnsveita 

44161400-0 Leiðslur undir vatnsyfirborði 

44161410-3 Neðansjávarleiðslur 

44161500-1 Háþrýstileiðslur 

44161600-2 Lágþrýstileiðslur 

44161700-3 Leiðsluskröpunarbúnaður (pipeline pigs) 

44161710-6 Skotbúnaður fyrir skröpunarbúnað 

44161720-9 Móttökubúnaður fyrir skröpunarbúnað 

44161730-2 Gildrur fyrir skröpunarbúnað 

44162000-3 Lagnir 

44162100-4 Lagnavörur 

44162200-5 Lagnir fyrir dreifikerfi 

44162300-6 Frárennslislagnir 

44162400-7 Glerjuð mannop úr leir 

44162500-8 Neysluvatnslagnir 

44163000-0 Rör og tengihlutir 

44163100-1 Rör 

44163110-4 Frárennslisrör 

44163111-1 Holræsisrör 

44163112-8 Frárennsliskerfi 

44163120-7 Fjarhitunarrör 
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44163121-4 Hitunarrör 

44163130-0 Fráveiturör 

44163140-3 Gufu- og vatnsrör 

44163150-6 Lágþrýstirör 

44163160-9 Dreifirör og fylgihlutir 

44163200-2 Röratengihlutir 

44163210-5 Röraklemmur 

44163230-1 Röratengi 

44163240-4 Rörasamskeyti 

44163241-1 Einangruð samskeyti 

44164000-7 Fóðurrör og leiðslur 

44164100-8 Fóðurrör 

44164200-9 Leiðslur 

44164300-0 Rörlaga vörur 

44164310-3 Leiðslur og tengihlutir 

44165000-4 Slöngur, uppstig og múffur 

44165100-5 Slöngur 

44165110-8 Slöngur notaðar við borun 

44165200-6 Uppstig 

44165210-9 Sveigjanleg uppstreymisrör 

44165300-7 Múffur 

44166000-1 Rörvörur fyrir olíuiðnaðinn 

44167000-8 Ýmsir fylgihlutir fyrir rör 

44167100-9 Tengi 

44167110-2 Flansar 

44167111-9 Flanstengi (flange adaptors) 

44167200-0 Klemmur og festingar til viðgerða 

44167300-1 Beygjur, té og röratengi 

44167400-2 Hné (á rörum) 

44170000-2 Plötur, arkir, borðar og þynnur sem tengjast byggingarefnum 

44171000-9 Plötur (til bygginga) 

44172000-6 Arkir (til bygginga) 

44173000-3 Borði 

44174000-0 Þynna 

44175000-7 Þil 

44176000-4 Filma 

44190000-8 Ýmiss konar byggingarefni 

44191000-5 Ýmiss konar byggingarefni úr við 

44191100-6 Krossviður 

44191200-7 Lagskipaður viður 

44191300-8 Spónaplötur 

44191400-9 Trefjaplötur 

44191500-0 Hertur unninn viður 

44191600-1 Parketgólfborð 

44192000-2 Ýmiss konar önnur byggingarefni 
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44192100-3 Pólývinýlklóríðfrauð 

44192200-4 Naglar 

44200000-2 Byggingarefni 

44210000-5 Burðarvirki og byggingareiningar 

44211000-2 Forsmíðaðar byggingar 

44211100-3 Einingahús og færanlegar byggingar 

44211110-6 Klefar 

44211200-4 Smáklefar 

44211300-5 Bráðabirgðasjúkrahús 

44211400-6 Bráðabirgðaeldhús 

44211500-7 Gróðurhús 

44212000-9 Byggingarefni og hlutar til þeirra, nema forsmíðaðar byggingar 

44212100-0 Brú 

44212110-3 Brúarhlutar 

44212120-6 Burðarvirki í brýr 

44212200-1 Turnar, grindarmöstur, kranar og möstur 

44212210-4 Kranar 

44212211-1 Borkranar 

44212212-8 Fastir borkranar 

44212220-7 Möstur, staurar og rimlar 

44212221-4 Möstur 

44212222-1 Rafmagnsmöstur 

44212223-8 Undirstöður fyrir möstur 

44212224-5 Staurar fyrir loftlínur 

44212225-2 Staurar 

44212226-9 Rafmagnsstaurar 

44212227-6 Rimlar 

44212230-0 Turnar 

44212233-1 Vatnsturnar 

44212240-3 Burðarbitar 

44212250-6 Möstur 

44212260-9 Hljóð- eða sjónvarpsmöstur 

44212261-6 Hljóðvarpsmöstur 

44212262-3 Sjónvarpsmöstur 

44212263-0 Grindarmöstur 

44212300-2 Burðarvirki og byggingareiningar 

44212310-5 Vinnupallar 

44212311-2 Bogasúlur 

44212312-9 Bogastoðir 

44212313-6 Burðarstoðir 

44212314-3 Rörafestingar 

44212315-0 Búnaður fyrir vinnupalla 

44212316-7 Bogaklemmur 

44212317-4 Burðarvirki undir vinnupalla 

44212318-1 Stoðir fyrir leiðslur 
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44212320-8 Ýmiss konar burðarvirki 

44212321-5 Biðskýli 

44212322-2 Símaklefar 

44212329-1 Öryggisskilrúm 

44212380-6 Burðarvirkishlutar 

44212381-3 Klæðning 

44212382-0 Flóðgáttir 

44212383-7 Flóðhlið í skipastiga 

44212390-9 Gáttarstíflur (sluices) 

44212391-6 Stíflulokur (sluice gates) 

44212400-3 Þil (piling) 

44212410-6 Stálþil 

44212500-4 Vinkiljárn og prófílar 

44212510-7 Vinkiljárn 

44212520-0 Prófílar 

44220000-8 Trésmíðavörur 

44221000-5 Gluggar, dyr og tengdir hlutir 

44221100-6 Gluggar 

44221110-9 Gluggakarmar 

44221111-6 Tvöfaldar rúður 

44221120-2 Dyragluggar 

44221200-7 Hurðir 

44221210-0 Hurðir (door blanks) 

44221211-7 Dyrakarmar 

44221212-4 Net í hurðir 

44221213-1 Þröskuldar 

44221220-3 Eldvarnarhurðir 

44221230-6 Rennihurðir 

44221240-9 Bílskúrshurðir 

44221300-8 Hlið 

44221310-1 Aðgönguhlið 

44221400-9 Hlerar 

44221500-0 Viðmiðunarfjárhæðir 

44230000-1 Smíðavörur til bygginga 

44231000-8 Tilbúnar þiljur (fencing panels) 

44232000-5 Þaksperrur 

44233000-2 Tröppur 

44300000-3 Strengir (kaplar), vírar og tengdar vörur 

44310000-6 Vörur úr vír 

44311000-3 Margþættur vír 

44312000-0 Girðingarvír 

44312300-3 Gaddavír 

44313000-7 Net úr málmi 

44313100-8 Vírnet til girðinga 

44313200-9 Vírsigti (wire cloth) 
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44315000-1 Vírvölsunarstangir (wire rods) 

44315100-2 Fylgihlutir til málmsuðu 

44315200-3 Efni til málmsuðu 

44315300-4 Efni til lóðunar eða brösunar 

44315310-7 Efni til lóðunar 

44315320-0 Efni til brösunar 

44316000-8 Járnvörur 

44316100-9 Steðjar 

44316200-0 Færanlegar smiðjur 

44316300-1 Ristar (grindur) 

44316400-2 Járnvörur 

44316500-3 Smíðavörur 

44316510-6 Járnsmíðavörur 

44317000-5 Stroffur úr járni eða stáli 

44318000-2 Leiðarar 

44320000-9 Kaplar og tengdar vörur 

44321000-6 Kaplar 

44322000-3 Fylgihlutir fyrir kapla 

44322100-4 Pípur fyrir kapla 

44322200-5 Tengibúnaður fyrir kapla 

44322300-6 Kapalstokkar 

44322400-7 Kapalfestingar 

44330000-2 Teinar, stangir, vírar og prófílar notaðir til bygginga 

44331000-9 Teinar 

44332000-6 Stangir (til bygginga) 

44333000-3 Vír 

44334000-0 Prófílar 

44400000-4 Ýmsar fullunnar afurðir og tengdar vörur 

44410000-7 Hlutir fyrir baðherbergi og eldhús 

44411000-4 Hreinlætistæki 

44411100-5 Kranar 

44411200-6 Baðker 

44411300-7 Handlaugar 

44411400-8 Sturtubotnar 

44411600-0 Skolskálar 

44411700-1 Salernissetur, lok, skálar og salerniskassar 

44411710-4 Salernissetur 

44411720-7 Salernislok 

44411740-3 Salernisskálar 

44411750-6 Salerniskassar 

44411800-2 Þvagskálar 

44420000-0 Vörur notaðar til bygginga 

44421000-7 Brynvarðir eða styrktir peningaskápar, rammgerar hirslur og hurðir 

44421300-0 Peningaskápar 

44421500-2 Brynvarðar eða styrktar hurðir 
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44421600-3 Öryggishólf 

44421700-4 Kassar og skápar 

44421710-7 Læstir farangursskápar 

44421720-0 Lokaðar hirslur 

44421721-7 Bankahólf 

44421722-4 Öryggiskassar 

44421780-8 Skjalakassar 

44421790-1 Peningakassar 

44422000-4 Póstkassar 

44423000-1 Ýmsar vörur 

44423100-2 Bjöllur 

44423200-3 Stigar 

44423220-9 Fellitröppur 

44423230-2 Lausatröppur 

44423300-4 Búnaður til að meðhöndla vörur 

44423330-3 Pallar til að meðhöndla vörur 

44423340-6 Fylgihlutir með stálvírum sem eru notaðir til að meðhöndla vörur 

44423400-5 Skilti og tengdir hlutir 

44423450-0 Nafnskilti 

44423460-3 Heimilisfangaskilti 

44423700-8 Hlutir til mannopa/brunna (manhole elements) 

44423710-1 Götulok (surface boxes) 

44423720-4 Tengikassar á lóðamörkum (boundary boxes) 

44423730-7 Mannopsrammar 

44423740-0 Lok á mannop 

44423750-3 Holræsalok 

44423760-6 Lok á aðgangsop 

44423790-5 Járntröppur í mannopum 

44423800-9 Stimplar úr málmi 

44423810-2 Gúmmístimplar 

44423850-4 Formaðir hlutir 

44423900-0 Galvanísk forskaut 

44424000-8 Mælakassar og band 

44424100-9 Mælakassar 

44424200-0 Límband 

44424300-1 Endurskinslímband 

44425000-5 Hringar, þéttar, bönd, stafir og þéttiefni 

44425100-6 Teygjur 

44425110-9 Sjálflímandi styrkingarhringir 

44425200-7 Gúmmíþétti 

44425300-8 Gúmmíteygjur 

44425400-9 Þéttiefni (grout packers) 

44425500-0 Plaststafir 

44430000-3 Brynvarnarplötur 

44431000-0 Lok 
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44440000-6 Legur 

44441000-3 Örperlur 

44442000-0 Keflalegur 

44450000-9 Mjúkt stál 

44451000-6 Óslegin mynt (coin blanks) 

44452000-3 Myntöskjur 

44460000-2 Stoðir og stífur til nota í námum 

44461000-9 Stoðir 

44461100-0 Stoðir til nota í námum 

44462000-6 Stífur til nota í námum 

44464000-0 Belti 

44470000-5 Vörur úr steypujárni 

44480000-8 Ýmis brunavarnarbúnaður 

44481000-5 Pallstigar 

44481100-6 Brunastigar 

44482000-2 Brunavarnabúnaður 

44482100-3 Brunaslöngur 

44482200-4 Brunahanar 

44500000-5 Verkfæri, lásar, lyklar, hjarir, festingar, keðjur og fjaðrir 

44510000-8 Verkfæri 

44511000-5 Handverkæri 

44511100-6 Spaðar og skóflur 

44511110-9 Spaðar 

44511120-2 Skóflur 

44511200-7 Gafflar til garðvinnu 

44511300-8 Hakar, stingir, hlújárn, hrífur og strandhrífur 

44511310-1 Hakar 

44511320-4 Stingir 

44511330-7 Hlújárn 

44511340-0 Hrífur 

44511341-7 Strandhrífur 

44511400-9 Axir 

44511500-0 Handsagir 

44511510-3 Blöð í handsagir 

44512000-2 Ýmis handverkfæri 

44512100-3 Sporjárn/meitlar 

44512200-4 Tangir 

44512210-7 Þrykkitangir (crimping pliers) 

44512300-5 Hamrar 

44512400-6 Víraklemmur (wire grips) 

44512500-7 Skiptilyklar 

44512600-8 Vegavinnuverkfæri 

44512610-1 Fleinar til að gera göt á yfirborð vega 

44512700-9 Þjalir eða raspar 

44512800-0 Skrúfjárn 
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44512900-1 Borkrónur, skrúfbitar og aðrir fylgihlutir 

44512910-4 Borkrónur 

44512920-7 Skrúfbitar 

44512930-0 Verkfæratöskur 

44512940-3 Verkfærasett 

44513000-9 Verkfæri sem eru knúin með fótstigi 

44514000-6 Verkfærahandföng og verkfærahlutar 

44514100-7 Verkfærahandföng 

44514200-8 Verkfærahlutar 

44520000-1 Læsingar, lyklar og lamir 

44521000-8 Ýmsir hengilásar og læsingar 

44521100-9 Lásar 

44521110-2 Hurðarlæsingar 

44521120-5 Rafrænn öryggislás 

44521130-8 Viðbótaröryggislás 

44521140-1 Læsingar fyrir húsgögn 

44521200-0 Hengilásar og keðjur 

44521210-3 Hengilásar 

44522000-5 Hespur, hlutar læsinga og lyklar 

44522100-6 Hespur 

44522200-7 Lyklar 

44522300-8 Hlutar hengilása 

44522400-9 Hlutar læsinga 

44523000-2 Lamir, festingar og áfellur (fittings) 

44523100-3 Lamir 

44523200-4 Festingar 

44523300-5 Áfellur (fittings) 

44530000-4 Festingar 

44531000-1 Snittaðir hlutir til festinga 

44531100-2 Tréskrúfur 

44531200-3 Skrúfukrókar eða auga-/lykkjuskrúfur 

44531300-4 Borskrúfur 

44531400-5 Boltar 

44531500-6 Flansasamskeyti 

44531510-9 Boltar og skrúfur 

44531520-2 Borðaboltar og franskar skrúfur 

44531600-7 Rær 

44531700-8 Snittaðir hlutir úr járni eða stáli 

44532000-8 Ósnittaðir hlutir til festinga 

44532100-9 Hnoð 

44532200-0 Skífur 

44532300-1 Splitti 

44532400-2 Tengispangir úr stáli 

44533000-5 Koparfestingar 

44540000-7 Keðja 
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44541000-4 Hlekkjakeðjur 

44542000-1 Keðjuhlutar 

44550000-0 Fjaðrir 

44600000-6 Geymar, ker og ílát, miðstöðvarofnar og katlar 

44610000-9 Tankar, geymar, ílát og þrýstihylki 

44611000-6 Geymar 

44611100-7 Lofthylki/-kútar 

44611110-0 Þrýstiloftshylki/-kútar 

44611200-8 Öndunarbúnaður 

44611400-0 Geymslutankar 

44611410-3 Olíutankar 

44611420-6 Geymslutankar fyrir seyru 

44611500-1 Vatnstankar 

44611600-2 Geymar 

44612000-3 Ílát fyrir fljótandi gas 

44612100-4 Gashylki/-kútar 

44612200-5 Gasgeymar 

44613000-0 Stórir gámar 

44613110-4 Geymsluturnar 

44613200-2 Kæligámar 

44613210-5 Vatnshólf 

44613300-3 Staðlaðir flutningagámar 

44613400-4 Geymslugámar 

44613500-5 Vatnsgámar 

44613600-6 Gámar á hjólum 

44613700-7 Sorpgámar 

44613800-8 Gámar fyrir úrgangs-/spilliefni 

44614000-7 Ámur 

44614100-8 Geymslutunnur 

44614300-0 Gámageymslukerfi 

44614310-3 Stöflunartæki 

44615000-4 Þrýstihylki 

44615100-5 Þrýstihylki úr stáli 

44616000-1 Tunnur 

44616200-3 Úrgangstunnur 

44617000-8 Kassar 

44617100-9 Öskjur 

44617200-0 Hlífðarkassar (hús) fyrir aflestrarmæla 

44617300-1 Forsmíðaðir kassar 

44618000-5 Léttgámar, tappar, gámalok, ker og lok 

44618100-6 Léttgámar 

44618300-8 Korktappar, tappar, lok fyrir ílát og lok 

44618310-1 Tappar (corks) 

44618320-4 Tappar (stoppers) 

44618330-7 Lok á ílát 
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44618340-0 Lok 

44618350-3 Plasthettur 

44618400-9 Dósir 

44618420-5 Niðursuðudósir 

44618500-0 Tankar 

44619000-2 Aðrir gámar 

44619100-3 Kassar 

44619200-4 Kapalkefli 

44619300-5 Rimlakassar 

44619400-6 Tunnur 

44619500-7 Kassabretti 

44620000-2 Miðstöðvarofnar og -katlar og hlutar til þeirra 

44621000-9 Ofnar og katlar 

44621100-0 Ofnar 

44621110-3 Miðstöðvarofnar 

44621111-0 Ofnar til miðstöðvarhitunar, ekki rafhitaðir 

44621112-7 Hlutar miðstöðvarofna 

44621200-1 Katlar 

44621210-4 Vatnshitakatlar 

44621220-7 Katlar til miðstöðvarhitunar 

44621221-4 Hlutar katla til miðstöðvarhitunar 

44622000-6 Varmaendurvinnslukerfi 

44622100-7 Varmaendurvinnslubúnaður 

44800000-8 Málning, lökk og þéttiefni 

44810000-1 Málning 

44811000-8 Vegmálning 

44812000-5 Málning til listmálunar 

44812100-6 Smeltlakk og glerungur 

44812200-7 Olíu- og vatnsmálning 

44812210-0 Olíumálning 

44812220-3 Vatnsmálning 

44812300-8 Málning til kennslu 

44812310-1 Litasett 

44812320-4 Litir til skiltagerðar 

44812400-9 Efni og áhöld til skreytinga 

44820000-4 Lökk 

44830000-7 Þéttiefni, fylliefni, kítti og leysiefni 

44831000-4 Þéttiefni, fylliefni, kítti 

44831100-5 Þéttiefni 

44831200-6 Fylliefni 

44831300-7 Kítti 

44831400-8 Fljótandi steinlím 

44832000-1 Leysar 

44832100-2 Málningaruppleysir 

44832200-3 Þynnar 
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44900000-9 Byggingarsteinn, kalksteinn, gifs og flögusteinn 

44910000-2 Byggingarsteinn 

44911000-9 Marmari og kalksteinn til bygginga 

44911100-0 Marmari 

44911200-1 Travertín 

44912000-6 Ýmsir steinar til bygginga 

44912100-7 Granít 

44912200-8 Sandsteinn 

44912300-9 Basalt 

44912400-0 Kantsteinar 

44920000-5 Kalksteinn, gifs og krít 

44921000-2 Kalksteinn og gifs 

44921100-3 Gifs 

44921200-4 Kalk 

44921210-7 Kalk í duftformi 

44921300-5 Kalksteinn 

44922000-9 Krít og dólómít 

44922100-0 Krít 

44922200-1 Dólómít 

44930000-8 Flögusteinn 

45000000-7 Byggingastarfsemi 

45100000-8 Undirbúningsframkvæmdir á byggingarsvæði 

45110000-1 Niðurrif og eyðilegging bygginga og jarðvegsvinna 

45111000-8 Niðurrif, framkvæmdir við undirbúning og hreinsun á byggingarstað 

45111100-9 Vinna við niðurrif 

45111200-0 Framkvæmdir við undirbúning og hreinsun á byggingarstað 

45111210-3 Sprengingar og tengd vinna við að fjarlægja grjót 

45111211-0 Sprengingar 

45111212-7 Fjarlæging grjóts 

45111213-4 Hreinsunarvinna á byggingarstað 

45111214-1 Hreinsun eftir sprengingar 

45111220-6 Vinna við að fjarlægja kjarr 

45111230-9 Jarðvegsstyrkingar 

45111240-2 Jarðvatnsræsing 

45111250-5 Jarðvegsrannsóknir 

45111260-8 Undirbúningur námusvæðis 

45111290-7 Undirbúningsvinna 

45111291-4 Skipulagsframkvæmdir á byggingarstað 

45111300-1 Vinna við að taka í sundur 

45111310-4 Vinna við að taka hernaðarmannvirki í sundur 

45111320-7 Vinna við að taka öryggismannvirki í sundur 

45112000-5 Gröftur og jarðvegsvinna 

45112100-6 Skurðgröftur 

45112200-7 Vinna við að fjarlægja jarðveg 

45112210-0 Vinna við að fjarlægja gróðurmold 
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45112300-8 Uppfylling og endurheimt lands 

45112310-1 Vinna við uppfyllingu 

45112320-4 Vinna við endurheimt lands 

45112330-7 Vinna við endurheimt lands á byggingarsvæði 

45112340-0 Hreinsun á menguðum jarðvegi 

45112350-3 Endurheimt óbyggðra svæða 

45112360-6 Vinna við lóðahreinsun 

45112400-9 Vinna við gröft 

45112410-2 Vinna við að taka grafir 

45112420-5 Útgröftur fyrir kjallara 

45112440-1 Stallagerð í hlíðum 

45112441-8 Vinna við stallagerð 

45112450-4 Uppgröftur á fornminjasvæðum 

45112500-0 Jarðvinna 

45112600-1 Rýming og fylling 

45112700-2 Vinna við landslagsmótun 

45112710-5 Vinna við landslagsmótun í tengslum við græn svæði 

45112711-2 Vinna við landslagsmótun í tengslum við almenningsgarða 

45112712-9 Vinna við landslagsmótun í tengslum við garða 

45112713-6 Vinna við landslagsmótun í tengslum við þakgarða 

45112714-3 Vinna við landslagsmótun í tengslum við kirkjugarða 

45112720-8 Vinna við landslagsmótun í tengslum við íþrótta- og útivistarsvæði 

45112721-5 Vinna við landslagsmótun í tengslum við golfvelli 

45112722-2 Vinna við landslagsmótun í tengslum við reiðsvæði 

45112723-9 Vinna við landslagsmótun í tengslum við leikvelli 

45112730-1 Vinna við landslagsmótun í tengslum við vegi og hraðbrautir 

45112740-4 Vinna við landslagsmótun í tengslum við flugstöðvar 

45113000-2 Vinna á byggingarstað 

45120000-4 Vinna við tilraunaboranir og borun 

45121000-1 Vinna við tilraunaboranir 

45122000-8 Vinna við boranir 

45200000-9 Byggingarframkvæmdir við gerð bygginga að hluta eða í heild og vinna við mannvirkjagerð 

45210000-2 Byggingarframkvæmdir 

45211000-9 Byggingarframkvæmdir við fjölbýlis- og einbýlishús 

45211100-0 Byggingarframkvæmdir við íbúðarhús 

45211200-1 Byggingarframkvæmdir þjónustuhúsnæðis 

45211300-2 Byggingarframkvæmdir íbúðarhúsa 

45211310-5 Byggingarframkvæmdir baðherbergja 

45211320-8 Byggingarframkvæmdir veranda 

45211340-4 Byggingarframkvæmdir fjölbýlishúsa 

45211341-1 Byggingarframkvæmdir íbúða 

45211350-7 Byggingarframkvæmdir fjölnota bygginga 

45211360-0 Byggingarframkvæmdir vegna þéttbýlisskipulags 

45211370-3 Byggingarframkvæmdir vegna gufubaða 
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45212000-6 Byggingarframkvæmdir við byggingar tengdar afþreyingu, íþróttum, menningu, gistingu og 
veitingarekstri 

45212100-7 Byggingarframkvæmdir vegna tómstundaaðstöðu 

45212110-0 Byggingarframkvæmdir vegna tómstundamiðstöðva 

45212120-3 Byggingarframkvæmdir vegna þemagarða 

45212130-6 Byggingarframkvæmdir vegna skemmtigarða 

45212140-9 Tómstundamannvirki 

45212150-2 Byggingarframkvæmdir vegna kvikmyndahúsa 

45212160-5 Byggingarframkvæmdir vegna spilavíta 

45212170-8 Byggingarframkvæmdir vegna bygginga til skemmtanahalds 

45212171-5 Byggingarframkvæmdir vegna skemmtanamiðstöðva 

45212172-2 Byggingarframkvæmdir vegna tómstundamiðstöðva 

45212180-1 Byggingarframkvæmdir vegna miðasölu 

45212190-4 Vinna við mannvirki sem vernda gegn sól 

45212200-8 Byggingarframkvæmdir við íþróttamannvirki 

45212210-1 Byggingarframkvæmdir vegna íþróttamannvirkja fyrir eina íþrótt 

45212211-8 Byggingarframkvæmdir vegna skautasvells 

45212212-5 Byggingarframkvæmdir við sundlaugar 

45212213-2 Vinna við íþróttamerkingar 

45212220-4 Byggingarframkvæmdir vegna fjölnota íþróttamannvirkja 

45212221-1 Byggingarframkvæmdir í tengslum við mannvirki á íþróttasvæðum 

45212222-8 Byggingarframkvæmdir vegna íþróttahúsa 

45212223-5 Byggingarframkvæmdir vegna vetraríþróttamannvirkja 

45212224-2 Byggingarframkvæmdir vegna leikvanga 

45212225-9 Byggingarframkvæmdir vegna íþróttasala 

45212230-7 Uppsetning búningsklefa 

45212290-5 Vinna við viðgerðir og viðhald í tengslum við íþróttamannvirki 

45212300-9 Byggingarframkvæmdir við lista- og menningarbyggingar 

45212310-2 Byggingarframkvæmdir við byggingar sem tengjast sýningum 

45212311-9 Byggingarframkvæmdir vegna listasafna 

45212312-6 Byggingarframkvæmdir vegna sýningamiðstöðva 

45212313-3 Byggingarframkvæmdir vegna safna 

45212314-0 Byggingarframkvæmdir vegna sögulegra minnismerkja eða minnisvarða 

45212320-5 Byggingarframkvæmdir við byggingar sem tengjast listrænni starfsemi 

45212321-2 Byggingarframkvæmdir við samkomusali 

45212322-9 Byggingarframkvæmdir vegna leikhúsa 

45212330-8 Byggingarframkvæmdir vegna bókasafna 

45212331-5 Byggingarframkvæmdir vegna margmiðlunarbókasafna 

45212340-1 Byggingarframkvæmdir vegna fyrirlestrarsala 

45212350-4 Byggingar með sérstakt sögulegt eða byggingarsögulegt gildi 

45212351-1 Byggingarframkvæmdir vegna forsögulegra minja 

45212352-8 Byggingarframkvæmdir vegna iðnaðarminnisvarða 

45212353-5 Byggingarframkvæmdir við hallir 

45212354-2 Byggingarframkvæmdir við kastala 

45212360-7 Byggingarframkvæmdir við trúarlegar byggingar 
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45212361-4 Byggingarframkvæmdir við kirkjur 

45212400-0 Gisti- og veitingahús 

45212410-3 Byggingarframkvæmdir við byggingar tengdar gistingu 

45212411-0 Byggingarframkvæmdir við hótel 

45212412-7 Byggingarframkvæmdir við farfuglaheimili 

45212413-4 Byggingarframkvæmdir vegna aðstöðu til stuttrar dvalar 

45212420-6 Byggingarframkvæmdir við veitingahús og svipaða aðstöðu 

45212421-3 Byggingarframkvæmdir við veitingastaði 

45212422-0 Byggingarframkvæmdir við mötuneyti 

45212423-7 Byggingarframkvæmdir við kaffiteríur 

45212500-1 Breytingar á eldhúsum eða veitingastöðum 

45212600-2 Byggingarframkvæmdir vegna skála 

45213000-3 Byggingarframkvæmdir við verslunarhúsnæði, vöruhús og iðnaðarhúsnæði, byggingar sem tengjast 
flutningum 

45213100-4 Byggingarframkvæmdir við viðskiptahúsnæði 

45213110-7 Byggingarframkvæmdir við verslunarhús 

45213111-4 Byggingarframkvæmdir vegna verslunarmiðstöðva 

45213112-1 Byggingarframkvæmdir vegna verslunareininga 

45213120-0 Byggingarframkvæmdir við pósthús 

45213130-3 Byggingarframkvæmdir við banka 

45213140-6 Byggingarframkvæmdir við markaði 

45213141-3 Byggingarframkvæmdir við yfirbyggða markaði 

45213142-0 Byggingarframkvæmdir við útimarkaði 

45213150-9 Byggingarframkvæmdir við skrifstofubyggingar 

45213200-5 Byggingarframkvæmdir við vöruskemmur og atvinnuhúsnæði 

45213210-8 Kæligeymslur 

45213220-1 Byggingarframkvæmdir við vöruskemmur 

45213221-8 Byggingarframkvæmdir við vörugeymslur 

45213230-4 Byggingarframkvæmdir við sláturhús 

45213240-7 Byggingarframkvæmdir við landbúnaðarbyggingar 

45213241-4 Byggingarframkvæmdir við hlöður 

45213242-1 Byggingarframkvæmdir við fjós 

45213250-0 Byggingarframkvæmdir við iðnaðarhúsnæði 

45213251-7 Byggingarframkvæmdir vegna atvinnueininga 

45213252-4 Byggingarframkvæmdir vegna verkstæða 

45213260-3 Byggingarframkvæmdir við verslanageymslur 

45213270-6 Byggingarframkvæmdir við endurvinnslustöðvar 

45213280-9 Byggingarframkvæmdir við moltustöðvar 

45213300-6 Byggingar sem tengjast flutningum 

45213310-9 Byggingarframkvæmdir við byggingar sem tengjast flutningum á vegum 

45213311-6 Byggingarframkvæmdir við umferðarmiðstöðvar 

45213312-3 Byggingarframkvæmdir við bílastæðahús 

45213313-0 Byggingarframkvæmdir vegna þjónustubygginga 

45213314-7 Byggingarframkvæmdir við bílageymslur fyrir hópbifreiðar 

45213315-4 Byggingarframkvæmdir við biðstöðvarskýli 
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45213316-1 Vinna við uppsetningu gangbrauta 

45213320-2 Byggingarframkvæmdir við byggingar sem tengjast flutningum með járnbrautum 

45213321-9 Byggingarframkvæmdir við járnbrautarstöðvar 

45213322-6 Byggingarframkvæmdir við endastöðvar járnbrautarlesta 

45213330-5 Byggingarframkvæmdir við byggingar sem tengjast flutningum í lofti 

45213331-2 Byggingarframkvæmdir við flugvallarbyggingar 

45213332-9 Byggingarframkvæmdir vegna flugturna 

45213333-6 Vinna við uppsetningu innritunarborða flugvalla 

45213340-8 Byggingarvinna vegna bygginga sem tengjast flutningum á sjó- og vatnaleiðum 

45213341-5 Byggingarframkvæmdir við ferjuendastöðvar 

45213342-2 Byggingarframkvæmdir endastöðva ekjuskipa 

45213350-1 Byggingarframkvæmdir við byggingar sem tengjast mismunandi flutningamátum 

45213351-8 Byggingarframkvæmdir við viðhaldsskýli fyrir flugvélar 

45213352-5 Byggingarframkvæmdir við þjónustugeymslur 

45213353-2 Vinna við uppsetningu inngangshjálparbúnaðar farþega 

45213400-7 Uppsetning starfsmannaherbergja 

45214000-0 Byggingarframkvæmdir við byggingar sem tengjast menntun og rannsóknum 

45214100-1 Byggingarframkvæmdir við leikskólabyggingar 

45214200-2 Byggingarframkvæmdir við skólahúsnæði 

45214210-5 Byggingarframkvæmdir við grunnskóla 

45214220-8 Byggingarframkvæmdir við framhaldsskóla 

45214230-1 Byggingarframkvæmdir við sérskóla 

45214300-3 Byggingarframkvæmdir við byggingar æðri menntastofnana 

45214310-6 Byggingarframkvæmdir við starfsmenntaskóla 

45214320-9 Byggingarframkvæmdir við tækniháskóla 

45214400-4 Byggingarframkvæmdir við háskólabyggingar 

45214410-7 Byggingarframkvæmdir við tækniskóla 

45214420-0 Byggingarframkvæmdir vegna fyrirlestrarsala 

45214430-3 Byggingarframkvæmdir vegna málvera 

45214500-5 Byggingarframkvæmdir við byggingar fyrir framhaldsmenntun 

45214600-6 Byggingarframkvæmdir við rannsóknarbyggingar 

45214610-9 Byggingarframkvæmdir vegna rannsóknarstofa 

45214620-2 Byggingarframkvæmdir vegna rannsóknar- og prófunaraðstöðu 

45214630-5 Vísindabúnaður 

45214631-2 Vinna við uppsetningu sótthreinsaðra rannsóknarherbergja 

45214640-8 Byggingarframkvæmdir við veðurfræðistöðvar 

45214700-7 Byggingarframkvæmdir við stúdentagarða 

45214710-0 Byggingarframkvæmdir vegna inngangssala 

45214800-8 Bygging fyrir þjálfunaraðstöðu 

45215000-7 Byggingarvinna við byggingar, sem tengjast heilbrigðis- og félagsmálaþjónustu, við líkbrennsluhús 
og almenningssalerni 

45215100-8 Byggingarframkvæmdir við byggingar sem tengjast heilsu 

45215110-1 Byggingarframkvæmdir við hressingarhæli 

45215120-4 Byggingarframkvæmdir við sérstakar læknisfræðilegar byggingar 

45215130-7 Byggingarframkvæmdir við læknastofur 

 



Nr. 64/736  18.11.2010 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

 

CPV-kóði Lýsing 

45215140-0 Byggingarframkvæmdir við sjúkrahúsbyggingar 

45215141-7 Byggingarframkvæmdir við skurðstofur 

45215142-4 Byggingarframkvæmdir við gjörgæsludeildir 

45215143-1 Byggingarframkvæmdir við greiningarsjúkrastofur 

45215144-8 Byggingarframkvæmdir við skoðunareiningar 

45215145-5 Byggingarframkvæmdir við myndgreiningareiningar 

45215146-2 Byggingarframkvæmdir við meinafræðieiningar 

45215147-9 Byggingarframkvæmdir við réttarlækniseiningar 

45215148-6 Byggingarframkvæmdir við æðaleggja-, ísetningar- og blóðtökueiningar 

45215200-9 Byggingarframkvæmdir við félagsþjónustubyggingar 

45215210-2 Byggingarframkvæmdir við félagslegt íbúðahúsnæði 

45215212-6 Byggingarframkvæmdir við elliheimili 

45215213-3 Byggingarframkvæmdir við hjúkrunarheimili 

45215214-0 Byggingarframkvæmdir við heimili 

45215215-7 Byggingarframkvæmdir við barnaheimili 

45215220-5 Byggingarvinna í tengslum við félagslegar byggingar, þó ekki heimili 

45215221-2 Byggingarframkvæmdir vegna dagvistarstofnana 

45215222-9 Byggingarframkvæmdir vegna félagsmiðstöðva 

45215300-0 Byggingarvinna við líkbrennslustöðvar 

45215400-1 Kirkjugarður 

45215500-2 Almenningssalerni 

45216000-4 Byggingarvinna við byggingar, sem tengjast löggæslu eða neyðarþjónustu, og byggingar til 
hernaðar 

45216100-5 Byggingarvinna við byggingar, sem tengjast löggæslu eða neyðarþjónustu, og byggingar til 
hernaðar 

45216110-8 Byggingarvinna við löggæslubyggingar 

45216111-5 Byggingarframkvæmdir við lögreglustöðvar 

45216112-2 Byggingarframkvæmdir vegna dómsala 

45216113-9 Byggingarframkvæmdir vegna fangelsa 

45216114-6 Þinghús og aðrar byggingar með sölum fyrir almennar samkomur 

45216120-1 Byggingarvinna við byggingar sem tengjast neyðarþjónustu 

45216121-8 Byggingarframkvæmdir við slökkvistöðvar 

45216122-5 Byggingarframkvæmdir við sjúkraflutningastöðvar 

45216123-2 Byggingarframkvæmdir vegna fjallabjörgunarstöðva 

45216124-9 Byggingarframkvæmdir við björgunarbátastöðvar 

45216125-6 Byggingarframkvæmdir vegna neyðarbjörgunarstöðva 

45216126-3 Byggingarframkvæmdir vegna strandgæslustöðva 

45216127-0 Byggingarframkvæmdir við björgunarstöðvar 

45216128-7 Byggingarframkvæmdir við vita 

45216129-4 Verndarskýli 

45216200-6 Byggingarvinna við hernaðarbyggingar og -mannvirki 

45216220-2 Byggingarframkvæmdir við hernaðarbyrgi 

45216230-5 Byggingarframkvæmdir við hernaðarskýli 

45216250-1 Byggingarframkvæmdir vegna skurðvarna 

45217000-1 Byggingarframkvæmdir vegna uppblásanlegra bygginga 

45220000-5 Verkfræðistörf og mannvirkjagerð 
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45221000-2 Byggingarvinna við brýr, göng, stokka og undirgöng 

45221100-3 Byggingaframkvæmdir við brýr 

45221110-6 Brúagerð 

45221111-3 Byggingarframkvæmdir við vegabrýr 

45221112-0 Byggingarframkvæmdir við járnbrautarbrýr 

45221113-7 Byggingarframkvæmdir við göngubrýr 

45221114-4 Gerð brúa úr járni 

45221115-1 Gerð brúa úr stáli 

45221117-5 Byggingarframkvæmdir við bílvogir 

45221118-2 Byggingarframkvæmdir við lagnabrýr 

45221119-9 Byggingarframkvæmdir við brúarendurnýjun 

45221120-9 Byggingarframkvæmdir vegna brúarvegar 

45221121-6 Byggingarframkvæmdir við brúarveg fyrir ökutæki 

45221122-3 Byggingarframkvæmdir við brúarveg fyrir járnbraut 

45221200-4 Byggingarframkvæmdir við jarðgöng, fallgöng og undirgöng 

45221210-7 Skæring (excavation), yfirbyggð að hluta eða í heild 

45221211-4 Undirgangur 

45221213-8 Skæring vegna járnbrautarlagningar, yfirbyggð að hluta eða í heild 

45221214-5 Skæring vegna vegagerðar, yfirbyggð að hluta eða í heild 

45221220-0 Ræsi 

45221230-3 Fallgöng 

45221240-6 Jarðgangagerð 

45221241-3 Byggingarframkvæmdir við veggöng 

45221242-0 Byggingarframkvæmdir við járnbrautargöng 

45221243-7 Byggingarframkvæmdir við göng fyrir fótgangandi 

45221244-4 Byggingarframkvæmdir við vatnaleiðargöng 

45221245-1 Byggingarframkvæmdir við göng undir á 

45221246-8 Byggingarframkvæmdir við neðansjávargöng 

45221247-5 Gangagerð 

45221248-2 Byggingarframkvæmdir við gangafóðrun 

45221250-9 Mannvirkjagerð neðanjarðar, önnur en jarðgangagerð, gerð fallganga og undirganga 

45222000-9 Mannvirkjagerð, að undanskilinni brúagerð, gerð jarðganga, fallganga eða undirganga 

45222100-0 Byggingarframkvæmdir við sorpmeðhöndlunarstöð 

45222110-3 Byggingarframkvæmdir við förgunarstað úrgangs 

45222200-1 Verkfræðivinna við hernaðarmannvirki 

45222300-2 Verkfræðivinna við öryggismannvirki 

45223000-6 Byggingarframkvæmdir burðarvirkis 

45223100-7 Samsetning mannvirkja úr málmi 

45223110-0 Uppsetning mannvirkja úr málmi 

45223200-8 Byggingarmannvirki 

45223210-1 Stálmannvirki 

45223220-4 Byggingarvinna við húsgrindur 

45223300-9 Byggingarframkvæmdir við bílastæði 

45223310-2 Byggingarframkvæmdir við neðanjarðarbílastæði 

45223320-5 Byggingarframkvæmdir við jaðarbílastæði 
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45223400-0 Byggingarframkvæmdir við ratsjárstöðvar 

45223500-1 Mannvirki úr járnbentri steinsteypu 

45223600-2 Byggingarframkvæmdir við hundaskýli 

45223700-3 Byggingarframkvæmdir við þjónustusvæði 

45223710-6 Byggingarframkvæmdir við áningarstaði hraðbrauta 

45223720-9 Byggingarframkvæmdir við bensínstöðvar 

45223800-4 Samsetning og uppsetning forsmíðaðra mannvirkja 

45223810-7 Forsmíðaðar einingar 

45223820-0 Forsmíðaðar einingar og íhlutir 

45223821-7 Forsmíðaðar einingar 

45223822-4 Forsmíðaðir íhlutir 

45230000-8 Byggingarvinna við röralagnir, fjarskipta- og raflagnir, við þjóðvegi, vegi, flugvelli og járnbrautir, 
lóðarvinna 

45231000-5 Byggingarvinna við lagningu leiðslna, fjarskipta- og raflína 

45231100-6 Almenn byggingarvinna við lagningu leiðslna 

45231110-9 Byggingarframkvæmdir við röralagningu 

45231111-6 Upptaka og umlagning leiðslna 

45231112-3 Uppsetning lagnakerfa 

45231113-0 Umlagning leiðslna 

45231200-7 Byggingarvinna við olíu- og gasleiðslur 

45231210-0 Byggingarvinna við olíuleiðslur 

45231220-3 Byggingarvinna við gasleiðslur 

45231221-0 Byggingarframkvæmdir við stofnlagnir gasveitu 

45231222-7 Vinna við gasgeyma 

45231223-4 Fylgivinna við dreifingu gass 

45231300-8 Byggingarvinna við vatns- og skólplagnir 

45231400-9 Byggingarvinna við raflínur 

45231500-0 Vinna við leiðslur með þrýstilofti 

45231510-3 Vinna við leiðslur með þrýstilofti í póstdreifingu 

45231600-1 Byggingarvinna við fjarskiptalínur 

45232000-2 Fylgivinna við leiðslur og kapla 

45232100-3 Fylgivinna við vatnslagnir 

45232120-9 Vinna við vökvunarkerfi 

45232121-6 Byggingarframkvæmdir við vökvunarlagnir 

45232130-2 Byggingarframkvæmdir við regnvatnslagnir 

45232140-5 Byggingarframkvæmdir við fjarhitunarveitu 

45232141-2 Vinna við hitakerfi 

45232142-9 Byggingarframkvæmdir við varmaflutningsstöðvar 

45232150-8 Vinna sem tengist vatnsveitulögnum 

45232151-5 Byggingarframkvæmdir við endurnýjun stofnlagna í vatnsveitu 

45232152-2 Byggingarframkvæmdir við dælustöðvar 

45232153-9 Byggingarframkvæmdir við vatnsturna 

45232154-6 Byggingarframkvæmdir við upphækkaða tanka drykkjarvatns 

45232200-4 Fylgivinna við raflínur 

45232210-7 Lagning loftlína 
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45232220-0 Byggingarframkvæmdir aðveitustöðva 

45232221-7 Dreifistöð 

45232300-5 Byggingar- og fylgivinna við síma- og fjarskiptalínur 

45232310-8 Byggingarvinna við símalínur 

45232311-5 Neyðarsímalínur með vegum 

45232320-1 Línur fyrir kapalstöðvar 

45232330-4 Uppsetning loftneta 

45232331-1 Fylgivinna við dreifingu útvarps- og sjónvarpsefnis 

45232332-8 Fylgivinna við fjarskipti 

45232340-7 Byggingarframkvæmdir við móðurstöðvar farsíma 

45232400-6 Byggingarvinna við fráveitu 

45232410-9 Fráveitukerfi 

45232411-6 Byggingarframkvæmdir við skólplagnir 

45232420-2 Skólphreinsistöð 

45232421-9 Skólpmeðhöndlunarstöð 

45232422-6 Eðjumeðhöndlunarstöð 

45232423-3 Byggingarframkvæmdir við skólpdælustöðvar 

45232424-0 Byggingarframkvæmdir við skólpfrárennsli 

45232430-5 Vatnshreinsistöð 

45232431-2 Skólpdælustöð 

45232440-8 Byggingarvinna við skólplagnir 

45232450-1 Byggingarvinna við framræslu 

45232451-8 Vinna við framræslu og yfirborð jarðvegs 

45232452-5 Vinna við framræslu 

45232453-2 Byggingarframkvæmdir við holræsi 

45232454-9 Byggingarframkvæmdir við regnvatnsþró 

45232460-4 Vinna í tengslum við hreinlætisaðstöðu 

45232470-7 Stöð fyrir tilfærslu úrgangs 

45233000-9 Vinna við undirbyggingu, yfirborð og lagningu þjóðvega og aðra vegagerð 

45233100-0 Gerð þjóðvega og annarra vega 

45233110-3 Gerð hraðbrauta 

45233120-6 Vegagerð 

45233121-3 Gerð aðalvega 

45233122-0 Byggingarframkvæmdir við hringbrautir 

45233123-7 Byggingarframkvæmdir við aukavegi 

45233124-4 Byggingarframkvæmdir við stofnvegi 

45233125-1 Byggingarframkvæmdir við vegamót 

45233126-8 Byggingarframkvæmdir við mislæg vegamót 

45233127-5 Byggingarframkvæmdir við T-vegamót 

45233128-2 Byggingarframkvæmdir við hringtorg 

45233129-9 Byggingarframkvæmdir við þvervegi 

45233130-9 Vegagerð (þjóðvegir) 

45233131-6 Gerð uppbyggðra vega 

45233139-3 Viðhald þjóðvega 

45233140-2 Vegavinna 
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45233141-9 Viðhald vega 

45233142-6 Viðgerð vega 

45233144-0 Byggingarframkvæmdir við brú yfir annarri umferð 

45233150-5 Vinna við hraðahindranir 

45233160-8 Stígar og aðrar mölbornar slóðir 

45233161-5 Byggingarframkvæmdir við göngustíga 

45233162-2 Byggingarframkvæmdir við reiðhjólastíga 

45233200-1 Vinna við ýmiss konar yfirborðsfleti 

45233210-4 Vinna við yfirborð þjóðvega 

45233220-7 Vinna við yfirborð vega 

45233221-4 Vinna við yfirborðsmálningu á vegum 

45233222-1 Slitlags- og malbiksvinna 

45233223-8 Yfirlagning akbrautar 

45233224-5 Byggingarframkvæmdir við veg með aðskildum akbrautum 

45233225-2 Byggingarframkvæmdir við veg með tveimur akreinum (hvorri í sína átt) 

45233226-9 Byggingarframkvæmdir við vegtengingar 

45233227-6 Byggingarframkvæmdir við aðreinar 

45233228-3 Byggingarframkvæmdir við vegaklæðingu 

45233229-0 Vinna við viðhald vegaxla 

45233250-6 Vinna við yfirborð, þó ekki við yfirborð vega 

45233251-3 Yfirlagnir 

45233252-0 Vinna við yfirborð gatna 

45233253-7 Vinna við yfirborð göngustíga 

45233260-9 Byggingarframkvæmdir við gangstíga 

45233261-6 Byggingarframkvæmdir við göngubrýr 

45233262-3 Byggingarframkvæmdir við göngusvæði 

45233270-2 Vinna við yfirborðsmálningu bílastæða 

45233280-5 Uppsetning vegriða 

45233290-8 Uppsetning umferðarskilta 

45233291-5 Uppsetning polla 

45233292-2 Uppsetning öryggisbúnaðar 

45233293-9 Uppsetning borða, bekkja o.þ.h. við götur 

45233294-6 Uppsetning umferðarmerkja 

45233300-2 Vinna við undirbyggingu þjóðvega, vega, gatna og göngustíga 

45233310-5 Undirbygging þjóðvega 

45233320-8 Undirbygging vega 

45233330-1 Undirbygging gatna 

45233340-4 Undirbygging göngustíga 

45234000-6 Lagning járnbrauta og strengbrauta 

45234100-7 Lagning járnbrauta 

45234110-0 Vinna við járnbrautir sem fara milli borga 

45234111-7 Byggingarframkvæmdir við borgarjárnbrautir 

45234112-4 Byggingarframkvæmdir við járnbrautarvagnageymslur 

45234113-1 Niðurrif járnbrautarteina 

45234114-8 Byggingarframkvæmdir við undirbyggingu járnbrauta 
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45234115-5 Vinna við merkjakerfi járnbrauta 

45234116-2 Lagning járnbrautarspora 

45234120-3 Vinna við járnbrautir í þéttbýli 

45234121-0 Vinna við sporvagnabrautir 

45234122-7 Vinna við neðanjarðarjárnbrautir 

45234123-4 Vinna við lestir sem eru að hluta til neðanjarðar 

45234124-1 Neðanjarðarjárnbrautir til farþegaflutninga 

45234125-8 Neðanjarðarlestarstöð 

45234126-5 Byggingarvinna við sporvagnateina 

45234127-2 Byggingarframkvæmdir við sporvagnageymslur 

45234128-9 Byggingarframkvæmdir við brautarpalla sporvagna 

45234129-6 Byggingarvinna við járnbrautarspor í þéttbýli 

45234130-6 Byggingarframkvæmdir við vegaundirstöðu 

45234140-9 Byggingarframkvæmdir við gatnamót járnbrauta 

45234160-5 Byggingarframkvæmdir við ökuleiðara 

45234170-8 Byggingarframkvæmdir við tengistöðvar eimreiða 

45234180-1 Byggingarframkvæmdir vegna járnbrautarverkstæða 

45234181-8 Byggingarframkvæmdir við sneiðingarklefa brautarspora 

45234200-8 Strengbrautakerfi 

45234210-1 Strengbrautakerfi með klefum 

45234220-4 Byggingarvinna við skíðalyftur 

45234230-7 Byggingarvinna við stólalyftur 

45234240-0 Togbraut 

45234250-3 Byggingarframkvæmdir við svifbrautir 

45235000-3 Byggingarvinna við flugvelli, flugbrautir og umferðarsvæði 

45235100-4 Byggingarvinna við flugstöðvar 

45235110-7 Vinna við gerð flugvalla 

45235111-4 Byggingarframkvæmdir við klæðningu flugvalla 

45235200-5 Vinna við lagningu flugbrauta 

45235210-8 Lagning slitlags á flugbrautum 

45235300-6 Vinna við gerð umferðarsvæða fyrir loftför 

45235310-9 Byggingarframkvæmdir við akbrautir loftfara 

45235311-6 Byggingarframkvæmdir við klæðningu akbrauta loftfara 

45235320-2 Vinna við hlöð fyrir loftför 

45236000-0 Lóðarvinna 

45236100-1 Lóðarvinna við ýmiss konar íþróttamannvirki 

45236110-4 Lóðarvinna við íþróttavelli 

45236111-1 Lóðarvinna við golfvelli 

45236112-8 Lóðarvinna við tennisvelli 

45236113-5 Lóðarvinna við veðhlaupabrautir 

45236114-2 Lóðarvinna við hlaupabrautir 

45236119-7 Vinna við viðgerðir á íþróttavöllum 

45236200-2 Lóðarvinna í tengslum við mannvirki á útivistarsvæðum 

45236210-5 Lóðarvinna við leiksvæði barna 

45236220-8 Lóðarvinna í dýragörðum 
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45236230-1 Lóðarvinna í görðum 

45236250-7 Lóðarvinna í almenningsgörðum 

45236290-9 Vinna við viðgerðir á útivistarsvæðum 

45236300-3 Lóðarvinna í kirkjugörðum 

45237000-7 Byggingarframkvæmdir við leiksvið 

45240000-1 Byggingarvinna við vatnsmannvirki 

45241000-8 Vinna við hafnargerð 

45241100-9 Byggingarframkvæmdir við hafnarbakka 

45241200-0 Byggingarvinna á staðnum við endastöð undan strönd 

45241300-1 Byggingarframkvæmdir við viðlegukant 

45241400-2 Byggingarframkvæmdir við kvíar 

45241500-3 Byggingarframkvæmdir við bryggjur 

45241600-4 Uppsetning lýsingarbúnaðar við hafnir 

45242000-5 Byggingarvinna við frístundaaðstöðu við vatn 

45242100-6 Byggingarvinna við aðstöðu í tengslum við vatnaíþróttir 

45242110-9 Byggingarvinna í tengslum við brautir fyrir sjósetningu skipa 

45242200-7 Byggingarframkvæmdir við smábátahöfn 

45242210-0 Byggingarframkvæmdir við snekkjuhöfn 

45243000-2 Vinna við strandvarnir 

45243100-3 Vinna við varnir gegn grjóthruni 

45243110-6 Vinna við að treysta klettaveggi 

45243200-4 Byggingarframkvæmdir við brimbrjóta 

45243300-5 Byggingarframkvæmdir við sjóvarnargarða 

45243400-6 Vinna við styrkingu strandar 

45243500-7 Byggingarframkvæmdir við sjóvarnir 

45243510-0 Vinna við varnargarða 

45243600-8 Byggingarframkvæmdir við hafnarkanta 

45244000-9 Byggingarvinna á sjó 

45244100-0 Mannvirki á sjó 

45244200-1 Hafnargarðar 

45245000-6 Uppmoksturs- og dæluvinna fyrir hreinsistöðvar vatnsveitu 

45246000-3 Vinna við að jafna rennsli áa og varnir gegn flóðum 

45246100-4 Bygging veggja við ár 

45246200-5 Verndunarvinna árbakka 

45246400-7 Vinna við varnir gegn flóðum 

45246410-0 Vinna við viðhald flóðvarnarmannvirkja 

45246500-8 Byggingarframkvæmdir göngusvæða 

45246510-1 Byggingarframkvæmdir göngubryggja 

45247000-0 Byggingarvinna við stíflur, skurði, áveituskurði og vatnsveitustokka 

45247100-1 Byggingarvinna við vatnaleiðir 

45247110-4 Gerð skurða 

45247111-1 Byggingarframkvæmdir við vökvunarlagnir 

45247112-8 Byggingarframkvæmdir við framræsluskurð 

45247120-7 Vatnaleiðir að undanskildum skurðum 

45247130-0 Byggingarframkvæmdir við vatnsveitustokka 
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45247200-2 Byggingarvinna við stíflur og svipuð, föst mannvirki 

45247210-5 Byggingarframkvæmdir við stíflur 

45247211-2 Byggingarframkvæmdir við stífluveggi 

45247212-9 Vinna við styrkingu stíflna 

45247220-8 Byggingarframkvæmdir við stíflugarða 

45247230-1 Byggingarframkvæmdir við flóðgarða 

45247240-4 Byggingarframkvæmdir við fastar stíflur 

45247270-3 Byggingarvinna við miðlunarlón 

45248000-7 Byggingarvinna við vökvaaflfræðileg mannvirki 

45248100-8 Byggingarframkvæmdir við lokuhólf 

45248200-9 Byggingarframkvæmdir við þurrkvíar 

45248300-0 Byggingarvinna við flotkvíar 

45248400-1 Byggingarframkvæmdir við bryggjur 

45248500-2 Byggingarframkvæmdir við færanlegar stíflur 

45250000-4 Byggingarvinna við orkuver og mannvirki í tengslum við námuvinnslu og framleiðslu og við 
byggingar sem tengjast olíu- og gasiðnaði 

45251000-1 Byggingarvinna við orkuver og varmaorkuver 

45251100-2 Byggingarvinna við orkuver 

45251110-5 Byggingarframkvæmdir við kjarnorkuver 

45251111-2 Byggingarvinna við kjarnakljúfa 

45251120-8 Byggingarframkvæmdir við vatnsorkuver 

45251140-4 Byggingarframkvæmdir við varmaorkuver 

45251141-1 Byggingarframkvæmdir við jarðvarmaorkuver 

45251142-8 Byggingarframkvæmdir við orkuver kynt með viði/timbri 

45251143-5 Byggingarframkvæmdir við þrýstiloftsver 

45251150-7 Byggingarvinna við kæliturna 

45251160-0 Vindorkuver 

45251200-3 Byggingarframkvæmdir við varmaorkuver 

45251220-9 Byggingarframkvæmdir við raf- og varmaorkuver 

45251230-2 Byggingarframkvæmdir við gufuframleiðsluver 

45251240-5 Byggingarframkvæmdir við raforkuver, knúið hauggasi 

45251250-8 Byggingarframkvæmdir við fjarvarmaveitu 

45252000-8 Byggingarvinna við skólphreinsistöðvar, hreinsunarstöðvar og sorpbrennslustöðvar 

45252100-9 Byggingarframkvæmdir við skólphreinsistöð 

45252110-2 Byggingarframkvæmdir við færanlegar stöðvar 

45252120-5 Byggingarframkvæmdir við vatnshreinsistöð 

45252121-2 Botnfellingarstöð 

45252122-9 Rotnunartankar fyrir skólp 

45252123-6 Síunarmannvirki 

45252124-3 Vinna við uppmokstur og dælingu 

45252125-0 Vinna við grjótfyllingu 

45252126-7 Byggingarframkvæmdir við hreinsistöð drykkjarvatns 

45252127-4 Byggingarframkvæmdir við skólphreinsistöð 

45252130-8 Búnaður fyrir skólphreinsistöð 

45252140-1 Byggingarframkvæmdir við stöðvar sem ná vatni úr eðju 
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45252150-4 Byggingarframkvæmdir við kolabirgðastöðvar 

45252200-0 Búnaður fyrir hreinsistöð 

45252210-3 Byggingarframkvæmdir við vatnshreinsistöðvar 

45252300-1 Byggingarframkvæmdir við sorpbrennslustöðvar 

45253000-5 Byggingarvinna við efnaverksmiðju 

45253100-6 Byggingarframkvæmdir við stöð sem fjarlægir steinefni úr vatni 

45253200-7 Byggingarframkvæmdir við tækjabúnað fyrir hreinsun brennisteins 

45253300-8 Byggingarframkvæmdir við eimingar- eða hreinsistöð 

45253310-1 Byggingarframkvæmdir við vatnseimingarstöð 

45253320-4 Byggingarframkvæmdir við vínandaeimingarstöðvar 

45253400-9 Byggingarvinna við stöð sem vinnur afurðir úr jarðolíu eða jarðgasi 

45253500-0 Byggingarvinna við lyfjaverksmiðju 

45253600-1 Byggingarframkvæmdir við afjónunarstöð 

45253700-2 Byggingarframkvæmdir við rotnunarstöð 

45253800-3 Byggingarframkvæmdir við myltingarstöð 

45254000-2 Byggingarvinna í tengslum við námuvinnslu og framleiðslu 

45254100-3 Byggingarvinna í tengslum við námuvinnslu 

45254110-6 Byggingarframkvæmdir við námustokka 

45254200-4 Byggingarvinna við verksmiðjur 

45255000-9 Byggingarvinna í tengslum við olíu- og gasiðnað 

45255100-0 Byggingarvinna við framleiðslupalla 

45255110-3 Byggingarframkvæmdir við borholur 

45255120-6 Byggingarframkvæmdir við pallaaðstöðu 

45255121-3 Byggingarframkvæmdir við búnað á yfirborði 

45255200-1 Byggingarframkvæmdir við olíuhreinsunarstöðvar 

45255210-4 Byggingarframkvæmdir við afhendingarstaði jarðolíu 

45255300-2 Byggingarframkvæmdir við afhendingarstaði jarðgass 

45255400-3 Vinna við samsetningu 

45255410-6 Samsetningarvinna undan strönd 

45255420-9 Samsetningarvinna í landi 

45255430-2 Niðurrif olíuborpalla 

45255500-4 Vinna við boranir og jarðefnaleit 

45255600-5 Vinna við boranir með rörspólu (coiled-tubing) 

45255700-6 Byggingarframkvæmdir við kolagösunarstöð 

45255800-7 Byggingarframkvæmdir við gasframleiðslustöð 

45259000-7 Viðgerðir og viðhald stöðva 

45259100-8 Viðgerðir og viðhald skólphreinsistöðva 

45259200-9 Viðgerðir og viðhald vatnshreinsistöðva 

45259300-0 Viðgerðir og viðhald varmaorkuvera 

45259900-6 Vinna við endurbætur stöðva 

45260000-7 Vinna við þök og annars konar sérhæfð byggingarvinna 

45261000-4 Uppsetning þakburðarvirkja og tengd vinna við þakklæðingu 

45261100-5 Vinna við þakburðarvirki 

45261200-6 Vinna við þakklæðningu og málningarvinna við þök 

45261210-9 Vinna við þakklæðningu 
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45261211-6 Vinna við lagningu þaktígulsteins 

45261212-3 Vinna við lagningu þakskífna 

45261213-0 Vinna við þakklæðningu með málmplötum 

45261214-7 Vinna við þakklæðningu með bikkenndum efnum 

45261215-4 Vinna við sólarrafhlöður á þaki 

45261220-2 Vinna við þakmálningu og annars konar yfirborðsmeðferð 

45261221-9 Vinna við að mála þök 

45261222-6 Vinna við þakklæðningu með sementi 

45261300-7 Vinna við blikksmíði og þakrennur 

45261310-0 Blikksmíði 

45261320-3 Vinna við uppsetningu á þakrennum 

45261400-8 Vinna við klæðningu með plötum 

45261410-1 Vinna við þakeinangrun 

45261420-4 Vinna við þéttingu gegn vatnsleka 

45261900-3 Viðgerðir og viðhald á þökum 

45261910-6 Viðgerð á þökum 

45261920-9 Viðhaldsvinna við þök 

45262000-1 Sérhæfð byggingarvinna, önnur en vinna við þök 

45262100-2 Vinna við vinnupalla 

45262110-5 Vinna við að taka niður vinnupalla 

45262120-8 Vinna við að setja upp vinnupalla 

45262200-3 Vinna við grunna og borun vatnsbrunna 

45262210-6 Vinna við grunna 

45262211-3 Niðurrekstur staura 

45262212-0 Vinna við styrkingu skurða 

45262213-7 Skriðmótatækni 

45262220-9 Borun vatnsbrunna 

45262300-4 Vinna við steinsteypu 

45262310-7 Vinna við járnbenta steinsteypu 

45262311-4 Vinna við húsgrind úr steinsteypu 

45262320-0 Vinna við lagningu afréttingarlags (screed works) 

45262321-7 Vinna við lagningu afréttingarlags á gólf 

45262330-3 Vinna við viðgerðir á steinsteypu 

45262340-6 Vinna við fljótandi steinlím 

45262350-9 Vinna við ójárnbenta steinsteypu 

45262360-2 Vinna við sementsbindingu 

45262370-5 Vinna við yfirborðsmeðferð steinsteypu 

45262400-5 Vinna við uppsetningu stálgrinda 

45262410-8 Vinna við uppsetningu stálgrinda í byggingum 

45262420-1 Vinna við uppsetningu stálgrinda í öðrum mannvirkjum 

45262421-8 Vinna við legufæri undan strönd 

45262422-5 Vinna við neðansjávarborun 

45262423-2 Samsetningarvinna á þilfari 

45262424-9 Vinna við samsetningu eininga undan strönd 

45262425-6 Vinna við samsetningu borpallsstoða 
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45262426-3 Vinna við samsetningu staura 

45262500-6 Vinna við múrverk og múrsteinalögn 

45262510-9 Steinsmíði 

45262511-6 Steinhögg 

45262512-3 Vinna við tilhöggvinn stein 

45262520-2 Vinna við múrsteinalögn 

45262521-9 Vinna við múrsteinsklæðningu 

45262522-6 Vinna við múrverk 

45262600-7 Ýmiss konar sérhæfð byggingarvinna 

45262610-0 Verksmiðjureykháfar 

45262620-3 Burðarveggir 

45262630-6 Uppsetning ofna 

45262640-9 Vinna við umbætur í umhverfismálum 

45262650-2 Vinna við klæðningu 

45262660-5 Vinna við að fjarlægja asbest 

45262670-8 Málmsmíði 

45262680-1 Logsuða 

45262690-4 Endurnýjun niðurníddra bygginga 

45262700-8 Vinna við breytingu bygginga 

45262710-1 Vinna við viðhald freskna 

45262800-9 Vinna við stækkun bygginga 

45262900-0 Vinna við svalir 

45300000-0 Vinna við lagnavinnu 

45310000-3 Vinna við uppsetningu raflagna og -búnaðar 

45311000-0 Vinna við raflagnir og raftengi 

45311100-1 Vinna við raflagnir 

45311200-2 Vinna við raftengi 

45312000-7 Vinna við viðvörunarkerfi og uppsetningu loftneta 

45312100-8 Vinna við uppsetningu brunaboðakerfis 

45312200-9 Vinna við uppsetningu þjófavarnakerfis 

45312300-0 Vinna við uppsetningu loftneta 

45312310-3 Vinna við eldingavara 

45312311-0 Vinna við uppsetningu eldingarleiðara 

45312320-6 Vinna við uppsetningu sjónvarpsloftneta 

45312330-9 Vinna við uppsetningu útvarpsloftneta 

45313000-4 Vinna við uppsetningu lyftna og rennistiga 

45313100-5 Vinna við uppsetningu lyftna 

45313200-6 Vinna við uppsetningu rennistiga 

45313210-9 Vinna við uppsetningu rennigangvega 

45314000-1 Uppsetning fjarskiptabúnaðar 

45314100-2 Uppsetning símstöðva 

45314120-8 Uppsetning skiptiborða 

45314200-3 Uppsetning símalína 

45314300-4 Uppsetning búnaðar í tengslum við kapla 

45314310-7 Lagning kapla 
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45314320-0 Lagning tölvukapla 

45315000-8 Raflagnavinna við rafhitunarbúnað og annan rafbúnað í byggingum 

45315100-9 Vinna við raftæknilegar lagnir 

45315200-0 Vinna við hverfla 

45315300-1 Búnaður fyrir rafveitur 

45315400-2 Vinna í tengslum við háspennu 

45315500-3 Vinna í tengslum við miðlungi háa spennu 

45315600-4 Vinna í tengslum við lágspennu 

45315700-5 Vinna við uppsetningu tengivirkis 

45316000-5 Vinna við uppsetningu lýsingar- og merkjakerfa 

45316100-6 Uppsetning lýsingarbúnaðar utanhúss 

45316110-9 Uppsetning lýsingarbúnaðar við vegi 

45316200-7 Uppsetning merkjabúnaðar 

45316210-0 Uppsetning búnaðar til að fylgjast með umferð 

45316211-7 Uppsetning upplýstra umferðarmerkja 

45316212-4 Uppsetning umferðarljósa 

45316213-1 Uppsetning búnaðar til leiðbeiningar í umferð 

45316220-3 Uppsetning merkjabúnaðar við flugvelli 

45316230-6 Uppsetning merkjabúnaðar við hafnir 

45317000-2 Uppsetning annars konar rafbúnaðar 

45317100-3 Raflagnavinna í tengslum við dælubúnað 

45317200-4 Raflagnavinna í tengslum við spennubreyta 

45317300-5 Raflagnavinna í tengslum við dreifibúnað rafmagns 

45317400-6 Raflagnavinna í tengslum við síunarbúnað 

45320000-6 Vinna við einangrun 

45321000-3 Vinna við varmaeinangrun 

45323000-7 Vinna við hljóðeinangrun 

45324000-4 Vinna við uppsetningu gifsplatna 

45330000-9 Vinna við pípulagnir og uppsetningu hreinlætistækja 

45331000-6 Vinna við uppsetningu hitunar- og loftræstibúnaðar og loftræstisamstæðna 

45331100-7 Vinna við uppsetningu miðstöðvarkerfa 

45331110-0 Vinna við uppsetningu katla 

45331200-8 Vinna við uppsetningu loftunar- og loftræstibúnaðar 

45331210-1 Vinna við uppsetningu loftunarbúnaðar 

45331211-8 Vinna við uppsetningu loftunarbúnaðar utanhúss 

45331220-4 Vinna við uppsetningu loftræstisamstæðna 

45331221-1 Vinna við uppsetningu afmarkaðra (partial) loftræstisamstæðna 

45331230-7 Vinna við uppsetningu kælibúnaðar 

45331231-4 Vinna við uppsetningu kælitækja 

45332000-3 Vinna við pípulagnir og frárennslislagnir 

45332200-5 Vinna við vatnslagnir 

45332300-6 Vinna við frárennslislagnir 

45332400-7 Vinna við uppsetningu hreinlætistækja 

45333000-0 Vinna við gasleiðslur og tilheyrandi búnað 

45333100-1 Vinna við uppsetningu stýribúnaðar fyrir gas 
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45333200-2 Vinna við uppsetningu gasmæla 

45340000-2 Uppsetning girðinga, rimlagirðinga og öryggisbúnaðar 

45341000-9 Uppsetning rimlagirðinga 

45342000-6 Uppsetning girðinga 

45343000-3 Vinna við uppsetningu brunavarnabúnaðar 

45343100-4 Vinna við eldvarnir 

45343200-5 Vinna við uppsetningu slökkvibúnaðar 

45343210-8 Vinna við uppsetningu slökkvitækja með kolsýru 

45343220-1 Vinna við uppsetningu slökkvitækja 

45343230-4 Vinna við uppsetningu úðakerfa 

45350000-5 Uppsetning vélbúnaðar 

45351000-2 Vinna við uppsetningu vélbúnaðar 

45400000-1 Vinna við frágang bygginga 

45410000-4 Vinna við múrverk 

45420000-7 Vinna við uppsetningu innréttinga og tréverks 

45421000-4 Vinna við innréttinga- og húsgagnasmíði 

45421100-5 Uppsetning dyra og glugga og tengdra hluta 

45421110-8 Ísetning hurða- og gluggakarma 

45421111-5 Uppsetning dyrakarma 

45421112-2 Uppsetning gluggakarma 

45421120-1 Uppsetning þröskulda 

45421130-4 Ísetning hurða og glugga 

45421131-1 Uppsetning hurða 

45421132-8 Uppsetning glugga 

45421140-7 Uppsetning byggingahluta úr málmi, annarra en dyra og glugga 

45421141-4 Uppsetning skilveggja 

45421142-1 Uppsetning hlera 

45421143-8 Vinna við uppsetningu rimlatjalda 

45421144-5 Vinna við uppsetningu skyggna 

45421145-2 Vinna við uppsetningu rúllugluggatjalda 

45421146-9 Uppsetning niðurhengdra lofta 

45421147-6 Uppsetning rimla 

45421148-3 Uppsetning hliða 

45421150-0 Uppsetning byggingahluta sem eru ekki úr málmi 

45421151-7 Uppsetning eldhúsinnréttinga 

45421152-4 Uppsetning skilveggja 

45421153-1 Uppsetning innbyggðra húsgagna 

45421160-3 Vinna við járnklæðningu 

45422000-1 Vinna við uppsetningu tréverks 

45422100-2 Tréverk 

45430000-0 Vinna við lagningu gólf- og veggefna 

45431000-7 Vinna við flísalögn 

45431100-8 Vinna við lagningu gólfflísa 

45431200-9 Vinna við lagningu veggflísa 

45432000-4 Vinna við að leggja gólfefni og setja upp veggklæðningu og við veggfóðrun 
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45432100-5 Vinna við gólflagningu og lagningu gólfefna 

45432110-8 Vinna við gólflagningu 

45432111-5 Vinna við lagningu sveigjanlegra gólfefna 

45432112-2 Hellu- og steinlögn 

45432113-9 Parketlögn 

45432114-6 Vinna við lagningu viðargólfa 

45432120-1 Vinna við lagningu falskra gólfa 

45432121-8 Tölvugólf 

45432130-4 Vinna við lagningu gólfefna 

45432200-6 Vinna við uppsetningu veggklæðninga og veggfóðrun 

45432210-9 Vinna við uppsetningu veggklæðninga 

45432220-2 Vinna við veggfóðrun 

45440000-3 Vinna við málningu og glerjun 

45441000-0 Vinna við glerjun 

45442000-7 Vinna við að bera á varnarhúð 

45442100-8 Málningarvinna 

45442110-1 Vinna við að mála byggingar 

45442120-4 Vinna við að bera varnarhúð á mannvirki og mála þau 

45442121-1 Vinna við að mála mannvirki 

45442180-2 Vinna við að endurmála 

45442190-5 Vinna við að fjarlægja málningu 

45442200-9 Vinna við að bera á húð til varnar tæringu 

45442210-2 Vinna við galvanhúðun 

45442300-0 Vinna við að verja yfirborðsfleti 

45443000-4 Vinna við framhliðar 

45450000-6 Annars konar vinna við frágang bygginga 

45451000-3 Vinna við skreytingar 

45451100-4 Vinna við uppsetningu skreytinga 

45451200-5 Vinna við þiljur 

45451300-6 Garðar innanhúss 

45452000-0 Vinna við hreinsun bygginga að utan 

45452100-1 Blásturshreinsivinna á útveggjum bygginga 

45453000-7 Vinna við yfirferð og standsetningu 

45453100-8 Vinna við standsetningu 

45454000-4 Vinna við endurskipulagningu 

45454100-5 Vinna við endurgerð 

45500000-2 Leiga á vinnuvélum og tækjum til byggingaframkvæmda og mannvirkjagerðar með stjórnanda 

45510000-5 Leiga á krönum með stjórnanda 

45520000-8 Leiga á jarðvinnutækjum með stjórnanda 

48000000-8 Hugbúnaðarpakkar og upplýsingakerfi 

48100000-9 Hugbúnaðarpakki fyrir sérstakar atvinnugreinar 

48110000-2 Hugbúnaðarpakki fyrir greiðslustaðir (POS) 

48120000-5 Hugbúnaðarpakki fyrir stýrikerfi 

48121000-2 Hugbúnaðarpakki fyrir flugumferðarstjórn 

48130000-8 Hugbúnaðarpakki fyrir prófanir og þjónustu við flug á jörðu niðri 
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48131000-5 Hugbúnaðarpakki fyrir þjónustu við flug á jörðu niðri 

48132000-2 Hugbúnaðarpakki fyrir prófanir flugs 

48140000-1 Hugbúnaðarpakki fyrir stjórnun járnbrautarumferðar 

48150000-4 Hugbúnaðarpakki fyrir iðnaðarstýringu 

48151000-1 Tölvustjórnkerfi 

48160000-7 Hugbúnaðarpakki fyrir bókasöfn 

48161000-4 Bókasafnsstjórnunarkerfi 

48170000-0 Hugbúnaðarpakki vegna samræmingar 

48180000-3 Læknisfræðilegur hugbúnaðarpakki 

48190000-6 Kennsluhugbúnaðarpakki 

48200000-0 Hugbúnaðarpakki nettenginga, Netsins og heimaneta 

48210000-3 Hugbúnaðarpakki nettenginga 

48211000-0 Hugbúnaðarpakki samtenginga stýrikerfa 

48212000-7 Hugbúnaðarpakki diskaþjóns 

48213000-4 Hugbúnaðarpakki stýrikerfisviðbótar 

48214000-1 Hugbúnaðarpakki netstýrikerfis 

48215000-8 Hugbúnaðarpakki forritara nettenginga 

48216000-5 Hermihugbúnaðarpakki nettenginga útstöðva 

48217000-2 Pakki færslufremdarhugbúnaðar 

48217100-3 Hugbúnaðarpakki færslufremdar stórtölvu 

48217200-4 Hugbúnaðarpakki færslufremdar smátölvu 

48217300-5 Hugbúnaðarpakki færslufremdar örtölvu 

48218000-9 Pakki stjórnunarhugbúnaðar leyfa 

48219000-6 Hugbúnaðarpakki ýmiss konar nettenginga 

48219100-7 Hugbúnaðarpakki gáttakerfis 

48219200-8 Hugbúnaðarpakki geisladiskamiðlara 

48219300-9 Hugbúnaðarpakki stjórnunar 

48219400-0 Hugbúnaðarpakki færslumiðlara 

48219500-1 Hugbúnaðarpakki leiðargreinis eða beinis 

48219600-2 Hugbúnaðarpakki fjölfléttis 

48219700-3 Pakki samskiptamiðlarahugbúnaðar 

48219800-4 Hugbúnaðarpakki brúa 

48220000-6 Hugbúnaðarpakki Netsins og heimaneta 

48221000-3 Hugbúnaðarpakki Netskoðunar 

48222000-0 Pakki vefþjónshugbúnaðar 

48223000-7 Hugbúnaðarpakki tölvupósts 

48224000-4 Hugbúnaðarpakki ritstýringar vefsíðna 

48300000-1 Hugbúnaðarpakki sköpunar, teikninga, myndunar, áætlanagerðar og framleiðni skjala 

48310000-4 Pakki skjalasköpunarhugbúnaðar 

48311000-1 Pakki skjalastýringarhugbúnaðar 

48311100-2 Skjalastjórnunarkerfi 

48312000-8 Hugbúnaðarpakki rafrænnar útgáfu 

48313000-5 Hugbúnaðarpakki ljóskennsla stafa (OCR) 

48313100-6 Ljóslestrarkerfi 

48314000-2 Hugbúnaðarpakki raddgreiningar 
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48315000-9 Pakki skrifborðsútgáfuhugbúnaðar 

48316000-6 Hugbúnaðarpakki framsetningar 

48317000-3 Pakki ritvinnsluhugbúnaðar 

48318000-0 Pakki skannahugbúnaðar 

48319000-7 Villuleitarforrit 

48320000-7 Pakki teikninga- og myndahugbúnaðar 

48321000-4 Hugbúnaðarpakki tölvustuddrar hönnunar (CAD) 

48321100-5 Kerfi tölvustuddrar hönnunar (CAD) 

48322000-1 Pakki myndvinnsluhugbúnaðar 

48323000-8 Hugbúnaðarpakki tölvustuddrar framleiðslu (CAM) 

48324000-5 Hugbúnaðarpakki grafa 

48325000-2 Pakki eyðublaðagerðarhugbúnaðar 

48326000-9 Pakki kortagerðarhugbúnaðar 

48326100-0 Stafræn kortagerðarkerfi 

48327000-6 Pakki teikni- og málunarhugbúnaðar 

48328000-3 Pakki myndvinnsluhugbúnaðar 

48329000-0 Myndfærslu- og safnvistunarkerfi 

48330000-0 Pakki áætlanagerðar- og framleiðnihugbúnaðar 

48331000-7 Pakki verkefnastjórnunarhugbúnaðar 

48332000-4 Pakki áætlanagerðarhugbúnaðar 

48333000-1 Pakki tengiliðastjórnunarhugbúnaðar 

48400000-2 Hugbúnaðarpakki viðskiptafærslna og persónulegra viðskipta 

48410000-5 Hugbúnaðarpakki fjárfestingarstýringar og skattaundirbúnings 

48411000-2 Pakki fjárfestingarstýringarhugbúnaðar 

48412000-9 Pakki skattaundirbúningshugbúnaðar 

48420000-8 Hugbúnaðarpakki og hugbúnaðarpakkavöndull fyrir stýringu aðstöðu og búnaðar 

48421000-5 Hugbúnaðarpakki fyrir stýringu aðstöðu og búnaðar 

48422000-2 Hugbúnaðarpakkavöndull 

48430000-1 Pakki birgðastjórnunarhugbúnaðar 

48440000-4 Pakki fjárhagsgreiningar og bókhaldshugbúnaðar 

48441000-1 Pakki fjárhagsgreiningarhugbúnaðar 

48442000-8 Hugbúnaðarpakki fjármálakerfa 

48443000-5 Pakki bókhaldshugbúnaðar 

48444000-2 Bókhaldskerfi 

48444100-3 Kerfi til útgáfu reikninga 

48445000-9 Hugbúnaðarpakki til að stýra samskiptum við viðskiptavini (CRM) 

48450000-7 Pakki tímabókhalds- eða mannauðsstjórnunarhugbúnaðar 

48451000-4 Pakki hugbúnaðar um verðmætaskipulag fyrirtækja (ERP) 

48460000-0 Pakki greiningar-, vísinda-, stærðfræði- eða spárhugbúnaðar 

48461000-7 Pakki greiningar- eða vísindahugbúnaðar 

48462000-4 Pakki stærðfræði- eða spárhugbúnaðar 

48463000-1 Pakki tölfræðihugbúnaðar 

48470000-3 Pakki uppboðshugbúnaðar 

48480000-6 Pakki sölu-, markaðssetningar- og viðskiptagreindarhugbúnaðar 

48481000-3 Pakki sölu- eða markaðssetningarhugbúnaðar 
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48482000-0 Pakki viðskiptagreindarhugbúnaðar 

48490000-9 Pakki innkaupahugbúnaðar 

48500000-3 Pakki miðlunar- og margmiðlunarhugbúnaðar 

48510000-6 Pakki samskiptahugbúnaðar 

48511000-3 Pakki samskiptahugbúnaðar skjáborðs 

48512000-0 Pakki gagnvirks raddsvörunarhugbúnaðar 

48513000-7 Pakki mótaldshugbúnaðar 

48514000-4 Pakki fjaraðgangshugbúnaðar 

48515000-1 Pakki myndfundahugbúnaðar 

48516000-8 Hugbúnaðarpakki gagnaskipta 

48517000-5 Pakki upplýsingatæknihugbúnaðar 

48518000-2 Pakki hermihugbúnaðar 

48519000-9 Pakki minnisstjórnunarhugbúnaðar 

48520000-9 Pakki margmiðlunarhugbúnaðar 

48521000-6 Hugbúnaðarpakki tónlistar- eða hljóðaklippinga 

48522000-3 Hugbúnaðarpakki sýndarlyklaborðs 

48600000-4 Pakki gagnagrunns- og stýrikerfishugbúnaðar 

48610000-7 Gagnagrunnskerfi 

48611000-4 Hugbúnaðarpakki gagnagrunna 

48612000-1 Gagnagrunnsstjórnunarkerfi 

48613000-8 Rafræn gagnastjórnun (EDM) 

48614000-5 Gagnasöfnunarkerfi 

48620000-0 Stýrikerfi 

48621000-7 Hugbúnaðarpakki stýrikerfis stórtölvu 

48622000-4 Hugbúnaðarpakki stýrikerfis smátölvu 

48623000-1 Hugbúnaðarpakki stýrikerfis örtölvu 

48624000-8 Hugbúnaðarpakki stýrikerfis einkatölvu 

48625000-5 Stýrikerfi opinna kerfa 

48626000-2 Klasahugbúnaðarpakki 

48627000-9 Hugbúnaðarpakki rauntímastýrikerfis  

48628000-9 MCA-högun 

48700000-5 Hjálparforrit hugbúnaðarpakka 

48710000-8 Pakki öryggisafritunar- eða endurheimtarhugbúnaðar 

48720000-1 Hugbúnaðarpakki strikamerkingar 

48730000-4 Pakki öryggishugbúnaðar 

48731000-1 Pakki skráaröryggishugbúnaðar 

48732000-8 Pakki gagnaöryggishugbúnaðar 

48740000-7 Pakki þýðingarhugbúnaðar erlendra tungumála 

48750000-0 Hugbúnaðarpakki hleðslu geymslumiðla 

48760000-3 Pakki hugbúnaðar til veiruvarna 

48761000-0 Pakki veiruvarnarhugbúnaðar 

48770000-6 Hugbúnaðarpakki almennra, þjöppunar- og prenthjálparforrita 

48771000-3 Hugbúnaðarpakki almennra hjálparforrita 

48772000-0 Þjöppunarhjálparforrit 

48773000-7 Hugbúnaðarpakki prenthjálparforrita 
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48773100-8 Hugbúnaðarpakki prentbiðfærslu 

48780000-9 Pakki kerfis-, geymslu- og innihaldsstýringarhugbúnaðar 

48781000-6 Hugbúnaðarpakki kerfisstýringar 

48782000-3 Hugbúnaðarpakki geymslustýringar 

48783000-0 Hugbúnaðarpakki innihaldsstýringar 

48790000-2 Hugbúnaðarpakki útgáfuprófara 

48800000-6 Upplýsingakerfi og miðlarar 

48810000-9 Upplýsingakerfi 

48811000-6 Tölvupóstkerfi 

48812000-3 Kerfi fyrir fjárhagslegar upplýsingar 

48813000-0 Farþegaupplýsingakerfi 

48813100-1 Rafrænar tilkynningatöflur 

48813200-2 Rauntímafarþegaupplýsingakerfi 

48814000-7 Heilbrigðisupplýsingakerfi 

48814100-8 Hjúkrunarupplýsingakerfi 

48814200-9 Stjórnunarkerfi fyrir sjúklinga 

48814300-0 Skurðstofustjórnkerfi 

48814400-1 Kerfi fyrir klínískar upplýsingar 

48814500-2 Sjúklingaumsjónarkerfi (Casemix-system) 

48820000-2 Miðlarar 

48821000-9 Netþjónar 

48822000-6 Tölvumiðlarar 

48823000-3 Skráaþjónn 

48824000-0 Prentþjónar 

48825000-7 Vefþjónar 

48900000-7 Ýmiss konar hugbúnaðarpakkar og tölvukerfi 

48910000-0 Hugbúnaðarpakki tölvuleikja, vörur ætlaðar börnum og skjávarar 

48911000-7 Hugbúnaðarpakki tölvuleikja 

48912000-4 Titlar ætlaðir börnum 

48913000-1 Skjávarar 

48920000-3 Hugbúnaðarpakki skrifstofukerfa 

48921000-0 Sjálfvirknikerfi 

48930000-6 Hugbúnaðarpakki þjálfunar og afþreyingar 

48931000-3 Hugbúnaðarpakki þjálfunar 

48932000-0 Hugbúnaðarpakki afþreyingar 

48940000-9 Pakki mynsturhönnunar- og almanakshugbúnaðar 

48941000-6 Pakki mynsturhönnunarhugbúnaðar 

48942000-3 Pakki almanakshugbúnaðar 

48950000-2 Staðsetningarkerfi fyrir báta og hátalarakerfi 

48951000-9 Staðsetningarkerfi fyrir báta 

48952000-6 Hátalarakerfi 

48960000-5 Pakki rekla- og stýrikerfishugbúnaðar 

48961000-2 Íðnetsreklar 

48962000-9 Skjákortareklar 

48970000-8 Hugbúnaðarpakki prentsmiðja 
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48971000-5 Hugbúnaðarpakki heimilisfangabókagerðar 

48972000-2 Hugbúnaðarpakki merkimiðagerðar 

48980000-1 Forritunarmál og -verkfæri 

48981000-8 Hugbúnaðarpakkar vistþýðingar 

48982000-5 Hugbúnaðarpakki stillingastýringar 

48983000-2 Hugbúnaðarpakki þróunar 

48984000-9 Verkfæri myndræns notendaviðmóts (GUI) 

48985000-6 Forritunarmál 

48986000-3 Hugbúnaðarpakki kerfisprófana 

48987000-0 Pakki kembingarhugbúnaðar 

48990000-4 Hugbúnaðarpakki töflureikna og viðbóta 

48991000-1 Pakki töflureiknishugbúnaðar 

50000000-5 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta 

50100000-6 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta og skyld þjónusta tengd ökutækjum og tengdum búnaði 

50110000-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta tengd vélknúnum ökutækjum og tilheyrandi búnaði 

50111000-6 Rekstrar-, viðgerðar- og viðhaldsþjónusta tengd ökutækjaflota 

50111100-7 Rekstrarþjónusta tengd ökutækjaflota 

50111110-0 Stuðningsþjónusta tengd ökutækjaflota 

50112000-3 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta tengd bílum 

50112100-4 Bílaviðgerðarþjónusta 

50112110-7 Viðgerðarþjónusta tengd yfirbyggingu ökutækja 

50112111-4 Réttingaþjónusta 

50112120-0 Þjónusta tengd framrúðuskiptum 

50112200-5 Bílaviðhaldsþjónusta 

50112300-6 Bílaþvottur og svipuð þjónusta 

50113000-0 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta tengd hópbifreiðum 

50113100-1 Viðgerðarþjónusta fyrir hópbifreiðar 

50113200-2 Viðhaldsþjónusta fyrir hópbifreiðar 

50114000-7 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta tengd vörubifreiðum 

50114100-8 Viðgerðarþjónusta fyrir vörubifreiðar 

50114200-9 Viðhaldsþjónusta fyrir vörubifreiðar 

50115000-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir bifhjól 

50115100-5 Viðgerðarþjónusta fyrir bifhjól 

50115200-6 Viðhaldsþjónusta fyrir bifhjól 

50116000-1 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta tengd tilteknum hlutum ökutækja 

50116100-2 Viðgerðarþjónusta fyrir rafkerfi 

50116200-3 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta fyrir hemla og hemlahluta ökutækja 

50116300-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir gírkassa ökutækja 

50116400-5 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir aflyfirfærslu ökutækja 

50116500-6 Dekkjaviðgerðarþjónusta, þ.m.t. ásetning og jafnvægisstilling 

50116510-9 Hjólbarðasólningarþjónusta 

50116600-7 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir ræsihreyfla 

50117000-8 Þjónusta tengd breytingum og uppgerð á ökutækjum 

50117100-9 Þjónusta tengd breytingum á vélknúnum ökutækjum 

50117200-0 Þjónusta tengd breytingum á sjúkrabifreiðum 
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50117300-1 Þjónusta tengd uppgerð ökutækja 

50118000-5 Neyðarþjónusta fyrir bifreiðar á vegum úti 

50118100-6 Neyðarþjónusta fyrir bíla 

50118110-9 Dráttarbílaþjónusta fyrir ökutæki 

50118200-7 Neyðarþjónusta fyrir atvinnuökutæki 

50118300-8 Neyðarþjónusta fyrir hópbifreiðar 

50118400-9 Neyðarþjónusta fyrir vélknúin ökutæki 

50118500-0 Neyðarþjónusta fyrir bifhjól 

50190000-3 Þjónusta tengd niðurrifi ökutækja 

50200000-7 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta og skyld þjónusta tengd loftförum, járnbrautum, vegum og búnaði 
um borð í skipum 

50210000-0 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta og skyld þjónusta tengd loftförum og öðrum tækjum 

50211000-7 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir loftför 

50211100-8 Viðhaldsþjónusta fyrir loftför 

50211200-9 Viðgerðarþjónusta fyrir loftför 

50211210-2 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir hreyfla loftfara 

50211211-9 Viðhaldsþjónusta fyrir hreyfla loftfara 

50211212-6 Viðgerðarþjónusta fyrir hreyfla loftfara 

50211300-0 Þjónusta tengd uppgerð loftfara 

50211310-3 Þjónusta tengd uppgerð á hreyflum loftfara 

50212000-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir þyrlur 

50220000-3 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta og skyld þjónusta tengd járnbrautum og öðrum tækjum 

50221000-0 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta tengd eimreiðum 

50221100-1 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir gírkassa eimreiða 

50221200-2 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir aflyfirfærslu eimreiða 

50221300-3 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir hjólsamstæður eimreiða 

50221400-4 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta fyrir hemla og hemlahluta eimreiða 

50222000-7 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir járnbrautarvagna 

50222100-8 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir höggdeyfa 

50223000-4 Þjónusta tengd uppgerð á eimreiðum 

50224000-1 Þjónusta tengd uppgerð járnbrautarvagna 

50224100-2 Þjónusta tengd uppgerð á sætum járnbrautarvagna 

50224200-3 Þjónusta tengd uppgerð á farþegavögnum 

50225000-8 Viðhaldsþjónusta fyrir járnbrautarspor 

50229000-6 Niðurrif járnbrautarvagna 

50230000-6 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta og skyld þjónusta tengd vegum og öðrum mannvirkjum 

50232000-0 Viðhaldsþjónusta tengd ljósabúnaði á almannafæri og umferðarljósum 

50232100-1 Viðhaldsþjónusta tengd götulýsingu 

50232110-4 Rekstur ljósabúnaðar á almannafæri 

50232200-2 Viðhaldsþjónusta tengd umferðarmerkjum 

50240000-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta og skyld þjónusta tengd búnaði um borð í skipum og öðrum búnaði 

50241000-6 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir skip 

50241100-7 Viðgerðarþjónusta fyrir skip 

50241200-8 Viðgerðarþjónusta fyrir ferjur 
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50242000-3 Breytingaþjónusta fyrir skip 

50243000-0 Þjónusta tengd niðurrifi skipa 

50244000-7 Þjónusta tengd uppgerð á skipum og bátum 

50245000-4 Þjónusta tengd endurbótum á skipum 

50246000-1 Viðhaldsþjónusta tengd búnaði við hafnir 

50246100-2 Þjónusta tengd þurrkvíum 

50246200-3 Viðhaldsþjónusta fyrir baujur 

50246300-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta tengd fljótandi mannvirkjum 

50246400-5 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta tengd fljótandi pöllum 

50300000-8 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta og skyld þjónusta tengd einkatölvum, skrifstofubúnaði, 
fjarskiptabúnaði og hljóð- og myndmiðlunarbúnaði 

50310000-1 Viðhald og viðgerðir á skrifstofuvélum 

50311000-8 Viðhald og viðgerðir á bókhaldsvélum fyrir skrifstofur 

50311400-2 Viðhald og viðgerðir á reikni- og bókhaldsvélum 

50312000-5 Viðhald og viðgerðir á tölvubúnaði 

50312100-6 Viðhald og viðgerðir á stórtölvum 

50312110-9 Viðhald á stórtölvum 

50312120-2 Viðgerðir á stórtölvum 

50312200-7 Viðhald og viðgerðir á smátölvum 

50312210-0 Viðhald á smátölvum 

50312220-3 Viðgerðir á smátölvum 

50312300-8 Viðhald og viðgerðir á búnaði fyrir gagnaflutningsnet 

50312310-1 Viðhald á búnaði fyrir gagnaflutningsnet 

50312320-4 Viðgerðir á búnaði fyrir gagnaflutningsnet 

50312400-9 Viðhald og viðgerðir á örtölvum 

50312410-2 Viðhald á örtölvum 

50312420-5 Viðgerðir á örtölvum 

50312600-1 Viðhald og viðgerðir á búnaði tengdum upplýsingatækni 

50312610-4 Viðhald á búnaði tengdum upplýsingatækni 

50312620-7 Viðgerðir á búnaði tengdum upplýsingatækni 

50313000-2 Viðhald og viðgerðir á afritunarvélum 

50313100-3 Viðgerðarþjónusta á ljósritunarvélum 

50313200-4 Viðhaldsþjónusta fyrir ljósritunarvélar 

50314000-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir bréfasíma 

50315000-6 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir símsvara 

50316000-3 Viðhald og viðgerðir á miðasjálfsölum 

50317000-0 Viðhald og viðgerðir á miðastimplunarvélum 

50320000-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir einkatölvur 

50321000-1 Viðgerðarþjónusta fyrir einkatölvur 

50322000-8 Viðhaldsþjónusta fyrir einkatölvur 

50323000-5 Viðhald og viðgerðir á jaðarbúnaði fyrir tölvur 

50323100-6 Viðhald á jaðarbúnaði fyrir tölvur 

50323200-7 Viðgerðir á jaðarbúnaði fyrir tölvur 

50324000-2 Stuðningsþjónusta tengd einkatölvum 

50324100-3 Viðhaldsþjónusta á kerfum 
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50324200-4 Fyrirbyggjandi viðhaldsþjónusta 

50330000-7 Viðhaldsþjónusta fyrir fjarskiptabúnað 

50331000-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta í tengslum við fjarskiptalínur 

50332000-1 Viðhaldsþjónusta fyrir fjarskiptavirki 

50333000-8 Viðhaldsþjónusta fyrir búnað til þráðlausra fjarskipta 

50333100-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta í tengslum við senda fyrir þráðlaus fjarskipti 

50333200-0 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir þráðlaus fjarskipti (radiotelephony) 

50334000-5 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta í tengslum við fastlínusímatækni og fastlínusímritun 

50334100-6 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta tengd búnaði fyrir fastlínusíma 

50334110-9 Viðhaldsþjónusta fyrir símanet 

50334120-2 Þjónusta tengd uppfærslu á símaskiptistöðvum 

50334130-5 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir símaskiptistöðvar 

50334140-8 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á símtækjum 

50334200-7 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta tengd fastlínusímritunarbúnaði 

50334300-8 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta tengd fastlínufjarritabúnaði 

50334400-9 Viðhaldsþjónusta á fjarskiptakerfum 

50340000-0 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta tengd hljóð- og myndmiðlunarbúnaði og sjóntækjum 

50341000-7 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á sjónvarpsbúnaði 

50341100-8 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á myndtextabúnaði 

50341200-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á sjónvarpssendum 

50342000-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á hljóðbúnaði 

50343000-1 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á myndflutningsbúnaði 

50344000-8 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á sjóntækjum 

50344100-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á ljósmyndabúnaði 

50344200-0 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á kvikmyndabúnaði 

50400000-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á lækningabúnaði og mæli- og rannsóknatækjum 

50410000-2 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á mæli-, prófunar- og eftirlitstækjum 

50411000-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á mælitækjum 

50411100-0 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vatnsmælum 

50411200-1 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á gasmælum 

50411300-2 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á rafmagnsmælum 

50411400-3 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á snúningshraðamælum 

50411500-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á tímamælibúnaði til nota í iðnaði 

50412000-6 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á prófunartækjum 

50413000-3 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á eftirlitstækjum 

50413100-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á gasskynjunarbúnaði 

50413200-5 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á slökkvibúnaði 

50420000-5 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á búnaði til lyf- og skurðlækninga 

50421000-2 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á lyflækningabúnaði 

50421100-3 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á hjólastólum 

50421200-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á röntgentækjum 

50422000-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á skurðlækningabúnaði 

50430000-8 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á mæli- og rannsóknartækjum 

50431000-5 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á armbandsúrum 

50432000-2 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á klukkum 
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50433000-9 Kvörðunarþjónusta 

50500000-0 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á dælum, lokum, krönum og málmílátum og vélbúnaði 

50510000-3 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á dælum, lokum, krönum og málmílátum 

50511000-0 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á dælum 

50511100-1 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vökvadælum 

50511200-2 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á gasdælum 

50512000-7 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á lokum 

50513000-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á krönum 

50514000-1 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á málmílátum 

50514100-2 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á tönkum 

50514200-3 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á geymum 

50514300-4 Viðgerðarþjónusta á múffum/slíðrum 

50530000-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vélbúnaði 

50531000-6 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vélbúnaði sem er ekki rafknúinn 

50531100-7 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á kötlum 

50531200-8 Viðhaldsþjónusta á gastækjum 

50531300-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á þjöppum 

50531400-0 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á krönum 

50531500-1 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á bómum 

50531510-4 Þjónusta við að taka sundur bómur 

50532000-3 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á rafmagnsvélum og -tækjum og fylgibúnaði 

50532100-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á rafmagnshreyflum 

50532200-5 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á spennubreytum 

50532300-6 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á rafölum 

50532400-7 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á búnaði fyrir dreifikerfi rafmagns 

50600000-1 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á öryggis- og varnarefnum 

50610000-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á öryggisbúnaði 

50620000-7 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á skotvopnum og skotfærum 

50630000-0 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta hernaðarökutækja 

50640000-3 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta herskipa 

50650000-6 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta herloftfara, flugskeyta og geimfara 

50660000-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á rafrænum herkerfum 

50700000-2 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á búnaði í byggingum 

50710000-5 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á rafbúnaði og véltæknilegum búnaði í byggingum 

50711000-2 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á rafmagnsbúnaði í byggingum 

50712000-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á véltæknilegum búnaði í byggingum 

50720000-8 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á miðstöðvarhitun 

50721000-5 Rekstur hitakerfa 

50730000-1 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á kælibúntum (cooler groups) 

50740000-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á rennistigum 

50750000-7 Viðhaldsþjónusta á lyftum 

50760000-0 Viðgerðir og viðhald á almenningssalernum 

50800000-3 Ýmiss konar viðgerðar- og viðhaldsþjónusta 

50810000-6 Viðgerðarþjónusta á skartgripum 
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50820000-9 Viðgerðarþjónusta á persónulegum munum úr leðri 

50821000-6 Viðgerðarþjónusta á stígvélum 

50822000-3 Viðgerðarþjónusta á skóm 

50830000-2 Viðgerðarþjónusta á fatnaði og textílvörum 

50840000-5 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vopnum og vopnakerfum 

50841000-2 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vopnum 

50842000-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vopnakerfum 

50850000-8 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á húsgögnum 

50860000-1 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á hljóðfærum 

50870000-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á búnaði fyrir leikvelli 

50880000-7 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á búnaði fyrir hótel og veitingahús 

50881000-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á búnaði fyrir hótel 

50882000-1 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á búnaði fyrir veitingahús 

50883000-8 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á búnaði til veitingarekstrar 

50884000-5 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á viðlegubúnaði 

51000000-9 Uppsetningarþjónusta (hugbúnaður undanþeginn) 

51100000-3 Uppsetningarþjónusta á rafmagnsbúnaði og véltæknilegum búnaði 

51110000-6 Uppsetningarþjónusta á rafbúnaði og véltæknilegum búnaði 

51111000-3 Uppsetningarþjónusta á rafhreyflum, rafölum og spennubreytum 

51111100-4 Uppsetningarþjónusta á rafhreyflum 

51111200-5 Uppsetningarþjónusta á rafölum 

51111300-6 Uppsetningarþjónusta á spennubreytum 

51112000-0 Uppsetningarþjónusta á dreifi- og stjórnbúnaði fyrir rafmagn 

51112100-1 Uppsetningarþjónusta á dreifibúnaði fyrir rafmagn 

51112200-2 Uppsetningarþjónusta á stjórnbúnaði fyrir rafmagn 

51120000-9 Uppsetningarþjónusta á véltæknilegum búnaði 

51121000-6 Uppsetningarþjónusta á líkamsræktartækjum 

51122000-3 Uppsetningarþjónusta á flaggstöngum 

51130000-2 Uppsetningarþjónusta á gufukötlum, hverflum, þjöppum og brennurum 

51131000-9 Uppsetningarþjónusta á gufukötlum 

51133000-3 Uppsetningarþjónusta á hverflum 

51133100-4 Uppsetningarþjónusta á gashverflum 

51134000-0 Uppsetningarþjónusta á þjöppum 

51135000-7 Uppsetningarþjónusta á bræðsluofnum 

51135100-8 Uppsetningarþjónusta á brennurum 

51135110-1 Uppsetningarþjónusta á sorpbrennsluofnum 

51140000-5 Uppsetningarþjónusta á hreyflum 

51141000-2 Uppsetningarþjónusta á bensínhreyflum 

51142000-9 Uppsetningarþjónusta á dísilhreyflum 

51143000-6 Uppsetningarþjónusta á járnbrautarhreyflum 

51144000-3 Uppsetningarþjónusta á hreyflum ökutækja 

51145000-0 Uppsetningarþjónusta á hreyflum skipa 

51146000-7 Uppsetningarþjónusta á hreyflum loftfara 

51200000-4 Uppsetningarþjónusta á búnaði til mælinga, eftirlits, prófana og leiðsagnar 

51210000-7 Uppsetningarþjónusta á mælibúnaði 
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51211000-4 Uppsetningarþjónusta á búnaði til tímamælinga 

51212000-1 Uppsetningarþjónusta á tímamælisbúnaði 

51213000-8 Uppsetningarþjónusta á stimpilklukkubúnaði 

51214000-5 Uppsetningarþjónusta á stöðumælabúnaði 

51215000-2 Uppsetningarþjónusta á veðurfræðilegum búnaði 

51216000-9 Uppsetningarþjónusta á tækjum til jarðfræðirannsókna 

51220000-0 Uppsetningarþjónusta á eftirlitsbúnaði 

51221000-7 Uppsetningarþjónusta á sjálfvirkum búnaði flugvallainnritunar 

51230000-3 Uppsetningarþjónusta á prófunarbúnaði 

51240000-6 Uppsetningarþjónusta á leiðsögubúnaði 

51300000-5 Uppsetningarþjónusta á fjarskiptabúnaði 

51310000-8 Uppsetningarþjónusta á útvarps-, sjónvarps- og hljóð- og myndflutningsbúnaði 

51311000-5 Uppsetningarþjónusta á útvarpsbúnaði 

51312000-2 Uppsetningarþjónusta á sjónvarpsbúnaði 

51313000-9 Uppsetningarþjónusta á hljóðbúnaði 

51314000-6 Uppsetningarþjónusta á myndflutningsbúnaði 

51320000-1 Uppsetningarþjónusta á útvarps- og sjónvarpssendum 

51321000-8 Uppsetningarþjónusta á útvarpssendum 

51322000-5 Uppsetningarþjónusta á sjónvarpssendum 

51330000-4 Uppsetningarþjónusta á tækjum fyrir þráðlaus fjarskipti 

51340000-7 Uppsetningarþjónusta á fastlínusímabúnaði 

51350000-0 Uppsetningarþjónusta á fastlínusímritunarbúnaði 

51400000-6 Uppsetningarþjónusta á búnaði til lyf- og skurðlækninga 

51410000-9 Uppsetningarþjónusta á lyflækningabúnaði 

51411000-6 Uppsetningarþjónusta á sneiðmyndatækjum 

51412000-3 Uppsetningarþjónusta á búnaði til tannlækninga og undirtegunda 

51413000-0 Uppsetningarþjónusta á búnaði til geislameðferðar 

51414000-7 Uppsetningarþjónusta á aflmeðferðarbúnaði 

51415000-4 Uppsetningarþjónusta á raflækningabúnaði 

51416000-1 Uppsetningarþjónusta á sjúkraþjálfunarbúnaði 

51420000-2 Uppsetningarþjónusta á skurðlækningabúnaði 

51430000-5 Uppsetningarþjónusta á búnaði fyrir rannsóknastofur 

51500000-7 Uppsetningarþjónusta á vélum og búnaði 

51510000-0 Uppsetningarþjónusta á vélum og búnaði til almennra nota 

51511000-7 Uppsetningarþjónusta á lyfti- og færslubúnaði, að undanskildum lyftum og rennistigum 

51511100-8 Uppsetningarþjónusta á lyftibúnaði 

51511110-1 Uppsetningarþjónusta á krönum 

51511200-9 Uppsetningarþjónusta á færslubúnaði 

51511300-0 Uppsetningarþjónusta á víralyftibúnaði 

51511400-1 Uppsetningarþjónusta á færiböndum til sérstakra nota 

51514000-8 Uppsetningarþjónusta á ýmiss konar vélbúnaði til almennra nota 

51514100-9 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði og tækjum til að sía og hreinsa vökva 

51514110-2 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði og tækjum til að sía og hreinsa vatn 

51520000-3 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til nota í landbúnaði og skógrækt 
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51521000-0 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði í landbúnaði 

51522000-7 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði í skógrækt 

51530000-6 Uppsetningarþjónusta á smíðavélum 

51540000-9 Uppsetningarþjónusta á vélum og búnaði til sérstakra nota 

51541000-6 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til námugraftar, grjótnáms, mannvirkjagerðar og málmvinnslu 

51541100-7 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til námugraftar 

51541200-8 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til grjótnáms 

51541300-9 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til mannvirkjagerðar 

51541400-0 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til málmvinnslu 

51542000-3 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksiðnað 

51542100-4 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til matvælavinnslu 

51542200-5 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til drykkjarvöruframleiðslu 

51542300-6 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til tóbaksframleiðslu 

51543000-0 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði fyrir textíl-, fata- og leðurvöruframleiðslu 

51543100-1 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til textílvöruframleiðslu 

51543200-2 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til fataframleiðslu 

51543300-3 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til leðurvöruframleiðslu 

51543400-4 Uppsetningarþjónusta á þvotta- og þurrhreinsivélum og þurrkurum 

51544000-7 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til pappírs- og pappaframleiðslu 

51544100-8 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til pappírsframleiðslu 

51544200-9 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til pappaframleiðslu 

51545000-4 Uppsetningarþjónusta á póstkössum á almannafæri 

51550000-2 Uppsetningarþjónusta á vopnakerfum 

51600000-8 Uppsetningarþjónusta á tölvum og skrifstofubúnaði 

51610000-1 Uppsetningarþjónusta á tölvum og gagnavinnslubúnaði 

51611000-8 Uppsetningarþjónusta á tölvum 

51611100-9 Uppsetningarþjónusta á tölvuvélbúnaði 

51611110-2 Uppsetningarþjónusta á skjám eða töflum sem birta brottfarir og komur í rauntíma á flugvöllum 

51611120-5 Uppsetningarþjónusta á skjám eða töflum sem birta brottfarir og komur járnbrauta í rauntíma 

51612000-5 Uppsetningarþjónusta á gagnavinnslubúnaði 

51620000-4 Uppsetningarþjónusta á skrifstofubúnaði 

51700000-9 Uppsetningarþjónusta á brunavarnabúnaði 

51800000-0 Uppsetningarþjónusta á málmílátum 

51810000-3 Uppsetningarþjónusta á tönkum 

51820000-6 Uppsetningarþjónusta á geymum 

51900000-1 Uppsetningarþjónusta á leiðsagna- og stjórnkerfum 

55000000-0 Þjónusta við hótel, veitingastaði og smásöluverslun 

55100000-1 Hótelþjónusta 

55110000-4 Gistiþjónusta hótela 

55120000-7 Funda- og ráðstefnuþjónusta hótela 

55130000-0 Önnur hótelþjónusta 

55200000-2 Tjaldstæði og önnur aðstaða, þó ekki á hótelum 

55210000-5 Þjónusta farfuglaheimila 

55220000-8 Tjaldstæðaþjónusta 
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55221000-5 Þjónusta á stöðum fyrir hjólhýsi 

55240000-4 Þjónusta orlofsmiðstöðva og orlofsheimila 

55241000-1 Þjónusta orlofsmiðstöðva 

55242000-8 Þjónusta orlofsheimila 

55243000-5 Þjónusta sumardvalarbúða fyrir börn 

55250000-7 Þjónusta tengd leigu á gistirými með húsgögnum í skamman tíma 

55260000-0 Þjónusta tengd svefnvögnum 

55270000-3 Þjónusta tengd stöðum sem bjóða gistingu og morgunverð 

55300000-3 Þjónusta veitingastaða og matsölustaða 

55310000-6 Þjónusta veitingahúsa 

55311000-3 Þjónusta veitingahúsa fyrir tiltekinn hóp viðskiptavina 

55312000-0 Þjónusta veitingahúsa fyrir ótiltekinn hóp viðskiptavina 

55320000-9 Þjónusta tengd sölu málsverða 

55321000-6 Þjónusta tengd tilreiðslu málsverða 

55322000-3 Þjónusta tengd matseld 

55330000-2 Þjónusta kaffitería (matstofa) 

55400000-4 Þjónusta tengd veitingu drykkja 

55410000-7 Þjónusta tengd rekstri bara 

55500000-5 Mötuneytisþjónusta og þjónusta þeirra sem selja tilbúinn mat 

55510000-8 Mötuneytisþjónusta 

55511000-5 Þjónusta mötuneyta og kaffitería sem sinna tilteknum hópi viðskiptavina 

55512000-2 Rekstur mötuneyta 

55520000-1 Sala á tilbúnum mat 

55521000-8 Sala á tilbúnum mat til heimila 

55521100-9 Þjónusta tengd heimakstri málsverða 

55521200-0 Þjónusta tengd afhendingu málsverða 

55522000-5 Sala á tilbúnum mat til flutningafyrirtækja 

55523000-2 Sala á tilbúnum mat til annarra fyrirtækja eða stofnana 

55523100-3 Þjónusta tengd skólamáltíðum 

55524000-9 Sala á tilbúnum mat til skóla 

55900000-9 Þjónusta á sviði smásöluverslunar 

60000000-8 Flutningaþjónusta (að undanskildum úrgangsflutningum) 

60100000-9 Flutningar á vegum 

60112000-6 (1) Almenn flutningaþjónusta á vegum 

60120000-5 Akstur leigubíla 

60130000-8 (1) Þjónusta tengd sérstökum farþegaflutningum á vegum 

60140000-1 (1) Óreglubundnir farþegaflutningar 

60150000-4 Farþegaflutningar í ökutækjum sem dráttardýrum er beitt fyrir 

60160000-7 Póstflutningar á vegum 

60161000-4 Bögglaflutningar 

60170000-0 Leiga á ökutækjum til farþegaflutninga með bifreiðastjóra 

60171000-7 Leiga á fólksbifreiðum með bifreiðastjóra 

60172000-4 Leiga á hóp- og langferðabifreiðum með bifreiðastjóra 

60180000-3 Leiga á ökutækjum til vöruflutninga með bifreiðastjóra 

60181000-0 Leiga á vörubifreiðum með ökumanni 
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60182000-7 Leiga á iðnaðarökutækjum með bifreiðastjóra 

60183000-4 Leiga á sendibifreiðum með ökumanni 

60200000-0 (1) Flutningaþjónusta járnbrauta 

60210000-3 (1) Almenn flutningaþjónusta með járnbrautum 

60220000-6 Póstflutningar með járnbrautum 

60300000-1 Flutningar um leiðslur 

60400000-2 Flutningar í lofti 

60410000-5 Flutningar með áætlunarflugi 

60411000-2 Reglulegir póstflutningar í lofti 

60420000-8 Flutningar með leigu- og þjónustuflugi 

60421000-5 Óreglulegir póstflutningar í lofti 

60423000-9 Leiguflugsþjónusta 

60424000-6 Leiga á flutningatækjum til flutninga í lofti með áhöfn 

60424100-7 Leiga á loftförum með áhöfn 

60424110-0 Leiga á vængjuðum loftförum með áhöfn 

60424120-3 Leiga á þyrlum með áhöfn 

60440000-4 Flugþjónusta og skyld þjónusta 

60441000-1 Úðun úr lofti 

60442000-8 Slökkvistörf úr lofti vegna skógarelda 

60443000-5 Flugbjörgunarþjónusta 

60443100-6 Björgunarþjónusta í lofti eða á sjó 

60444000-2 Rekstur loftfara 

60444100-3 Flugmannaleiguþjónusta 

60445000-9 Þjónusta tengd rekstri loftfara 

60500000-3 Geimflutningar 

60510000-6 Skotbúnaðarþjónusta gervihnatta 

60520000-9 Þjónusta í tengslum við flutning farms vegna tilrauna 

60600000-4 Flutningar á sjó og vatnaleiðum 

60610000-7 Ferjuflutningar 

60620000-0 Póstflutningar á sjó og vatnaleiðum 

60630000-3 Lagning kapla með skipum 

60640000-6 Rekstur sjóflutningaskipa 

60650000-9 Leiga á flutningatækjum til flutninga á sjó og vatnaleiðum með áhöfn 

60651000-6 Leiga á skipum með áhöfn 

60651100-7 Leiga á hafskipum með áhöfn 

60651200-8 Leiga á skipum til siglinga á skipgengum vatnaleiðum með áhöfn 

60651300-9 Skipaþjónusta tengd mengunarvörnum 

60651400-0 Þjónusta skipa til þungaflutninga 

60651500-1 Þjónusta skipa í neyðartilvikum 

60651600-2 Þjónusta grunnsævisbirgðaskipa 

60653000-0 Leiga á bátum með áhöfn 

63000000-9 Flutningaþjónusta og flutningamiðlun, þjónusta ferðaskrifstofa 

63100000-0 Vöruafgreiðslu- og geymsluþjónusta 

63110000-3 Vöruafgreiðsla 

63111000-0 Gámaafgreiðsla 
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63112000-7 Bögglaafgreiðsla 

63112100-8 Afgreiðsluþjónusta í tengslum við farangur farþega 

63112110-1 Viðtökuþjónusta í tengslum við farangur 

63120000-6 Geymslu- og birgðageymsluþjónusta 

63121000-3 Þjónusta í tengslum við geymslu og heimt 

63121100-4 Geymsluþjónusta 

63121110-7 Geymsla á gasi 

63122000-0 Vöruhúsaþjónusta 

63500000-4 Þjónusta ferðaskrifstofa og ferðasala og aðstoð við ferðamenn 

63510000-7 Ferðaskrifstofuþjónusta og svipuð þjónusta 

63511000-4 Skipulagning pakkaferða 

63512000-1 Sala farmiða og þjónustu vegna pakkaferða 

63513000-8 Upplýsingaþjónusta fyrir ferðamenn 

63514000-5 Leiðsöguþjónusta fyrir ferðamenn 

63515000-2 Ferðaþjónusta 

63516000-9 Þjónusta tengd fararstjórn 

63520000-0 Flutningamiðlunarþjónusta 

63521000-7 Vöruflutningamiðlun 

63522000-4 Þjónusta skipamiðlara 

63523000-1 Flutningamiðlunarþjónusta tengd höfnum 

63524000-8 Þjónusta tengd gerð flutningsskjala 

63700000-6 Stuðningsþjónusta við land-, sjó- og loftflutninga 

63710000-9 Stuðningsþjónusta tengd landflutningum 

63711000-6 Stuðningsþjónusta tengd flutningum á járnbrautum 

63711100-7 Vöktun járnbrautarlesta 

63711200-8 Færanleg verkstæðisþjónusta 

63712000-3 Stuðningsþjónusta tengd flutningum á vegum 

63712100-4 Rekstur umferðarmiðstöðva 

63712200-5 Rekstur þjóðvega 

63712210-8 Þjónusta tengd innheimtu vegatolls á þjóðvegum 

63712300-6 Þjónusta tengd rekstri brúa og jarðganga 

63712310-9 Rekstur brúa 

63712311-6 Innheimta brúartolla 

63712320-2 Rekstur jarðganga 

63712321-9 Innheimta jarðgangatolla 

63712400-7 Rekstur bílastæða 

63712500-8 Rekstur bílvoga 

63712600-9 Eldsneytisáfylling fyrir ökutæki 

63712700-0 Umferðarstjórn 

63712710-3 Umferðarvöktun 

63720000-2 Stuðningsþjónusta tengd flutningum á sjó og vatnaleiðum 

63721000-9 Þjónusta við rekstur hafna og vatnaleiða og skyld þjónusta 

63721100-0 Þjónusta tengd eldsneytistöku 
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63721200-1 Rekstur hafna 

63721300-2 Rekstur vatnaleiða 

63721400-3 Eldsneytisáfylling fyrir skip 

63721500-4 Rekstur farþegamiðstöðva 

63722000-6 Hafnsöguþjónusta 

63723000-3 Þjónusta við komu skips í höfn 

63724000-0 Hafnsöguþjónusta 

63724100-1 Staðarákvörðun á hafi úti 

63724110-4 Staðarákvörðun vitaskipa 

63724200-2 Þjónusta vitaskipa 

63724300-3 Þjónusta tengd staðsetningu siglingadufla 

63724310-6 Þjónusta við að leggja út siglingadufl 

63724400-4 Vitaþjónusta 

63725000-7 Þjónusta tengd skipabjörgun og því að ná skipum á flot 

63725100-8 Björgunarþjónusta fyrir skip 

63725200-9 Þjónusta björgunarskipa 

63725300-0 Björgunarþjónusta tengd því að ná skipum á flot 

63726000-4 Ýmiss konar stuðningsþjónusta við flutninga á sjó og vatnaleiðum 

63726100-5 Skipaskráning 

63726200-6 Ísbrjótaþjónusta 

63726300-7 Geymsla skipa 

63726400-8 Skipaleiguþjónusta 

63726500-9 Þjónusta tengd því að leggja skipum 

63726600-0 Þjónusta tengd skiparekstri 

63726610-3 Þjónusta tengd sjósetningu skipa 

63726620-6 Þjónusta með fjarstýrðum bátum 

63726700-1 Fiskiskipaþjónusta 

63726800-2 Rannsóknarskipaþjónusta 

63726900-3 Akkerisþjónusta 

63727000-1 Þjónusta við að draga skip eða ýta þeim 

63727100-2 Dráttarþjónusta 

63727200-3 Þjónusta við að ýta skipum 

63730000-5 Stoðþjónusta tengd loftflutningum 

63731000-2 Rekstur flugvalla 

63731100-3 Samræming þjónustu afgreiðslutíma flugvalla 

63732000-9 Þjónusta tengd flugumferðarstjórn 

63733000-6 Eldsneytisáfylling fyrir loftför 

63734000-3 Flugskýlisþjónusta 

64000000-6 Póst- og fjarskiptaþjónusta 

64100000-7 Póst- og boðberaþjónusta 

64110000-0 Póstþjónusta 

64111000-7 Póstþjónusta í tengslum við dagblöð og tímarit 

64112000-4 Bréfapóstsþjónusta 
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64113000-1 Bögglapóstsþjónusta 

64114000-8 Póstafgreiðsluþjónusta 

64115000-5 Leiga pósthólfa 

64116000-2 Biðpóstsþjónusta 

64120000-3 Boðberaþjónusta 

64121000-0 Margþætt boðberaþjónusta 

64121100-1 Póstútburður 

64121200-2 Bögglaútburður 

64122000-7 Innanhússpóstþjónusta 

64200000-8 Fjarskiptaþjónusta 

64210000-1 Síma- og gagnaflutningsþjónusta 

64211000-8 Þjónusta tengd almenningssímum 

64211100-9 Almenn talsímaþjónusta 

64211200-0 Langlínusímaþjónusta 

64212000-5 Farsímaþjónusta 

64212100-6 Smáskilaboðaþjónusta (SMS) 

64212200-7 EMS skilaboðaþjónusta 

64212300-8 Myndskilaboðaþjónusta (MMS) 

64212400-9 Farsímavefsíðuþjónusta (WAP) 

64212500-0 Þjónusta við almenna pakkaskipta þráðlausa þjónustu (GPRS) 

64212600-1 EDGE-þjónusta fyrir GSM-síma 

64212700-2 Þjónusta við altæka farsímakerfið (UMTS) 

64212800-3 Þjónusta við veitendur peningasímaþjónustu 

64212900-4 Þjónusta við veitendur fyrirframgreiddra símakorta 

64213000-2 Sameiginleg netþjónusta fyrir fyrirtæki 

64214000-9 Sérstök netþjónusta fyrir fyrirtæki 

64214100-0 Þjónusta tengd leigu á gervihnattasambandi 

64214200-1 Símaskiptiborðaþjónusta 

64214400-3 Leiga á landlínum til fjarskipta 

64215000-6 Þjónusta við Netsíma 

64216000-3 Þjónusta tengd rafrænum boðum og upplýsingum 

64216100-4 Þjónusta tengd rafrænum boðum 

64216110-7 Þjónusta tengd rafrænni gagnamiðlun 

64216120-0 Tölvupóstsþjónusta 

64216130-3 Fjarritaþjónusta 

64216140-6 Ritsímaþjónusta 

64216200-5 Þjónusta tengd rafrænum upplýsingum 

64216210-8 Virðisaukandi upplýsingaþjónusta 

64216300-6 Textavarpsþjónusta 

64220000-4 Fjarskiptaþjónusta, að undanskilinni síma- og gagnaflutningsþjónustu 

64221000-1 Samtengingarþjónusta 

64222000-8 Fjarvinnsluþjónusta 

64223000-5 Boðkerfisþjónusta 
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64224000-2 Fjarfundaþjónusta 

64225000-9 Fjarskiptaþjónusta milli loftfara og landstöðva 

64226000-6 Fjarvirkniþjónusta 

64227000-3 Samþætt fjarskiptaþjónusta 

64228000-0 (2) Útsendingarþjónusta á sjónvarps- og hljóðvarpsefni 

64228100-1 (2) Útsendingarþjónusta á sjónvarpsefni 

64228200-2 (2) Útsendingarþjónusta á hljóðvarpsefni 

65000000-3 Opinberar þjónustustofnanir 

65100000-4 Dreifing vatns og skyld þjónusta 

65110000-7 Dreifing vatns 

65111000-4 Dreifing neysluvatns 

65120000-0 Rekstur vatnshreinsistöðvar 

65121000-7 Þjónusta við að fjarlægja steinefni úr vatni 

65122000-0 Afsöltunarþjónusta vatns 

65123000-3 Vatnsmýkingarþjónusta 

65130000-3 Rekstur vatnsveitu 

65200000-5 Dreifing gass og skyld þjónusta 

65210000-8 Dreifing gass 

65300000-6 Dreifing rafmagns og skyld þjónusta 

65310000-9 Dreifing rafmagns 

65320000-2 Rekstur rafbúnaðar 

65400000-7 Öflun og dreifing orku frá öðrum orkugjöfum 

65410000-0 Rekstur orkuvers 

65500000-8 Mælaaflestrarþjónusta 

66000000-0 Fjármála- og vátryggingarstarfsemi 

66100000-1 (3) Banka- og fjárfestingaþjónusta 

66110000-4 (3) Bankaþjónusta 

66111000-1 (3) Þjónusta seðlabanka 

66112000-8 (3) Innlánaþjónusta 

66113000-5 (3) Lánastarfsemi 

66113100-6 (3) Örlánastarfsemi 

66114000-2 (3) Fjármögnunarleiguþjónusta 

66115000-9 (3) Alþjóðleg greiðsluþjónusta millifærslna 

66120000-7 (3) Fjárfestingarbankaþjónusta og tengd þjónusta 

66121000-4 (3) Þjónusta tengd samruna og yfirtöku 

66122000-1 (3) Þjónusta tengd fjármálum fyrirtækja og áhættufjármagni 

66130000-0 (3) Miðlun og tengd viðskipti með verðbréf og vörur 

66131000-7 (3) Þjónusta tengd verðbréfamiðlun 

66131100-8 (3) Fjárfestingaþjónusta tengd lífeyrissjóðum 

66132000-4 (3) Þjónusta tengd vörumiðlun 

66133000-1 (3) Þjónusta tengd úrvinnslu og greiðslujöfnun 

66140000-3 (3) Þjónusta tengd stjórnun verðbréfasafns 

66141000-0 (3) Þjónusta tengd stjórnun verðbréfasjóða 
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66150000-6 (3) Stjórnun fjármálamarkaða 

66151000-3 (3) Þjónusta tengd rekstri fjármálamarkaða 

66151100-4 (3) Söluþjónusta á rafrænum markaði 

66152000-0 (3) Þjónusta tengd eftirliti með fjármálamörkuðum 

66160000-9 (3) Þjónusta tengd sjóða- og fjárvörslu 

66161000-6 (3) Fjárhaldsþjónusta 

66162000-3 (3) Þjónusta tengd fjárvörslu 

66170000-2 (3) Þjónusta tengd fjárhagsráðgjöf, úrvinnslu við millifærslu fjármuna og greiðslujöfnunarstöðva 

66171000-9 (3) Þjónusta tengd fjármálaráðgjöf 

66172000-6 (3) Þjónusta tengd úrvinnslu við millifærslu fjármuna og þjónusta greiðslujöfnunarstöðva 

66180000-5 (3) Þjónusta í tengslum við erlendan gjaldeyri 

66190000-8 (3) Þjónusta tengd lánamiðlun 

66500000-5 Þjónusta á sviði vátrygginga og lífeyrissparnaðar 

66510000-8 Vátryggingaþjónusta 

66511000-5 Þjónusta tengd líftryggingum 

66512000-2 Slysa- og sjúkratryggingaþjónusta 

66512100-3 Slysatryggingaþjónusta 

66512200-4 Sjúkratryggingaþjónusta 

66512210-7 Frjálsar sjúkratryggingar 

66512220-0 Sjúkratryggingaþjónusta 

66513000-9 Þjónusta vegna lagalegra trygginga og altrygginga 

66513100-0 Tryggingaþjónusta í tengslum við málsvarnarkostnað 

66513200-1 Altryggingarþjónusta fyrir verktaka 

66514000-6 Farmtryggingar og tryggingaþjónusta tengd flutningum 

66514100-7 Tryggingar tengdar flutningum 

66514110-0 Ökutækjatryggingaþjónusta 

66514120-3 Tryggingaþjónusta tengd flutningum á sjó og í lofti og öðrum flutningum 

66514130-6 Járnbrautatryggingaþjónusta 

66514140-9 Loftfaratryggingaþjónusta 

66514150-2 Skipatryggingaþjónusta 

66514200-8 Farmtryggingaþjónusta 

66515000-3 Skaðatryggingaþjónusta 

66515100-4 Brunatryggingaþjónusta 

66515200-5 Eignatryggingaþjónusta 

66515300-6 Veðurtryggingar og tryggingar gegn fjárhagstjóni 

66515400-7 Veðurtengdar tryggingar 

66515410-0 Þjónusta tengd tryggingum gegn fjárhagstjóni 

66515411-7 Þjónusta tengd tryggingum gegn fjártjóni 

66516000-0 Ábyrgðartryggingaþjónusta 

66516100-1 Þjónusta tengd ábyrgðartryggingum ökutækja 

66516200-2 Þjónusta tengd ábyrgðartryggingum loftfara 

66516300-3 Þjónusta tengd ábyrgðartryggingum  skipa 

66516400-4 Þjónusta tengd almennum ábyrgðartryggingum 
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66516500-5 Þjónusta tengd starfsábyrgðartryggingum 

66517000-7 Greiðslu- og efndavátryggingaþjónusta 

66517100-8 Greiðslutryggingaþjónusta 

66517200-9 Efndavátryggingaþjónusta 

66517300-0 Tryggingaþjónusta tengd áhættustjórnun 

66518000-4 Tryggingamiðlun og þjónusta í tengslum við söluumboð trygginga 

66518100-5 Þjónusta tryggingamiðlara 

66518200-6 Þjónusta í tengslum við söluumboð trygginga 

66518300-7 Þjónusta tengd uppgjöri tryggingakrafna 

66519000-1 Tryggingaþjónusta við björgun verðmæta vegna verkfræðistarfsemi, aukatrygginga, samtjóna, tjóna 
og tryggingafræðilegra hluta 

66519100-2 Tryggingaþjónusta tengd gas- eða olíuborpöllum 

66519200-3 Tryggingaþjónusta tengd mannvirkjagerð 

66519300-4 Viðbótartryggingaþjónusta 

66519310-7 Ráðgjöf á sviði vátrygginga 

66519400-5 Uppgjörsþjónusta samtjóna 

66519500-6 Tjónauppgjörsþjónusta 

66519600-7 Þjónusta tengd tryggingafræðilegum atriðum 

66519700-8 Þjónusta tengd stjórnun björgunar 

66520000-1 Þjónusta í tengslum við lífeyrissparnað 

66521000-8 Þjónusta á sviði séreignalífeyrissparnaðar 

66522000-5 Þjónusta á sviði hóplífeyrissparnaðar 

66523000-2 Ráðgjöf á sviði lífeyrissjóða 

66523100-3 Þjónusta tengd stjórnun lífeyrissjóða 

66600000-6 Þjónusta vegna greiðsluerfiðleika 

66700000-7 Endurtryggingaþjónusta 

66710000-0 Endurtryggingaþjónusta tengd líftryggingum 

66720000-3 Endurtryggingaþjónusta tengd slysa- og sjúkratryggingum 

70000000-1 Fasteignaþjónusta 

70100000-2 Fasteignaviðskipti með eigin eignir 

70110000-5 Lóða- og byggingarumsýsla fasteigna 

70111000-2 Lóða- og byggingarumsýsla íbúðarhúsnæðis 

70112000-9 Lóða- og byggingarumsýsla annars húsnæðis en íbúðarhúsnæðis 

70120000-8 Kaup og sala fasteigna 

70121000-5 Sala eða kaup húseigna 

70121100-6 Sala húseigna 

70121200-7 Kaup húseigna 

70122000-2 Sala eða kaup lóða 

70122100-3 Lóðasala 

70122110-6 Sala á óbyggðu landi 

70122200-4 Lóðakaup 

70122210-7 Kaup á óbyggðu landi 

70123000-9 Sala fasteigna 
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70123100-0 Sala íbúðarhúsnæðis 

70123200-1 Sala annars húsnæðis en íbúðarhúsnæðis 

70130000-1 Leiga á eigin fasteignum 

70200000-3 Leiga eða eignarleiga á eigin fasteignum 

70210000-6 Leiga eða eignarleiga á íbúðarhúsnæði 

70220000-9 Leiga eða eignarleiga á öðru húsnæði en íbúðarhúsnæði 

70300000-4 Fasteignamiðlun gegn þóknun eða samkvæmt samningi 

70310000-7 Leiga eða sala húseigna 

70311000-4 Leiga eða sala íbúðarhúsnæðis 

70320000-0 Leiga eða sala lóða 

70321000-7 Leiga lóða 

70322000-4 Leiga eða sala á óbyggðu landi 

70330000-3 Fasteignarekstur gegn þóknun eða samkvæmt samningi 

70331000-0 Þjónusta tengd íbúðarhúsnæði 

70331100-1 Þjónusta tengd stjórnun stofnana 

70332000-7 Þjónusta tengd öðru húsnæði en íbúðarhúsnæði 

70332100-8 Þjónusta tengd landstjórnun 

70332200-9 Þjónusta tengd stjórnun atvinnuhúsnæðis 

70332300-0 Þjónusta tengd atvinnuhúsnæði 

70333000-4 Þjónusta tengd húsnæði 

70340000-6 Þjónusta tengd sameignum 

71000000-8 Arkitektaþjónusta, þjónusta vegna bygginga-, verkfræði- og eftirlitsstarfsemi 

71200000-0 Þjónusta arkitekta og skyld þjónusta 

71210000-3 Ráðgjafarþjónusta arkitekta 

71220000-6 Hönnunarþjónusta arkitekta 

71221000-3 Arkitektaþjónusta sem varðar byggingar 

71222000-0 Arkitektaþjónusta í tengslum við svæði utanhúss 

71222100-1 Kortagerðarþjónusta þéttbýlissvæða 

71222200-2 Kortagerðarþjónusta dreifbýlissvæða 

71223000-7 Arkitektaþjónusta í tengslum við viðbyggingar 

71230000-9 Skipulagning hönnunarsamkeppna í tengslum við byggingarlist 

71240000-2 Arkitekta-, verkfræði- og skipulagsþjónusta 

71241000-9 Hagkvæmniathugun, ráðgjafarþjónusta, greining 

71242000-6 Undirbúningur verkefna og hönnunar, mat á kostnaði 

71243000-3 Uppkastsáætlanir (kerfi og samþætting) 

71244000-0 Útreikningur og vöktun kostnaðar 

71245000-7 Samþykktaráætlanir, vinnuteikningar og útboðslýsingar 

71246000-4 Ákvörðun og listun magns fyrir byggingu 

71247000-1 Eftirlit með byggingarmannvirki 

71248000-8 Eftirlit með verkefni og gögnum 

71250000-5 Arkitektaþjónusta, verkfræðiþjónusta og mælingar 

71251000-2 Þjónusta arkitekta og byggingareftirlitsmanna 

71300000-1 Verkfræðiþjónusta 
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71310000-4 Verkfræðiráðgjöf og ráðgjöf tengd byggingastarfsemi 

71311000-1 Ráðgjöf byggingaverkfræðinga 

71311100-2 Byggingaverkfræðileg stoðþjónusta 

71311200-3 Ráðgjafarþjónusta í tengslum við flutningakerfi 

71311210-6 Ráðgjafarþjónusta í tengslum við þjóðvegi 

71311220-9 Verkfræðiþjónusta í tengslum við þjóðvegi 

71311230-2 Verkfræðiþjónusta í tengslum við járnbrautir 

71311240-5 Verkfræðiþjónusta í tengslum við flugvelli 

71311300-4 Ráðgjafarþjónusta í tengslum við grunnvirki 

71312000-8 Ráðgjafarþjónusta burðarþolsverkfræðinga 

71313000-5 Ráðgjöf umhverfisverkfræðinga 

71313100-6 Ráðgjöf í tengslum við hávaðavarnir 

71313200-7 Ráðgjöf í tengslum við hljóðeinangrun og hljómburð 

71313400-9 Mat á umhverfisáhrifum vegna byggingastarfsemi 

71313410-2 Áhættu- eða hættumat vegna byggingastarfsemi 

71313420-5 Umhverfisstaðlar vegna byggingastarfsemi 

71313430-8 Greining umhverfisvísa vegna byggingastarfsemi 

71313440-1 Þjónusta við mat á umhverfisáhrifum vegna byggingastarfsemi 

71313450-4 Umhverfisvöktun vegna byggingastarfsemi 

71314000-2 Orkumál og skyld þjónusta 

71314100-3 Þjónusta í tengslum við raforkumál 

71314200-4 Þjónusta í tengslum við orkustjórnun 

71314300-5 Ráðgjöf í tengslum við orkunýtingu 

71314310-8 Verkfræðiþjónusta tengd hitaeinangrun bygginga 

71315000-9 Gerð þjónustukerfa í byggingum 

71315100-0 Ráðgjöf varðandi byggingavirki 

71315200-1 Ráðgjöf við húsbyggjendur 

71315210-4 Ráðgjöf varðandi þjónustukerfi í byggingum 

71315300-2 Byggingareftirlitsþjónusta 

71315400-3 Eftirlit með byggingarframkvæmdum 

71315410-6 Skoðun á loftræstikerfum 

71316000-6 Ráðgjöf varðandi fjarskipti 

71317000-3 Ráðgjöf varðandi varnir gegn hættum og áhættustjórnun 

71317100-4 Ráðgjöf á sviði bruna- og sprengivarna 

71317200-5 Heilsugæsla og öryggisþjónusta 

71317210-8 Ráðgjöf á sviði heilsu- og öryggisgæslu 

71318000-0 Verkfræðileg ráðgjafar- og samráðsþjónusta 

71318100-1 Verkfræðiþjónusta í tengslum við dagsbirtu og gervilýsingu í byggingum 

71319000-7 Þjónusta sérfróðra vitna 

71320000-7 Verkfræðileg hönnunarþjónusta 

71321000-4 Verkfræðileg hönnunarþjónusta fyrir vélbúnað og raflagnir í byggingar 

71321100-5 Hagfræðiþjónusta á sviði byggingariðnaðar 

71321200-6 Þjónusta við hönnun hitakerfa 
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71321300-7 Ráðgjafarþjónusta vegna pípulagna 

71321400-8 Ráðgjafarþjónusta vegna loftræstingar 

71322000-1 Verkfræðileg hönnunarþjónusta fyrir mannvirkjagerð 

71322100-2 Magntökuþjónusta og áætlanir fyrir mannvirkjagerð 

71322200-3 Þjónusta við hönnun á leiðslum 

71322300-4 Þjónusta við hönnun brúa 

71322400-5 Þjónusta við hönnun stíflna 

71322500-6 Verkfræðileg hönnunarþjónusta vegna umferðarmannvirkja 

71323000-8 Verkfræðileg hönnunarþjónusta vegna iðnaðarferla og -framleiðslu 

71323100-9 Þjónusta við hönnun raforkuveitukerfa 

71323200-0 Verkfræðileg hönnunarþjónusta verksmiðja 

71324000-5 Magntökuþjónusta 

71325000-2 Grundun 

71326000-9 Stoðþjónusta á sviði byggingastarfsemi 

71327000-6 Þjónusta við hönnun burðarvirkja 

71328000-3 Þjónusta við sannprófun á hönnun burðarvirkja 

71330000-0 Ýmis verkfræðiþjónusta 

71331000-7 Verkfræðiþjónusta á sviði borleðjutækni 

71332000-4 Verkfræðiþjónusta á sviði jarðtækni 

71333000-1 Vélaverkfræðileg þjónusta 

71334000-8 Þjónusta á sviði véla- og rafmagnsverkfræði 

71335000-5 Verkfræðirannsóknir 

71336000-2 Verkfræðileg stoðþjónusta 

71337000-9 Verkfræðiþjónusta tengd tæringu 

71340000-3 Samræmd verkfræðiþjónusta 

71350000-6 Vísindaleg og tæknileg þjónusta tengd verkfræðistörfum 

71351000-3 Jarðfræðileg, jarðeðlisfræðileg þjónusta og önnur þjónusta við vísindalega jarðefnaleit 

71351100-4 Þjónusta við undirbúning og greiningu borkjarna 

71351200-5 Jarðfræðileg og jarðeðlisfræðileg ráðgjafarþjónusta 

71351210-8 Jarðeðlisfræðileg ráðgjöf 

71351220-1 Jarðfræðileg ráðgjöf 

71351300-6 Þjónusta við greiningu á örsteingervingum 

71351400-7 Þjónusta við túlkun gagna um eðlisfræðilega eiginleika steina 

71351500-8 Þjónusta við athuganir á jarðvegi 

71351600-9 Veðurspárþjónusta 

71351610-2 Veðurfræðiþjónusta 

71351611-9 Þjónusta vegna loftslagsskilyrða 

71351612-6 Vatnaveðurfræðiþjónusta 

71351700-0 Þjónusta við vísindalega jarðefnaleit 

71351710-3 Jarðeðlisfræðileg jarðefnaleit 

71351720-6 Jarðeðlisfræðilegar mælingar á fornminjasvæðum 

71351730-9 Jarðfræðileg jarðefnaleit 

71351800-1 Staðfræðileg og vatnsleitarþjónusta 
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71351810-4 Staðfræðileg þjónusta 

71351811-1 Staðfræðilegar mælingar á fornminjasvæðum 

71351820-7 Vatnsleitarþjónusta 

71351900-2 Jarðfræði-, haffræði- og vatnafræðiþjónusta 

71351910-5 Jarðfræðiþjónusta 

71351911-2 Loftmyndajarðfræðileg þjónusta 

71351912-9 Jarðlagafræðileg jarðfræðiþjónusta 

71351913-6 Jarðfræðileg jarðefnaleitarþjónusta 

71351914-3 Fornminjaþjónusta 

71351920-2 Haffræði- og vatnafræðiþjónusta 

71351921-2 Haffræðiþjónusta sem tengist árósum 

71351922-2 Eðlisfræðileg haffræðiþjónusta 

71351923-2 Þjónusta við dýptarmælingaathuganir 

71351924-2 Þjónusta við neðansjávarrannsóknir 

71352000-0 Þjónusta við könnun jarðlaga undir yfirborði 

71352100-1 Þjónusta í tengslum við skjálftavirkni 

71352110-4 Jarðskjálftamælingar 

71352120-7 Öflun gagna um jarðskjálftavirkni 

71352130-0 Söfnun gagna um jarðskjálftavirkni 

71352140-3 Úrvinnsla gagna um jarðskjálftavirkni 

71352300-3 Segulsviðsmælingar 

71353000-7 Yfirborðskönnunarþjónusta 

71353100-8 Vatna- og sjómælingar 

71353200-9 Þrívíddarlandmælingaþjónusta 

71354000-4 Kortagerðarþjónusta 

71354100-5 Stafræn kortagerð 

71354200-6 Kortagerð með ljósmyndun úr lofti 

71354300-7 Lóðamælingar 

71354400-8 Þjónusta í tengslum við vatna- og sjómælingar 

71354500-9 Sjókortamælingar 

71355000-1 Landmælingaþjónusta 

71355100-2 Myndmælingar 

71355200-3 Landmælingar vegna kortagerðar 

71356000-8 Tækniþjónusta 

71356100-9 Tæknilegt eftirlit 

71356200-0 Tækniaðstoð 

71356300-1 Tæknileg stoðþjónusta 

71356400-2 Tæknileg þjónusta í tengslum við áætlanagerð og skipulagsmál 

71400000-2 Borgarskipulags- og landslagsarkitektaþjónusta 

71410000-5 Borgarskipulagsþjónusta 

71420000-8 Landslagsarkitektaþjónusta 

71421000-5 Skrúðgarðyrkjuþjónusta 

71500000-3 Þjónusta sem tengist byggingastarfsemi og mannvirkjagerð 
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71510000-6 Þjónusta vegna rannsókna á byggingarstað 

71520000-9 Eftirlit með byggingastarfsemi og mannvirkjagerð 

71521000-6 Eftirlit með byggingarsvæðum 

71530000-2 Ráðgjafarþjónusta á sviði byggingastarfsemi og mannvirkjagerðar 

71540000-5 Þjónusta við stjórn byggingaframkvæmda 

71541000-2 Þjónusta við verkefnastjórn á sviði byggingaframkvæmda 

71550000-8 Járnsmíðaþjónusta 

71600000-4 Tæknilegar prófanir, greining og ráðgjafarþjónusta 

71610000-7 Prófanir og greining á samsetningu og hreinleika 

71620000-0 Greiningarþjónusta 

71621000-7 Tæknileg greining eða ráðgjafarþjónusta 

71630000-3 Þjónusta við tæknilegar prófanir og skoðun 

71631000-0 Tæknileg skoðunarþjónusta 

71631100-1 Vélaskoðun 

71631200-2 Bifreiðaskoðun 

71631300-3 Úttekt á byggingum 

71631400-4 Skoðun á mannvirkjum 

71631420-0 Skoðunarþjónusta vegna öryggis í siglingum 

71631430-3 Þjónusta við lekaprófanir 

71631440-6 Streymisvöktunarþjónusta 

71631450-9 Brúarskoðun 

71631460-2 Skoðun á stíflum 

71631470-5 Skoðun á járnbrautarteinum 

71631480-8 Þjónusta vegna vegaeftirlits 

71631490-1 Skoðunarþjónusta flugbrauta 

71632000-7 Tæknilegar prófanir 

71632100-8 Ventlaprófanir 

71632200-9 Prófun án eyðileggingar 

71700000-5 Þjónusta við vöktun og eftirlit 

71730000-4 Iðnaðarskoðunarþjónusta 

71731000-1 Gæðastýringaþjónusta iðnaðar 

71800000-6 Ráðgjafarþjónusta vegna vatnsveitu og úrgangs 

71900000-7 Rannsóknarstofuþjónusta 

72000000-5 Tölvuþjónusta: ráðgjöf, hugbúnaðarþróun, Netið og þjónusta 

72100000-6 Ráðgjöf varðandi tölvuvélbúnað 

72110000-9 Ráðgjöf varðandi val á tölvuvélbúnaði 

72120000-2 Ráðgjöf tengd lagfæringu eftir hrun í tölvuvélbúnaði 

72130000-5 Ráðgjafarþjónusta tengd tölvustöðvum 

72140000-8 Ráðgjafarþjónusta tengd afhendingarprófunum vegna tölvuvélbúnaðar 

72150000-1 Ráðgjafarþjónusta tengd úttekt á tölvum og vélbúnaði 

72200000-7 Þjónusta tengd forritun hugbúnaðar og ráðgjöf 

72210000-0 Þjónusta tengd forritun hugbúnaðarpakka 

72211000-7 Þjónusta tengd forritun kerfis- og notendahugbúnaðar 
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72212000-4 Þjónusta tengd forritun notkunarhugbúnaðar 

72212100-0 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar við ákveðna atvinnugrein 

72212110-3 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar greiðslustaðar (POS) 

72212120-6 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar stýrakerfa 

72212121-3 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar við flugumferðarstjórn 

72212130-9 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar vegna þjónustu og prófana við flug á jörðu niðri 

72212131-6 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar vegna þjónustu við flug á jörðu niðri 

72212132-3 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar vegna flugprófana 

72212140-2 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar við járnbrautaumferðarstjórn 

72212150-5 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar við iðnstýringar 

72212160-8 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar bókasafna 

72212170-1 Þjónusta tengd þróun samræmingarhugbúnaðar 

72212180-4 Þjónusta tengd þróun læknisfræðihugbúnaðar 

72212190-7 Þjónusta tengd þróun menntahugbúnaðar 

72212200-1 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar nettenginga, Netsins og heimaneta 

72212210-4 Þjónusta tengd þróun nethugbúnaðar 

72212211-1 Þjónusta tengd þróun samtengingarhugbúnaðar stýrikerfa 

72212212-8 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar diskaþjóns 

72212213-5 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar vegna viðbóta við stýrikerfi 

72212214-2 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar netstýrikerfa 

72212215-9 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar netþróunaraðila 

72212216-6 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar skjáherma nettenginga 

72212217-3 Þróunarþjónusta færslufremdarhugbúnaðar 

72212218-0 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar leyfisstjórnunar 

72212219-7 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar ýmissa neta 

72212220-7 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar Netsins og heimaneta 

72212221-4 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar Netskoðunar 

72212222-1 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar vefþjóns 

72212223-8 Þjónusta tengd þróun tölvupóstshugbúnaðar 

72212224-5 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar við ritfærslu vefsíðna 

72212300-2 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar vegna sköpunar, teikninga, myndunar, áætlanagerðar og 
framleiðni skjala 

72212310-5 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar skjalasköpunar 

72212311-2 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar skjalastjórnunar 

72212312-9 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar rafrænnar útgáfu 

72212313-6 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar við ljóskennsl stafa (OCR) 

72212314-3 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar vegna raddgreiningar 

72212315-0 Þjónusta tengd þróun skrifborðsútgáfuhugbúnaðar 

72212316-7 Þjónusta tengd þróun kynningarhugbúnaðar 

72212317-4 Þjónusta tengd þróun ritvinnsluhugbúnaðar 

72212318-1 Þjónusta tengd þróun skannahugbúnaðar 

72212320-8 Þjónusta tengd þróun teikninga- og myndahugbúnaðar 

72212321-5 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar tölvustuddrar hönnunar (CAD) 

72212322-2 Þjónusta tengd þróun myndvinnsluhugbúnaðar 
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72212323-9 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar tölvustuddrar framleiðslu (CAM) 

72212324-6 Þjónusta tengd þróun kortahugbúnaðar 

72212325-3 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar eyðublaðagerðar 

72212326-0 Þjónusta tengd þróun kortagerðarhugbúnaðar 

72212327-7 Þjónusta tengd þróun teikni- og málunarhugbúnaðar 

72212328-4 Þjónusta tengd þróun myndvinnsluhugbúnaðar 

72212330-1 Þjónusta tengd þróun áætlanagerðar- og framleiðnihugbúnaðar 

72212331-8 Þjónusta tengd þróun verkefnastjórnunarhugbúnaðar 

72212332-5 Þjónusta tengd þróun áætlanagerðarhugbúnaðar 

72212333-2 Þjónusta tengd þróun tengiliðastjórnunarhugbúnaðar 

72212400-3 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar viðskiptafærslna og persónulegra viðskipta 

72212410-6 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar fjárfestingarstýringar og skattagerðar 

72212411-3 Þjónusta tengd þróun fjárfestingarstýringarhugbúnaðar 

72212412-0 Þjónusta tengd þróun skattagerðarhugbúnaðar 

72212420-9 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar og hugbúnaðarvöndla fyrir stýringu aðstöðu og búnaðar 

72212421-6 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar fyrir stýringu aðstöðu og búnaðar 

72212422-3 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðarvöndla 

72212430-2 Þjónusta tengd þróun birgðastýringarhugbúnaðar 

72212440-5 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar fjárhagsgreiningar og bókhaldshugbúnaðar 

72212441-2 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar fjárhagsgreiningar 

72212442-9 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar fjármálakerfa 

72212443-6 Þjónusta tengd þróun bókhaldshugbúnaðar 

72212445-0 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar til að stjórna viðskiptatengslum 

72212450-8 Þjónusta tengd þróun tímabókhalds- eða mannauðshugbúnaðar 

72212451-5 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar um verðmætaskipulag fyrirtækja (ERP) 

72212460-1 Þjónusta tengd þróun greiningar-, vísinda-, stærðfræði- eða spárhugbúnaðar 

72212461-8 Þjónusta tengd þróun greiningar- eða vísindahugbúnaðar 

72212462-5 Þjónusta tengd þróun stærðfræði- eða spárhugbúnaðar 

72212463-2 Þjónusta tengd þróun tölfræðihugbúnaðar 

72212470-4 Þjónusta tengd þróun uppboðshugbúnaðar 

72212480-7 Þjónusta tengd þróun sölu-, markaðssetningar- og viðskiptagreindarhugbúnaðar 

72212481-4 Þjónusta tengd þróun sölu- eða markaðssetningarhugbúnaðar 

72212482-1 Þjónusta tengd þróun viðskiptagreindarhugbúnaðar 

72212490-0 Þjónusta tengd þróun innkaupahugbúnaðar 

72212500-4 Þjónusta tengd þróun miðlunar- og margmiðlunarhugbúnaðar 

72212510-7 Þjónusta tengd þróun miðlunarhugbúnaðar 

72212511-4 Þjónusta tengd þróun samskiptahugbúnaðar skjáborðs 

72212512-1 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar gagnvirkrar raddsvörunar 

72212513-8 Þjónusta tengd þróun mótaldshugbúnaðar 

72212514-5 Þjónusta tengd þróun fjaraðgangshugbúnaðar 

72212515-2 Þjónusta tengd þróun myndfundahugbúnaðar 

72212516-9 Þjónusta tengd þróun gagnaskiptahugbúnaðar 
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72212517-6 Þjónusta tengd þróun upplýsingatæknihugbúnaðar 

72212518-3 Þjónusta tengd þróun hermihugbúnaðar 

72212519-0 Þjónusta tengd þróun minnisstjórnunarhugbúnaðar 

72212520-0 Þjónusta tengd þróun margmiðlunarhugbúnaðar 

72212521-7 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar tónlistar- eða hljóðaklippinga 

72212522-4 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar sýndarlyklaborðs 

72212600-5 Þjónusta tengd þróun gagnagrunns- og stýrikerfishugbúnaðar 

72212610-8 Þjónusta tengd þróun gagnagrunnshugbúnaðar 

72212620-1 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar stýrikerfa stórtölvu 

72212630-4 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar stýrikerfa smátölva 

72212640-7 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar stýrikerfa örtölva 

72212650-0 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar stýrikerfa einkatölva 

72212660-3 Þjónusta tengd þróun klasahugbúnaðar 

72212670-6 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar rauntímastýrikerfa 

72212700-6 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar hjálparforrita 

72212710-9 Þjónusta tengd þróun öryggisafritunar- eða endurheimtarhugbúnaðar 

72212720-2 Þjónusta tengd þróun strikamerkingahugbúnaðar 

72212730-5 Þjónusta tengd þróun öryggishugbúnaðar 

72212731-2 Þjónusta tengd þróun skráaröryggishugbúnaðar 

72212732-9 Þjónusta tengd þróun gagnaöryggishugbúnaðar 

72212740-8 Þjónusta tengd þróun þýðingarhugbúnaðar erlendra tungumála 

72212750-1 Þjónusta tengd þróun hleðsluhugbúnaðar geymslumiðla 

72212760-4 Þjónusta tengd þróun veiruvarnarhugbúnaðar 

72212761-1 Þjónusta tengd þróun veiruförgunarhugbúnaðar 

72212770-7 Þjónusta tengd þróun almennra, þjöppunar- og prenthjálparforrita 

72212771-4 Þjónusta tengd þróun almennra hjálparforrita 

72212772-1 Þjónusta tengd þróun prentforrita 

72212780-0 Þjónusta tengd þróun kerfis-, geymslu- og innihaldsstýringarhugbúnaðar 

72212781-7 Þjónusta tengd þróun kerfisstýringarhugbúnaðar 

72212782-4 Þjónusta tengd þróun geymslustýringarhugbúnaðar 

72212783-1 Þjónusta tengd þróun innihaldsstýringarhugbúnaðar 

72212790-3 Þjónusta tengd þróun útgáfuprófarahugbúnaðar 

72212900-8 Ýmiss konar þjónusta tengd þróun hugbúnaðar og tölvukerfa 

72212910-1 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar tölvuleikja, vara ætluð börnum og skjávarar 

72212911-8 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar tölvuleikja 

72212920-4 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar skrifstofukerfa 

72212930-7 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar til þjálfunar og afþreyingar 

72212931-4 Þjónusta tengd þróun þjálfunarhugbúnaðar 

72212932-1 Þjónusta tengd þróun afþreyingarhugbúnaðar 

72212940-0 Þjónusta tengd þróun mynsturhönnunar- og almanakshugbúnaðar 

72212941-7 Þjónusta tengd þróun mynsturhönnunarhugbúnaðar 

72212942-4 Þjónusta tengd þróun almanakshugbúnaðar 

72212960-6 Þjónusta tengd þróun rekla- og kerfisstýrikerfishugbúnaðar 
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72212970-9 Þjónusta tengd þróun prentsmiðjuhugbúnaðar 

72212971-6 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar heimilisfangabókargerðar 

72212972-3 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar merkimiðagerðar 

72212980-2 Þjónusta við þróun forritunarmála og -verkfæra 

72212981-9 Þjónusta tengd þróun vistþýðingahugbúnaðar 

72212982-6 Þjónusta tengd þróun stillingastýringarhugbúnaðar 

72212983-3 Þjónusta tengd þróun stuðningshugbúnaðar 

72212984-0 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar vegna forritsprófana 

72212985-7 Þjónusta tengd þróun kembingarhugbúnaðar 

72212990-5 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar töflureikna og viðbóta 

72212991-2 Þjónusta tengd þróun töflureiknishugbúnaðar 

72220000-3 Ráðgjafarþjónusta tengd kerfum og tækni 

72221000-0 Ráðgjafarþjónusta tengd viðskiptagreiningu 

72222000-7 Þjónusta tengd endurskoðun og skipulagningu á sviði upplýsingakerfa eða upplýsingatækni 

72222100-8 Þjónusta tengd endurskoðun á sviði upplýsingakerfa eða upplýsingatækni 

72222200-9 Þjónusta tengd skipulagningu á sviði upplýsingakerfa eða upplýsingatækni 

72222300-0 Þjónusta á sviði upplýsingatækni 

72223000-4 Þjónusta tengd endurskoðun krafna á sviði upplýsingatækni 

72224000-1 Ráðgjafarþjónusta tengd verkefnastjórnun 

72224100-2 Skipulagning tengd notkun kerfa 

72224200-3 Skipulagning tengd gæðatryggingu kerfa 

72225000-8 Mat og endurskoðun á gæðatryggingu kerfa 

72226000-5 Ráðgjafarþjónusta tengd afhendingarprófunum vegna kerfishugbúnaðar 

72227000-2 Ráðgjafarþjónusta tengd hugbúnaðarsamþættingu 

72228000-9 Ráðgjafarþjónusta í tengslum við samþættingu tölvuvélbúnaðar 

72230000-6 Þjónusta tengd þróun á sérsniðnum hugbúnaði 

72231000-3 Þróun hugbúnaðar til hernaðarnota 

72232000-0 Þróun færslufremdar (transaction processing) og sérsniðins hugbúnaðar 

72240000-9 Þjónusta tengd kerfisgreiningu og forritun 

72241000-6 Þjónusta tengd forskriftum fyrir mikilvæg skipulagsmarkmið (critical design target) 

72242000-3 Gerð líkana í tengslum við hönnun 

72243000-0 Forritunarþjónusta 

72244000-7 Þjónusta tengd frumgerðum hluta (prototyping) 

72245000-4 Kerfisgreining og forritun tengd samningum 

72246000-1 Ráðgjafarþjónusta tengd kerfum 

72250000-2 Kerfis- og stuðningsþjónusta 

72251000-9 Þjónusta tengd endurreisn eftir áfall 

72252000-6 Þjónusta tengd safnvistun (archiving) tölvugagna 

72253000-3 Þjónustuborð og stuðningsþjónusta 

72253100-4 Þjónusta veitt af þjónustuborði 

72253200-5 Stuðningsþjónusta tengd kerfum 

72254000-0 Prófun hugbúnaðar 

72254100-1 Þjónusta tengd kerfisprófunum 

 



18.11.2010  Nr. 64/779 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

CPV-kóði Lýsing 

72260000-5 Þjónusta tengd hugbúnaði 

72261000-2 Stuðningsþjónusta tengd hugbúnaði 

72262000-9 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 

72263000-6 Þjónusta tengd uppsetningu hugbúnaðar 

72264000-3 Þjónusta tengd fjölföldun hugbúnaðar 

72265000-0 Þjónusta tengd samskipan hugbúnaðar 

72266000-7 Ráðgjafarþjónusta tengd hugbúnaði 

72267000-4 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta tengd hugbúnaði 

72267100-0 Viðhald á hugbúnaði tengdum upplýsingatækni 

72267200-1 Viðgerðir á hugbúnaði tengdum upplýsingatækni 

72268000-1 Þjónusta tengd útvegun hugbúnaðar 

72300000-8 Gagnaþjónusta 

72310000-1 Gagnavinnsluþjónusta 

72311000-8 Sniðmótun tölvugagna 

72311100-9 Þjónusta tengd umskráningu gagna 

72311200-0 Þjónusta tengd runuvinnslu 

72311300-1 Þjónusta tengd skiptivinnslu í tölvum 

72312000-5 Gagnaskráningarþjónusta 

72312100-6 Þjónusta tengd gagnaforvinnslu 

72312200-7 Ljóslestrarþjónusta 

72313000-2 Gagnasöfnunarþjónusta 

72314000-9 Þjónusta tengd gagnasöfnun og -samanburði 

72315000-6 Stjórnun gagnaflutningsnets og stoðþjónusta 

72315100-7 Stoðþjónusta tengd gagnaflutningsnetum 

72315200-8 Stjórnun gagnaneta 

72316000-3 Gagnagreiningarþjónusta 

72317000-0 Gagnageymsluþjónusta 

72318000-7 Gagnaflutningsþjónusta 

72319000-4 Gagnaafhendingarþjónusta 

72320000-4 Gagnagrunnsþjónusta 

72321000-1 Virðisaukagagnagrunnsþjónusta 

72322000-8 Stjórnun gagnagrunna 

72330000-2 Innihalds- eða gagnastöðlunar- og flokkunarþjónusta 

72400000-4 Netþjónusta 

72410000-7 Þjónusta netveitu 

72411000-4 Þjónustuveitendur Netsins (ISP) 

72412000-1 Veitandi tölvupóstsþjónustu 

72413000-8 Hönnunarþjónusta veraldarvefssíðna 

72414000-5 Þjónustuveitendur vefleitarvéla 

72415000-2 Hýsiþjónusta veraldarvefssíðna 

72416000-9 Þjónustuveitendur hugbúnaðar 

72417000-6 Lénsheiti Netsins 

72420000-0 Þjónusta við Netþróun 
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72421000-7 Þjónusta við þróun biðlarahugbúnaðar Nets eða heimanets  

72422000-4 Þjónusta við þróun miðlarahugbúnaðar Nets eða heimanets 

72500000-0 Tölvutengd þjónusta 

72510000-3 Tölvutengd stjórnunarþjónusta 

72511000-0 Þjónusta tengd netstjórnunarhugbúnaði 

72512000-7 Skjalastjórnunarþjónusta 

72513000-4 Þjónusta við skrifstofukerfi 

72514000-1 Stjórnunarþjónusta tengd tölvubúnaði 

72514100-2 Stjórnunarþjónusta tengd búnaði og tölvurekstri 

72514200-3 Stjórnunarþjónusta tengd búnaði og þróun tölvukerfa 

72514300-4 Stjórnunarþjónusta tengd búnaði og viðhaldi tölvukerfa 

72540000-2 Þjónusta tengd uppfærslu tölva 

72541000-9 Þjónusta tengd stækkun tölva 

72541100-0 Þjónusta tengd minnisstækkun 

72590000-7 Tölvutengd sérfræðiþjónusta 

72591000-4 Þróun þjónustusamninga 

72600000-6 Tölvuráðgjafar- og stuðningsþjónusta 

72610000-9 Stuðningsþjónusta tengd tölvum 

72611000-6 Tæknileg stuðningsþjónusta tengd tölvum 

72700000-7 Tölvunetsþjónusta 

72710000-0 Þjónusta við staðbundið net 

72720000-3 Þjónusta við víðnet 

72800000-8 Þjónusta tengd úttekt og prófunum á tölvum 

72810000-1 Þjónusta tengd úttekt á tölvum 

72820000-4 Þjónusta tengd tölvuprófunum 

72900000-9 Þjónusta við öryggisafritun og skrár tölva 

72910000-2 Þjónusta við öryggisafritun tölva 

72920000-5 Þjónusta tengd umskráningu tölvutækra skráa 

73000000-2 (4) Þjónusta tengd rannsóknum og þróun og tilheyrandi ráðgjafarþjónustu 

73100000-3 Þjónusta tengd þróun rannsókna og tilrauna 

73110000-6 Rannsóknarþjónusta 

73111000-3 Þjónusta rannsóknarstofa 

73112000-0 Þjónusta á sviði hafrannsókna 

73120000-9 Þjónusta tengd þróun tilrauna 

73200000-4 Ráðgjafarþjónusta tengd rannsóknum og þróun 

73210000-7 Ráðgjafarþjónusta tengd rannsóknum 

73220000-0 Ráðgjafarþjónusta tengd þróun 

73300000-5 Tilhögun og framkvæmd rannsóknar- og þróunarverkefna 

73400000-6 Þjónusta tengd rannsóknum og þróun á öryggis- og varnarefnum 

73410000-9 Herrannsóknir og tækniþróun 

73420000-2 Forhagkvæmnisathugun og tæknitilraunaverkefni 

73421000-9 Þróun öryggisbúnaðar 

73422000-6 Þróun skotvopna og skotfæra 
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73423000-3 Þróun hernaðarökutækja 

73424000-0 Þróun herskipa 

73425000-7 Þróun loftfara, flugskeyta og geimfara til hernaðar 

73426000-4 Þróun rafræns herkerfis 

73430000-5 Prófun og mat 

73431000-2 Prófun og mat öryggisbúnaðar 

73432000-9 Prófun og mat skotvopna og skotfæra 

73433000-6 Prófun og mat hernaðarökutækja 

73434000-3 Prófun og mat herskipa 

73435000-0 Prófun og mat herloftfara, flugskeyta og geimfara 

73436000-7 Prófun og mat rafræns herkerfis 

75000000-6 Opinber stjórnsýsluþjónusta, varnarmál og almannatryggingar 

75100000-7 Stjórnsýsluþjónusta 

75110000-0 Almenn opinber þjónusta 

75111000-7 Þjónusta á sviði framkvæmda- og löggjafarvaldsins 

75111100-8 Þjónusta á sviði framkvæmdavaldsins 

75111200-9 Þjónusta á sviði löggjafarvaldsins 

75112000-4 Stjórnsýsla vegna viðskiptaþjónustu 

75112100-5 Stjórnsýsla vegna þróunarverkefna 

75120000-3 Stjórnsýsla stofnana 

75121000-0 Stjórnsýsla á sviði menntamála 

75122000-7 Stjórnsýsla á sviði heilsugæslu 

75123000-4 Stjórnsýsla á sviði húsnæðismála 

75124000-1 Stjórnsýsla á sviði tómstunda-, menningar- og trúmála 

75125000-8 Stjórnsýsla á sviðum tengdum ferðaþjónustu 

75130000-6 Stoðþjónusta fyrir hið opinbera 

75131000-3 Opinber þjónusta 

75131100-4 Almenn þjónusta í tengslum við starfsmannahald fyrir hið opinbera 

75200000-8 Þjónusta við samfélagið 

75210000-1 Utanríkisþjónusta o.fl. 

75211000-8 Utanríkisþjónusta 

75211100-9 Stjórnarerindrekstur 

75211110-2 Ræðismannaþjónusta 

75211200-0 Þjónusta tengd efnahagsaðstoð erlendis 

75211300-1 Þjónusta tengd hernaðaraðstoð erlendis 

75220000-4 Þjónusta tengd varnarmálum 

75221000-1 Þjónusta tengd hervörnum 

75222000-8 Þjónusta tengd almannavörnum 

75230000-7 Þjónusta tengd dómsmálum 

75231000-4 Þjónusta tengd dómstólum 

75231100-5 Stjórnsýsla vegna dómstóla 

75231200-6 Þjónusta vegna varðhalds eða endurhæfingar sakamanna 

75231210-9 Þjónusta í tengslum við frelsissviptingu manna 
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75231220-2 Fylgd fanga 

75231230-5 Þjónusta fangelsa 

75231240-8 Þjónusta skilorðseftirlits 

75240000-0 Þjónusta tengd almannaöryggi og löggæslu 

75241000-7 Almannaöryggi 

75241100-8 Þjónusta lögreglu 

75242000-4 Opinber löggæsla 

75242100-5 Þjónusta vegna allsherjarreglu 

75242110-8 Þjónusta fógetafulltrúa 

75250000-3 Þjónusta slökkviliðs og neyðarþjónusta 

75251000-0 Þjónusta slökkviliðs 

75251100-1 Slökkvistörf 

75251110-4 Brunavarnaþjónusta 

75251120-7 Slökkvistörf vegna skógarelda 

75252000-7 Neyðarþjónusta 

75300000-9 Lögboðnar almannatryggingar 

75310000-2 Bætur 

75311000-9 Sjúkrabætur 

75312000-6 Bætur vegna meðgöngu og fæðingar 

75313000-3 Örorkubætur 

75313100-4 Bætur vegna tímabundinnar fötlunar 

75314000-0 Atvinnuleysisbætur 

75320000-5 Lífeyriskerfi opinberra starfsmanna 

75330000-8 Fjölskyldugreiðslur 

75340000-1 Barnagreiðslur 

76000000-3 Þjónusta tengd olíu- og gasiðnaði 

76100000-4 Sérfræðiþjónusta tengd gasiðnaði 

76110000-7 Þjónusta tengd jarðgasvinnslu 

76111000-4 Endurgösun 

76120000-0 Köfunarþjónusta sem tengist jarðgasvinnslu 

76121000-7 Köfunarþjónusta í tengslum við borholu neðansjávar 

76200000-5 Sérfræðiþjónusta tengd olíuiðnaði 

76210000-8 Þjónusta sem tengist olíuvinnslu 

76211000-5 Þjónusta við frágang upphengju fyrir leiðara (hengistykkis) 

76211100-6 Þjónusta við frágang leiðara 

76211110-9 Þjónusta við frágang leiðara prófunargryfju 

76211120-2 Þjónusta við fóðrun á borholum  

76211200-7 Þjónusta við leðjublöndun og eftirlit 

76300000-6 Þjónusta tengd borunum 

76310000-9 Borunarþjónusta tengd jarðgasvinnslu 

76320000-2 Þjónusta við borun á hafi úti 

76330000-5 Mótorborunarþjónusta 

76331000-2 Mótorborunarþjónusta með kefli 
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76340000-8 Kjarnaborunarþjónusta 

76400000-7 Þjónusta við staðsetningu bors 

76410000-0 Þjónusta við fóðrun og röralagnir í borholu 

76411000-7 Þjónusta við fóðrun borholu 

76411100-8 Þjónusta starfsfólks í þjónustu við fóðrun í borholu 

76411200-9 Skipulag þjónustu við fóðrun í borholu 

76411300-0 Fræsunarþjónusta við fóðrun í borholu 

76411400-1 Þjónusta vegna tenginga og frágangs við fóðrun borholu 

76420000-3 Þjónusta við steypingu borholu 

76421000-0 Steypiþjónusta við klæðningu 

76422000-7 Steypilokun borholu 

76423000-4 Steypiþjónusta með froðusementi 

76430000-6 Þjónusta við boranir og vinnsluboranir í borholum 

76431000-3 Þjónusta við boranir í borholum 

76431100-4 Þjónusta við eftirlit borunar á borholum 

76431200-5 Þjónusta við upptöku borana í borholum 

76431300-6 Þjónusta við niðursetningu borunar í borholum 

76431400-7 Þjónusta við boranir í rottuholuborholum 

76431500-8 Eftirlit með borun á borholum 

76431600-9 Vöktunarþjónusta borpalls við borholur 

76440000-9 Þjónusta við borholumælingar 

76441000-6 Mælingaþjónusta fóðraðra borholna 

76442000-3 Mælingaþjónusta opinna borholna 

76443000-0 Önnur mælingaþjónusta 

76450000-2 Þjónusta við vinnslustýringu borhola 

76460000-5 Stoðþjónusta tengd borholum 

76470000-8 Þjónusta við prófanir á borholum 

76471000-5 Prófunarþjónusta við brotstaði borholu 

76472000-2 Eftirlits- eða prófunarþjónusta borholusvæðis 

76473000-9 Prófunarþjónusta við búnað borholu 

76480000-1 Þjónusta við röralagnir 

76490000-4 Þjónusta vegna tenginga og frágangs við borholur 

76491000-1 Lokun/þétting á borholum 

76492000-8 Staðsetning á borholum 

76500000-8 Þjónusta á landi og á hafi úti 

76510000-1 Þjónusta á landi 

76520000-4 Þjónusta á hafi úti 

76521000-1 Þjónusta við mannvirki á hafi úti 

76522000-8 Birgðaflutningar með þjónustubátum á haf út 

76530000-7 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta í borholum 

76531000-4 Mælingar í borholum 

76532000-1 Dæluþjónusta í borholum 

76533000-8 Upptökuþjónusta í borholum 
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76534000-5 Víkkunarþjónusta í borholum 

76535000-2 Opnunarþjónusta borholu 

76536000-9 Þjónusta við eftirlit með titringi í borholum 

76537000-6 Verkfæraþjónusta í borholum 

76537100-7 Verkfæraþjónusta borholu á olíusvæði 

76600000-9 Skoðun á leiðslum 

77000000-0 Þjónusta í landbúnaði, skógrækt, garðyrkju, lagareldi og býflugnarækt 

77100000-1 Landbúnaðarþjónusta 

77110000-4 Þjónusta sem tengist landbúnaðarframleiðslu 

77111000-1 Leiga á landbúnaðartækjum með stjórnanda 

77112000-8 Leiga á sláttuvélum eða landbúnaðartækjum með stjórnanda 

77120000-7 Myltingarþjónusta 

77200000-2 Skógræktarþjónusta 

77210000-5 Skógarhöggsþjónusta 

77211000-2 Þjónusta tengd skógarhöggi 

77211100-3 Skógarnytjar 

77211200-4 Flutningur á trjábolum innan skógar 

77211300-5 Þjónusta við að ryðja skóg 

77211400-6 Þjónusta við að fella tré 

77211500-7 Þjónusta við umönnun trjáa 

77211600-8 Sáning trjáa 

77220000-8 Fúavörn á viði 

77230000-1 Þjónusta tengd skógrækt 

77231000-8 Þjónusta við stjórnun á sviði skógræktar 

77231100-9 Rekstur skógarauðlinda 

77231200-0 Meindýraeyðing í skógum 

77231300-1 Stjórnsýsluþjónusta skóga 

77231400-2 Birgðaþjónusta skóga 

77231500-3 Vöktunar- eða matsþjónusta skóga 

77231600-4 Nýskógræktarþjónusta 

77231700-5 Þjónusta við stækkun skóga 

77231800-6 Rekstur gróðrarstöðva skóga 

77231900-7 Skipulagsþjónusta innan skóga 

77300000-3 Þjónusta í garðyrkju 

77310000-6 Þjónusta við gróðursetningu og viðhald á grænum svæðum 

77311000-3 Viðhald skrúðgarða og skemmtigarða 

77312000-0 Hreinsun illgresis 

77312100-1 Eyðing illgresis 

77313000-7 Viðhald almenningsgarða 

77314000-4 Viðhald á lóðum 

77314100-5 Þjónusta tengd grasrækt 

77315000-1 Þjónusta tengd sáningu 

77320000-9 Viðhald íþróttavalla 
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77330000-2 Blómaskreytingar 

77340000-5 Kvistun trjáa og klipping limgerðis 

77341000-2 Kvistun trjáa 

77342000-9 Klipping limgerðis 

77400000-4 Þjónusta í tengslum við dýr 

77500000-5 Þjónusta við búfjárrækt 

77510000-8 Viðhald veiðistofna 

77600000-6 Þjónusta í tengslum við veiðar 

77610000-9 Uppsetning á gildrum 

77700000-7 Þjónusta tengd fiskveiðum 

77800000-8 Þjónusta í tengslum við lagareldi 

77810000-1 Þjónusta í tengslum við sjávareldi 

77820000-4 Þjónusta í tengslum við ostrurækt 

77830000-7 Þjónusta í tengslum við skelfiskræktun 

77840000-0 Þjónusta í tengslum við rækjueldi 

77850000-3 Þjónusta í tengslum við fiskeldi 

77900000-9 Þjónusta í tengslum við býflugnarækt 

79000000-4 Viðskiptaþjónusta: lögfræðileg, markaðssetning, ráðgjöf, ráðning, prentun og öryggi 

79100000-5 Lögfræðiþjónusta 

79110000-8 Lögfræðiráðgjöf og málflutningsþjónusta 

79111000-5 Lögfræðileg ráðgjafarþjónusta 

79112000-2 Málflutningsþjónusta 

79112100-3 Málflutningsþjónusta hagsmunaaðila 

79120000-1 Ráðgjafarþjónusta í málum er varða einkaleyfi og höfundarrétt 

79121000-8 Ráðgjafarþjónusta á sviði höfundarréttar 

79121100-9 Ráðgjafarþjónusta tengd höfundarrétti hugbúnaðar 

7913000-4 Þjónusta tengd lagalegum skjölum og vottun 

79131000-1 Skjalaþjónusta 

79132000-8 Vottunarþjónusta 

79132100-9 Vottunarþjónusta tengd rafrænni undirskrift 

79140000-7 Lögfræðiráðgjöf og upplýsingaþjónusta 

79200000-6 Þjónusta tengd reikningshaldi og endurskoðun og skattaráðgjöf 

79210000-9 Reikningshald og endurskoðun 

79211000-6 Reikningshaldsþjónusta 

79211100-7 Bókhaldsþjónusta 

79211110-0 Stjórnunarþjónusta tengd launahaldi 

79211120-3 Skráningarþjónusta tengd kaupum og sölu 

79211200-8 Samantekt á reikningsskilum 

79212000-3 Endurskoðunarþjónusta 

79212100-4 Fjármálaendurskoðunarþjónusta 

79212110-7 Matsþjónusta á stjórnarháttum fyrirtækja 

79212200-5 Þjónusta tengd innri endurskoðun 

79212300-6 Þjónusta á sviði lögboðinnar endurskoðunar 
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79212400-7 Endurskoðunarþjónusta til að afhjúpa svik 

79212500-8 Bókhaldsskoðunarþjónusta 

79220000-2 Skattaþjónusta 

79221000-9 Skattaráðgjafarþjónusta 

79222000-6 Þjónusta tengd gerð skattframtala 

79223000-3 Þjónusta tollmiðlara 

79300000-7 Markaðs- og efnahagsrannsóknir, kannanir og tölfræði 

79310000-0 Þjónusta á sviði markaðsrannsókna 

79311000-7 Þjónusta tengd könnunum 

79311100-8 Þjónusta tengd tilhögun kannana 

79311200-9 Framkvæmd könnunarþjónustu 

79311210-2 Þjónusta tengd símakönnunum 

79311300-0 Þjónusta tengd úrvinnslu kannana 

79311400-1 Þjónusta á sviði hagrannsókna 

79311410-4 Mat efnahagsáhrifa 

79312000-4 Markaðsprófunarþjónusta 

79313000-1 Þjónusta tengd árangursmati 

79314000-8 Gerleikakönnun 

79315000-5 Þjónusta á sviði félagsrannsókna 

79320000-3 Þjónusta tengd skoðanakönnunum 

79330000-6 Tölfræðiþjónusta 

79340000-9 Auglýsinga- og markaðssetningarþjónusta 

79341000-6 Þjónusta tengd auglýsingastarfsemi 

79341100-7 Ráðgjöf varðandi auglýsingastarfsemi 

79341200-8 Þjónusta tengd stjórnun á sviði auglýsingastarfsemi 

79341400-0 Þjónusta í tengslum við auglýsingaherferðir 

79341500-1 Þjónusta í tengslum við auglýsingar í lofti 

79342000-3 Markaðssetningarþjónusta 

79342100-4 Bein markaðssetning 

79342200-5 Söluhvetjandi kynningarstarfsemi 

79342300-6 Þjónusta við viðskiptamenn 

79342310-9 Kannanir meðal viðskiptamanna 

79342311-6 Kannanir á ánægju viðskiptamanna 

79342320-2 Þjónusta sem miðar að því að afla viðskiptamanna, sinna þörfum þeirra og vinna hylli þeirra 

79342321-9 Áætlanir sem miða að tryggð viðskiptamanna 

79342400-7 Uppboðsþjónusta 

79342410-4 Rafræn uppboðsþjónusta 

79400000-8 Viðskipta- og rekstrarráðgjöf og skyld þjónusta 

79410000-1 Viðskipta- og rekstrarráðgjöf 

79411000-8 Almenn rekstrarráðgjöf 

79411100-9 Ráðgjafarþjónusta tengd fyrirtækjaþróun 

79412000-5 Ráðgjafarþjónusta tengd fjármálastjórnun 

79413000-2 Ráðgjafarþjónusta tengd markaðsstjórnun 
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79414000-9 Ráðgjafarþjónusta tengd vinnuaflsstjórnun 

79415000-6 Ráðgjafarþjónusta tengd framleiðslustjórnun 

79415200-8 Ráðgjafarþjónusta tengd hönnun 

79416000-3 Almannatengslaþjónusta 

79416100-4 Stjórnunarþjónusta tengd almannatengslum 

79416200-5 Ráðgjafarþjónusta tengd almannatengslum 

79417000-0 Ráðgjafarþjónusta á sviði öryggis 

79418000-7 Ráðgjafarþjónusta á sviði innkaupa 

79419000-4 Ráðgjafarþjónusta á sviði mats 

79420000-4 Þjónusta tengd rekstri 

79421000-1 Stjórnun annarra verkefna en byggingaframkvæmda 

79421100-2 Eftirlit með öðrum verkefnum en byggingaframkvæmdum 

79421200-3 Hönnunarverkefni, þó ekki vegna byggingaframkvæmda 

79422000-8 (5) Gerðardóms- og sáttagerðarþjónusta 

79430000-7 Krísustjórnunarþjónusta 

79500000-9 Stoðþjónusta fyrir skrifstofur 

79510000-2 Símsvörunarþjónusta 

79511000-9 Símavörsluþjónusta 

79512000-6 Þjónustuver 

79520000-5 Afritunarþjónusta 

79521000-2 Ljósritunarþjónusta 

79530000-8 Þýðingaþjónusta 

79540000-1 Túlkaþjónusta 

79550000-4 Vélritunar-, ritvinnslu- og skrifborðsútgáfuþjónusta 

79551000-1 Vélritun 

79552000-8 Ritvinnsla 

79553000-5 Skrifborðsútgáfuþjónusta 

79560000-7 Skjalavistunarþjónusta 

79570000-0 Gerð póstlista og póstsendingaþjónusta 

79571000-7 Póstsendingarþjónusta 

79600000-0 (6) Ráðningarþjónusta 

79610000-3 (6) Vinnumiðlun 

79611000-0 Aðstoð við atvinnuleit 

79612000-7 Atvinnumiðlun fyrir aðstoðarfólk á skrifstofum 

79613000-4 Þjónusta tengd flutningi starfsmanna 

79620000-6 (6) Útvegun starfsfólks, þ.m.t. fólk í tímabundnu starfi 

79621000-3 Útvegun skrifstofufólks 

79622000-0 Útvegun starfsfólks við húshjálp 

79623000-7 Útvegun verslunar- eða iðnverkafólks 

79624000-4 Útvegun hjúkrunarfólks 

79625000-1 Útvegun heilbrigðisstarfsfólks 

79630000-9 Þjónusta í tengslum við starfsmannahald önnur en vinnumiðlun og útvegun starfsfólks 

79631000-6 Starfsmannamál og launabókhald 
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79632000-3 Þjónusta vegna þjálfunar starfsfólks 

79633000-0 Þjónusta vegna menntunar starfsfólks 

79634000-7 Leiðbeiningaþjónusta vegna starfsferils 

79635000-4 Matsþjónusta vegna ráðninga 

79700000-1 Eftirgrennslan og öryggisþjónusta 

79710000-4 Öryggisþjónusta 

79711000-1 Vöktun viðvörunarbúnaðar 

79713000-5 Öryggisvarðaþjónusta 

79714000-2 Eftirlit með fólki 

79714100-3 Þjónusta við að rekja spor 

79714110-6 Leit að sakborningum á flótta 

79715000-9 Eftirlitsferðir 

79716000-6 Útgáfuþjónusta auðkennismerkja 

79720000-7 Rannsóknir 

79721000-4 Þjónusta umboðsskrifstofu leynilögreglu 

79722000-1 Rithandarfræðiþjónusta 

79723000-8 Greiningarþjónusta vegna úrgangs 

79800000-2 Þjónusta við prentun og skylda þjónustu 

79810000-5 Prentunarþjónusta 

79811000-2 Stafræn prentþjónusta 

79812000-9 Prentþjónusta peningaseðla 

79820000-8 Þjónusta tengd prentiðnaði 

79821000-5 Frágangur prentgripa 

79821100-6 Prófarkalestrarþjónusta 

79822000-2 Setning 

79822100-3 Prentplötugerð 

79822200-4 Prentmyndagerð 

79822300-5 Ljóssetning 

79822400-6 Offsetvinnsla 

79822500-7 Grafísk hönnun 

79823000-9 Prentun og afgreiðsla 

79824000-6 Prentun og dreifing 

79900000-3 Ýmis þjónusta við fyrirtæki o.fl.þ.h. 

79910000-6 Rekstur eignarhaldsfélaga 

79920000-9 Pökkun og skyld þjónusta 

79921000-6 Pökkunarþjónusta 

79930000-2 Sérhæfð hönnunarþjónusta 

79931000-9 Innanhússskreytingaþjónusta 

79932000-6 Innanhússhönnun 

79933000-3 Stoðþjónusta við hönnun 

79934000-0 Hönnun húsgagna 

79940000-5 Innheimtuþjónusta 

79941000-2 Innheimta tolla 
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79950000-8 Þjónusta vegna skipulagningar á sýningum, kaupstefnum, mörkuðum og ráðstefnum 

79951000-5 Skipulagning á málstofum 

79952000-2 Viðburðaþjónusta 

79952100-3 Skipulagning menningarviðburða 

79953000-9 Skipulagning hátíða 

79954000-6 Skipulagning samkvæma 

79955000-3 Skipulagning tískusýninga 

79956000-0 Þjónusta vegna skipulagningar á sýningum og kaupstefnum 

79957000-7 Skipulag uppboðsþjónustu 

79960000-1 Ljósmyndaþjónusta og stoðþjónusta tengd henni 

79961000-8 Ljósmyndaþjónusta 

79961100-9 Ljósmyndun fyrir auglýsingar 

79961200-0 Ljósmyndun úr lofti 

79961300-1 Sérhæfð ljósmyndun 

79961310-4 Ljósmyndun í borholum 

79961320-7 Ljósmyndun í kafi 

79961330-0 Afritun gagna á örfilmur 

79961340-3 Röntgenljósmyndun 

79961350-6 Ljósmyndunarþjónusta í myndveri 

79962000-5 Framköllun ljósmynda 

79963000-2 Endurgerð, eftirmyndun og lagfæring ljósmynda 

79970000-4 Útgáfuþjónusta 

79971000-1 Þjónusta við bókband og frágang 

79971100-2 Frágangur bóka 

79971200-3 Bókband 

79972000-8 Útgáfuþjónusta tungumálaorðabóka 

79972100-9 Útgáfuþjónusta svæðisbundinna tungumálaorðabóka 

79980000-7 Áskriftarþjónusta 

79990000-0 Ýmis viðskiptaþjónusta 

79991000-7 Birgðastjórnunarþjónusta 

79992000-4 Móttökuþjónusta 

79993000-1 Rekstur húsnæðis og aðstöðu 

79993100-2 Rekstur aðstöðu 

79994000-8 Stjórnsýsluþjónusta í tengslum við verktökusamninga 

79995000-5 Rekstur bókasafna 

79995100-6 Þjónusta skjalasafna 

79995200-7 Gagnaskráningarþjónusta 

79996000-2 Skipulagning fyrirtækja 

79996100-3 Skjalastjórnun 

79997000-9 Þjónusta í tengslum við viðskiptaferðir 

79998000-6 Markþjálfunarþjónusta 

79999000-3 Þjónusta við skönnun og gerð vörureikninga 

79999100-4 Skönnunarþjónusta 
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79999200-5 Þjónusta við gerð vörureikninga 

80000000-4 Menntunar- og þjálfunarþjónusta 

80100000-5 Fræðslustarfsemi á grunnskólastigi 

80110000-8 Fræðslustarfsemi á leikskólastigi 

80200000-6 Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi 

80210000-9 Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi — tækni- og starfsnám 

80211000-6 Tæknimenntun á framhaldsskólastigi 

80212000-3 Starfsmenntun á framhaldsskólastigi 

80300000-7 Fræðslustarfsemi á æðra námsstigi 

80310000-0 Fræðsla ungmenna 

80320000-3 Fræðslustarfsemi á sviði læknavísinda 

80330000-6 Fræðslustarfsemi á sviði öryggismála 

80340000-9 Sérkennsla 

80400000-8 Fullorðinsfræðsla og önnur fræðsla 

80410000-1 Ýmis konar þjónusta skóla 

80411000-8 Ökuskólar 

80411100-9 Þjónusta í tengslum við ökupróf 

80411200-0 Ökukennsla 

80412000-5 Flugskólar 

80413000-2 Siglingaskólar 

80414000-9 Köfunarskólar 

80415000-6 Skíðakennsla 

80420000-4 Þjónusta vegna rafræns náms 

80430000-7 Fullorðinsfræðsla á háskólastigi 

80490000-5 Starfræksla fræðslumiðstöðvar 

80500000-9 Ýmiss konar þjálfun 

80510000-2 Sérnám 

80511000-9 Þjálfun starfsliðs 

80512000-6 Þjálfunarþjónusta hunda 

80513000-3 Þjónusta við reiðskóla 

80520000-5 Aðstaða til þjálfunar 

80521000-2 Starfsmenntunaráætlanir 

80522000-9 Þjálfunarnámskeið 

80530000-8 Starfsþjálfun 

80531000-5 Starfstengd þjálfun á sviði atvinnugreina og tækni 

80531100-6 Þjálfun á vettvangi atvinnugreina 

80531200-7 Tæknileg þjálfun 

80532000-2 Stjórnunarþjálfun 

80533000-9 Tölvukynning og hagnýt tölvuþjálfun 

80533100-0 Tölvuþjálfun 

80533200-1 Tölvunámskeið 

80540000-1 Þjálfun á sviði umhverfismála 

80550000-4 Öryggisþjálfun 
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80560000-7 Þjálfun á sviði heilbrigðisþjónustu og skyndihjálpar 

80561000-4 Þjálfun á sviði heilbrigðismála 

80562000-1 Þjálfun í skyndihjálp 

80570000-0 Þjálfun sem miðar að því að efla hæfni einstaklingsins 

80580000-3 Tungumálanámskeið 

80590000-6 Einkatímaþjónusta 

80600000-0 Þjálfunarþjónusta við varnar- og öryggismál 

80610000-3 Þjálfun og hermun við öryggisbúnað 

80620000-6 Þjálfun og hermun skotvopna og skotfæra 

80630000-9 Þjálfun og hermun hernaðarökutækja 

80640000-2 Þjálfun og hermun herskipa 

80650000-5 Þjálfun og hermun vegna herloftfara, flugskeyta og geimfara 

80660000-8 Þjálfun og hermun vegna hernaðarlegra rafrænna kerfa 

85000000-9 Heilbrigðis- og félagsþjónusta 

85100000-0 Heilbrigðisþjónusta 

85110000-3 Þjónusta á sjúkrahúsum og tengd þjónusta 

85111000-0 Þjónusta á sjúkrahúsum 

85111100-1 Skurðaðgerðir á sjúkrahúsum 

85111200-2 Lyfjameðferð á sjúkrahúsum 

85111300-3 Þjónusta kvensjúkdómalækna á sjúkrahúsum 

85111310-6 Glasafrjóvgunarþjónusta 

85111320-9 Þjónusta fæðingarlækna á sjúkrahúsum 

85111400-4 Endurhæfingarþjónusta á sjúkrahúsum 

85111500-5 Geðlæknisþjónusta á sjúkrahúsum 

85111600-6 Stoðtækjaþjónusta 

85111700-7 Súrefnismeðferð 

85111800-8 Meinafræðileg þjónusta 

85111810-1 Blóðgreiningarþjónusta 

85111820-4 Bakteríufræðileg greiningarþjónusta 

85111900-9 Himnuskilunarþjónusta á sjúkrahúsum 

85112000-7 Stoðþjónusta fyrir sjúkrahús 

85112100-8 Rúmfataþjónusta fyrir sjúkrahús 

85112200-9 Umönnunarþjónusta göngudeildarsjúklinga 

85120000-6 Heilsugæsla og þjónusta lækna 

85121000-3 Læknaþjónusta 

85121100-4 Þjónusta heimilislækna 

85121200-5 Þjónusta lyflækna 

85121210-8 Kvensjúkdóma- eða fæðingalækningaþjónusta 

85121220-1 Sérfræðiþjónusta vegna nýrnasjúkdóma eða taugakerfis 

85121230-4 Sérfræðiþjónusta vegna hjartalækninga eða lungnalækninga 

85121231-1 Hjartalækningaþjónusta 

85121232-8 Lungnalækningaþjónusta 

85121240-7 Þjónusta vegna háls-, nef- og eyrnasjúkdóma eða heyrnarmælinga 
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85121250-0 Þjónusta vegna meltingarsjúkdóma og öldrunarlækninga 

85121251-7 Þjónusta vegna meltingarsjúkdóma 

85121252-4 Öldrunarlækningaþjónusta 

85121270-6 Þjónusta geðlækna eða sálfræðinga 

85121271-3 Þjónusta við heimili fyrir sálrænt veika 

85121280-9 Þjónusta augnsérfræðinga, húðsjúkdómasérfræðinga eða bæklunarskurðlækna 

85121281-6 Þjónusta augnsérfræðinga 

85121282-3 Þjónusta húðsjúkdómasérfræðinga 

85121283-0 Þjónusta bæklunarskurðlækna 

85121290-2 Þjónusta barna- eða þvagfærasérfræðinga 

85121291-9 Þjónusta barnalækna 

85121292-6 Þjónusta þvagfærasérfræðinga 

85121300-6 Þjónusta skurðlækna 

85130000-9 Tannlækningar og tengd þjónusta 

85131000-6 Tannlækningar 

85131100-7 Tannréttingar 

85131110-0 Tannréttingaskurðlækningar 

85140000-2 Ýmis heilbrigðisþjónusta 

85141000-9 Þjónusta heilbrigðisstarfsfólks 

85141100-0 Ljósmæðraþjónusta 

85141200-1 Þjónusta hjúkrunarfræðinga 

85141210-4 Húsvitjanir og heimahjúkrun 

85141211-1 Himnuskilun í heimahúsum 

85141220-7 Ráðgjafarþjónusta hjúkrunarfræðinga 

85142000-6 Þjónusta sjúkraliða 

85142100-7 Þjónusta sjúkraþjálfara 

85142200-8 Smáskammtalækningaþjónusta 

85142300-9 Hreinlætisþjónusta 

85142400-0 Heimsending á vörum til nota við lausheldni 

85143000-3 Sjúkraflutningar 

85144000-0 Heilbrigðisþjónusta á dvalarheimilum 

85144100-1 Hjúkrun á dvalarheimilum 

85145000-7 Þjónusta læknisfræðilegra rannsóknarstofa 

85146000-4 Þjónusta blóðbanka 

85146100-5 Þjónusta sæðisbanka 

85146200-6 Þjónusta líffærabanka 

85147000-1 Heilbrigðisþjónusta í fyrirtækjum 

85148000-8 Læknisfræðileg greiningarþjónusta 

85149000-5 Þjónusta lyfsala 

85150000-5 Læknisfræðileg myndgreiningarþjónusta 

85160000-8 Þjónusta sjóntækjafræðinga 

85170000-1 Þjónusta nálastungulækna og hnykklækna 

85171000-8 Nálastungulækningaþjónusta 
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85172000-5 Hnykklæknaþjónusta 

85200000-1 Dýralækningaþjónusta 

85210000-3 Húsdýraræktun 

85300000-2 Félagsráðgjöf og þjónusta tengd henni 

85310000-5 Félagsráðgjafarþjónusta 

85311000-2 Félagsþjónusta með dvöl á stofnun eða heimili 

85311100-3 Velferðarþjónusta fyrir aldraða 

85311200-4 Velferðarþjónusta fyrir fatlaða 

85311300-5 Velferðarþjónusta fyrir börn og ungmenni 

85312000-9 Félagsráðgjöf án dvalar á stofnun 

85312100-0 Dagvistunarþjónusta 

85312110-3 Dagvistun barna 

85312120-6 Dagvistun fatlaðra barna og ungmenna 

85312200-1 Heimsending matvara 

85312300-2 Leiðbeininga- og ráðgjafarþjónusta 

85312310-5 Leiðbeiningaþjónusta 

85312320-8 Ráðgjöf 

85312330-1 Fjölskylduáætlanir 

85312400-3 Velferðarþjónusta, ekki á vegum dvalarstofnana 

85312500-4 Endurhæfingarþjónusta 

85312510-7 Starfstengd endurhæfing 

85320000-8 Félagsþjónusta 

85321000-5 Stjórnsýsla á sviði félagsþjónustu 

85322000-2 Aðgerðaáætlanir á vegum sveitarfélaga 

85323000-9 Heilsugæsla á vegum sveitarfélaga 

90000000-7 Þjónusta vegna skólps, sorps, hreinsunar og á sviði umhverfismála 

90400000-1 Þjónusta í tengslum við skólp 

90410000-4 Fjarlæging skólps 

90420000-7 Hreinsunarþjónusta vegna skólps 

90430000-0 Þjónusta vegna skólpförgunar 

90440000-3 Hreinsun safnþróa 

90450000-6 Hreinsun rotþróa 

90460000-9 Tæming safnþróa eða rotþróa 

90470000-2 Fráveituhreinsunarþjónusta 

90480000-5 Stjórnun fráveitukerfa 

90481000-2 Rekstur skólphreinsunarstöðvar 

90490000-8 Ráðgjöf í tengslum við kannanir á fráveitum og meðhöndlun skólps 

90491000-5 Kannanir á fráveitum 

90492000-2 Ráðgjöf í tengslum við meðhöndlun skólps 

90500000-2 Þjónusta í tengslum við meðhöndlun sorps og úrgangs 

90510000-5 Förgun og meðhöndlun sorps 

90511000-2 Sorphirðuþjónusta 

90511100-3 Söfnun sorps, á föstu formi, í þéttbýli 
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90511200-4 Söfnun heimilissorps 

90511300-5 Sorptínsluþjónusta 

90511400-6 Pappírssöfnunarþjónusta 

90512000-9 Sorpflutningsþjónusta 

90513000-6 Förgun hættulauss sorps og meðhöndlun úrgangs 

90513100-7 Förgun heimilissorps 

90513200-8 Förgun sorps, á föstu formi, í þéttbýli 

90513300-9 Sorpbrennsla 

90513400-0 Förgun á ösku 

90513500-1 Meðhöndlun og förgun mengaðra vökva 

90513600-2 Fjarlæging eðju 

90513700-3 Flutningur eðju 

90513800-4 Meðhöndlun eðju 

90513900-5 Förgun eðju 

90514000-3 Endurvinnsluþjónusta sorps 

90520000-8 Þjónusta vegna geislavirks, eitraðs, læknisfræðilegs og hættulegs úrgangs 

90521000-5 Hreinsun geislavirks úrgangs 

90521100-6 Söfnun geislavirks úrgangs 

90521200-7 Geymsla geislavirks úrgangs 

90521300-8 Förgun geislavirks úrgangs 

90521400-9 Flutningur geislavirks úrgangs 

90521410-2 Flutningur lítt geislavirks kjarnorkuúrgangs 

90521420-5 Flutningur meðalgeislavirks kjarnorkuúrgangs 

90521500-0 Pökkun geislavirks úrgangs 

90521510-3 Pökkun lítt geislavirks kjarnorkuúrgangs 

90521520-6 Pökkun meðalgeislavirks kjarnorkuúrgangs 

90522000-2 Þjónusta tengd menguðum jarðvegi 

90522100-3 Fjarlæging á menguðum jarðvegi 

90522200-4 Förgun mengaðs jarðvegs 

90522300-5 Meðhöndlun mengaðs jarðvegs 

90522400-6 Hreinsun og meðhöndlun jarðvegs 

90523000-9 Förgun á eitruðum úrgangi að undanskildum geislavirkum úrgangi og menguðum jarðvegi 

90523100-0 Förgun á vopnum og skotfærum 

90523200-1 Sprengjueyðing 

90523300-2 Hreinsiþjónusta jarðsprengna 

90524000-6 Meðhöndlun sóttnæms úrgangs frá sjúkrastofnunum 

90524100-7 Söfnun sóttnæms sjúkrahússúrgangs 

90524200-8 Förgun sóttnæms sjúkrahússúrgangs 

90524300-9 Fjarlæging lífræns úrgangs 

90524400-0 Söfnun, flutningur og förgun úrgangs frá sjúkrahúsum 

90530000-1 Rekstur sorpmóttökustöðvar 

90531000-8 Stjórnun urðunarstaða 

90532000-5 Stjórnun kolabingja 
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90533000-2 Stjórnun sorphauga 

90600000-3 Þjónusta hreinsunardeilda í þéttbýli eða dreifbýli og tengd þjónusta 

90610000-6 Gatnahreinsunar- og sópunarþjónusta 

90611000-3 Gatnahreinsun 

90612000-0 Götusópun 

90620000-9 Snjómokstur 

90630000-2 Hálkueyðing 

90640000-5 Niðurfallshreinsun og -tæming 

90641000-2 Niðurfallshreinsun 

90642000-9 Niðurfallstæming 

90650000-8 Fjarlæging asbests 

90660000-1 Fjarlæging blýs 

90670000-4 Sótthreinsun og eyðing meindýra í þéttbýli eða dreifbýli 

90680000-7 Hreinsun á fjörum 

90690000-0 Fjarlæging veggjakrots 

90700000-4 Umhverfisþjónusta 

90710000-7 Umhverfisstjórnun 

90711000-4 Mat á umhverfisáhrifum vegna annars en byggingastarfsemi 

90711100-5 Áhættu- eða hættumat vegna annars en byggingastarfsemi 

90711200-6 Umhverfisstaðlar vegna annars en byggingastarfsemi 

90711300-7 Greining umhverfisvísa vegna annars en byggingastarfsemi 

90711400-8 Þjónusta við mat á umhverfisáhrifum vegna annars en byggingastarfsemi 

90711500-9 Umhverfisvöktun vegna annars en byggingastarfsemi 

90712000-1 Umhverfisáætlanir 

90712100-2 Þróun umhverfisáætlana borga 

90712200-3 Áætlanagerð skógarverndunar 

90712300-4 Áætlanagerð sjávarverndunar 

90712400-5 Skipulagsþjónusta stýringar eða verndunar náttúruauðlinda 

90712500-6 Bygging eða áætlun umhverfisbúnaðar 

90713000-8 Ráðgjafarþjónusta vegna umhverfismála 

90713100-9 Ráðgjafarþjónusta vegna vatnsveitu og skólps vegna annars en byggingaframkvæmda 

90714000-5 Umhverfisúttektir 

90714100-6 Upplýsingakerfi vegna umhverfismála 

90714200-7 Umhverfisúttektarþjónusta fyrirtækja 

90714300-8 Umhverfisúttektarþjónusta innan atvinnugreina 

90714400-9 Umhverfisúttektarþjónusta sérstakrar starfsemi 

90714500-0 Þjónusta við eftirlit umhverfisgæða 

90714600-1 Þjónusta við eftirlit umhverfisöryggis 

90715000-2 Mengunarrannsóknir 

90715100-3 Rannsóknir efna- og olíumengunar 

90715110-6 Rannsóknir á gasveitu 

90715120-9 Rannsóknir á úrgangsstað efnaverksmiðja eða olíuhreinsunarstöðva 

90715200-4 Aðrar mengunarrannsóknir 
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90715210-7 Rannsóknir á olíugeymslustöð eða birgðastöð 

90715220-0 Rannsókn á iðnaðarstað 

90715230-3 Rannsóknir á úrgangsstað iðnaðar 

90715240-6 Rannsóknir á timburhreinsistöð 

90715250-9 Rannsóknir á þurrhreinsunarstað plantna 

90715260-2 Rannsóknir á málmsteypustað 

90715270-5 Rannsóknir á endurvinnslustöð plantna 

90715280-8 Rannsóknir á matvælavinnslustöð 

90720000-0 Umhverfisvernd 

90721000-7 Þjónusta vegna umhverfisöryggis 

90721100-8 Verndarþjónusta landslags 

90721200-9 Verndarþjónusta ósons 

90721300-0 Verndarþjónusta matvæla- eða fóðurmengunar 

90721400-1 Verndarþjónusta erfðafræðilegra aðfanga 

90721500-2 Verndarþjónusta eiturefna 

90721600-3 Geislavarnaþjónusta 

90721700-4 Verndarþjónusta tegunda í hættu 

90721800-5 Verndarþjónusta gegn náttúruhættu eða náttúruhamförum 

90722000-4 Umhverfisendurreisn 

90722100-5 Endurreisn iðnaðarsvæðis 

90722200-6 Hreinsunarþjónusta á sviði umhverfismála 

90722300-7 Þjónusta vegna nýræktunar lands 

90730000-3 Leit, vöktun og endurreisn vegna mengunar 

90731000-0 Þjónusta tengd loftmengun 

90731100-1 Stjórnun loftgæða 

90731200-2 Stýring eða þjónusta við eftirlit loftmengunar yfir landamæri 

90731210-5 Kaup útblástursheimilda koltvísýrings 

90731300-3 Verndarþjónusta vegna loftmengunar 

90731400-4 Vöktunar- eða mælingaþjónusta vegna loftmengunar 

90731500-5 Þjónusta vegna uppgötvunar eitraðra lofttegunda 

90731600-6 Metanvöktun 

90731700-7 Þjónusta við vöktun koltvísýrings 

90731800-8 Vöktun agna í lofti 

90731900-9 Þjónusta við vöktun ósoneyðingar 

90732000-7 Þjónusta tengd jarðvegsmengun 

90732100-8 Verndarþjónusta vegna jarðvegsmengunar 

90732200-9 Þjónusta við brottflutning mengaðs jarðvegs 

90732300-0 Meðhöndlun eða hreinsun mengaðs jarðvegs 

90732400-1 Ráðgjafarþjónusta vegna jarðvegsmengunar 

90732500-2 Kortlagning jarðvegsmengunar 

90732600-3 Mæling eða vöktun jarðvegsmengunar 

90732700-4 Mengunarmat lífræns áburðar 

90732800-5 Mat varnarefnamengunar 
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90732900-6 Mengunarmat nítrata og fosfata 

90732910-9 Mengunarmat nítrata 

90732920-2 Mengunarmat fosfata 

90733000-4 Þjónusta tengd vatnsmengun 

90733100-5 Vöktunar- eða eftirlitsþjónusta mengunar yfirborðsvatns 

90733200-6 Endurnýjunarþjónusta vegna mengunar yfirborðsvatns 

90733300-7 Verndarþjónusta vegna mengunar yfirborðsvatns 

90733400-8 Hreinsun yfirborðsvatns 

90733500-9 Framræsluþjónusta vegna mengunar yfirborðsvatns 

90733600-0 Stýring eða þjónusta við eftirlit vatnsmengunar yfir landamæri 

90733700-1 Vöktunar- eða eftirlitsþjónusta mengunar grunnvatns 

90733800-2 Framræsluþjónusta vegna mengunar grunnvatns 

90733900-3 Meðhöndlun eða hreinsun vegna mengunar grunnvatns 

90740000-6 Leit, vöktun og endurnýjunarþjónusta vegna mengunarvalda 

90741000-3 Þjónusta tengd olíumengun 

90741100-4 Vöktunarþjónusta vegna olíuleka 

90741200-5 Þjónusta við eftirlit vegna olíuleka 

90741300-6 Endurnýjunarþjónusta vegna olíuleka 

90742000-0 Þjónusta tengd hávaðamengun 

90742100-1 Þjónusta við eftirlit hávaða 

90742200-2 Verndarþjónusta vegna hávaðamengunar 

90742300-3 Vöktunarþjónusta vegna hávaðamengunar 

90742400-4 Ráðgjafarþjónusta vegna hávaðamengunar 

90743000-7 Þjónusta í tengslum við eiturefnamengun 

90743100-8 Vöktunarþjónusta eiturefna 

90743200-9 Endurnýjunarþjónusta eiturefna 

90900000-6 Hreinsunar- og hreinlætisþjónusta 

90910000-9 Hreingerningaþjónusta 

90911000-6 Húsnæðis-, bygginga- og gluggaþvottaþjónusta 

90911100-7 Ræstingar á vistarverum 

90911200-8 Ræstingar í byggingum 

90911300-9 Gluggaþvottur 

90912000-3 Sandblástur rörlaga hluta 

90913000-0 Þrif á geymum og tönkum 

90913100-1 Þrif á tönkum 

90913200-2 Þrif á geymum 

90914000-7 Hreinsun bifreiðastæða 

90915000-4 Hreinsun ofna og reykháfa 

90916000-1 Þrif á símabúnaði 

90917000-8 Þrif á flutningatækjum 

90918000-5 Þrif á sorpílátum 

90919000-2 Hreingerningaþjónusta skrifstofa, skóla og skrifstofubúnaðar 

90919100-3 Þrif á skrifstofubúnaði 
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90919200-4 Ræstingar á skrifstofum 

90919300-5 Ræstingar í skólum 

90920000-2 Þjónusta við hreingerningar starfsstöðva 

90921000-9 Sótthreinsunarþjónusta og eyðing meindýra 

90922000-6 Meinverueyðing 

90923000-3 Rottueyðing 

90924000-0 Svæling 

92000000-1 Þjónusta tengd tómstundastarfi, menningariðju og íþróttastarfi 

92100000-2 Þjónusta tengd kvikmyndum og myndböndum 

92110000-5 Gerð kvikmynda og myndbanda og tengd þjónusta 

92111000-2 Framleiðsla kvikmynda og myndbanda 

92111100-3 Framleiðsla á kennslumyndum og -myndböndum 

92111200-4 Framleiðsla auglýsinga-, áróðurs-, og fræðslumynda og -myndbanda 

92111210-7 Framleiðsla auglýsingamynda 

92111220-0 Framleiðsla auglýsingamyndbanda 

92111230-3 Framleiðsla áróðursmynda 

92111240-6 Framleiðsla áróðursmyndbanda 

92111250-9 Framleiðsla fræðslumynda 

92111260-2 Framleiðsla fræðslumyndbanda 

92111300-5 Framleiðsla afþreyingarmynda og -myndbanda 

92111310-8 Framleiðsla afþreyingarmynda 

92111320-1 Framleiðsla afþreyingarmyndbanda 

92112000-9 Þjónusta tengd framleiðslu kvikmynda og myndbanda 

92120000-8 Dreifing kvikmynda eða myndbanda 

92121000-5 Dreifing myndbanda 

92122000-2 Dreifing kvikmynda 

92130000-1 Kvikmyndasýningar 

92140000-4 Sýningar á myndböndum 

92200000-3 (2) Starfsemi útvarps- og sjónvarpsstöðva 

92210000-6 (2) Starfsemi útvarpsstöðva 

92211000-3 (2) Þjónusta við útvarpsþætti 

92213000-7 Þjónusta við smærri fjarskiptakerfi 

92214000-4 Þjónusta við upptökuver eða búnað útvarps 

92215000-1 GMRS talstöðvaþjónusta 

92216000-8 FRS talstöðvaþjónusta 

92217000-5 GMRS talstöðvaþjónusta/FRS talstöðvaþjónusta 

92220000-9 (2) Starfsemi sjónvarpsstöðva 

92221000-6 (2) Framleiðsla sjónvarpsefnis 

92222000-3 Þjónusta við lokað sjónvarpskerfi (CCTV) 

92224000-7 Stafrænt sjónvarp 

92225000-4 Gagnvirkt sjónvarp 

92225100-7 Kvikmyndapöntunarþjónusta 

92226000-1 Dagskrárstjórn sjónvarps 
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92230000-2 Útvarps- og sjónvarpsþjónusta um kapalkerfi 

92231000-9 Alþjóðleg tvíhliða þjónusta og alþjóðlega leigðar einkalínur 

92232000-6 Kapalsjónvarp 

92300000-4 Þjónusta á sviði skemmtanaiðnaðar 

92310000-7 Sköpun og túlkun lista og bókmennta 

92311000-4 Listaverk 

92312000-1 Þjónusta listamanna 

92312100-2 Þjónusta í tengslum við uppfærslur leikhópa, sönghópa, smærri og stærri hljómsveita 

92312110-5 Þjónusta í tengslum við uppfærslur leikhópa 

92312120-8 Þjónusta sönghópa 

92312130-1 Þjónusta smærri hljómsveita 

92312140-4 Þjónusta stærri hljómsveita 

92312200-3 Þjónusta höfunda, tónskálda, myndhöggvara, skemmtikrafta og annarra listamanna 

92312210-6 Þjónusta rithöfunda 

92312211-3 Rithöfundamiðlun 

92312212-0 Þjónusta er tengist samningu þjálfunarhandbóka 

92312213-7 Þjónusta höfunda um tæknileg efni 

92312220-9 Þjónusta tónskálda 

92312230-2 Þjónusta myndhöggvara 

92312240-5 Þjónusta skemmtikrafta 

92312250-8 Þjónusta einstakra listamanna 

92312251-5 Þjónusta plötusnúða 

92320000-0 Rekstur húsnæðis og aðstöðu fyrir menningarstarfsemi 

92330000-3 Þjónusta í tengslum við útivistarsvæði 

92331000-0 Rekstur skemmtigarða 

92331100-1 Rekstur sýningasvæða 

92331200-2 Rekstur skemmtigarða 

92331210-5 Þjónusta í tengslum við teiknimyndagerð barna 

92332000-7 Þjónusta á baðströndum 

92340000-6 Þjónusta tengd dansi og skemmtiatriðum 

92341000-3 Fjölleikahús 

92342000-0 Danskennsla 

92342100-1 Kennsla í samkvæmisdönsum 

92342200-2 Kennsla í diskódönsum 

92350000-9 Þjónusta tengd fjárhættu- og veðmálastarfsemi 

92351000-6 Fjárhættustarfsemi 

92351100-7 Rekstur happdrætta 

92351200-8 Rekstur spilavíta 

92352000-3 Veðmálastarfsemi 

92352100-4 Rekstur veðmálsvéla 

92352200-5 Þjónusta veðmangara 

92360000-2 Flugeldasýningar 

92370000-5 Hljóðtæknimaður 
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92400000-5 Fréttastofuþjónusta 

92500000-6 Þjónusta bókasafna, skjalasafna, safna og önnur menningarstarfsemi 

92510000-9 Þjónusta bóka- og skjalasafna 

92511000-6 Þjónusta bókasafna 

92512000-3 Þjónusta skjalasafna 

92512100-4 Förgunarþjónusta skjalasafna 

92520000-2 Þjónusta safna og varðveisla sögulegra staða og bygginga 

92521000-9 Þjónusta safna 

92521100-0 Sýningaþjónusta safna 

92521200-1 Varðveisla sýningargripa og sýnishorna 

92521210-4 Varðveisla sýningargripa 

92521220-7 Varðveisla sýnishorna 

92522000-6 Varðveisla sögulegra staða og bygginga 

92522100-7 Varðveisla sögulegra staða 

92522200-8 Varðveisla sögulegra bygginga 

92530000-5 Rekstur grasagarða, dýragarða og náttúruverndarsvæða 

92531000-2 Rekstur grasagarða 

92532000-9 Rekstur dýragarða 

92533000-6 Rekstur náttúruverndarsvæða 

92534000-3 Varðveisla náttúruverndarsvæða 

92600000-7 Íþróttastarfsemi 

92610000-0 Rekstur íþróttamannvirkja 

92620000-3 Þjónusta tengd íþróttum 

92621000-0 Kynning íþróttaviðburða 

92622000-7 Skipulagning íþróttaviðburða 

92700000-8 Þjónusta við Netkaffihús 

98000000-3 Önnur samfélagsþjónusta, félagsleg og persónuleg þjónusta 

98100000-4 Þjónusta félagasamtaka 

98110000-7 Þjónusta samtaka atvinnuveganna, fagfélaga og samtaka sérfræðinga 

98111000-4 Þjónusta samtaka í atvinnulífinu 

98112000-1 Starfsemi fagfélaga 

98113000-8 Þjónusta samtaka sérfræðinga 

98113100-9 Öryggisþjónusta, tengd kjarnorku 

98120000-0 Þjónusta stéttarfélaga 

98130000-3 Ýmis þjónusta félaga og samtaka 

98131000-0 Þjónusta trúfélaga 

98132000-7 Starfsemi stjórnmálasamtaka 

98133000-4 Þjónusta félagasamtaka 

98133100-5 Þjónusta félaga er vinna að almannaheill og bættu þjóðfélagi 

98133110-8 Þjónusta ungliðahreyfinga 

98200000-5 Ráðgjafarþjónusta vegna jafnra tækifæra 

98300000-6 Ýmis konar þjónusta 

98310000-9 Þjónusta þvottahúsa og efnalauga 
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98311000-6 Þvottur sóttur heim 

98311100-7 Stjórnun þvottahúsa 

98311200-8 Rekstur þvottahúsa 

98312000-3 Hreinsun textílefna 

98312100-4 Gegndreyping textílefna 

98313000-0 Hreinsun loðfelda 

98314000-7 Litun 

98315000-4 Pressun 

98316000-1 Leysilitun 

98320000-2 Hárgreiðslu- og fegrunarþjónusta 

98321000-9 Hárgreiðsluþjónusta 

98321100-0 Hárskeraþjónusta 

98322000-6 Fegrunarþjónusta 

98322100-7 Snyrtistofuþjónusta, hand- og fótsnyrting 

98322110-0 Snyrting 

98322120-3 Handsnyrting 

98322130-6 Fótsnyrting 

98322140-9 Förðunarþjónusta 

98330000-5 Heilsuræktarþjónusta 

98331000-2 Þjónusta tyrkneskra baðhúsa 

98332000-9 Þjónusta hressingarhæla 

98333000-6 Nuddþjónusta 

98334000-3 Vellíðunarþjónusta 

98336000-7 Þjálfun, æfingar eða þolfimi 

98340000-8 Gisti- og skrifstofuþjónusta 

98341000-5 Gistiþjónusta 

98341100-6 Rekstur gistiaðstöðu 

98341110-9 Heimilishald 

98341120-2 Þjónusta burðarmanna 

98341130-5 Umsjón með húseignum 

98341140-8 Húsvarðaþjónusta 

98342000-2 Þjónusta í tengslum við vinnuumhverfi 

98350000-1 Þjónusta endurvinnslu- eða söfnunarstöðva 

98351000-8 Rekstur bifreiðastæða 

98351100-9 Þjónusta tengd bifreiðastæðum 

98351110-2 Stöðumæla- og bílastæðavarsla 

98360000-4 Þjónusta tengd sjávarútvegi og siglingum 

98361000-1 Haf- og vatnarannsóknir 

98362000-8 Hafnarstjórn 

98362100-9 Stoðþjónusta fyrir flotastöðvar 

98363000-5 Köfun 

98370000-7 Útfarir og tengd þjónusta 

98371000-4 Útfararþjónusta 
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CPV-kóði Lýsing 

98371100-5 Þjónusta kirkjugarða og líkbrennslna 

98371110-8 Kirkjugarðar 

98371111-5 Viðhald kirkjugarða 

98371120-1 Líkbrennsla 

98371200-6 Þjónusta útfararstjóra 

98380000-0 Hundaskýlisþjónusta 

98390000-3 Önnur þjónusta 

98391000-0 Ónýtingarþjónusta 

98392000-7 Þjónusta við flutning 

98393000-4 Klæðskeraþjónusta 

98394000-1 Bólstrunarþjónusta 

98395000-8 Þjónusta lásasmiða 

98396000-5 Hljóðfærastillingaþjónusta 

98500000-8 Einkaheimili með launuðu starfsfólki 

98510000-1 Þjónusta verslunar- og iðnverkafólks 

98511000-8 Þjónusta verslunarfólks 

98512000-5 Þjónusta iðnverkafólks 

98513000-2 Starfsmannamiðlun fyrir heimili 

98513100-3 Þjónusta afleysingafólks fyrir heimili 

98513200-4 Þjónusta skrifstofufólks fyrir heimili 

98513300-5 Fólk í tímabundnu starfi fyrir heimili 

98513310-8 Heimahlynning 

98514000-9 Heimilishjálp 

98900000-2 Starfsemi alþjóðlegra stofnana og samtaka með úrlendisrétt 

98910000-5 Þjónusta sem alþjóðastofnanir og samtök sinna sérstaklega 

(1) Tilskipun 2004/18/EB: að undanskildum flutningum með járnbrautum sem falla undir 18. grein bráðabirgðaaðalvöruflokkunarinnar (CPC 
prov.). Tilskipun 2004/17/EB: að undanskildum flutningum með járnbrautum sem falla undir 18. grein bráðabirgðaaðalvöruflokkunar-
innar (CPC prov.). 

(2) Tilskipun 2004/18/EB: að undanskildum samningum um kaup, þróun, framleiðslu eða samframleiðslu á dagskrárefni af hálfu 
útvarpsrekenda og samningum um útsendingartíma. 

(3) Tilskipun 2004/18/EB: að undanskildum samningum um fjármálaþjónustu í tengslum við útgáfu, sölu, kaup eða framsal verðbréfa eða 
annarra fjármálagerninga og þjónustu seðlabanka. Kaup eða leiga lands, bygginga eða annarra fasteigna, óháð fjármögnunarleiðum, eða 
rétt til þeirra eru einnig undanskilin; tilskipun þessi gildir þó um samninga um fjármálaþjónustu, í hvaða formi sem er, sem eru gerðir 
fyrir, eftir eða samhliða samningi um kaup eða leigu. 
Tilskipun 2004/17/EB: að undanskildum samningum, sem tengjast útgáfu, kaupum, sölu eða framsali verðbréfa eða annarra 
fjármálagerninga. Kaup eða leiga lands, bygginga eða annarra fasteigna, óháð fjármögnunarleiðum, eða rétt til þeirra eru einnig 
undanskilin; tilskipun þessi gildir þó um samninga um fjármálaþjónustu, í hvaða formi sem er, sem eru gerðir fyrir, eftir eða samhliða 
samningi um kaup eða leigu. 

(4) Tilskipun 2004/18/EB: að undanskilinni annarri rannsóknar- og þróunarþjónustu en þeirri sem er eingöngu til hagsbóta fyrir 
samningsyfirvöld í eigin starfsemi þeirra, að því tilskildu að þjónustan, sem er veitt, sé að öllu leyti launuð af samningsyfirvaldinu.  
Tilskipun 2004/17/EB: að undanskilinni annarri rannsóknar- og þróunarþjónustu en þeirri sem er eingöngu til hagsbóta fyrir 
samningsstofnunina í eigin starfsemi hennar, að því tilskildu að þjónustan, sem er veitt, sé að öllu leyti launuð af samningsstofnuninni. 

(5) Tilskipun 2004/18/ESB: að undanskildum starfssamningum. 
Tilskipun 2004/17/ESB: að undanskildum starfssamningum. 

(6) Tilskipun 2004/18/ESB: að undanskildum starfssamningum. 
Tilskipun 2004/17/ESB: að undanskildum starfssamningum. 
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VIÐBÓTARORÐASAFN 
 
 

Þáttur A: efni 
 

Hópur A: málmar og málmblöndur 
 

 

AA01-1 Málmar 

AA02-4 Ál 

AA03-7 Brons 

AA04-0 Kopar 

AA05-3 Járn 

AA06-6 Blý 

AA07-9 Nikkel 

AA08-2 Tin 

AA09-5 Sink 

AA10-8 Málmblendi 

AA11-1 Stál 

AA12-4 Kolstál 

AA13-7 Vanadíum 

AA14-0 Króm 

AA15-3 Mangan 

AA16-6 Kóbalt 

AA17-9 Yttríum 

AA18-2 Sirkon 

AA19-5 Mólýbden 

AA20-8 Teknetín 

AA21-1 Rúteníum 

AA22-4 Rodíum 

AA23-7 Kadmíum 

AA24-0 Lútetíum 

AA25-3 Hafníum 

AA26-6 Tantal 

AA27-9 Volfram 

AA28-2 Iridíum 

AA29-5 Gallíum 

AA30-8 Indíum 

AA31-1 Þallíum 

AA32-4 Baríum 

AA33-7 Sesíum 

AA34-0 Strontíum 

AA35-3 Rubidíum 

AA36-6 Kalsíum 

AA37-9 Kalíum 

AA38-2 Natríum 

AA39-5 Litíum 

AA40-8 Níóbíum 

AA41-1 Osmíum 
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AA42-4 Reníum 

AA43-7 Palladíum 

AA44-0 Messing 

AA45-3 Gull 

AA46-6 Silfur 

AA47-9 Platína 

AA48-2 Magnesíum 

 
 

Hópur B: ekki málmar 
 

AB02-5 Keramík 

AB03-8 Postulín eða keramík 

AB04-1 Leir 

AB05-4 Steinsteypa 

AB06-7 Plast 

AB07-0 Pólyester 

AB08-3 Pólýeten (Pólýetýlen) 

AB09-6 Pólýstýren 

AB11-2 Pólývínylklóríð 

AB12-5 Gúmmí 

AB13-8 Viður 

AB14-1 Viður barrtrjáa 

AB15-4 Hitabeltisviður 

AB16-7 Bambus 

AB17-0 Korkur 

AB18-3 Pappír 

AB19-6 Leður 

AB20-9 Trefjagler 

AB21-2 Gler 

AB22-5 Glerhylki 

AB23-8 Glerhlutar 

AB24-1 Textílefni 

AB25-4 Tilbúið/Gervi- 

AB26-7 Smíðatimbur 

AB27-0 Grjót 

AB28-3 Marmari 

AB29-6 Eðalsteinar 

AB30-9 Ull 

AB31-2 Silki 

AB32-5 Hör 

AB33-8 Baðmull 

AB34-1 Terassó 

AB35-4 Granít 

AB36-7 Flögusteinn 

AB37-0 Kolefni 
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Hluti B: form, lögun, umbúðir og gerð 
 

Hópur A: form 
 

BA01-2 Lifandi 

BA02-5 Náttúrulegt 

BA03-8 Gervi- 

BA04-1 Ferskur 

BA05-4 Kalt 

BA06-7 Heitt 

BA07-0 Vökvi 

BA08-3 Fast 

BA09-6 Gas 

BA10-9 Hrár 

BA11-2 Þurrt 

BA12-5 Hart 

BA13-8 Mjúkt 

BA14-1 Ryk/duft 

BA15-4 Leifar 

BA16-7 Flögur 

BA17-0 Krár 

BA18-3 Aska 

BA19-6 Völur 

BA20-9 Hleifar 

BA22-5 Stangir 

BA23-8 Óunnið 

BA24-1 Fryst 

BA25-4 Djúpfryst 

BA26-7 Samanbrotið 

BA27-0 Mótað 

BA28-3 Frostþurrkað 

BA29-6 Flatvalsað 

BA30-9 Þurrkað 

BA31-2 Rifið 

BA32-5 Þykkt 

BA33-8 Kælt 

BA34-1 Húðað 

BA35-4 Galvanhúðað 

BA36-7 Kornað 

BA37-0 Heitvalsað 

BA38-3 Glerjað 

BA39-6 Lagskipt 

BA40-9 Fljótandi 

BA41-2 Súlfað 

BA42-5 Soðið 

BA43-8 Tilreitt 

BA44-1 Fínmulið 

BA45-4 Hreinsað 
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BA46-7 Endurbrætt 

BA47-0 Óunnið 

BA48-3 Unnið 

BA49-6 Ekki fljótandi 

BA50-9 Óhreinsað 

BA51-2 Hálfunnið 

BA52-5 Unnið 

BA53-8 Hálfunnið 

BA54-1 Lausn 

 

Hópur B: form 

BB01-3 Ekki pípulaga 

BB02-6 Pípulaga 

BB03-9 Hringlaga 

BB04-2 Rétthyrnt 

BB05-5 Ferningslaga 

BB06-8 Þríhyrningur 

BB07-1 Trapísulaga 

 

Hópur C: pökkun og gerð 

BC01-4 Með málmkörmum 

BC02-7 Með plastkörmum 

BC03-0 Með viðarkörmum 

BC04-3 Gullhúðað 

BC05-6 Platínuhúðað 

BC06-9 Silfurhúðað 

BC07-2 Stálgrind 

BC08-5 Spónn 

BC09-8 Ekki steypt 

BC10-1 Bólstrað 

BC11-4 Prentað 

BC12-7 Litað 

BC13-0 Gegndreypt 

BC14-3 Forsmíðað 

BC15-6 Plasthúðað 

BC16-9 Í pokum 

BC17-2 Í blokkum 

BC18-5 Í plötum 

BC19-8 Í saltlegi 

BC20-1 Í lausri vigt 

BC21-4 Í fernum 

BC22-7 Í hylkjum 

BC23-0 Kjöt í stykkjum 

BC24-3 Grófbrytjað 
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BC25-6 Í framleiðslulotum 

BC26-9 Í olíu 

BC27-2 Í pökkum 

BC28-5 Í litlum pokum 

BC29-8 Í rísum 

BC30-1 Í stöngum 

BC31-4 Í rúllum 

BC32-7 Í smápokum 

BC33-0 Í sekkjum 

BC34-3 Í örkum 

BC35-6 Í sneiðum 

BC36-9 Í lausn 

BC37-2 Í ræmum 

BC38-5 Í vatni 

BC39-8 Bragðbætt 

BC40-1 Mótað gler 

BC41-4 Niðursoðið í dósir 

BC42-7 Sett á flöskur 

BC43-0 Í lofttæmdum umbúðum 

BC44-3 Forsoðið 

BC45-6 Endurunnið 

BC46-9 Dauðhreinsað 

BC48-5 Hert 

 

Hluti C: efni/vörur með sérstaka eiginleika og starfrækslu 

Hópur A: efni/vörur með sérstaka eiginleika 

CA01-3 Vatnsþétt 

CA02-6 Vindþétt 

CA03-9 Skothelt 

CA04-2 Eldtraust 

CA05-5 Ryðfrítt 

CA06-8 Þenjanlegt 

CA07-1 Einangrað 

CA08-4 Óeinangrað 

CA09-7 Eldfast 

CA10-0 Ekki eldfast 

CA11-3 Styrkt 

CA12-6 Vírað 

CA13-9 Olíu-íseygt 

CA14-2 Sjálflímandi 

CA15-5 Deigt/teygjanlegt 

CA16-8 Segul- 

CA17-1 Umhverfisvænt 

CA18-4 Ekki erfðabreyttar lífverur 

CA19-7 Ekki hormónar 

 



Nr. 64/808  18.11.2010 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

 

CA20-0 Ekki varnarefni 

CA21-3 Ekki asbest 

CA22-6 Ekki klórflúrkolefni 

CA23-9 Ekki óson 

CA24-2 Ekki pólývínylklóríð 

CA25-5 Blandað 

CA26-8 Ekki vetniskolefni 

CA27-1 Ekki NOx 

CA28-4 Ekki CO 

CA29-7 Ekki CO2 

CA30-0 Ekki brennisteinn 

CA31-3 Euro 0 (eldsneyti) 

CA32-6 Euro 1 (eldsneyti) 

CA33-9 Euro 2 (eldsneyti) 

CA34-2 Euro 3 (eldsneyti) 

CA35-5 Euro 4 (eldsneyti) 

CA36-8 Euro 5 (eldsneyti) 

CA37-1 Liðskipt 

CA38-4 Langur endingartími 

CA39-7 Létt 

CA40-0 Til hafsiglinga 

CA41-3 Hálf-sökkvanlegt 

CA42-6 Sökkvanlegt 

CA43-9 Stafrænt 

CA44-2 Færanlegt/ferða-/far- 

CA45-5 Mikil upplausn 

CA46-8 Hágæða- 

CA47-1 Fjölverkavinnsla 

CA48-4 Fjölnotenda- 

CA49-7 Uppfæranlegt 

CA50-0 Einnota 

CA51-3 Endurhlaðanlegt 

CA52-6 Brunaþolið/eldþolið 

CA53-9 Logavarnarefni 

CA54-2 Hitaþolið 

CA55-5 Dauðhreinsað 

CA56-8 Ódauðhreinsað 

CA57-1 Umhverfismerkt 

CA58-4 Ekki litgjafar 

CA59-7 Ekki varnarefni 

CA60-0 Þrívítt 

CA61-3 Flytjanlegt 

CA62-6 Lífrænt 

CA63-9 Ræktaðir 

CA64-2 Villtir 

CA65-5 Alinn 

CA66-8 Einnota 
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CA67-1 Endurnotanlegt 

CA68-4 Brynvarið 

CA69-7 Vinnuvistfræðilegt 

 

Hópur B: vinnumáti 

CB01-4 Rafhitað 

CB02-7 Fjarstýrt 

CB03-0 Háþrýsti- 

CB04-3 Háspennu- 

CB05-6 Lágþrýsti- 

CB06-9 Lágspennu- 

CB07-2 Meðalþrýstingur 

CB08-5 Fjórhjóladrif 

CB09-8 Dísilknúið 

CB10-1 Rafknúið 

CB11-4 Vatnsafl 

CB12-7 Kjarnorkuknúið 

CB13-0 Sólarknúið 

CB14-3 Bensínknúið 

CB15-6 Vélrænt 

CB16-9 Vélrænt og rafmagns- 

CB17-2 Sjálfknúið 

CB18-5 Sjálfvirkt 

CB19-8 Tölvutækt 

CB20-1 Tölvustutt 

CB21-4 Tölvu- 

CB22-7 Tölvustýrt 

CB23-0 Fjölgjörvavinnsla 

CB24-3 Samstillt 

CB25-6 Ósamstillt 

CB26-9 Hand- 

CB27-2 Samþætt 

CB28-5 Kynt með jarðefnaeldsneyti 

CB29-8 Kolakynt 

CB30-1 Gaskynt 

CB31-4 Olíukynt 

CB32-7 Kynt með viði 

CB33-0 Eins fasa 

CB34-3 Tveggja fasa 

CB35-6 Þriggja fasa 

CB36-9 Skyndi- 

CB37-2 Einfasa 

CB38-5 Sjálfstætt 

CB39-8 Órjúfanlegt 

CB40-1 Rjúfanlegt 
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CB41-4 Blendingsknúið 

CB42-7 Rafhlöðuknúið 

CB43-0 Lífdísilolíuknúið 

CB44-3 Vetnisknúið 

CB45-6 Etanólknúið 

CB46-9 Steinolíuknúið 

CB47-2 Gasknúið 

 

Hluti D: almennt, stjórnun 

Hópur A: almennar og stjórnunarlegar eigindir 

DA01-4 Alþjóðlegt 

DA02-7 Lands- 

DA03-0 Opinbert 

DA04-3 Einka- 

DA05-6 Notað 

DA06-9 Frum-/ Grunn-/Aðal- 

DA07-2 Auka 

DA08-5 Þriðja 

DA09-8 Rauntíma- 

DA10-1 Stig 

DA11-4 Skrifstofu- 

DA12-7 Innanhúss 

DA13-0 Utanhúss 

DA14-3 Færanlegt/Far- 

DA15-6 Til heimilisnota 

DA16-9 Ekki til nota á heimilum 

DA17-2 Alverk 

DA18-5 Neðanjarðar- 

DA19-8 Undir vatnsyfirborði 

DA20-1 Á staðnum 

DA21-4 Ofanjarðar 

DA22-7 Til almennra nota 

DA23-0 Til sérstakra nota 

DA24-3 Og skyldir munir 

DA25-6 Hefðbundið 

DA26-9 Stjórnun/rekstur 

DA27-2 Stjórnunarlegt 

DA28-5 Félagsþjónusta 

DA29-8 Félagsráðgjöf 

DA30-1 Ráðgjöf 

DA31-4 Dagvistun 

DA32-7 Fjölskylduáætlun 

DA33-0 Endurhæfing 

DA34-3 Leiðbeiningar 

DA35-6 Úr vinnuherbergi 
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DA36-9 Náttúruauðlind 

DA37-2 Endurvinnsla 

DA38-5 Hreinsun 

DA39-8 Mengunarleit 

DA40-1 Gæðastjórnun 

DA41-4 Meðhöndlun 

DA42-7 Þ.m.t. uppsetning 

DA43-0 Fjölnota 

DA44-3 Varahlutir 

 

Hluti E: notendur/styrkþegar 

Hópur A: notendur eða styrkþegar 

EA01-5 Fyrir ungabörn 

EA02-8 Fyrir börn 

EA03-1 Fyrir unglinga 

EA04-4 Fyrir karla 

EA05-7 Fyrir aldraða einstaklinga 

EA06-0 Fyrir konur 

EA07-3 Fyrir þungaðar konur 

EA08-6 Fyrir atvinnulausa einstaklinga 

EA09-9 Fyrir heimilislausa 

EA10-2 Fyrir fíknilyfjanotanda 

EA11-5 Fyrir lífeyrisþega 

EA12-8 Fyrir/lagað að fötluðum 

EA13-1 Fyrir/lagað að líkamlega fötluðum 

EA14-4 Fyrir/lagað að lömuðum 

EA15-7 Fyrir/lagað að helftarlömuðum 

EA16-0 Fyrir/lagað að ferlömuðum 

EA17-3 Fyrir/lagað að þverlömuðum 

EA18-6 Fyrir/lagað að mállausum 

EA19-9 Fyrir/lagað að illa heyrandi 

EA20-2 Fyrir/lagað að heyrnarlausum/mállausum 

EA21-5 Fyrir/lagað að sjónskertum 

EA22-8 Fyrir/lagað að andlega fötluðum 

EA23-1 Fyrir farþega 

EA24-4 Fyrir tiltekinn hóp viðskiptavina 

EA25-7 Fyrir fanga 

EA26-0 Fyrir sjúklinga 

EA27-3 Fyrir sjúklinga, ekki neyðarástand 

EA28-6 Fyrir reglubundna farþega 

EA29-9 Fyrir manneskjur 

EA30-2 Fyrir dýr 
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Hluti F: tilnefnd notkun 

Hópur A: menntanotkun 

FA01-6 Til notkunar við fræðslustarfsemi 

FA02-9 Til notkunar á leikskólum 

FA03-2 Til notkunar í skólum 

FA04-5 Til notkunar við þjálfun 

 

Hópur B: öryggisnotkun 

FB01-7 Til notkunar í hernaðarlegum tilgangi 

FB02-0 Fyrir vopn og skotfæri 

FB03-3 Til notkunar í lögreglunni 

FB04-6 Til notkunar við slökkvistörf 

FB05-9 Til notkunar í fangelsum 

FB06-2 Fyrir björgunarstörf 

FB07-5 Fyrir neyðartilfelli 

FB08-8 Fyrir brunavarnir 

FB09-1 Fyrir öryggiskerfi 

FB10-4 Til kjarnorkuverndar 

FB11-7 Vegna geislunar 

FB12-0 Til hindrunar hryðjuverka 

FB13-3 Með hernaðarlýsingum 

 

Hópur C: úrgangsnotkun 

FC01-8 Til förgunar úrgangs 

FC02-1 Fyrir úrgangsefni 

FC03-4 Vegna heimilisúrgangs 

 

Hópur D: árstíðanotkun 

FD01-9 Fyrir vor 

FD02-2 Fyrir sumar 

FD03-5 Fyrir haust 

FD04-8 Fyrir vetur 

FD05-1 Fyrir allar árstíðir 

 

Hópur E: póstnotkun 

FE01-0 Til umbúða um vörur 

FE02-3 Til notkunar í böggla 

FE03-6 Til notkunar á pósthúsum 
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Hópur F: til hreinsunar 

FF01-1 Til notkunar við hreinsun 

FF02-4 Til notkunar á dagvistarheimilum 

 

Hópur G: notkun á öðrum stað 

FG01-2 Vegna aðgangs 

FG02-5 Til notkunar á sýningum 

FG03-8 Til grafískrar notkunar 

FG04-1 Til hitunar 

FG05-4 Til notkunar í iðnaði 

FG06-7 Til notkunar við prentun 

FG07-0 Til notkunar í flotanum 

FG08-3 Til notkunar á skrifstofum 

FG09-6 Til notkunar innanhúss 

FG10-9 Til notkunar utanhúss 

FG11-2 Í vísindaskyni 

FG12-5 Vegna geymslu 

FG13-8 Til björgunar mannslífa 

FG14-1 Til tækninota 

FG15-4 Til notkunar við prófun 

FG16-7 Til notkunar í þéttbýli 

FG17-0 Til notkunar í landbúnaði 

FG18-3 Til notkunar í garðyrkju 

FG19-6 Fyrir útilegu 

FG20-9 Til notkunar í eldhúsum 

FG21-2 Til notkunar neðansjávar 

FG22-5 Fyrir snyrtivörur 

FG23-8 Fyrir ferðamál 

FG24-1 Til notkunar við listsýningar 

FG25-4 Fyrir byggingar eða hluti með sérstakt sögulegt eða byggingarsögulegt gildi 

 

Hluti G: umfang og stærð 

Hópur A: umfang og geta 

GA01-7 Sérstakrar þyngdar krafist 

GA02-0 Þyngdarmörk heildarþyngdar ökutækis 

GA03-3 Krafa um ákveðinn fjölda tonna á ári 

GA04-6 Krafa um ákveðna þyngd á ári 

GA05-9 Krafa um ákveðna hæð 

GA06-2 Krafa um ákveðna breidd 

GA07-5 Krafa um sérstaka þykkt 

GA08-8 Krafa um sérstaka lengd 

GA09-1 Krafa um sérstakt þvermál 

GA10-4 Krafa um sérstakt magn 
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GA11-7 Krafa um ákveðna lítra á ári 

GA12-0 Krafa um sérstaka stærð 

GA13-3 Krafa um sérstaka einingastærð 

GA14-6 Krafa um sérstaka afkastagetu 

GA15-9 Krafa um sérstakt ummál 

GA16-2 Krafa um sérstaka dýpt 

GA17-5 Krafa um sérstakar kílóvattstundir á ári 

GA18-8 Krafa um sérstakar megavattstundir á ári 

GA19-1 Á ári (pa) 

GA20-4 Sérstakt vélarafl 

GA21-7 Sérstakur þrýstingur 

GA22-0 Sérstakrar spennu krafist 

GA32-0 Sérstakra gráða á selsíus krafist 

GA33-3 Sérstakra gráða á fahrenheit krafist 

 

Hópur B: tíðni 

GB01-8 Daglega 

GB02-1 Vikulega 

GB03-4 Mánaðarlega 

GB04-7 Árlega 

 

Hópur C: aðrar upplýsingar 

GC01-9 Ekki umfram 

GC02-2 Umfram 

GC03-5 Hámark 

GC04-8 Lágmark 

GC05-1 Áfangi: 

GC06-4 Málgildi: 

GC07-7 Tilvísun: 

GC08-0 Svörunartími 

GC09-3 Herbergi: 

GC10-6 Umfang verks: 

GC11-9 Forskriftir: 

GC12-2 Aukalota: 

GC13-5 Gerð: 

GC14-8 Tegund högunar: 

GC15-1 Tegund samskiptareglna: 

GC16-4 Tegund staðla: 

GC17-7 Íbúðarhúsnæði: 

GC18-0 Lotur: 

GC19-3 Lota nr. 

GC20-6 Aðallota: 

GC21-9 Flatarmál: 

GC22-2 Tekið í notkun 

GC23-5 Lenging 
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GC24-8 Heild 

GC25-1 Fjöldi: 

GC26-4 Fjöldi rása: 

GC27-7 Fjöldi hluta: 

GC28-0 Fjöldi áfanga: 

GC29-3 Fjöldi sæta: 

GC30-6 Fjöldi samstæðna: 

GC31-9 Fjöldi eininga: 

GC32-2 Fjöldi notenda: 

GC33-5 Fjöldi arka: 

GC34-8 Fjöldi afrita: 

 

Hluti H: aukaeigindi fyrir matvæli, drykki og máltíðir 

Hópur A: eigindi fyrir matvæli, drykki og máltíðir 

HA01-8 Sjóða og kæla 

HA02-1 Sjóða og frysta 

HA03-4 Í samræmi við trúarlegar matarhefðir Gyðinga (Kosher) 

HA04-7 Án svínakjöts 

HA05-0 Án alkóhóls 

HA06-3 Máltíð fyrir sykursjúka 

HA07-6 Glútenlaus máltíð 

HA08-9 Máltíð rík af trefjum 

HA09-2 Máltíð snauð af hitaeiningum 

HA10-5 Máltíð snauð af kólesteróli/fitu 

HA11-8 Máltíð snauð af prótíni 

HA12-1 Máltíð með litlu púríninnihaldi 

HA13-4 Máltíð með litlu natríuminnihaldi 

HA14-7 Máltíð án laktósa 

HA15-0 Máltíð ætluð þeim sem hafa jarðhnetuofnæmi 

HA16-3 Máltíð ætluð grænmetisætum 

HA17-6 Máltíð grænmetisætna sem neyta eggja- og mjólkurafurða, en annars eingöngu jurtaafurða 

HA18-9 Trúarleg máltíð 

HA19-2 Í samræmi við trúarlegar matarhefðir múslima (Hallal) 

HA20-5 Skrokkur 

HA21-8 Forsteikt 

HA22-1 Í sýrópi 

HA23-4 Í tómatsósu 

HA24-7 Í eigin safa 

HA25-0 Ósaltað 

HA26-3 Saltað 

HA27-6 Soðinn 

HA28-9 Bakað 

HA29-2 Steikt 

HA30-5 Gufusoðið 

HA31-8 Þunn blanda 
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Hluti I: aukaeigindi fyrir byggingaframkvæmdir 

Hópur A: eigindi fyrir byggingaframkvæmdir 

IA01-9 Hönnun og smíði 

IA02-2 Hönnun og útfærsla 

IA03-5 Viðbygging 

IA04-8 Ytra 

IA05-1 Frágangsvinna 

IA06-4 Innbyggt 

IA07-7 Passar fyrir 

IA08-0 Hæðir 

IA09-3 Innra 

IA10-6 Nútímavæðing 

IA11-9 Breytingar 

IA13-5 Endursmíði 

IA14-8 Endurnýjun og viðbyggingar 

IA15-1 Umskiptingar 

IA16-4 Fjölhæða 

IA17-7 Á landi 

IA18-0 Yfirlagning 

IA19-3 Breyting 

IA20-6 Jöfnun 

IA21-9 Undan ströndum 

IA22-2 Grannskoðun 

IA23-5 Grannskoðun og viðgerðir 

IA24-8 Endurbætur 

IA25-1 Endurnýjun 

IA26-4 Fjarlæging 

IA27-7 Endurnýjun 

IA28-0 Styrking 

IA29-3 Holur 

IA30-6 Upplýst 

IA31-9 Endurbætur 

IA32-2 Torfæra 

IA33-5 Rusl 

IA34-8 Víkkun 

IA35-1 Skipting 

IA36-4 Fyrir byggingar 

IA37-7 Til einangrunar 

IA38-0 Til uppsetningar á vélbúnaði 

IA39-3 Fyrir hraðbrautir 

IA40-6 Endurnýjun 

IA41-9 Endurgerð 

IA42-2 Veggur 
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Hluti J: aukaeigindi fyrir tölvuvinnslu, upplýsingatækni eða miðlun 

Hópur A: eigindi fyrir tölvuvinnslu, upplýsingatækni eða miðlun 

JA01-1 Fyrir tölvuvélbúnað 

JA02-4 Fyrir tölvuhugbúnað 

JA03-7 Til notkunar í netkerfum 

JA04-0 Fyrir hönnun 

JA05-3 Skjáborð 

JA06-6 Fyrir þróun 

JA07-9 Beinlínutengt 

JA08-2 Uppfærsla 

JA09-5 Margmiðlun 

JA10-8 Fyrir Netið 

JA11-1 Fyrir heimanet 

JA12-4 Fyrir netkerfi 

JA13-7 Fyrir staðbundið net 

JA14-0 Fyrir víðnet 

JA15-3 Með leyfi 

JA16-6 Frítt leyfi 

JA17-9 Fyrir gögn 

JA18-2 Vegna yfirferðar 

JA19-5 Fyrir miðlara 

JA20-8 Vegna öryggisafritunar 

JA21-1 Vegna þróunar 

JA22-4 Vegna forritunar 

JA23-7 Vegna uppfærslu 

JA24-9 Breiðband 

 

Hluti K: aukaeigindi fyrir orku- og vatnsveitu 

Hópur A: eigindi fyrir orku- og vatnsveitu 

KA01-2 Til fjarhitunar 

KA02-5 Til framræslu 

KA03-8 Fyrir rafbúnað 

KA04-1 Fyrir raflagnir 

KA05-4 Til skólphreinsunar 

KA06-7 Fyrir gasiðnaðinn 

KA07-0 Fyrir olíuiðnaðinn 

KA08-3 Til geymslu á jarðgasi 

KA09-6 Til vatnshreinsunar 

KA10-9 Til notkunar í vatnsveitufyrirtækjum 

KA11-2 Fyrir vatnsþjónustufyrirtæki 

KA12-5 Fyrir raforkuframleiðslu 

KA13-8 Iðnaðardreifing 
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KA14-1 Skolp 

KA15-4 Gufa 

KA16-7 Fyrir orkuiðnaðinn 

 

Hluti L: læknisfræðileg og rannsóknarstofuleg aukaeigindi 

Hópur A: eigindi vegna lækninga og rannsóknarstofa 

LA01-3 Til deyfinga 

LA02-6 Til meðhöndlunar með gervinýra 

LA03-9 Vegna krufninga 

LA04-2 Til berkjuskoðunar 

LA05-5 Við brunasárum 

LA06-8 Til frumuhamlandi meðhöndlunar 

LA07-1 Til geislagreiningar 

LA08-4 Til notkunar í tengslum við mataræði/sérfæði 

LA09-7 Til sótthreinsunar 

LA10-0 Til notkunar í lyfjaverslunum 

LA11-3 Til notkunar innanæðar 

LA12-6 Til notkunar við kvenlækningar 

LA13-9 Til notkunar við blóðskilun 

LA14-2 Til notkunar í blóðaflfræðilegum tilgangi 

LA15-5 Til notkunar við hjartaskurðaðgerðir 

LA16-8 Til notkunar á sjúkrahúsum 

LA17-1 Til notkunar í tengslum við ónæmisfræði 

LA18-4 Til innrennslis 

LA19-7 Til inndælingar 

LA20-0 Til notkunar á gjörgæsludeildum 

LA21-3 Til notkunar á rannsóknarstofum 

LA22-6 Ætlað heilbrigðisstarfsfólki 

LA23-9 Til notkunar við læknisþjónustu 

LA24-2 Til notkunar við heilaæðamyndatöku 

LA25-5 Til notkunar við taugaskurðlækningar 

LA26-8 Ætlað hjúkrunarfólki 

LA27-1 Fyrir skurðstofur 

LA28-4 Til notkunar á skurðstofum 

LA29-7 Til notkunar við bæklunarskurðlækningar 

LA30-0 Til beinspengingar 

LA31-3 Til barnalækninga 

LA32-6 Til notkunar við aðra heilsugæslu en læknisþjónustu 

LA33-9 Til notkunar í meinafræðilegum tilgangi 

LA34-2 Til kviðskilunar 

LA35-5 Til notkunar við geðlækningar 

LA36-8 Til geislagreiningar 

LA37-1 Til geislaónæmismælinga 
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LA38-4 Til notkunar í geislaónæmisfræðilegum tilgangi 

LA39-7 Til geislalækninga 

LA40-0 Prófefni til geislameðferðar 

LA41-3 Til notkunar í sermifræðilegum tilgangi 

LA42-6 Til notkunar við skurðlækningar 

LA43-9 Til notkunar á blóðskilunardeild 

LA44-2 Til notkunar við læknismeðferð 

LA45-5 Til notkunar við lækningameðferð 

LA46-8 Til skilunar gegnum kviðarhol 

LA47-1 Til meðferðar við lágum líkamshita 

LA48-4 Til þvagfæralækninga 

LA49-7 Til notkunar á röntgendeild 

LA50-0 Fyrir hjartalækningar 

LA51-3 Vegna hjarta- og æðanotkunar 

LA52-6 Læknisfræðilegt 

LA53-9 Vegna notkunar eftir dauða 

LA54-2 Vegna notkunar við æðakerfi 

LA55-5 Vegna dýralækninga 

 

Hluti M: aukaeigindi vegna flutninga 

Hópur A: eigindi fyrir ákveðna tegund farartækja 

MA01-4 Fyrir loftför 

MA02-7 Ætlað áhöfnum loftfara 

MA03-0 Fyrir hópbifreiðir 

MA04-3 Fyrir bifreiðir 

MA05-6 Fyrir almenningsloftför 

MA06-9 Fyrir iðnaðarökutæki 

MA07-2 Fyrir vélknúin ökutæki 

MA08-5 Til notkunar á járnbrautum 

MA09-8 Til flutninga 

MA10-1 Til notkunar á flugvöllum 

MA11-4 Fyrir ökutæki 

MA12-7 Fyrir flutninga í þéttbýli 

MA13-0 Fyrir vatnaleiðir 

MA14-3 Fyrir báta 

 

Hópur B: sérkenni farartækja 

MB01-5 Stýri vinstra megin 

MB02-8 Stýri hægra megin 

MB03-1 Neðansjávar 

MB04-4 Mikill hraði 
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Hópur D: eigindi fyrir sérstaka flutninga 

MD01-7 Notkun kælivagna 

MD02-0 Notkun tankbifreiða 

MD03-3 Flutningar með sérstökum ökutækjum fyrir búlkavöru 

MD04-6 Notkun gámaökutækja 

MD05-9 Notkun ökutækja til húsgagnaflutninga 

MD06-2 Notkun flutningavagna 

MD07-5 Notkun brynvarinna bifreiða 

 

Hópur E: eigindi fyrir flutning sérstakra vara 

ME01-8 Vegna vöru í föstu formi í búlkum 

ME02-1 Vegna jarðgass 

ME03-4 Vegna líka 

ME04-7 Vegna listaverka 

ME05-0 Vegna eiturefna 

 

Hópur F: með notkun sérstakra farartækja 

MF01-9 Með loftfari 

MF02-2 Með sporvagni 

MF03-5 Með sérhæfðum farartækjum 

MF04-8 Með bifreið 

MF05-1 Með hópbifreið 

MF06-4 Með langferðabifreið 

MF07-7 Með loftbelg 

MF08-0 Með loftskipi 

MF09-3 Með svifnökkva 

MF10-6 Með Zodiac-bát 

 

Hluti P: leiguþjónusta 

Hópur A: leigu- eða skammtímaleiguþjónusta 

PA01-7 Skammtímaleiga 

PA02-0 Rekstrarleiga 

PA03-3 Kaupleiga 

 

Hópur B: þjónusta áhafnar, bílstjóra eða stjórnanda 

PB01-8 Með áhöfn 

PB02-1 Án áhafnar 

PB03-4 Með ökumanni 

PB04-7 Án ökumanns 

PB05-0 Með stjórnanda 

PB06-3 Án stjórnanda 
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Hluti Q: aukaeigindi vegna auglýsinga- og lögfræðiráðgjafar 

Hópur A: auglýsingaþjónusta 

QA01-8 Vegna útsendingaauglýsinga 

QA02-1 Vegna útvarpsauglýsinga 

QA03-4 Vegna sjónvarpsauglýsinga 

QA04-7 Vegna auglýsinga á Netinu 

QA05-0 Vegna auglýsinga í kvikmyndahúsum 

QA06-3 Vegna auglýsinga í dagblöðum 

QA07-6 Vegna auglýsinga í tímaritum 

QA08-9 Vegna auglýsinga á veggspjöldum 

QA09-2 Vegna auglýsinga með afsláttarmiðum 

QA10-5 Vegna kaupstefna 

QA11-8 Vegna viðburða 

QA12-1 Vegna ráðstefna 

QA13-4 Vegna sýninga 

 

Hópur B: lögfræðiráðgjöf 

QB01-9 Vegna samningaréttar 

QB02-2 Vegna viðskiptaréttar 

QB03-5 Vegna félagaréttar 

QB04-8 Vegna samkeppnisréttar 

QB05-1 Vegna stjórnsýsluréttar 

QB06-4 Vegna einkaréttar 

QB07-7 Vegna opinbers réttar 

QB08-0 Vegna alþjóðalaga 

QB09-3 Vegna landsréttar 

QB10-6 Vegna svæðisbundins réttar 

QB11-9 Vegna vinnuréttar 

QB12-2 Vegna innflytjendalöggjafar 

QB13-5 Vegna skattaréttar 

QB14-8 Vegna félagsmálaréttar 

QB15-1 Vegna refsiréttar 

QB16-4 Vegna löggjafar til að sporna við mismunun og áreitni 

QB17-7 Vegna réttarfars í sakamálum ungmenna 

QB18-0 Vegna áfrýjunarmeðferðar 

QB19-3 Vegna varnarmálaréttar 

QB20-6 Vegna viðskiptaréttar 

QB21-9 Vegna löggjafar gegn auðhringjum 

QB23-5 Vegna gjaldþrotaskiptaréttar 

QB24-8 Vegna sameignarfélagaréttar 

QB25-1 Vegna einkaleyfaréttar 

QB26-4 Vegna vörumerkjaréttar 

QB27-7 Vegna höfundaréttar 
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QB28-0 Vegna skuldaskilaréttar 

QB29-3 Vegna fasteignaréttar 

QB30-6 Vegna löggjafar um samruna fyrirtækja 

QB31-9 Vegna löggjafar um yfirtöku fyrirtækja 

QB32-2 Vegna fullnusturéttar 

QB33-5 Vegna almannatryggingaréttar varðandi sjúkratryggingar 

QB34-8 Vegna löggjafar um skaðabætur vegna líkamstjóns 

QB35-1 Vegna eignaréttar 

QB36-4 Vegna löggjafar um starfskjör 

QB37-7 Vegna vinnumarkaðsréttar 

QB38-0 Vegna fjölskylduréttar 

QB39-3 Vegna löggjafar varðandi ættleiðingar 

QB40-6 Vegna löggjafar um veitingu ríkisborgararéttar 

QB41-9 Vegna löggjafar um lögráðamenn 

QB42-2 Vegna löggjafar um forsjáraðila með börnum 

QB43-5 Vegna lóða 

QB44-8 Vegna vatns 

QB45-1 Vegna fiskveiða 

QB46-4 Vegna plantna 

QB47-7 Vegna dýra 

QB48-0 Vegna matvæla 

QB49-3 Vegna skógræktar 

QB50-6 Vegna villtra lífvera 

QB51-9 Vegna þjóðgarða 

QB52-2 Vegna umhverfis 

QB53-5 Vegna líffræðilegrar fjölbreytni 

QB54-8 Vegna bílaiðnaðar 

QB55-1 Vegna flugiðnaðar 

QB56-4 Vegna geimiðnaðar 

QB57-7 Vegna stjórnmála 

 

Hluti R: aukaeigindi fyrir rannsóknarþjónustu 

Hópur A: rannsóknir í læknisfræði 

RA01-9 Í lyfjafræði 

RA02-2 Í gerlafræði 

RA03-5 Í líflæknisfræði 

RA04-8 Í hjartasjúkdómafræðum 

RA05-1 Í líffærafræði 

RA06-4 Í meinafræði 

RA07-7 Í fósturfræði 

RA08-0 Í faraldsfræði 

RA09-3 Í erfðafræði 

RA10-6 Í ónæmisfræði 
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RA11-9 Í augnlæknisfræði 

RA12-2 Í lífeðlisfræði 

RA13-5 Í eiturefnafræði 

RA14-8 Í taugasjúkdómafræði 

RA15-1 Í þvagfærafræði 

RA16-4 Í húðsjúkdómafræði 

 

Hópur B: þjónusta á sviði hagrannsókna 

RB01-0 Í rekstrarhagfræði 

RB02-3 Í þjóðhagfræði 

RB03-6 Í atvinnuvegahagfræði 

RB04-9 Í samkeppnishagfræði 

RB05-2 Í regluverkshagfræði 

RB06-5 Í viðskiptahagfræði 

RB07-8 Í alþjóðahagfræði 

RB08-1 Í þjóðhagfræði 

RB09-4 Í byggðahagfræði 

RB10-7 Í svæðahagfræði 

RB11-0 Í peningamarkaðshagfræði 

RB12-3 Í tryggingahagfræði 

RB13-6 Í hagmælingum 

RB14-9 Í peningamálahagfræði 

RB15-2 Í gjaldmiðlahagfræði 

RB16-5 Í nýsköpunarhagfræði 

RB17-8 Við hagspár 

RB18-1 Í fjármálum hins opinbera 

RB19-4 Í fjármálum einkaaðila 

RB20-7 Í markaðshagfræði 

RB21-0 Í áætlunarhagfræði 

 

Hópur C: tæknirannsóknir 

RC01-1 Í flugmálatækni 

RC02-4 Í geimtækni 

RC03-7 Í tölvutækni 

RC04-0 Í fjarskiptatækni 

RC05-3 Í upplýsingatækni 

RC06-6 Í sjálfvirknitækni 

RC07-9 Í eldsneytistækni 

RC08-2 Í kjarnorkutækni 
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Hópur D: rannsóknarsvið 

RD01-2 Stærðfræði 

RD02-5 Náttúruvísindi 

RD03-8 Líffræði 

RD04-1 Efnafræði 

RD05-4 Eðlisfræði 

RD06-7 Jarðvísindi 

RD07-0 Félagsvísindi 

RD08-3 Atferlisfræði 

RD09-6 Hagnýt vísindi 

RD10-9 Heilbrigðisvísindi 

RD11-2 Þverfagleg svið 

 

Hluti S: aukaeigindi fyrir fjármálaþjónustu 

Hópur A: bankaþjónusta 

SA01-0 Vegna bankafærslna 

SA02-3 Vegna gjaldmiðlaviðskipta 

SA03-6 Vegna útlána 

SA04-9 Vegna lánsviðskipta 

 

Hópur B: tryggingaþjónusta 

SB01-1 Vegna trygginga 

SB02-3 Vegna endurtrygginga 

 

Hópur C: þjónusta í tengslum við lífeyrissparnað 

SC01-2 Vegna lífeyris 

 

Hluti T: aukaeigindi fyrir prentþjónustu 

Hópur A: prentþjónusta 

TA01-2 Vegna bóka 

TA02-5 Vegna heimilisfangabóka 

TA03-8 Vegna vinnubóka 

TA04-1 Vegna dagbóka 

TA05-4 Vegna skipulagsbóka 

TA06-7 Vegna minnisbóka 

TA07-0 Vegna bæklinga 

TA08-3 Vegna minnisblokka 

TA09-6 Vegna skrifblokka 

TA10-9 Vegna ritundirlags 
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TA11-2 Vegna auglýsingaefnis til nota í viðskiptum 

TA12-5 Vegna pöntunarlista 

TA13-8 Vegna skráa 

TA14-1 Vegna reikningsskilabóka 

TA15-4 Vegna pöntunarbóka 

TA16-7 Vegna kvittanabóka 

TA17-0 Vegna ritfanga 

TA18-3 Vegna umslaga 

TA19-6 Vegna minnisblaða 

TA20-9 Vegna sjálfkalkerandi eyðublaða 

TA21-2 Vegna albúma fyrir sýnishorn eða söfn 

TA22-5 Vegna skjalabinda, bréfamappa eða skjalamappa 

TA23-8 Vegna nafnspjalda 

TA24-1 Vegna prentefnis sem er ekki hægt að falsa 

TA25-4 Vegna leyfa 

TA26-7 Vegna hlutabréfa 

TA27-0 Vegna ávísanaeyðublaða 

TA28-3 Vegna nýrra frímerkja 

TA29-6 Vegna löggilts skjalapappírs 

TA30-9 Vegna matarmiða 

TA31-2 Vegna eyðublaða 

TA32-5 Vegna samhangandi eyðublaða 

TA33-8 Vegna sífellublaða 

TA34-1 Vegna miða 

TA35-4 Vegna aðgöngumiða 

TA36-7 Vegna farseðla 

TA37-0 Vegna miða með segulræmum 

TA38-3 Vegna almanaka 

TA39-6 Vegna tímaáætlana 

TA40-9 Vegna dagblaða 

TA41-2 Vegna veggspjalda 

TA42-5 Vegna iðnaðarflexóprentunar 

TA43-8 Vegna iðnaðardjúpprentunar 

TA44-1 Vegna iðnaðarsilkiprentunar 

TA45-4 Vegna iðnaðaroffsetprentunar 

TA46-7 Vegna iðnaðarhitaprentunar 

TA47-0 Vegna blindraletursbóka 

TA48-3 Vegna pappaprentunar 
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Hluti U: aukaeigindi fyrir þjónustu á sviði smásöluverslunar 

Hópur A: þjónusta á sviði smásöluverslunar matvæla 

UA01-3 Matvæli 

UA02-6 Drykkjarvörur 

 

Hópur B: þjónusta á sviði smásöluverslunar annars en matvæla 

UB01-4 Húsgögn 

UB02-7 Fatnaður 

UB03-0 Efni til bygginga 

UB04-3 Prentað efni 

UB05-6 Skrifstofumunir 

UB06-9 Garðyrkjuafurðir 

UB07-2 Vörur til lækninga 

UB08-5 Umframbirgðir 
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II. VIÐAUKI 

SAMSVÖRUNARTAFLA MILLI SAMEIGINLEGA INNKAUPAORÐASAFNSINS OG BRÁÐABIRGÐAAÐALVÖRUFLOKKUNAR 
 

Tilskipun 
2004/18/EB  

Bráðabirgðaaðalvöru-
flokkun 

SAMEIGINLEGT 
INNKAUPAORÐA-

SAFN (CPV) 
 

Flokkur Lýsing/CPC-tilvísunarnúmer CPC-kóði (*) CPV-kóði Lýsing 

1 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta    

 6112, 6122, 633, 886    

  61120, 61220, 
88670, 88680, 
63309, 84250, 
84500, 88650, 
88620, 88660, 
88610, 88640, 
63301, 63303, 
63304 

50000000-5 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta 

  61120, 61220, 
88670, 88680 

50100000-6 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta og skyld 
þjónusta tengd ökutækjum og tengdum 
búnaði 

  61120, 61220, 
88670, 88680 

50110000-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta tengd 
vélknúnum ökutækjum og tilheyrandi 
búnaði 

  61120 50111000-6 Rekstrar-, viðgerðar- og viðhaldsþjónusta 
tengd ökutækjaflota 

  61120 50111100-7 Rekstrarþjónusta tengd ökutækjaflota 

  61120 50111110-0 Stuðningsþjónusta tengd ökutækjaflota 

  61120 50112000-3 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta tengd 
bílum 

  61120 50112100-4 Bílaviðgerðarþjónusta 

  61120 50112110-7 Viðgerðarþjónusta tengd yfirbyggingu 
ökutækja 

  61120 50112111-4 Réttingaþjónusta 

  61120 50112120-0 Þjónusta tengd framrúðuskiptum 

  61120 50112200-5 Bílaviðhaldsþjónusta 

  61120 50112300-6 Bílaþvottur og svipuð þjónusta 

  88680 50113000-0 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta tengd 
hópbifreiðum 

  88680 50113100-1 Viðgerðarþjónusta fyrir hópbifreiðar 

  88680 50113200-2 Viðhaldsþjónusta fyrir hópbifreiðar 

  88670 50114000-7 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta tengd 
vörubifreiðum 

  88670 50114100-8 Viðgerðarþjónusta fyrir vörubifreiðar 

  88670 50114200-9 Viðhaldsþjónusta fyrir vörubifreiðar 

  61220 50115000-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir 
bifhjól 

  61220 50115100-5 Viðgerðarþjónusta fyrir bifhjól 

  61220 50115200-6 Viðhaldsþjónusta fyrir bifhjól 

  61120, 61220 50116000-1 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta tengd 
tilteknum hlutum ökutækja 

  61120, 61220 50116100-2 Viðgerðarþjónusta fyrir rafkerfi 

  61120, 61220 50116200-3 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta fyrir 
hemla og hemlahluta ökutækja 
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Tilskipun 
2004/18/EB 

 Bráðabirgðaaðalvöru-
flokkun 

SAMEIGINLEGT 
INNKAUPAORÐA-

SAFN (CPV) 
 

Flokkur Lýsing/CPC-tilvísunarnúmer CPC-kóði (*) CPV-kóði Lýsing 

  61120, 61220 50116300-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir 
gírkassa ökutækja 

  61120, 61220 50116400-5 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir 
aflyfirfærslu ökutækja 

  61120, 61220 50116500-6 Dekkjaviðgerðarþjónusta, þ.m.t. ásetning 
og jafnvægisstilling 

  61120, 61220 50116510-9 Hjólbarðasólningarþjónusta 

  61120 50116600-7 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir 
ræsihreyfla 

  61120, 61220 50117000-8 Þjónusta tengd breytingum og uppgerð á 
ökutækjum 

  61120 50117100-9 Þjónusta tengd breytingum á vélknúnum 
ökutækjum 

  61120 50117200-0 Þjónusta tengd breytingum á 
sjúkrabifreiðum 

  61120, 61220 50117300-1 Þjónusta tengd uppgerð ökutækja 

  61120 50118000-5 Neyðarþjónusta fyrir bifreiðar á vegum 
úti 

  61120 50118100-6 Neyðarþjónusta fyrir bíla 

  61120 50118110-9 Dráttarbílaþjónusta fyrir ökutæki 

  61120 50118200-7 Neyðarþjónusta fyrir atvinnuökutæki 

  61120 50118300-8 Neyðarþjónusta fyrir hópbifreiðar 

  61120 50118400-9 Neyðarþjónusta fyrir vélknúin ökutæki 

  61220 50118500-0 Neyðarþjónusta fyrir bifhjól 

  88680 50200000-7 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta og skyld 
þjónusta tengd loftförum, járnbrautum, 
vegum og búnaði um borð í skipum 

  88680 50210000-0 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta og skyld 
þjónusta tengd loftförum og öðrum 
tækjum 

  88680 50211000-7 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir 
loftför 

  88680 50211100-8 Viðhaldsþjónusta fyrir loftför 

  88680 50211200-9 Viðgerðarþjónusta fyrir loftför 

  88680 50211210-2 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir 
hreyfla loftfara 

  88680 50211211-9 Viðhaldsþjónusta fyrir hreyfla loftfara 

  88680 50211212-6 Viðgerðarþjónusta fyrir hreyfla loftfara 

  88680 50211300-0 Þjónusta tengd uppgerð loftfara 

  88680 50211310-3 Þjónusta tengd uppgerð á hreyflum 
loftfara 

  88680 50212000-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir 
þyrlur 

  88680 50220000-3 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta og skyld 
þjónusta tengd járnbrautum og öðrum 
tækjum 

  88680 50221000-0 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta tengd 
eimreiðum 

  88680 50221100-1 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir 
gírkassa eimreiða 
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Tilskipun 
2004/18/EB  

Bráðabirgðaaðalvöru-
flokkun 

SAMEIGINLEGT 
INNKAUPAORÐA-

SAFN (CPV) 
 

Flokkur Lýsing/CPC-tilvísunarnúmer CPC-kóði (*) CPV-kóði Lýsing 

  88680 50221200-2 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir 
aflyfirfærslu eimreiða 

  88680 50221300-3 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir 
hjólsamstæður eimreiða 

  88680 50221400-4 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta fyrir 
hemla og hemlahluta eimreiða 

  88680 50222000-7 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir 
járnbrautarvagna 

  88680 50222100-8 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir 
höggdeyfa 

  88680 50223000-4 Þjónusta tengd uppgerð á eimreiðum 

  88680 50224000-1 Þjónusta tengd uppgerð járnbrautarvagna 

  88680 50224100-2 Þjónusta tengd uppgerð á sætum 
járnbrautarvagna 

  88680 50224200-3 Þjónusta tengd uppgerð á farþegavögnum 

  88680 50225000-8 Viðhaldsþjónusta fyrir járnbrautarspor 

  88680 50230000-6 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta og skyld 
þjónusta tengd vegum og öðrum 
mannvirkjum 

  88680 50232000-0 Viðhaldsþjónusta tengd ljósabúnaði á 
almannafæri og umferðarljósum 

  88680 50232100-1 Viðhaldsþjónusta tengd götulýsingu 

  88680 50232110-4 Rekstur ljósabúnaðar á almannafæri 

  88680 50232200-2 Viðhaldsþjónusta tengd 
umferðarmerkjum 

  88680 50240000-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta og skyld 
þjónusta tengd búnaði um borð í skipum 
og öðrum búnaði 

  88680 50241000-6 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir skip 

  88680 50241100-7 Viðgerðarþjónusta fyrir skip 

  88680 50241200-8 Viðgerðarþjónusta fyrir ferjur 

  88680 50242000-3 Breytingaþjónusta fyrir skip 

  88680 50244000-7 Þjónusta tengd uppgerð á skipum og 
bátum 

  88680 50245000-4 Þjónusta tengd endurbótum á skipum 

  88680 50246000-1 Viðhaldsþjónusta tengd búnaði við hafnir 

  88680 50246100 -2 Þjónusta tengd þurrkvíum 

  88680 50246200-3 Viðhaldsþjónusta fyrir baujur 

  88680 50246300-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta tengd 
fljótandi mannvirkjum 

  88680 50246400-5 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta tengd 
fljótandi pöllum 

  63309, 84250, 
84500, 88650, 
88660 

50300000-8 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta og skyld 
þjónusta tengd einkatölvum, 
skrifstofubúnaði, fjarskiptabúnaði og 
hljóð- og myndmiðlunarbúnaði 

  88650 50330000-7 Viðhaldsþjónusta fyrir fjarskiptabúnað 

  88650 50331000-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta í 
tengslum við fjarskiptalínur 
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Tilskipun 
2004/18/EB 

 
Bráðabirgðaaðalvöru-

flokkun 

SAMEIGINLEGT 
INNKAUPAORÐA-

SAFN (CPV) 
 

Flokkur Lýsing/CPC-tilvísunarnúmer CPC-kóði (*) CPV-kóði Lýsing 

  88650 50332000-1 Viðhaldsþjónusta fyrir fjarskiptavirki 

  88650 50333000-8 Viðhaldsþjónusta fyrir búnað til 
þráðlausra fjarskipta 

  88650 50333100-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta í 
tengslum við senda fyrir þráðlaus 
fjarskipti 

  88650 50333200-0 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir 
þráðlaus fjarskipti (radiotelephony) 

  88650 50334000-5 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta í 
tengslum við fastlínusímatækni og 
fastlínusímritun 

  88650 50334100-6 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta tengd 
búnaði fyrir fastlínusíma 

  88650 50334110-9 Viðhaldsþjónusta fyrir símanet 

  88650 50334120-2 Þjónusta tengd uppfærslu á 
símaskiptistöðvum 

  88650 50334130-5 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir 
símaskiptistöðvar 

  88650 50334140-8 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
símtækjum 

  88650 50334200-7 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta tengd 
fastlínusímritunarbúnaði 

  88650 50334300-8 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta tengd 
fastlínufjarritabúnaði 

  88650 50334400-9 Viðhaldsþjónusta á fjarskiptakerfum 

  63309, 88650, 
88660 

50340000-0 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta tengd 
hljóð- og myndmiðlunarbúnaði og 
sjóntækjum 

  63309, 88650 50341000-7 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
sjónvarpsbúnaði 

  88650 50341100-8 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
myndtextabúnaði 

  63309, 88650 50341200-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
sjónvarpssendum 

  63309, 88650 50342000-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
hljóðbúnaði 

  63309, 88650 50343000-1 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
myndflutningsbúnaði 

  88660 50344000-8 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
sjóntækjum 

  88660 50344100-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
ljósmyndabúnaði 

  88660 50344200-0 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
kvikmyndabúnaði 

  88620, 88660 50400000-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
lækningabúnaði og mæli- og 
rannsóknatækjum 

  88620, 88660 50410000-2 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á mæli-, 
prófunar- og eftirlitstækjum 

  88660 50411000-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
mælitækjum 

  88660 50411100-0 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
vatnsmælum 

  88660 50411200-1 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
gasmælum 

  88660 50411300-2 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
rafmagnsmælum 

  88660 50411400-3 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
snúningshraðamælum 

  88660 50411500-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
tímamælibúnaði til nota í iðnaði 
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Tilskipun 
2004/18/EB  

Bráðabirgðaaðalvöru-
flokkun 

SAMEIGINLEGT 
INNKAUPAORÐA-

SAFN (CPV) 
 

Flokkur Lýsing/CPC-tilvísunarnúmer CPC-kóði (*) CPV-kóði Lýsing 

  88660 50412000-6 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
prófunartækjum 

  88620, 88660 50413000-3 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
eftirlitstækjum 

  88660 50413100-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
gasskynjunarbúnaði 

  88620 50413200-5 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
slökkvibúnaði 

  88660 50420000-5 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á búnaði 
til lyf- og skurðlækninga 

  88660 50421000-2 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
lyflækningabúnaði 

  88660 50421100-3 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
hjólastólum 

  88660 50421200-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
röntgentækjum 

  88660 50422000-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
skurðlækningabúnaði 

  88660 50430000-8 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á mæli- 
og rannsóknartækjum 

  88660 50431000-5 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
armbandsúrum 

  88660 50432000-2 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
klukkum 

  88660 50433000-9 Kvörðunarþjónusta 

  88610, 88620, 
88640 

50500000-0 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á dælum, 
lokum, krönum og málmílátum og 
vélbúnaði 

  88610, 88620 50510000-3 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á dælum, 
lokum, krönum og málmílátum 

  88620 50511000-0 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á dælum 

  88620 50511100-1 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
vökvadælum 

  88620 50511200-2 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
gasdælum 

  88620 50512000-7 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á lokum 

  88620 50513000-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á krönum 

  88610 50514000-1 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
málmílátum 

  88610 50514100-2 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á tönkum 

  88610 50514200-3 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
geymum 

  88610 50514300-4 Viðgerðarþjónusta á múffum/slíðrum 

  88620, 88640 50530000-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
vélbúnaði 

  88620 50531000-6 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
vélbúnaði sem er ekki rafknúinn 

  88620 50531100-7 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á kötlum 

  88620 50531200-8 Viðhaldsþjónusta á gastækjum 

  88620 50531300-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
þjöppum 

  88620 50531400-0 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á krönum 

  88620 50531500-1 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á bómum 

  88620 50531510-4 Þjónusta við að taka sundur bómur 
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  88640 50532000-3 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
rafmagnsvélum og -tækjum og 
fylgibúnaði 

  88640 50532100-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
rafmagnshreyflum 

  88640 50532200-5 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
spennubreytum 

  88640 50532300-6 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á rafölum 

  88640 50532400-7 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á búnaði 
fyrir dreifikerfi rafmagns 

  84500, 88610, 
88620, 88640 

50600000-1 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
öryggis- og varnarefnum 

  84500, 88620, 
88650, 88660 

50610000-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
öryggisbúnaði 

  88610, 88660 50620000-7 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
skotvopnum og skotfærum 

  88670 50630000-0 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta 
hernaðarökutækja 

  88680 50640000-3 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta herskipa 

  88680 50650000-6 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta 
herloftfara, flugskeyta og geimfara 

  84500, 88620, 
88650, 88660 

50660000-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
rafrænum herkerfum 

  88640 50700000-2 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á búnaði 
í byggingum 

  88640 50710000-5 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
rafbúnaði og véltæknilegum búnaði í 
byggingum 

  88640 50711000-2 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
rafmagnsbúnaði í byggingum 

  88640 50712000-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
véltæknilegum búnaði í byggingum 

  88640 50720000-8 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
miðstöðvarhitun 

  88640 50721000-5 Rekstur hitakerfa 

  88640 50730000-1 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
kælibúntum (cooler groups) 

  88640 50740000-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
rennistigum 

  88640 50750000-7 Viðhaldsþjónusta á lyftum 

  63309, 88610 til 
88650 

50760000-0 Viðgerðir og viðhald á 
almenningssalernum 

  63301, 63303, 
63304, 63309, 
88610 til 88650 

50800000-3 Ýmiss konar viðgerðar- og 
viðhaldsþjónusta 

  63303 50810000-6 Viðgerðarþjónusta á skartgripum 

  63301 50820000-9 Viðgerðarþjónusta á persónulegum 
munum úr leðri 

  63301 50821000-6 Viðgerðarþjónusta á stígvélum 

  63301 50822000-3 Viðgerðarþjónusta á skóm 
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  63304 50830000-2 Viðgerðarþjónusta á fatnaði og 
textílvörum 

  88620 50840000-5 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
vopnum og vopnakerfum 

  88620 50841000-2 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
vopnum 

  88620 50842000-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
vopnakerfum 

  63309 50850000-8 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
húsgögnum 

  63309 50860000-1 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
hljóðfærum 

  88610 50870000-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á búnaði 
fyrir leikvelli 

  63309, 88610 til 
88650 

50880000-7 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á búnaði 
fyrir hótel og veitingahús 

  88610 til 88650 50881000-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á búnaði 
fyrir hótel 

  88610 til 88650 50882000-1 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á búnaði 
fyrir veitingahús 

  88610 til 88650 50883000-8 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á búnaði 
til veitingarekstrar 

  63309 50884000-5 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á 
viðlegubúnaði 

  61120, 61220, 
88610 til 88680 

51000000-9 Uppsetningarþjónusta (hugbúnaður 
undanþeginn) 

  61120, 61220, 
88610, 88620, 
88640, 88670, 
88680 

51100000-3 Uppsetningarþjónusta á rafmagnsbúnaði 
og véltæknilegum búnaði 

  88640 51110000-6 Uppsetningarþjónusta á rafbúnaði og 
véltæknilegum búnaði 

  88640 51111000-3 Uppsetningarþjónusta á rafhreyflum, 
rafölum og spennubreytum 

  88640 51111100-4 Uppsetningarþjónusta á rafhreyflum 

  88640 51111200-5 Uppsetningarþjónusta á rafölum 

  88640 51111300-6 Uppsetningarþjónusta á spennubreytum 

  88640 51112000-0 Uppsetningarþjónusta á dreifi- og 
stjórnbúnaði fyrir rafmagn 

  88640 51112100-1 Uppsetningarþjónusta á dreifibúnaði fyrir 
rafmagn 

  88640 51112200-2 Uppsetningarþjónusta á stjórnbúnaði fyrir 
rafmagn 

  88620 51120000-9 Uppsetningarþjónusta á véltæknilegum 
búnaði 

  88620 51121000-6 Uppsetningarþjónusta á 
heilsuræktarbúnaði 

  88620 51122000-3 Uppsetningarþjónusta á flaggstöngum 

  88620 , 88680 51130000-2 Uppsetningarþjónusta á gufukötlum, 
hverflum, þjöppum og brennurum 

  88620 51131000-9 Uppsetningarþjónusta á gufukötlum 

  88620, 88680 51133000-3 Uppsetningarþjónusta á hverflum 

  88620, 88680 51133100-4 Uppsetningarþjónusta á gashverflum 

  88620 51134000, 0 Uppsetningarþjónusta á þjöppum 
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  88620 51135000-7 Uppsetningarþjónusta á bræðsluofnum 

  88620 51135100-8 Uppsetningarþjónusta á brennurum 

  88620 51135110-1 Uppsetningarþjónusta á 
sorpbrennsluofnum 

  61120, 61220, 
88620, 88670, 
88680 

51140000-5 Uppsetningarþjónusta á hreyflum 

  88620, 88680 51141000-2 Uppsetningarþjónusta á bensínhreyflum 

  88620, 88680 51142000-9 Uppsetningarþjónusta á dísilhreyflum 

  88680 51143000-6 Uppsetningarþjónusta á 
járnbrautarhreyflum 

  61120, 61220, 
88670 

51144000-3 Uppsetningarþjónusta á hreyflum 
ökutækja 

  88680 51145000-0 Uppsetningarþjónusta á hreyflum skipa 

  88680 51146000-7 Uppsetningarþjónusta á hreyflum loftfara 

  88660 51200000-4 Uppsetningarþjónusta á búnaði til 
mælinga, eftirlits, prófana og leiðsagnar 

  88660 51210000-7 Uppsetningarþjónusta á mælibúnaði 

  88660 51211000-4 Uppsetningarþjónusta á búnaði til 
tímamælinga 

  88660 51212000-1 Uppsetningarþjónusta á tímamælisbúnaði 

  88660 51213000-8 Uppsetningarþjónusta á 
stimpilklukkubúnaði 

  88660 51214000-5 Uppsetningarþjónusta á 
stöðumælisbúnaði 

  88660 51215000-2 Uppsetningarþjónusta á veðurfræðilegum 
búnaði 

  88660 51216000-9 Uppsetningarþjónusta á tækjum til 
jarðfræðirannsókna 

  88660 51220000-0 Uppsetningarþjónusta á eftirlitsbúnaði 

  88660 51221000-7 Uppsetningarþjónusta á sjálfvirkum 
búnaði flugvallainnritunar 

  88660 51230000-3 Uppsetningarþjónusta á prófunarbúnaði 

  88660 51240000-6 Uppsetningarþjónusta á leiðsögubúnaði 

  88650 51300000-5 Uppsetningarþjónusta á fjarskiptabúnaði 

  88650 51310000-8 Uppsetningarþjónusta á útvarps-, 
sjónvarps- og hljóð- og 
myndflutningsbúnaði 

  88650 51311000-5 Uppsetningarþjónusta á útvarpsbúnaði 

  88650 51312000-2 Uppsetningarþjónusta á sjónvarpsbúnaði 

  88650 51313000-9 Uppsetningarþjónusta á hljóðbúnaði 

  88650 51314000-6 Uppsetningarþjónusta á 
myndflutningsbúnaði 

  88650 51320000-1 Uppsetningarþjónusta á útvarps- og 
sjónvarpssendum 

  88650 51321000-8 Uppsetningarþjónusta á útvarpssendum 

  88650 51322000-5 Uppsetningarþjónusta á sjónvarpssendum 

  88650 51330000-4 Uppsetningarþjónusta á tækjum fyrir 
þráðlaus fjarskipti 
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  88650 51340000-7 Uppsetningarþjónusta á 
fastlínusímabúnaði 

  88650 51350000-0 Uppsetningarþjónusta á 
fastlínusímritunarbúnaði 

  88660 51400000-6 Uppsetningarþjónusta á búnaði til lyf- og 
skurðlækninga 

  88660 51410000-9 Uppsetningarþjónusta á 
lyflækningabúnaði 

  88660 51411000-6 Uppsetningarþjónusta á 
sneiðmyndatækjum 

  88660 51412000-3 Uppsetningarþjónusta á búnaði til 
tannlækninga og undirtegunda 

  88660 51413000-0 Uppsetningarþjónusta á búnaði til 
geislameðferðar 

  88660 51414000-7 Uppsetningarþjónusta á 
aflmeðferðarbúnaði 

  88660 51415000-4 Uppsetningarþjónusta á 
raflækningabúnaði 

  88660 51416000-1 Uppsetningarþjónusta á 
sjúkraþjálfunarbúnaði 

  88660 51420000-2 Uppsetningarþjónusta á 
skurðlækningabúnaði 

  88660 51430000-5 Uppsetningarþjónusta á búnaði fyrir 
rannsóknastofur 

  88620 51500000-7 Uppsetningarþjónusta á vélum og búnaði 

  88620 51510000-0 Uppsetningarþjónusta á vélum og búnaði 
til almennra nota 

  88620 51511000-7 Uppsetningarþjónusta á lyfti- og 
færslubúnaði, að undanskildum lyftum og 
rennistigum 

  88620 51511100-8 Uppsetningarþjónusta á lyftibúnaði 

  88620 51511110-1 Uppsetningarþjónusta á krönum 

  88620 51511200-9 Uppsetningarþjónusta á færslubúnaði 

  88620 51511300-0 Uppsetningarþjónusta á víralyftibúnaði 

  88620 51511400-1 Uppsetningarþjónusta á færiböndum til 
sérstakra nota 

  88620 51514000-8 Uppsetningarþjónusta á ýmiss konar 
vélbúnaði til almennra nota 

  88620 51514100-9 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði og 
tækjum til að sía og hreinsa vökva 

  88620 51514110-2 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði og 
tækjum til að sía og hreinsa vatn 

  88620 51520000-3 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til nota 
í landbúnaði og skógrækt 

  88620 51521000-0 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði í 
landbúnaði 

  88620 51522000-7 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði í 
skógrækt 

  88620 51530000-6 Uppsetningarþjónusta á smíðavélum 

  88620 51540000-9 Uppsetningarþjónusta á vélum og búnaði 
til sérstakra nota 

  88620 51541000-6 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til 
námugraftar, grjótnáms, 
mannvirkjagerðar og málmvinnslu 
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  88620 51541100-7 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til 
námugraftar 

  88620 51541200-8 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til 
grjótnáms 

  88620 51541300-9 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til 
mannvirkjagerðar 

  88620 51541400-0 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til 
málmvinnslu 

  88620 51542000-3 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði fyrir 
matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksiðnað 

  88620 51542100-4 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til 
matvælavinnslu 

  88620 51542200-5 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til 
drykkjarvöruframleiðslu 

  88620 51542300-6 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til 
tóbaksframleiðslu 

  88620 51543000-0 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði fyrir 
textíl-, fata- og leðurvöruframleiðslu 

  88620 51543100-1 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til 
textílvöruframleiðslu 

  88620 51543200-2 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til 
fataframleiðslu 

  88620 51543300-3 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til 
leðurvöruframleiðslu 

  88620 51543400-4 Uppsetningarþjónusta á þvotta- og 
þurrhreinsivélum og þurrkurum 

  88620 51544000-7 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til 
pappírs- og pappaframleiðslu 

  88620 51544100-8 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til 
pappírsframleiðslu 

  88620 51544200-9 Uppsetningarþjónusta á vélbúnaði til 
pappaframleiðslu 

  88620 51545000-4 Uppsetningarþjónusta á póstkössum á 
almannafæri 

  88620 51550000-2 Uppsetningarþjónusta á vopnakerfum 

  88630 51600000-8 Uppsetningarþjónusta á tölvum og 
skrifstofubúnaði 

  88630 51610000-1 Uppsetningarþjónusta á tölvum og 
gagnavinnslubúnaði 

  88630 51611000-8 Uppsetningarþjónusta á tölvum 

  88630 51611100-9 Uppsetningarþjónusta á tölvuvélbúnaði 

  88630 51611110-2 Uppsetningarþjónusta á skjám eða töflum 
sem birta brottfarir og komur í rauntíma á 
flugvöllum 

  88630 51611120-5 Uppsetningarþjónusta á skjám eða töflum 
sem birta brottfarir og komur járnbrauta í 
rauntíma 

  88630 51612000-5 Uppsetningarþjónusta á 
gagnavinnslubúnaði 

  88630 51620000-4 Uppsetningarþjónusta á skrifstofubúnaði 

  88640 51700000-9 Uppsetningarþjónusta brunavarnabúnaðar 

  88610 51800000-0 Uppsetningarþjónusta á málmílátum 

  88610 51810000-3 Uppsetningarþjónusta á tönkum 
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  88610 51820000-6 Uppsetningarþjónusta á geymum 

  88640 51900000-1 Uppsetningarþjónusta leiðsagna- og 
stjórnkerfa 

2 Flutningaþjónusta á landi (1), þ.m.t. 
með brynvörðum bifreiðum, og 
hraðsendingarþjónusta, að frátöldum 
póstflutningum 

   

 712 (að undanskildu 71235), 7512, 
87304 

   

  71000 60000000-8 Flutningaþjónusta (að undanskildum 
úrgangsflutningum) 

  71200 60100000-9 Flutningar á vegum 

  71211, 71213 60112000-6 (1) Almenn flutningaþjónusta á vegum 

  71221 60120000-5 Akstur leigubíla 

  71219, 71221 til 
71229 

60130000-8 (1) Þjónusta tengd sérstökum 
farþegaflutningum á vegum 

  71221 til 71229 60140000-1 (1) Óreglubundnir farþegaflutningar 

  71224 60150000-4 Farþegaflutningar í ökutækjum sem 
dráttardýrum er beitt fyrir 

  71222, 71223 60170000-0 Leiga á ökutækjum til farþegaflutninga 
með bifreiðastjóra 

  71222 60171000-7 Leiga á fólksbifreiðum með bifreiðastjóra 

  71223 60172000-4 Leiga á hóp- og langferðabifreiðum með 
bifreiðastjóra 

  71240 60180000-3 Leiga á ökutækjum til vöruflutninga með 
bifreiðastjóra 

  71240 60181000-0 Leiga á vörubifreiðum með ökumanni 

  71240 60182000-7 Leiga á iðnaðarökutækjum með 
bifreiðastjóra 

  71240 60183000-4 Leiga á sendibifreiðum með ökumanni 

  711, 71211 60200000-0 (1) Flutningaþjónusta járnbrauta 

  711, 71211 60210000-3 (1) Almenn flutningaþjónusta með 
járnbrautum 

  71300 60300000-1 Flutningar um leiðslur 

  75121, 75129 64120000-3 Boðberaþjónusta 

  75121 64121000-0 Margþætt boðberaþjónusta 

  75111 64121100-1 Póstútburður 

  75112 64121200-2 Bögglaútburður 

  75129 64122000-7 Innanhússpóstþjónusta 

3 Farþega- og vöruflutningar í lofti, að 
frátöldum póstflutningum 

   

 73 (að undanskildu 7321    

  73000 60400000-2 Flutningar í lofti 

  73110, 73220 til 
73290 

60410000-5 Flutningar með áætlunarflugi 
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  73120, 73220 til 
73400 

60420000-8 Flutningar með leigu- og þjónustuflugi 

  73120, 73220 60423000-9 Leiguflugsþjónusta 

  73400 60424000-6 Leiga á flutningatækjum til flutninga í 
lofti með áhöfn 

  73400 60424100-7 Leiga á loftförum með áhöfn 

  73400 60424110-0 Leiga á vængjuðum loftförum með áhöfn 

  73400 60424120-3 Leiga á þyrlum með áhöfn 

  74690, 88110, 
91260 

60440000-4 Flugþjónusta og skyld þjónusta 

  74690 60441000-1 Úðun úr lofti 

  74690 60442000-8 Slökkvistörf úr lofti vegna skógarelda 

  74690 60443000-5 Flugbjörgunarþjónusta 

  74690 60443100-6 Björgunarþjónusta í lofti eða á sjó 

  74690 60444000-2 Rekstur loftfara 

  74690 60444100-3 Flugmannaleiguþjónusta 

  74690 60445000-9 Þjónusta tengd rekstri loftfara 

  73300 60500000-3 Geimflutningar 

  73300 60510000-6 Skotbúnaðarþjónusta gervihnatta 

  73300 60520000-9 Þjónusta tilraunafarmþunga 

4 Póstflutningar í landi (1) og í lofti    

 71235, 7321    

  71235 60160000-7 Póstflutningar á vegum 

  71235 60161000-4 Bögglaflutningar 

  73210 60411000-2 Reglulegir póstflutningar í lofti 

  73210 60421000-5 Óreglulegir póstflutningar í lofti 

5 Fjarskiptaþjónusta    

 752    

  75211 til 75299 64200000-8 Fjarskiptaþjónusta 

  75211 til 75232 64210000-1 Síma- og gagnaflutningsþjónusta 

  75211, 75212 64211000-8 Þjónusta tengd almenningssímum 

  75211 64211100-9 Almenn talsímaþjónusta 

  75212 64211200-0 Langlínusímaþjónusta 

  75213 64212000-5 Farsímaþjónusta 

  75213 64212100-6 Smáskilaboðaþjónusta (SMS) 

  75213 64212200-7 EMS skilaboðaþjónusta 
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  75213 64212300-8 Myndskilaboðaþjónusta (MMS) 

  75213 64212400-9 Farsímavefsíðuþjónusta (WAP) 

  75213 64212500, 0 Þjónusta við almenna, pakkaskipta, 
þráðlausa þjónustu (GPRS) 

  75213 64212600-1 EDGE þjónusta fyrir GSM síma 

  75213 64212700-2 Þjónusta við altæka farsímakerfið 
(UMTS) 

  75213 64212800-3 Þjónusta við veitendur 
peningasímaþjónustu 

  75213 64212900-4 Þjónusta við veitendur fyrirframgreiddra 
símakorta 

  75221 64213000-2 Sameiginleg netþjónusta fyrir fyrirtæki 

  75222 64214000-9 Sérstök netþjónusta fyrir fyrirtæki 

  75222 64214100-0 Þjónusta tengd leigu á 
gervihnattasambandi 

  75299 64214200-1 Símaskiptiborðaþjónusta 

  75222 64214400-3 Leiga á landlínum til fjarskipta 

  75211, 75212, 
75221, 75222 

64215000-6 Þjónusta við Netsíma 

  75211, 75232 64216000-3 Þjónusta tengd rafrænum boðum og 
upplýsingum 

  75232 64216100-4 Þjónusta tengd rafrænum boðum 

  75232 64216110-7 Þjónusta tengd rafrænni gagnamiðlun 

  75232 64216120-0 Tölvupóstþjónusta 

  75232 64216130-3 Fjarritaþjónusta 

  75232 64216140-6 Ritsímaþjónusta 

  75232 64216200-5 Þjónusta tengd rafrænum upplýsingum 

  75232 64216210-8 Virðisaukandi upplýsingaþjónusta 

  75211 64216300-6 Textavarpsþjónusta 

  75221 til 75299 64220000-4 Fjarskiptaþjónusta, að undanskilinni 
síma- og gagnaflutningsþjónustu 

  75250 64221000-1 Samtengingarþjónusta 

  75221 til 75232, 
75250 til 75299 

64222000-8 Fjarvinnsluþjónusta 

  75291 64223000-5 Boðkerfisþjónusta 

  75292 64224000-2 Fjarfundaþjónusta 

  75299 64225000-9 Fjarskiptaþjónusta milli loftfara og 
landstöðva 

  75231, 75232 64226000-6 Fjarvirkniþjónusta 

  75260 64227000-3 Samþætt fjarskiptaþjónusta 

  75241, 75242 64228000-0 (2) Útsendingarþjónusta á sjónvarps- og 
hljóðvarpsefni 
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  75241 64228100-1 (2) Útsendingarþjónusta á sjónvarpsefni 

  75242 64228200-2 (2) Útsendingarþjónusta á hljóðvarpsefni 

  75231 72318000-7 Gagnaflutningsþjónusta 

  75430 72400000-4 Netþjónusta 

  75430 72410000-7 Þjónusta netveitu 

  75430 72411000-4 Þjónustuveitendur Netsins (ISP) 

  75430 72412000-1 Veitandi tölvupóstsþjónustu 

  75430 72413000-8 Hönnunarþjónusta veraldarvefssíðna 

  75430 72414000-5 Þjónustuveitendur vefleitarvéla 

  75430 72415000-2 Hýsiþjónusta veraldarvefssíðna 

  75430 72416000-9 Þjónustuveitendur hugbúnaðar 

  75490 72417000-6 Lénsheiti Netsins 

  75231, 75232 72700000-7 Tölvunetsþjónusta 

  75231, 75232 72710000-0 Þjónusta við staðbundið net 

  75231, 75232 72720000-3 Þjónusta við víðnet 

6 Fjármálaþjónusta    

 a) Tryggingaþjónusta    

 b) Banka- og fjárfestingaþjónusta (3)    

 úr 81, 812, 814    

  81000 66000000-0 Fjármála- og vátryggingarstarfsemi 

  81100 66100000-1 (3) Banka- og fjárfestingaþjónusta 

  81100 66110000-4 (3) Bankaþjónusta 

  81111 til 81114 66111000-1 (3) Þjónusta seðlabanka 

  81115, 81116, 
81119 

66112000-8 (3) Innlánaþjónusta 

  81131 til 81139 66113000-5 (3) Lánastarfsemi 

  81139 66113100-6 (3) Örlánastarfsemi 

  81120 66114000-2 (3) Fjármögnunarleiguþjónusta 

  81119 66115000-9 (3) Alþjóðleg þjónusta greiðslumillifærslu 

  81199 66120000-7 (3) Fjárfestingarbankaþjónusta og tengd 
þjónusta 

  81199 66121000-4 (3) Þjónusta tengd samruna og yfirtöku 

  81199 66122000-1 (3) Þjónusta tengd fjármálum fyrirtækja og 
áhættufjármagni 

  81321 til 81329 66130000-0 (3) Miðlun og tengd viðskipti með verðbréf 
og vörur 

  81321 66131000-7 (3) Þjónusta tengd verðbréfamiðlun 
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  81321 66131100-8 (3) Fjárfestingaþjónusta tengd lífeyrissjóðum 

  81322 66132000-4 (3) Þjónusta tengd vörumiðlun 

  81322, 81329 66133000-1 (3) Þjónusta tengd úrvinnslu og 
greiðslujöfnun 

  81191 til 81193, 
81212, 81319, 
81323 

66140000-3 (3) Þjónusta tengd stjórnun verðbréfasafns 

  81212 66141000-0 (3) Þjónusta tengd stjórnun verðbréfasjóða 

  81311 til 81319 66150000-6 (3) Stjórnun fjármálamarkaða 

  81311 66151000-3 (3) Þjónusta tengd rekstri fjármálamarkaða 

  81311 66151100-4 (3) Söluþjónusta á rafrænum markaði 

  81312 66152000-0 (3) Þjónusta tengd eftirliti með 
fjármálamörkuðum 

  81191 til 81193, 
81319 

66160000-9 (3) Þjónusta tengd sjóða- og fjárvörslu 

  81191 til 81193 66161000-6 (3) Fjárhaldsþjónusta 

  81319 66162000-3 (3) Þjónusta tengd fjárvörslu 

  81332, 81339 66170000-2 (3) Þjónusta tengd fjárhagsráðgjöf, úrvinnslu 
við millifærslu fjármuna og 
greiðslujöfnunarstöðva 

  81332 66171000-9 (3) Þjónusta tengd fjármálaráðgjöf 

  81339 66172000-6 (3) Þjónusta tengd úrvinnslu við millifærslu 
fjármuna og þjónusta 
greiðslujöfnunarstöðva 

  81333 66180000-5 (3) Þjónusta í tengslum við erlendan 
gjaldeyri 

  81331 66190000-8 (3) Þjónusta tengd lánamiðlun 

  81331 66500000-5 Þjónusta á sviði vátrygginga og 
lífeyrissparnaðar 

  81331 66510000-8 Vátryggingaþjónusta 

  81211 66511000-5 Þjónusta tengd líftryggingum 

  81291 66512000-2 Slysa- og sjúkratryggingaþjónusta 

  81291 66512100-3 Slysatryggingaþjónusta 

  81291 66512200-4 Sjúkratryggingaþjónusta 

  81291 66512210-7 Frjálsar sjúkratryggingar 

  81291 66512220-0 Sjúkratryggingaþjónusta 

  81299, 81295 66513000-9 Þjónusta vegna lagalegra trygginga og 
altrygginga 

  81299 66513100-0 Tryggingaþjónusta í tengslum við 
málsvarnarkostnað 

  81295 66513200-1 Altryggingarþjónusta fyrir verktaka 

  81292 til 81294 66514000-6 Farmtryggingar og tryggingaþjónusta 
tengd flutningum 

  81292 til 81294 66514100-7 Tryggingar tengdar flutningum 

  81292 66514110-0 Ökutækjatryggingaþjónusta 
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  81293 66514120-3 Tryggingaþjónusta tengd flutningum á 
sjó og í lofti og öðrum flutningum 

  81293 66514130-6 Járnbrautatryggingaþjónusta 

  81293 66514140-9 Loftfaratryggingaþjónusta 

  81293 66514150-2 Skipatryggingaþjónusta 

  81294 66514200-8 Farmtryggingaþjónusta 

  81292 til 81299 66515000-3 Skaðatryggingaþjónusta 

  81295 66515100-4 Brunatryggingaþjónusta 

  81291 til 81299 66515200-5 Eignatryggingaþjónusta 

  81296, 81299 66515300-6 Veðurtryggingar og tryggingar gegn 
fjárhagstjóni 

  81299 66515400-7 Veðurtengdar tryggingar 

  81296 66515410-0 Þjónusta tengd tryggingum gegn 
fjárhagstjóni 

  81296 66515411-7 Þjónusta tengd tryggingum gegn fjártjóni 

  81292, 81293, 
81297 

66516000-0 Ábyrgðartryggingaþjónusta 

  81292 66516100-1 Þjónusta tengd ábyrgðartryggingum 
ökutækja 

  81293 66516200-2 Þjónusta tengd ábyrgðartryggingum 
loftfara 

  81293 66516300-3 Þjónusta tengd ábyrgðartryggingum skipa 

  81297 66516400-4 Þjónusta tengd almennum 
ábyrgðartryggingum 

  81299 66516500-5 Þjónusta tengd starfsábyrgðartryggingum 

  81299 66517000-7 Greiðslu- og efndavátryggingaþjónusta 

  81299 66517100-8 Greiðslutryggingaþjónusta 

  81299 66517200-9 Efndavátryggingaþjónusta 

  81299 66517300-0 Tryggingaþjónusta tengd áhættustjórnun 

  81401 66518000-4 Tryggingamiðlun og þjónusta í tengslum 
við söluumboð trygginga 

  81401 66518100-5 Þjónusta tryggingamiðlara 

  81401 66518200-6 Þjónusta í tengslum við söluumboð 
trygginga 

  81409 66518300-7 Þjónusta tengd uppgjöri tryggingakrafna 

  81299, 81402 til 
81405 

66519000-1 Tryggingaþjónusta við björgun verðmæta 
vegna verkfræðistarfsemi, aukatrygginga, 
samtjóna, tjóna og tryggingafræðilegra 
hluta 

  81299 66519100-2 Tryggingaþjónusta tengd gas- eða 
olíuborpöllum 

  81299 66519200-3 Tryggingaþjónusta tengd mannvirkjagerð 

  81299 66519300-4 Viðbótartryggingaþjónusta 

  81402 66519310-7 Ráðgjöf á sviði vátrygginga 

  81403 66519400-5 Uppgjörsþjónusta samtjóna 

  81403 66519500-6 Tjónauppgjörsþjónusta 

  81404 66519600-7 Þjónusta tengd tryggingafræðilegum 
atriðum 

  81405 66519700-8 Þjónusta tengd stjórnun björgunar 

  81211, 81212, 
81402, 81405 

66520000-1 Þjónusta í tengslum við lífeyrissparnað 

  81211 66521000-8 Þjónusta á sviði séreignalífeyrissparnaðar 

  81212 66522000-5 Þjónusta á sviði hóplífeyrissparnaðar 

  81402 66523000-2 Ráðgjöf á sviði lífeyrissjóða 
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  81405 66523100-3 Þjónusta tengd stjórnun lífeyrissjóða 

  81119, 81339 66600000-6 Þjónusta vegna greiðsluerfiðleika 

  81211, 81292 til 
81299 

66700000-7 Endurtryggingaþjónusta 

  81211 66710000-0 Endurtryggingaþjónusta tengd 
líftryggingum 

  81291 66720000-3 Endurtryggingaþjónusta tengd slysa- og 
sjúkratryggingum 

7 Tölvur og tölvuþjónusta    

 84    

  84250, 84500 50310000-1 Viðhald og viðgerðir á skrifstofuvélum 

  84500 50311000-8 Viðhald og viðgerðir á bókhaldsvélum 
fyrir skrifstofur 

  84500 50311400-2 Viðhald og viðgerðir á reikni- og 
bókhaldsvélum 

  84250, 84500 50312000-5 Viðhald og viðgerðir á tölvubúnaði 

  84500 50312100-6 Viðhald og viðgerðir á stórtölvum 

  84500 50312110-9 Viðhald á stórtölvum 

  84500 50312120-2 Viðgerðir á stórtölvum 

  84500 50312200-7 Viðhald og viðgerðir á smátölvum 

  84500 50312210-0 Viðhald á smátölvum 

  84500 50312220-3 Viðgerðir á smátölvum 

  84500 50312300-8 Viðhald og viðgerðir á búnaði fyrir 
gagnaflutningsnet 

  84500 50312310-1 Viðhald á búnaði fyrir gagnaflutningsnet 

  84500 50312320-4 Viðgerðir á búnaði fyrir 
gagnaflutningsnet 

  84500 50312400-9 Viðhald og viðgerðir á örtölvum 

  84500 50312410-2 Viðhald á örtölvum 

  84500 50312420-5 Viðgerðir á örtölvum 

  84500 50312600-1 Viðhald og viðgerðir á búnaði tengdum 
upplýsingatækni 
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  84500 50312610-4 Viðhald á búnaði tengdum 
upplýsingatækni 

  84500 50312620-7 Viðgerðir á búnaði tengdum 
upplýsingatækni 

  84500 50313000-2 Viðhald og viðgerðir á afritunarvélum 

  84500 50313100-3 Viðgerðarþjónusta á ljósritunarvélum 

  84500 50313200-4 Viðhaldsþjónusta fyrir ljósritunarvélar 

  84500 50314000-9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir 
bréfasíma 

  84500 50315000-6 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir 
símsvara 

  84500 50316000-3 Viðhald og viðgerðir á miðasjálfsölum 

  84500 50317000-0 Viðhald og viðgerðir á 
miðastimplunarvélum 

  84250, 84500 50320000-4 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir 
einkatölvur 

  84500 50321000-1 Viðgerðarþjónusta fyrir einkatölvur 

  84500 50322000-8 Viðhaldsþjónusta fyrir einkatölvur 

  84500 50323000-5 Viðhald og viðgerðir á jaðarbúnaði fyrir 
tölvur 

  84500 50323100-6 Viðhald á jaðarbúnaði fyrir tölvur 

  84500 50323200-7 Viðgerðir á jaðarbúnaði fyrir tölvur 

  84250, 84500 50324000-2 Stuðningsþjónusta tengd einkatölvum 

  84250 50324100-3 Viðhaldsþjónusta á kerfum 

  84500 50324200-4 Fyrirbyggjandi viðhaldsþjónusta 

  84000 72000000-5 Tölvuþjónusta: ráðgjöf, 
hugbúnaðarþróun, Netið og þjónusta 

  84100, 84990 72100000-6 Ráðgjöf varðandi tölvuvélbúnað 

  84100 72110000-9 Ráðgjöf varðandi val á tölvuvélbúnaði 

  84990 72120000-2 Ráðgjöf tengd lagfæringu eftir hrun í 
tölvuvélbúnaði 

  84100 72130000-5 Ráðgjafarþjónusta tengd tölvustöðvum 
(computer-site) 

  84100 72140000-8 Ráðgjafarþjónusta tengd 
afhendingarprófunum vegna 
tölvuvélbúnaðar 

  84100 72150000-1 Ráðgjafarþjónusta tengd úttekt á tölvum 
og vélbúnaði 

  84210 til 84250, 
84990 

72200000-7 Þjónusta tengd forritun hugbúnaðar og 
ráðgjöf 

  84240 72210000-0 Þjónusta tengd forritun hugbúnaðarpakka 

  84240 72211000-7 Þjónusta tengd forritun kerfis- og 
notendahugbúnaðar 

  84240 72212000-4 Þjónusta tengd forritun 
notkunarhugbúnaðar 

  84240 72212100-0 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar við 
ákveðna atvinnugrein 

  84240 72212110-3 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
greiðslustaðar (POS) 
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  84240 72212120-6 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
stýrakerfa 

  84240 72212121-3 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar við 
flugumferðarstjórn 

  84240 72212130-9 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar vegna 
þjónustu og prófana við flug á jörðu niðri 

  84240 72212131-6 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar vegna 
þjónustu við flug á jörðu niðri 

  84240 72212132-3 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar vegna 
flugprófana 

  84240 72212140-2 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar við 
járnbrautaumferðarstjórn 

  84240 72212150-5 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar við 
iðnstýringar 

  84240 72212160-8 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
bókasafna 

  84240 72212170-1 Þjónusta tengd þróun 
samræmingarhugbúnaðar 

  84240 72212180-4 Þjónusta tengd þróun 
læknisfræðihugbúnaðar 

  84240 72212190-7 Þjónusta tengd þróun menntahugbúnaðar 

  84240 72212200-1 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
nettenginga, Netsins og heimaneta 

  84240 72212210-4 Þjónusta tengd þróun nethugbúnaðar 

  84240 72212211-1 Þjónusta tengd þróun 
samtengingarhugbúnaðar stýrikerfa 

  84240 72212212-8 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
diskaþjóns 

  84240 72212213-5 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar vegna 
viðbóta við stýrikerfi 

  84240 72212214-2 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
netstýrikerfa 

  84240 72212215-9 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
netþróunaraðila 

  84240 72212216-6 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
skjáherma nettenginga 

  84240 72212217-3 Þróunarþjónusta 
færslufremdarhugbúnaðar 

  84240 72212218-0 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
leyfisstjórnunar 

  84240 72212219-7 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar ýmissa 
neta 

  84240 72212220-7 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar Netsins 
og heimaneta 

  84240 72212221-4 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
Netskoðunar 
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  84240 72212222-1 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
vefþjóns 

  84240 72212223-8 Þjónusta tengd þróun 
tölvupóstshugbúnaðar 

  84240 72212224-5 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar við 
ritfærslu vefsíðna 

  84240 72212300-2 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar vegna 
sköpunar, teikninga, myndunar, 
áætlanagerðar og framleiðni skjala 

  84240 72212310-5 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
skjalasköpunar 

  84240 72212311-2 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
skjalastjórnunar 

  84240 72212312-9 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
rafrænnar útgáfu 

  84240 72212313-6 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar við 
ljóskennsl stafa (OCR) 

  84240 72212314-3 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar vegna 
raddgreiningar 

  84240 72212315-0 Þjónusta tengd þróun 
skrifborðsútgáfuhugbúnaðar 

  84240 72212316-7 Þjónusta tengd þróun 
kynningarhugbúnaðar 

  84240 72212317-4 Þjónusta tengd þróun 
ritvinnsluhugbúnaðar 

  84240 72212318-1 Þjónusta tengd þróun skannahugbúnaðar 

  84240 72212320-8 Þjónusta tengd þróun teikninga- og 
myndahugbúnaðar 

  84240 72212321-5 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
tölvustuddrar hönnunar (CAD) 

  84240 72212322-2 Þjónusta tengd þróun 
myndvinnsluhugbúnaðar 

  84240 72212323-9 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
tölvustuddrar framleiðslu (CAM) 

  84240 72212324-6 Þjónusta tengd þróun kortahugbúnaðar 

  84240 72212325-3 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
eyðublaðagerðar 

  84240 72212326-0 Þjónusta tengd þróun 
kortagerðarhugbúnaðar 

  84240 72212327-7 Þjónusta tengd þróun teikni- og 
málunarhugbúnaðar 

  84240 72212328-4 Þjónusta tengd þróun 
myndvinnsluhugbúnaðar 

  84240 72212330-1 Þjónusta tengd þróun áætlanagerðar- og 
framleiðnihugbúnaðar 

  84240 72212331-8 Þjónusta tengd þróun 
verkefnastjórnunarhugbúnaðar 

  84240 72212332-5 Þjónusta tengd þróun 
áætlanagerðarhugbúnaðar 
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  84240 72212333-2 Þjónusta tengd þróun 
tengiliðastjórnunarhugbúnaðar 

  84240 72212400-3 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
viðskiptafærslna og persónulegra 
viðskipta 

  84240 72212410-6 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
fjárfestingarstýringar og skattagerðar 

  84240 72212411-3 Þjónusta tengd þróun 
fjárfestingarstýringarhugbúnaðar 

  84240 72212412-0 Þjónusta tengd þróun 
skattagerðarhugbúnaðar 

  84240 72212420-9 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar og 
hugbúnaðarvöndla fyrir stýringu aðstöðu 
og búnaðar 

  84240 72212421-6 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar fyrir 
stýringu aðstöðu og búnaðar 

  84240 72212422-3 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðarvöndla 

  84240 72212430-2 Þjónusta tengd þróun 
birgðastýringarhugbúnaðar 

  84240 72212440-5 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
fjárhagsgreiningar og 
bókhaldshugbúnaðar 

  84240 72212441-2 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
fjárhagsgreiningar 

  84240 72212442-9 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
fjármálakerfa 

  84240 72212443-6 Þjónusta tengd þróun 
bókhaldshugbúnaðar 

  84240 72212445-0 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar til að 
stjórna viðskiptatengslum 

  84240 72212450-8 Þjónusta tengd þróun tímabókhalds- eða 
mannauðshugbúnaðar 

  84240 72212451-5 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar um 
verðmætaskipulag fyrirtækja (ERP) 

  84240 72212460-1 Þjónusta tengd þróun greiningar-, 
vísinda-, stærðfræði- eða 
spáarhugbúnaðar 

  84240 72212461-8 Þjónusta tengd þróun greiningar- eða 
vísindahugbúnaðar 

  84240 72212462-5 Þjónusta tengd þróun stærðfræði- eða 
spárhugbúnaðar 

  84240 72212463-2 Þjónusta tengd þróun tölfræðihugbúnaðar 

  84240 72212470-4 Þjónusta tengd þróun 
uppboðshugbúnaðar 

  84240 72212480-7 Þjónusta tengd þróun sölu-, 
markaðssetningar- og 
viðskiptagreindarhugbúnaðar 

  84240 72212481-4 Þjónusta tengd þróun sölu- eða 
markaðssetningarhugbúnaðar 

  84240 72212482-1 Þjónusta tengd þróun 
viðskiptagreindarhugbúnaðar 
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  84240 72212490-0 Þjónusta tengd þróun 
innkaupahugbúnaðar 

  84240 72212500-4 Þjónusta tengd þróun miðlunar- og 
margmiðlunarhugbúnaðar 

  84240 72212510-7 Þjónusta tengd þróun 
miðlunarhugbúnaðar 

  84240 72212511-4 Þjónusta tengd þróun 
samskiptahugbúnaðar skjáborðs 

  84240 72212512-1 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
gagnvirkrar raddsvörunar 

  84240 72212513-8 Þjónusta tengd þróun mótaldshugbúnaðar 

  84240 72212514-5 Þjónusta tengd þróun 
fjaraðgangshugbúnaðar 

  84240 72212515-2 Þjónusta tengd þróun 
myndfundahugbúnaðar 

  84240 72212516-9 Þjónusta tengd þróun 
gagnaskiptahugbúnaðar 

  84240 72212517-6 Þjónusta tengd þróun 
upplýsingatæknihugbúnaðar 

  84240 72212518-3 Þjónusta tengd þróun hermihugbúnaðar 

  84240 72212519-0 Þjónusta tengd þróun 
minnisstjórnunarhugbúnaðar 

  84240 72212520-0 Þjónusta tengd þróun 
margmiðlunarhugbúnaðar 

  84240 72212521-7 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
tónlistar- eða hljóðaklippinga 

  84240 72212522-4 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
sýndarlyklaborðs 

  84240 72212600-5 Þjónusta tengd þróun gagnagrunns- og 
stýrikerfishugbúnaðar 

  84240 72212610-8 Þjónusta tengd þróun 
gagnagrunnshugbúnaðar 

  84240 72212620-1 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
stýrikerfa stórtölvu 

  84240 72212630-4 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
stýrikerfa smátölva 

  84240 72212640-7 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
stýrikerfa örtölva 

  84240 72212650-0 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
stýrikerfa einkatölva 

  84240 72212660-3 Þjónusta tengd þróun klasahugbúnaðar 

  84240 72212670-6 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
rauntímastýrikerfa 

  84240 72212700-6 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
hjálparforrita 

  84240 72212710-9 Þjónusta tengd þróun öryggisafritunar- 
eða endurheimtarhugbúnaðar 
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  84240 72212720-2 Þjónusta tengd þróun 
strikamerkingahugbúnaðar 

  84240 72212730-5 Þjónusta tengd þróun öryggishugbúnaðar 

  84240 72212731-2 Þjónusta tengd þróun 
skráaröryggishugbúnaðar 

  84240 72212732-9 Þjónusta tengd þróun 
gagnaöryggishugbúnaðar 

  84240 72212740-8 Þjónusta tengd þróun 
þýðingarhugbúnaðar erlendra tungumála 

  84240 72212750-1 Þjónusta tengd þróun hleðsluhugbúnaðar 
geymslumiðla 

  84240 72212760-4 Þjónusta tengd þróun 
veiruvarnarhugbúnaðar 

  84240 72212761-1 Þjónusta tengd þróun 
veiruförgunarhugbúnaðar 

  84240 72212770-7 Þjónusta tengd þróun almennra, 
þjöppunar- og prenthjálparforrita 

  84240 72212771-4 Þjónusta tengd þróun almennra 
hjálparforrita 

  84240 72212772-1 Þjónusta tengd þróun prentforrita 

  84240 72212780-0 Þjónusta tengd þróun kerfis-, geymslu- 
og innihaldsstýringarhugbúnaðar 

  84240 72212781-7 Þjónusta tengd þróun 
kerfisstýringarhugbúnaðar 

  84240 72212782-4 Þjónusta tengd þróun 
geymslustýringarhugbúnaðar 

  84240 72212783-1 Þjónusta tengd þróun 
innihaldsstýringarhugbúnaðar 

  84240 72212790-3 Þjónusta tengd þróun 
útgáfuprófarahugbúnaðar 

  84240 72212900-8 Ýmiss konar þjónusta tengd þróun 
hugbúnaðar og tölvukerfa 

  84240 72212910-1 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
tölvuleikja, vara ætluð börnum og 
skjávarar 

  84240 72212911-8 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
tölvuleikja 

  84240 72212920-4 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
skrifstofukerfa 

  84240 72212930-7 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar til 
þjálfunar og afþreyingar 

  84240 72212931-4 Þjónusta tengd þróun 
þjálfunarhugbúnaðar 

  84240 72212932-1 Þjónusta tengd þróun 
afþreyingarhugbúnaðar 

  84240 72212940-0 Þjónusta tengd þróun mynsturhönnunar- 
og almanakshugbúnaðar 
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  84240 72212941-7 Þjónusta tengd þróun 
mynsturhönnunarhugbúnaðar 

  84240 72212942-4 Þjónusta tengd þróun 
almanakshugbúnaðar 

  84240 72212960-6 Þjónusta tengd þróun rekla- og 
kerfisstýrikerfishugbúnaðar 

  84240 72212970-9 Þjónusta tengd þróun 
prentsmiðjuhugbúnaðar 

  84240 72212971-6 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
heimilisfangabókargerðar 

  84240 72212972-3 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
merkimiðagerðar 

  84240 72212980-2 Þjónusta við þróun forritunarmála og -
verkfæra 

  84240 72212981-9 Þjónusta tengd þróun 
vistþýðingahugbúnaðar 

  84240 72212982-6 Þjónusta tengd þróun 
stillingastýringarhugbúnaðar 

  84240 72212983-3 Þjónusta tengd þróun 
stuðningshugbúnaðar 

  84240 72212984-0 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar vegna 
forritsprófana 

  84240 72212985-7 Þjónusta tengd þróun 
kembingarhugbúnaðar 

  84240 72212990-5 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 
töflureikna og viðbóta 

  84240 72212991-2 Þjónusta tengd þróun 
töflureiknishugbúnaðar 

  84210 til 84250 72220000-3 Ráðgjafarþjónusta tengd kerfum og tækni 

  84220 72221000-0 Ráðgjafarþjónusta tengd 
viðskiptagreiningu 

  84210, 84220 72222000-7 Þjónusta tengd endurskoðun og 
skipulagningu á sviði upplýsingakerfa 
eða upplýsingatækni 

  84220 72222100-8 Þjónusta tengd endurskoðun á sviði 
upplýsingakerfa eða upplýsingatækni 

  84210 72222200-9 Þjónusta tengd skipulagningu á sviði 
upplýsingakerfa eða upplýsingatækni 

  84220 72222300-0 Þjónusta á sviði upplýsingatækni 

  84220 72223000-4 Þjónusta tengd endurskoðun krafna á 
sviði upplýsingatækni 

  84220 til 84240 72224000-1 Ráðgjafarþjónusta tengd 
verkefnastjórnun 

  84240 72224100-2 Skipulagning tengd notkun kerfa 

  84230 72224200-3 Skipulagning tengd gæðatryggingu kerfa 

  84230 72225000-8 Mat og endurskoðun á gæðatryggingu 
kerfa 

  84240 72226000-5 Ráðgjafarþjónusta tengd 
afhendingarprófunum vegna 
kerfishugbúnaðar 

  84220 72227000-2 Ráðgjafarþjónusta tengd 
hugbúnaðarsamþættingu 

 



18.11.2010  Nr. 64/851 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

Tilskipun 
2004/18/EB  

Bráðabirgða-
aðalvöruflokkun 

SAMEIGINLEGT 
INNKAUPAORÐA-

SAFN (CPV) 
 

Flokkur Lýsing/CPC-tilvísunarnúmer CPC-kóði (*) CPV-kóði Lýsing 

  84220 72228000-9 Ráðgjafarþjónusta í tengslum við 
samþættingu tölvuvélbúnaðar 

  84230 72230000-6 Þjónusta tengd þróun á sérsniðnum 
hugbúnaði 

  84230 72231000-3 Þróun hugbúnaðar til hernaðarnota 

  84230 72232000-0 Þróun færslufremdar (transaction 
processing) og sérsniðins hugbúnaðar 

  84210, 84220, 
84240 

72240000-9 Þjónusta tengd kerfisgreiningu og 
forritun 

  84220 72241000-6 Þjónusta tengd forskriftum fyrir mikilvæg 
skipulagsmarkmið (critical design target) 

  84240 72242000-3 Gerð líkana í tengslum við hönnun 

  84240 72243000-0 Forritunarþjónusta 

  84240 72244000-7 Þjónusta tengd frumgerðum hluta 
(prototyping) 

  84220, 84240 72245000-4 Kerfisgreining og forritun tengd 
samningum 

  84210 72246000-1 Ráðgjafarþjónusta tengd kerfum 

  84240, 84250 72250000-2 Kerfis- og stuðningsþjónusta 

  84250 72251000-9 Þjónusta tengd endurreisn eftir áfall 

  84250 72252000-6 Þjónusta tengd safnvistun (archiving) 
tölvugagna 

  84250 72253000-3 Þjónustuborð og stuðningsþjónusta 

  84250 72253100-4 Þjónusta veitt af þjónustuborði 

  84250 72253200-5 Stuðningsþjónusta tengd kerfum 

  84240, 84250 72254000-0 Prófun hugbúnaðar 

  84240 72254100-1 Þjónusta tengd kerfisprófunum 

  84210 til 84250, 
84990 

72260000-5 Þjónusta tengd hugbúnaði 

  84250 72261000-2 Stuðningsþjónusta tengd hugbúnaði 

  84240 72262000-9 Þjónusta tengd þróun hugbúnaðar 

  84240 72263000-6 Þjónusta tengd uppsetningu hugbúnaðar 

  84990 72264000-3 Þjónusta tengd fjölföldun hugbúnaðar 

  84240 72265000-0 Þjónusta tengd samskipan hugbúnaðar 

  84210 72266000-7 Ráðgjafarþjónusta tengd hugbúnaði 

  84250 72267000-4 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta tengd 
hugbúnaði 

  84250 72267100-0 Viðhald á hugbúnaði tengdum 
upplýsingatækni 

  84250 72267200-1 Viðgerðir á hugbúnaði tengdum 
upplýsingatækni 

  84990 72268000-1 Þjónusta tengd útvegun hugbúnaðar 

  84250, 84310 til 
84400, 84990 

72300000-8 Gagnaþjónusta 

  84250, 84310 til 
84390, 84990 

72310000-1 Gagnavinnsluþjónusta 
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  84320, 84330 72311000-8 Sniðmótun tölvugagna 

  84320 72311100-9 Þjónusta tengd umskráningu gagna 

  84320 72311200-0 Þjónusta tengd runuvinnslu 

  84330 72311300-1 Þjónusta tengd skiptivinnslu í tölvum 

  84310 72312000-5 Gagnaskráningarþjónusta 

  84310 72312100-6 Þjónusta tengd gagnaforvinnslu 

  84310 72312200-7 Ljóslestrarþjónusta 

  84310 72313000-2 Gagnasöfnunarþjónusta 

  84310 72314000-9 Þjónusta tengd gagnasöfnun og -
samanburði 

  84250, 84390 72315000-6 Stjórnun gagnaflutningsnets og 
stoðþjónusta 

  84250, 84390 72315100-7 Stoðþjónusta tengd gagnaflutningsnetum 

  84390 72315200-8 Stjórnun gagnaneta 

  84320 72316000-3 Gagnagreiningarþjónusta 

  84390 72317000-0 Gagnageymsluþjónusta 

  84310, 84320 72319000-4 Gagnaafhendingarþjónusta 

  84400 72320000-4 Gagnagrunnsþjónusta 

  84400 72321000-1 Virðisaukagagnagrunnsþjónusta 

  84400 72322000-8 Stjórnun gagnagrunna 

  84400 72330000-2 Innihalds- eða gagnastöðlunar- og 
flokkunarþjónusta 

  84240 72420000-0 Þjónusta við Netþróun 

  84240 72421000-7 Þjónusta við þróun biðlarahugbúnaðar 
Nets eða heimanets 

  84240 72422000-4 Þjónusta við þróun miðlarahugbúnaðar 
Nets eða heimanets 

  84240 72500000-0 Tölvutengd þjónusta 

  84100 til 84990 72510000-3 Tölvutengd stjórnunarþjónusta 

  84210 til 84250 72511000-0 Þjónusta tengd netstjórnunarhugbúnaði 

  84990 72512000-7 Skjalastjórnunarþjónusta 

  84100 til 84990 72513000-4 Þjónusta við skrifstofukerfi 

  84990 72514000-1 Stjórnunarþjónusta tengd tölvubúnaði 

  84990 72514100-2 Stjórnunarþjónusta tengd búnaði og 
tölvurekstri 

  84990 72514200-3 Stjórnunarþjónusta tengd búnaði og 
þróun tölvukerfa 

  84990 72514300-4 Stjórnunarþjónusta tengd búnaði og 
viðhaldi tölvukerfa 

  84250, 845 72540000-2 Þjónusta tengd uppfærslu tölva 

  84250, 845 72541000-9 Þjónusta tengd stækkun tölva 
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  84250, 845 72541100-0 Þjónusta tengd minnisstækkun 

  84100 til 84990 72590000-7 Tölvutengd sérfræðiþjónusta 

  84990 72591000-4 Þróun þjónustusamninga 

  84100 til 84990 72600000-6 Tölvuráðgjafar- og stuðningsþjónusta 

  84100 til 84990 72610000-9 Stuðningsþjónusta tengd tölvum 

  84100 til 84990 72611000-6 Tæknileg stuðningsþjónusta tengd tölvum 

  84250, 845 72800000-8 Þjónusta tengd úttekt og prófunum á 
tölvum 

  84220, 84990 72810000-1 Þjónusta tengd úttekt á tölvum 

  84100, 84240 72820000-4 Þjónusta tengd tölvuprófunum 

  84100, 84240 72900000-9 Þjónusta við öryggisafritun og skrár tölva 

  84250 72910000-2 Þjónusta við öryggisafritun tölva 

  84250 72920000-5 Þjónusta tengd umskráningu tölvutækra 
skráa 

  84990 79342410-4 Rafræn uppboðsþjónusta 

8 Rannsóknir og þróun (4)    

 85    

  85101 til 85109, 
85201 til 85209, 
85300 

73000000-2 (4) Þjónusta tengd rannsóknum og þróun og 
tilheyrandi ráðgjafarþjónustu 

  85101 til 85109, 
85201 til 85209, 
85300 

73100000-3 Þjónusta tengd þróun rannsókna og 
tilrauna 

  85101 til 85109, 
85201 til 85209, 
85300 

73110000-6 Rannsóknarþjónusta 

  85101 til 85109, 
85300 

73111000-3 Þjónusta rannsóknarstofa 

  85102 73112000-0 Þjónusta á sviði hafrannsókna 

  85101 til 85109, 
85201 til 85209, 
85300 

73120000-9 Þjónusta tengd þróun tilrauna 

  85101 til 85300 73300000-5 Tilhögun og framkvæmd rannsóknar- og 
þróunarverkefna 

  85102, 85103 73400000-6 Þjónusta tengd rannsóknum og þróun á 
öryggis- og varnarefnum 

  85102, 85103, 
85300 

73410000-9 Herrannsóknir og tækniþróun 

  85103, 85300 73420000-2 Forhagkvæmnisathugun og 
tæknitilraunaverkefni 

  85102, 85103 73421000-9 Þróun öryggisbúnaðar 

  85102, 85103 73422000-6 Þróun skotvopna og skotfæra 

  85103 73423000-3 Þróun hernaðarökutækja 
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  85103 73424000-0 Þróun herskipa 

  85102, 85103 73425000-7 Þróun loftfara, flugskeyta og geimfara til 
hernaðar 

  85103, 85300 73426000-4 Þróun rafræns herkerfis 

  85300 73430000-5 Prófun og mat 

  85103 73431000-2 Prófun og mat öryggisbúnaðar 

  85102, 85103 73432000-9 Prófun og mat skotvopna og skotfæra 

  85103 73433000-6 Prófun og mat hernaðarökutækja 

  85103 73434000-3 Prófun og mat herskipa 

  85102, 85103 73435000-0 Prófun og mat herloftfara, flugskeyta og 
geimfara 

  85103 73436000-7 Prófun og mat rafræns herkerfis 

9 Reikningshald, endurskoðun og 
bókhaldsþjónusta 

   

 862    

  86000 79000000-4 Viðskiptaþjónusta: lögfræðileg, 
markaðssetning, ráðgjöf, ráðning, prentun 
og öryggi 

  86200, 86300 79200000-6 Þjónusta tengd reikningshaldi og 
endurskoðun og skattaráðgjöf 

  86211 til 86220 79210000-9 Reikningshald og endurskoðun 

  86212, 86213, 
86219 

79211000-6 Reikningshaldsþjónusta 

  86219, 86220 79211100-7 Bókhaldsþjónusta 

  86219 79211110-0 Stjórnunarþjónusta tengd launahaldi 

  86220 79211120-3 Skráningarþjónusta tengd kaupum og 
sölu 

  86213 79211200-8 Samantekt á reikningsskilum 

  86211, 86212 79212000-3 Endurskoðunarþjónusta 

  86211 79212100-4 Fjármálaendurskoðunarþjónusta 

  86211 79212110-7 Matsþjónusta á stjórnarháttum fyrirtækja 

  86211 79212200-5 Þjónusta tengd innri endurskoðun 

  86211 79212300-6 Þjónusta á sviði lögboðinnar 
endurskoðunar 

  86211 79212400-7 Endurskoðunarþjónusta til að afhjúpa 
svik 

  86212 79212500-8 Bókhaldsskoðunarþjónusta 

  86300 79220000-2 Skattaþjónusta 

  86300 79221000-9 Skattaráðgjafarþjónusta 

  86300 79222000-6 Þjónusta tengd gerð skattframtala 

  86300 79223000-3 Þjónusta tollmiðlara 
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10 Markaðsrannsóknir og 
skoðanakannanir 

   

 864    

  86000 79000000-4 Viðskiptaþjónusta: lögfræðileg, 
markaðssetning, ráðgjöf, ráðning, prentun 
og öryggi 

  86401, 86402 79300000-7 Markaðs- og efnahagsrannsóknir, 
kannanir og tölfræði 

  86401 79310000-0 Þjónusta á sviði markaðsrannsókna 

  86401, 86402 79311000-7 Þjónusta tengd könnunum 

  86401, 86402 79311100-8 Þjónusta tengd tilhögun kannana 

  86401, 86402 79311200-9 Framkvæmd könnunarþjónustu 

  86401, 86402 79311210-2 Þjónusta tengd símakönnunum 

  86401, 86402 79311300-0 Þjónusta tengd úrvinnslu kannana 

  86401 79311400-1 Þjónusta á sviði hagrannsókna 

  86401 79311410-4 Mat efnahagsáhrifa 

  86401 79312000-4 Markaðsprófunarþjónusta 

  86401 79313000-1 Þjónusta tengd árangursmati 

  86401 79314000-8 Gerleikakönnun 

  86401 79315000-5 Þjónusta á sviði félagsrannsókna 

  86402 79320000-3 Þjónusta tengd skoðanakönnunum 

  86401, 86402 79330000-6 Tölfræðiþjónusta 

  86401 79342310-9 Kannanir meðal viðskiptamanna 

  86401 79342311-6 Kannanir á ánægju viðskiptamanna 

  86401 79342400-7 Uppboðsþjónusta 

11 Rekstrarráðgjöf (4) (5) og skyld 
þjónusta 

   

 865, 866, 91270    

  86509 73200000-4 Ráðgjafarþjónusta tengd rannsóknum og 
þróun 

  86509 73210000-7 Ráðgjafarþjónusta tengd rannsóknum 

  86509 73220000-0 Ráðgjafarþjónusta tengd þróun 

  86000 79000000-4 Viðskiptaþjónusta: lögfræðileg, 
markaðssetning, ráðgjöf, ráðning, prentun 
og öryggi 

  86503 79342000-3 Markaðssetningarþjónusta 

  86503 79342100-4 Bein markaðssetning 

  86503 79342300-6 Þjónusta við viðskiptamenn 

  86503 79342320-2 Þjónusta sem miðar að því að afla 
viðskiptamanna, sinna þörfum þeirra og 
vinna hylli þeirra 

  86503 79342321-9 Áætlanir sem miða að tryggð 
viðskiptamanna 

  86501 til 86739 79400000-8 Viðskipta- og rekstrarráðgjöf og skyld 
þjónusta 
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  86501 til 86509 79410000-1 Viðskipta- og rekstrarráðgjöf 

  86501, 86509 79411000-8 Almenn rekstrarráðgjöf 

  86501, 86509 79411100-9 Ráðgjafarþjónusta tengd fyrirtækjaþróun 

  86502 79412000-5 Ráðgjafarþjónusta tengd fjármálastjórnun 

  86503 79413000-2 Ráðgjafarþjónusta tengd markaðsstjórnun 

  86504 79414000-9 Ráðgjafarþjónusta tengd 
vinnuaflsstjórnun 

  86505, 86509 79415000-6 Ráðgjafarþjónusta tengd 
framleiðslustjórnun 

  86505, 86509 79415200-8 Ráðgjafarþjónusta tengd hönnun 

  86506 79416000-3 Almannatengslaþjónusta 

  86506 79416100-4 Stjórnunarþjónusta tengd 
almannatengslum 

  86506 79416200-5 Ráðgjafarþjónusta tengd 
almannatengslum 

  86509 79417000-0 Ráðgjafarþjónusta á sviði öryggis 

  86509 79418000-7 Ráðgjafarþjónusta á sviði innkaupa 

  86509 79419000-4 Ráðgjafarþjónusta á sviði mats 

  86601, 86602 79420000-4 Þjónusta tengd rekstri 

  86601 79421000-1 Stjórnun annarra verkefna en 
byggingaframkvæmda 

  86601 79421100-2 Eftirlit með öðrum verkefnum en 
byggingaframkvæmdum 

  86601 79421200, -3 Hönnunarverkefni, þó ekki vegna 
byggingaframkvæmda 

  86120, 91270 79422000-8 (5) Gerðardóms- og sáttagerðarþjónusta 

  86609 79430000-7 Krísustjórnunarþjónusta 

  86609 79910000-6 Rekstur eignarhaldsfélaga 

  86505 79991000-7 Birgðastjórnunarþjónusta 

  86609 98362000-8 Hafnarstjórn 

12 Arkitektaþjónusta: verkfræðiþjónusta 
og samþætt verkfræðiþjónusta, 
þjónusta borgarskipulags og 
landslagsarkitekta, vísindaleg og 
tæknileg ráðgjöf sem tengist þessum 
greinum, tækniprófanir og greining 

   

 867    

  86700 71000000-8 Arkitektaþjónusta, þjónusta vegna 
bygginga-, verkfræði- og 
eftirlitsstarfsemi 

  86711 til 86754 71200000-0 Þjónusta arkitekta og skyld þjónusta 

  86711 til 86719 71210000-3 Ráðgjafarþjónusta arkitekta 

  86711, 86712, 
86714, 86719 

71220000-6 Hönnunarþjónusta arkitekta 
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  86711, 86712, 
86714, 86719 

71221000-3 Arkitektaþjónusta sem varðar byggingar 

  86711, 86712, 
86714, 86719 

71222000-0 Arkitektaþjónusta í tengslum við svæði 
utanhúss 

  86740 71222100-1 Kortagerðarþjónusta þéttbýlissvæða 

  86740 71222200-2 Kortagerðarþjónusta dreifbýlissvæða 

  86711, 86712, 
86714, 86719 

71223000-7 Arkitektaþjónusta í tengslum við 
viðbyggingar 

  86711 71230000-9 Skipulagning hönnunarsamkeppna í 
tengslum við byggingarlist 

  86711 til 86741 71240000-2 Arkitekta-, verkfræði- og 
skipulagsþjónusta 

  86711 71241000-9 Hagkvæmniathugun, ráðgjafarþjónusta, 
greining 

  86712 71242000-6 Undirbúningur verkefna og hönnunar, 
mat á kostnaði 

  86712 71243000-3 Uppkastsáætlanir (kerfi og samþætting) 

  86711 til 86713 71244000-0 Útreikningur og vöktun kostnaðar 

  86712, 86714, 
86719 

71245000-7 Samþykktaráætlanir, vinnuteikningar og 
útboðslýsingar 

  86712 71246000-4 Ákvörðun og listun magns fyrir byggingu 

  86713, 86719 71247000-1 Eftirlit með byggingarmannvirki 

  86713, 86714, 
86719 

71248000-8 Eftirlit með verkefni og gögnum 

  86711 til 86739, 
86753, 86754 

71250000-5 Arkitektaþjónusta, verkfræðiþjónusta og 
mælingar 

  86711 til 86719 71251000-2 Þjónusta arkitekta og 
byggingareftirlitsmanna 

  86721 til 86739 71300000-1 Verkfræðiþjónusta 

  86711 til 86739 71310000-4 Verkfræðiráðgjöf og ráðgjöf tengd 
byggingastarfsemi 

  86721, 86724, 
86731, 86732 

71311000-1 Ráðgjöf byggingaverkfræðinga 

  86721, 86724, 
86731, 86732 

71311100-2 Byggingaverkfræðileg stoðþjónusta 

  86721, 86724, 
86731 

71311200-3 Ráðgjafarþjónusta í tengslum við 
flutningakerfi 

  86721 71311210-6 Ráðgjafarþjónusta í tengslum við 
þjóðvegi 

  86721, 86724, 
86731 

71311220-9 Verkfræðiþjónusta í tengslum við 
þjóðvegi 

  86721, 86724, 
86731 

71311230-2 Verkfræðiþjónusta í tengslum við 
járnbrautir 

  86721, 86724, 
86731 

71311240-5 Verkfræðiþjónusta í tengslum við 
flugvelli 

  86721 71311300-4 Ráðgjafarþjónusta í tengslum við 
grunnvirki 

  86721 til 86729, 
86733, 86739 

71312000-8 Ráðgjafarþjónusta 
burðarþolsverkfræðinga 

  86721, 86729 71313000-5 Ráðgjöf umhverfisverkfræðinga 

 



Nr. 64/858  18.11.2010 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

 

Tilskipun 
2004/18/EB  

Bráðabirgða-
aðalvöruflokkun 

SAMEIGINLEGT 
INNKAUPAORÐA-

SAFN (CPV) 
 

Flokkur Lýsing/CPC-tilvísunarnúmer CPC-kóði (*) CPV-kóði Lýsing 

  86721, 86729 71313100-6 Ráðgjöf í tengslum við hávaðavarnir 

  86721, 86729 71313200-7 Ráðgjöf í tengslum við hljóðeinangrun og 
hljómburð 

  86721, 86729 71313400-9 Mat á umhverfisáhrifum vegna 
byggingastarfsemi 

  86721, 86729 71313410-2 Áhættu- eða hættumat vegna 
byggingastarfsemi 

  86721, 86729 71313420-5 Umhverfisstaðlar vegna 
byggingastarfsemi 

  86721, 86729 71313430-8 Greining umhverfisvísa vegna 
byggingastarfsemi 

  86721, 86729 71313440-1 Þjónusta við mat á umhverfisáhrifum 
vegna byggingastarfsemi 

  86721, 86729 71313450-4 Umhverfisvöktun vegna 
byggingastarfsemi 

  86721, 86723 til 
86726 

71314000-2 Orkumál og skyld þjónusta 

  86721, 86723 til 
86726 

71314100-3 Þjónusta í tengslum við raforkumál 

  86721, 86725 71314200-4 Þjónusta í tengslum við orkustjórnun 

  86721, 86725 71314300-5 Ráðgjöf í tengslum við orkunýtingu 

  86721, 86725 71314310-8 Verkfræðiþjónusta tengd hitaeinangrun 
bygginga 

  86711 til 86723, 
86727, 86733, 
86739 

71315000-9 Gerð þjónustukerfa í byggingum 

  86711 til 86723, 
86727, 86733, 
86739 

71315100-0 Ráðgjöf varðandi byggingavirki 

  86711 til 86723, 
86727, 86733, 
86739 

71315200-1 Ráðgjöf við húsbyggjendur 

  86711 til 86723, 
86727, 86733, 
86739 

71315210-4 Ráðgjöf varðandi þjónustukerfi í 
byggingum 

  86722, 86727 71315300-2 Byggingareftirlitsþjónusta 

  86711, 86721 71315400-3 Eftirlit með byggingarframkvæmdum 

  86711, 86721 71315410-6 Skoðun á loftræstikerfum 

  86721 71316000-6 Ráðgjöf varðandi fjarskipti 

  86712, 86721 til 
86739 

71317000-3 Ráðgjöf varðandi varnir gegn hættum og 
áhættustjórnun 

  86721 71317100-4 Ráðgjöf á sviði bruna- og sprengivarna 

  86712, 86721 til 
86739 

71317200-5 Heilsugæsla og öryggisþjónusta 

  86721 71317210-8 Ráðgjöf á sviði heilsu- og öryggisgæslu 

  86721 71318000-0 Verkfræðileg ráðgjafar- og 
samráðsþjónusta 

  86721 71318100-1 Verkfræðiþjónusta í tengslum við 
dagsbirtu og gervilýsingu í byggingum 

  86721 71319000-7 Þjónusta sérfróðra vitna 
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  86721 til 86739 71320000-7 Verkfræðileg hönnunarþjónusta 

  86721, 86723, 
86729 

71321000-4 Verkfræðileg hönnunarþjónusta fyrir 
vélbúnað og raflagnir í byggingar 

  86721, 86729 71321100-5 Hagfræðiþjónusta á sviði 
byggingariðnaðar 

  86723 71321200-6 Þjónusta við hönnun hitakerfa 

  86721 71321300-7 Ráðgjafarþjónusta vegna pípulagna 

  86721 71321400-8 Ráðgjafarþjónusta vegna loftræstingar 

  86721, 86724, 
86731, 86732, 
86739 

71322000-1 Verkfræðileg hönnunarþjónusta fyrir 
mannvirkjagerð 

  86721, 86724, 
86731, 86732, 
86739 

71322100-2 Magntökuþjónusta og áætlanir fyrir 
mannvirkjagerð 

  86726 71322200-3 Þjónusta við hönnun á leiðslum 

  86724 71322300-4 Þjónusta við hönnun brúa 

  86724 71322400-5 Þjónusta við hönnun stíflna 

  86726 71322500-6 Verkfræðileg hönnunarþjónusta vegna 
umferðarmannvirkja 

  86723 til 86726 71323000-8 Verkfræðileg hönnunarþjónusta vegna 
iðnaðarferla og -framleiðslu 

  86723 til 86726 71323100-9 Þjónusta við hönnun raforkuveitukerfa 

  86725 71323200-0 Verkfræðileg hönnunarþjónusta 
verksmiðja 

  86722 til 86739 71324000-5 Magntökuþjónusta 

  86722 71325000-2 Grundun 

  86722, 86723, 
86725 til 86729, 
86733, 86739 

71326000-9 Stoðþjónusta á sviði byggingastarfsemi 

  86726 71327000-6 Þjónusta við hönnun burðarvirkja 

  86726 71328000-3 Þjónusta við sannprófun á hönnun 
burðarvirkja 

  86721 til 86739 71330000-0 Ýmis verkfræðiþjónusta 

  86725 71331000-7 Verkfræðiþjónusta á sviði borleðjutækni 

  86729 71332000-4 Verkfræðiþjónusta á sviði jarðtækni 

  86722 til 86739 71333000-1 Vélaverkfræðileg þjónusta 

  86722 til 86739 71334000-8 Þjónusta á sviði véla- og 
rafmagnsverkfræði 

  86721 71335000-5 Verkfræðirannsóknir 

  86729, 86739 71336000-2 Verkfræðileg stoðþjónusta 

  86729 71337000-9 Verkfræðiþjónusta tengd tæringu 

  86731 til 86739 71340000-3 Samræmd verkfræðiþjónusta 

  86721 til 86739, 
86751 til 86754 

71350000-6 Vísindaleg og tæknileg þjónusta tengd 
verkfræðistörfum 

 



Nr. 64/860  18.11.2010 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

 

Tilskipun 
2004/18/EB  

Bráðabirgða-
aðalvöruflokkun 

SAMEIGINLEGT 
INNKAUPAORÐA-

SAFN (CPV) 
 

Flokkur Lýsing/CPC-tilvísunarnúmer CPC-kóði (*) CPV-kóði Lýsing 

  86751 71351000-3 Jarðfræðileg, jarðeðlisfræðileg þjónusta 
og önnur þjónusta við vísindalega 
jarðefnaleit 

  86751 71351100-4 Þjónusta við undirbúning og greiningu 
borkjarna 

  86751 71351200-5 Jarðfræðileg og jarðeðlisfræðileg 
ráðgjafarþjónusta 

  86751 71351210-8 Jarðeðlisfræðileg ráðgjöf 

  86751 71351220-1 Jarðfræðileg ráðgjöf 

  86751 71351300-6 Þjónusta við greiningu á 
örsteingervingum 

  86751 71351400-7 Þjónusta við túlkun gagna um 
eðlisfræðilega eiginleika steina 

  86751 71351500-8 Þjónusta við athuganir á jarðvegi 

  86751 71351600-9 Veðurspárþjónusta 

  86751 71351610-2 Veðurfræðiþjónusta 

  86751 71351611-9 Þjónusta vegna loftslagsskilyrða 

  86751 71351612-6 Vatnaveðurfræðiþjónusta 

  86751 71351700-0 Þjónusta við vísindalega jarðefnaleit 

  86751 71351710-3 Jarðeðlisfræðileg jarðefnaleit 

  86751, 86721, 
86711 

71351720-6 Jarðeðlisfræðilegar mælingar á 
fornminjasvæðum 

  86751 71351730-9 Jarðfræðileg jarðefnaleit 

  86751 71351800-1 Staðfræðileg og vatnsleitarþjónusta 

  86751 71351810-4 Staðfræðileg þjónusta 

  86751, 86721, 
86711 

71351811-1 Staðfræðilegar mælingar á 
fornminjasvæðum 

  86751 71351820-7 Vatnsleitarþjónusta 

  86751 71351900-2 Jarðfræði-, haffræði- og 
vatnafræðiþjónusta 

  86751 71351910-5 Jarðfræðiþjónusta 

  86751 71351911-2 Loftmyndajarðfræðileg þjónusta 

  86751 71351912-9 Jarðlagafræðileg jarðfræðiþjónusta 

  86751 71351913-6 Jarðfræðileg jarðefnaleitarþjónusta 

  86751 71351914-3 Fornminjaþjónusta 

  86751 71351920-2 Haffræði- og vatnafræðiþjónusta 

  86751 71351921-2 Haffræðiþjónusta sem tengist árósum 

  86751 71351922-2 Eðlisfræðileg haffræðiþjónusta 

  86751 71351923-2 Þjónusta við dýptarmælingaathuganir 

  86751 71351924-2 Þjónusta við neðansjávarrannsóknir 

  86752 71352000-0 Þjónusta við könnun jarðlaga undir 
yfirborði 

  86752 71352100-1 Þjónusta í tengslum við skjálftavirkni 

  86752 71352110-4 Jarðskjálftamælingar 

  86752 71352120-7 Öflun gagna um jarðskjálftavirkni 
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  86752 71352130-0 Söfnun gagna um jarðskjálftavirkni 

  86752 71352140-3 Úrvinnsla gagna um jarðskjálftavirkni 

  86752 71352300-3 Segulsviðsmælingar 

  86753 71353000-7 Yfirborðskönnunarþjónusta 

  86753 71353100-8 Vatna- og sjómælingar 

  86753 71353200-9 Þrívíddarlandmælingaþjónusta 

  86754 71354000-4 Kortagerðarþjónusta 

  86754 71354100-5 Stafræn kortagerð 

  86754 71354200-6 Kortagerð með ljósmyndun úr lofti 

  86754 71354300-7 Lóðamælingar 

  86754 71354400-8 Þjónusta í tengslum við vatna- og 
sjómælingar 

  86754 71354500-9 Sjókortamælingar 

  86754 71355000-1 Landmælingaþjónusta 

  86754 71355100-2 Myndmælingar 

  86754 71355200-3 Landmælingar vegna kortagerðar 

  86721 til 86739 71356000-8 Tækniþjónusta 

  86721 til 86739 71356100-9 Tæknilegt eftirlit 

  86721 til 86739 71356200-0 Tækniaðstoð 

  86721 til 86739 71356300-1 Tæknileg stoðþjónusta 

  86721 til 86739 71356400-2 Tæknileg þjónusta í tengslum við 
áætlanagerð og skipulagsmál 

  86741, 86742 71400000-2 Borgarskipulags- og 
landslagsarkitektaþjónusta 

  86741 71410000-5 Borgarskipulagsþjónusta 

  86742 71420000-8 Landslagsarkitektaþjónusta 

  86742 71421000-5 Skrúðgarðyrkjuþjónusta 

  86711 til 86742 71500000-3 Þjónusta sem tengist byggingastarfsemi 
og mannvirkjagerð 

  86711, 86721 71510000-6 Þjónusta vegna rannsókna á 
byggingarstað 

  86713 til 86719, 
86727 

71520000-9 Eftirlit með byggingastarfsemi og 
mannvirkjagerð 

  86713 til 86719, 
86727 

71521000-6 Eftirlit með byggingarsvæðum 

  86711, 86721 71530000-2 Ráðgjafarþjónusta á sviði 
byggingastarfsemi og mannvirkjagerðar 

  86711 til 86742 71540000-5 Þjónusta við stjórn byggingaframkvæmda 

  86711 til 86742 71541000-2 Þjónusta við verkefnastjórn á sviði 
byggingaframkvæmda 

  86729 71550000-8 Járnsmíðaþjónusta 

  86761 til 86769 71600000-4 Tæknilegar prófanir, greining og 
ráðgjafarþjónusta 

  86761 71610000-7 Prófanir og greining á samsetningu og 
hreinleika 
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  86761 til 86769 71620000-0 Greiningarþjónusta 

  86761 til 86769 71621000-7 Tæknileg greining eða ráðgjafarþjónusta 

  86761 til 86769 71630000-3 Þjónusta við tæknilegar prófanir og 
skoðun 

  86764 71631000-0 Tæknileg skoðunarþjónusta 

  86764 71631100-1 Vélaskoðun 

  86764 71631200-2 Bifreiðaskoðun 

  86764 71631300-3 Úttekt á byggingum 

  86764 71631400-4 Skoðun á mannvirkjum 

  86764 71631420-0 Skoðunarþjónusta vegna öryggis í 
siglingum 

  86764 71631430-3 Þjónusta við lekaprófanir 

  86764 71631440-6 Streymisvöktunarþjónusta 

  86764 71631450-9 Brúarskoðun 

  86764 71631460-2 Skoðun á stíflum 

  86764 71631470-5 Skoðun á járnbrautarteinum 

  86764 71631480-8 Þjónusta vegna vegaeftirlits 

  86764 71631490-1 Skoðunarþjónusta flugbrauta 

  86761 til 86763, 
86769 

71632000-7 Tæknilegar prófanir 

  86763 71632100-8 Ventlaprófanir 

  86761 til 86763, 
86769 

71632200-9 Prófun án eyðileggingar 

  86761 til 86763, 
86769 

71700000-5 Þjónusta við vöktun og eftirlit 

  86761 til 86763, 
86769 

71730000-4 Iðnaðarskoðunarþjónusta 

  86761 til 86763, 
86769 

71731000-1 Gæðastýringaþjónusta iðnaðar 

  86761 til 86769 71800000-6 Ráðgjafarþjónusta vegna vatnsveitu og 
úrgangs 

  86761 til 86769 71900000-7 Rannsóknarstofuþjónusta 

  86713 79994000-8 Stjórnsýsluþjónusta í tengslum við 
verktökusamninga 

13 Þjónusta tengd auglýsingastarfsemi    

 871    

  86401, 86503, 
86506, 87110 til 
87190 

79340000-9 Auglýsinga- og 
markaðssetningarþjónusta 

  87110 til 87190 79341000-6 Þjónusta tengd auglýsingastarfsemi 

  87120 79341100-7 Ráðgjöf varðandi auglýsingastarfsemi 

  87120 79341200-8 Þjónusta tengd stjórnun á sviði 
auglýsingastarfsemi 

  87120 79341400-0 Þjónusta í tengslum við 
auglýsingaherferðir 
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  87120 79341500-1 Þjónusta í tengslum við auglýsingar í lofti 

  87190 79342200-5 Söluhvetjandi kynningarstarfsemi 

14 Hreingerningar- og húsvarðaþjónusta    

 874, 82201 til 82206    

  82201 til 82206 70300000-4 Fasteignamiðlun gegn þóknun eða 
samkvæmt samningi 

  82201 til 82203, 
82205 

70310000-7 Leiga eða sala húseigna 

  82201, 82203 70311000-4 Leiga eða sala íbúðarhúsnæðis 

  82201, 82202, 
82204, 82206 

70320000-0 Leiga eða sala lóða 

  82201, 82202 70321000-7 Leiga lóða 

  82201, 82202, 
82204, 82206 

70322000-4 Leiga eða sala á óbyggðu landi 

  82201, 82202 70330000-3 Fasteignarekstur gegn þóknun eða 
samkvæmt samningi 

  82201 70331000-0 Þjónusta tengd íbúðarhúsnæði 

  82201 70331100-1 Þjónusta tengd stjórnun stofnana 

  82202 70332000-7 Þjónusta tengd öðru húsnæði en 
íbúðarhúsnæði 

  82202 70332100-8 Þjónusta tengd landstjórnun 

  82202 70332200-9 Þjónusta tengd stjórnun atvinnuhúsnæðis 

  82202 70332300-0 Þjónusta tengd atvinnuhúsnæði 

  82201 70333000-4 Þjónusta tengd húsnæði 

  82203 70340000-6 Þjónusta tengd sameignum 

  94030 90911000-6 Húsnæðis-, bygginga- og 
gluggaþvottaþjónusta 

  87403 90911100-7 Ræstingar á vistarverum 

  87401 90911200-8 Ræstingar í byggingum 

  87401 90911300-9 Gluggaþvottur 

  87401 90912000-3 Sandblástur rörlaga hluta 

  94030 90913000-0 Þrif á geymum og tönkum 

  87401 90913100-1 Þrif á tönkum 

  87402 90913200-2 Þrif á geymum 

  87409 90914000-7 Hreinsun bifreiðastæða 

  87401 til 87409 90915000-4 Hreinsun ofna og reykháfa 

  87409 90919000-2 Hreingerningaþjónusta skrifstofa, skóla 
og skrifstofubúnaðar 
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  87409 90919200-4 Ræstingar á skrifstofum 

  87409 90919300-5 Ræstingar í skólum 

  87403 90921000-9 Sótthreinsunarþjónusta og eyðing 
meindýra 

  87409 90922000-6 Meinverueyðing 

  87401 til 87409 90923000-3 Rottueyðing 

  87401 til 87409 90924000-0 Svæling 

15 Útgáfu- og prentunarþjónusta gegn 
gjaldi eða samkvæmt samningi 

   

 88 442    

  88442 79800000-2 Þjónusta við prentun og skylda þjónustu 

  88442 79810000-5 Prentunarþjónusta 

  88442 79811000-2 Stafræn prentþjónusta 

  88442 79812000-9 Prentþjónusta peningaseðla 

  88442 79820000-8 Þjónusta tengd prentiðnaði 

  88442 79821000-5 Frágangur prentgripa 

  88442 79821100-6 Prófarkalestrarþjónusta 

  88442 79822000-2 Setning 

  88442 79822100-3 Prentplötugerð 

  88442 79822200-4 Prentmyndagerð 

  88442 79822300-5 Ljóssetning 

  88442 79822400-6 Offsetvinnsla 

  88442 79822500-7 Grafísk hönnun 

  88442 79823000-9 Prentun og afgreiðsla 

  88442 79824000-6 Prentun og dreifing 

  88442 79970000-4 Útgáfuþjónusta 

  88442 79971000-1 Þjónusta við bókband og frágang 

  88442 79971100-2 Frágangur bóka 

  88442 79971200-3 Bókband 

  88442 79980000-7 Áskriftarþjónusta 

16 Skólpveitur, sorphreinsun, 
hreinsunardeildir og skyld starfsemi 

   

 94    

  94020 50190000-3 Þjónusta tengd niðurrifi ökutækja 

  94020 50229000-6 Niðurrif járnbrautarvagna 

  94020 50243000-0 Þjónusta tengd niðurrifi skipa 

  94000 90000000-7 Þjónusta vegna skólps, sorps, hreinsunar 
og á sviði umhverfismála 
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  94010 90400000-1 Þjónusta í tengslum við skólp 

  94010 90410000-4 Fjarlæging skólps 

  94010 90420000-7 Hreinsunarþjónusta vegna skólps 

  94010 90430000-0 Þjónusta vegna skólpförgunar 

  94010 90440000-3 Hreinsun safnþróa 

  94010 90450000-6 Hreinsun rotþróa 

  94010 90460000-9 Tæming safnþróa eða rotþróa 

  94010 90470000-2 Fráveituhreinsunarþjónusta 

  94010 90480000-5 Stjórnun fráveitukerfa 

  94010 90481000-2 Rekstur skólphreinsunarstöðvar 

  94010 90490000-8 Ráðgjöf í tengslum við kannanir á 
fráveitum og meðhöndlun skólps 

  94010 90491000-5 Kannanir á fráveitum 

  86509 90492000-2 Ráðgjöf í tengslum við meðhöndlun 
skólps 

  94020 90500000-2 Þjónusta í tengslum við meðhöndlun 
sorps og úrgangs 

  94020 90510000-5 Förgun og meðhöndlun sorps 

  94020 90511000-2 Sorphirðuþjónusta 

  94020 90511100-3 Söfnun sorps, á föstu formi, í þéttbýli 

  94020 90511200-4 Söfnun heimilissorps 

  94020 90511300-5 Sorptínsluþjónusta 

  94020 90511400-6 Pappírssöfnunarþjónusta 

  94020 90512000, -9 Sorpflutningsþjónusta 

  94020 90513000-6 Förgun hættulauss sorps og meðhöndlun 
úrgangs 

  94020 90513100-7 Förgun heimilissorps 

  94020 90513200-8 Förgun sorps, á föstu formi, í þéttbýli 

  94020 90513300-9 Sorpbrennsla 

  94020 90513400-0 Förgun á ösku 

  94010 90513500-1 Meðhöndlun og förgun mengaðra vökva 

  94020 90513600-2 Fjarlæging eðju 

  94020 90513700-3 Flutningur eðju 

  94020 90513800-4 Meðhöndlun eðju 

  94020 90513900-5 Förgun eðju 

  94020 90514000-3 Endurvinnsluþjónusta sorps 

  94020 90520000-8 Þjónusta vegna geislavirks, eitraðs, 
læknisfræðilegs og hættulegs úrgangs 
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  94020 90521000-5 Hreinsun geislavirks úrgangs 

  94020 90521100-6 Söfnun geislavirks úrgangs 

  94020 90521200-7 Geymsla geislavirks úrgangs 

  94020 90521300-8 Förgun geislavirks úrgangs 

  94020 90521400-9 Flutningur geislavirks úrgangs 

  94020 90521410-2 Flutningur lítt geislavirks 
kjarnorkuúrgangs 

  94020 90521420-5 Flutningur meðalgeislavirks 
kjarnorkuúrgangs 

  94020 90521500-0 Pökkun geislavirks úrgangs 

  94020 90521510-3 Pökkun lítt geislavirks kjarnorkuúrgangs 

  94020 90521520-6 Pökkun meðalgeislavirks 
kjarnorkuúrgangs 

  94020 90522000-2 Þjónusta tengd menguðum jarðvegi 

  94020 90522100-3 Fjarlæging á menguðum jarðvegi 

  94020 90522200-4 Förgun mengaðs jarðvegs 

  94020 90522300-5 Meðhöndlun mengaðs jarðvegs 

  94020 90522400-6 Hreinsun og meðhöndlun jarðvegs 

  94020 90523000-9 Förgun á eitruðum úrgangi að 
undanskildum geislavirkum úrgangi og 
menguðum jarðvegi 

  94020 90523100-0 Förgun á vopnum og skotfærum 

  94020 90523200-1 Sprengjueyðing 

  94020 90523300-2 Hreinsiþjónusta jarðsprengna 

  94020 90524000-6 Meðhöndlun sóttnæms úrgangs frá 
sjúkrastofnunum 

  94020 90524100-7 Söfnun sóttnæms sjúkrahússúrgangs 

  94020 90524200-8 Förgun sóttnæms sjúkrahússúrgangs 

  94020 90524300-9 Fjarlæging lífræns úrgangs 

  94020 90524400-0 Söfnun, flutningur og förgun úrgangs frá 
sjúkrahúsum 

  94020 90530000-1 Rekstur sorpmóttökustöðvar 

  94020 90531000-8 Stjórnun urðunarstaða 

  94020 90532000-5 Stjórnun kolabingja 

  94020 90533000-2 Stjórnun sorphauga 

  94010 til 94050, 
94090 

90600000-3 Þjónusta hreinsunardeilda í þéttbýli eða 
dreifbýli og tengd þjónusta 

  94030 90610000-6 Gatnahreinsunar- og sópunarþjónusta 

  94030 90611000-3 Gatnahreinsun 

  94030 90612000-0 Götusópun 

  94030 90620000-9 Snjómokstur 

 



18.11.2010  Nr. 64/867 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

Tilskipun 
2004/18/EB  

Bráðabirgða-
aðalvöruflokkun 

SAMEIGINLEGT 
INNKAUPAORÐA-

SAFN (CPV) 
 

Flokkur Lýsing/CPC-tilvísunarnúmer CPC-kóði (*) CPV-kóði Lýsing 

  94030 90630000-2 Hálkueyðing 

  94010 90640000-5 Niðurfallshreinsun og -tæming 

  94010 90641000-2 Niðurfallshreinsun 

  94010 90642000-9 Niðurfallstæming 

  94020 90650000-8 Fjarlæging asbests 

  94020, 94040 90660000-1 Fjarlæging blýs 

  94010 til 94050, 
94090 

90670000-4 Sótthreinsun og eyðing meindýra í 
þéttbýli eða dreifbýli 

  94020, 94030 90680000-7 Hreinsun á fjörum 

  94060 90690000-0 Fjarlæging veggjakrots 

  94020, 94040 til 
94090 

90700000-4 Umhverfisþjónusta 

  94020, 94040 til 
94090 

90710000-7 Umhverfisstjórnun 

  94020, 94040 til 
94090 

90711000-4 Mat á umhverfisáhrifum vegna annars en 
byggingastarfsemi 

  94020, 94040 til 
94090 

90711100-5 Áhættu- eða hættumat vegna annars en 
byggingastarfsemi 

  94020, 94040 til 
94090 

90711200-6 Umhverfisstaðlar vegna annars en 
byggingastarfsemi 

  94020, 94040 til 
94090 

90711300-7 Greining umhverfisvísa vegna annars en 
byggingastarfsemi 

  94020, 94040 til 
94090 

90711400-8 Þjónusta við mat á umhverfisáhrifum 
vegna annars en byggingastarfsemi 

  94020, 94040 til 
94090 

90711500-9 Umhverfisvöktun vegna annars en 
byggingastarfsemi 

  94020, 94040 til 
94090 

90712000-1 Umhverfisáætlanir 

  94020, 94040 til 
94090 

90712100-2 Þróun umhverfisáætlana borga 

  94020, 94040 til 
94090 

90712200-3 Áætlanagerð skógarverndunar 

  94020, 94040 til 
94090 

90712300-4 Áætlanagerð sjávarverndunar 

  94020, 94040 til 
94090 

90712400-5 Skipulagsþjónusta stýringar eða 
verndunar náttúruauðlinda 

  94020, 94040 til 
94090 

90712500-6 Bygging eða áætlun umhverfisbúnaðar 

  94040 til 94090 90713000-8 Ráðgjafarþjónusta vegna umhverfismála 

  94010, 94060, 
94090 

90713100-9 Ráðgjafarþjónusta vegna vatnsveitu og 
skólps vegna annars en 
byggingaframkvæmda 

  94020, 94040 til 
94090 

90714000-5 Umhverfisúttektir 
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  94020, 94040 til 
94090 

90714100-6 Upplýsingakerfi vegna umhverfismála 

  94020, 94040 til 
94090 

90714200-7 Umhverfisúttektarþjónusta fyrirtækja 

  94020, 94040 til 
94090 

90714300-8 Umhverfisúttektarþjónusta innan 
atvinnugreina 

  94020, 94040 til 
94090 

90714400-9 Umhverfisúttektarþjónusta sérstakrar 
starfsemi 

  94020, 94040 til 
94090 

90714500-0 Þjónusta við eftirlit umhverfisgæða 

  94020, 94040 til 
94090 

90714600-1 Þjónusta við eftirlit umhverfisöryggis 

  94020, 94040 til 
94090 

90715000-2 Mengunarrannsóknir 

  94020, 94040 til 
94090 

90715100-3 Rannsóknir efna- og olíumengunar 

  94020, 94040 til 
94090 

90715110-6 Rannsóknir á gasveitu 

  94020, 94040 til 
94090 

90715120-9 Rannsóknir á úrgangsstað efnaverksmiðja 
eða olíuhreinsunarstöðva 

  94020, 94040 til 
94090 

90715200-4 Aðrar mengunarrannsóknir 

  94020, 94040 til 
94090 

90715210-7 Rannsóknir á olíugeymslustöð eða 
birgðastöð 

  94020, 94040 til 
94090 

90715220-0 Rannsókn á iðnaðarstað 

  94020, 94040 til 
94090 

90715230-3 Rannsóknir á úrgangsstað iðnaðar 

  94020, 94040 til 
94090 

90715240-6 Rannsóknir á timburhreinsistöð 

  94020, 94040 til 
94090 

90715250-9 Rannsóknir á þurrhreinsunarstað plantna 

  94020, 94040 til 
94090 

90715260-2 Rannsóknir á málmsteypustað 

  94020, 94040 til 
94090 

90715270-5 Rannsóknir á endurvinnslustöð plantna 

  94020, 94040 til 
94090 

90715280-8 Rannsóknir á matvælavinnslustöð 

  94060 90720000-0 Umhverfisvernd 

  94060 90721000-7 Þjónusta vegna umhverfisöryggis 

  94060 90721100-8 Verndarþjónusta landslags 

  94060 90721200-9 Verndarþjónusta ósons 

  94060 90721300-0 Verndarþjónusta matvæla- eða 
fóðurmengunar 

  94060 90721400-1 Verndarþjónusta erfðafræðilegra aðfanga 
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  94060 90721500-2 Verndarþjónusta eiturefna 

  94060 90721600-3 Geislavarnaþjónusta 

  94060 90721700-4 Verndarþjónusta tegunda í hættu 

  94060 90721800-5 Verndarþjónusta gegn náttúruhættu eða 
náttúruhamförum 

  94060 90722000-4 Umhverfisendurreisn 

  94060 90722100-5 Endurreisn iðnaðarsvæðis 

  94060 90722200-6 Hreinsunarþjónusta á sviði 
umhverfismála 

  94060 90722300-7 Þjónusta vegna nýræktunar lands 

  94090 90730000-3 Leit, vöktun og endurreisn vegna 
mengunar 

  94090 90731000-0 Þjónusta tengd loftmengun 

  94090 90731100-1 Stjórnun loftgæða 

  94090 90731200-2 Stýring eða þjónusta við eftirlit 
loftmengunar yfir landamæri 

  94040 90731210-5 Kaup útblástursheimilda koltvísýrings 

  94090 90731300-3 Verndarþjónusta vegna loftmengunar 

  94090 90731400-4 Vöktunar- eða mælingaþjónusta vegna 
loftmengunar 

  94090 90731500-5 Þjónusta vegna uppgötvunar eitraðra 
lofttegunda 

  94090 90731600-6 Metanvöktun 

  94090 90731700-7 Þjónusta við vöktun koltvísýrings 

  94090 90731800-8 Vöktun agna í lofti 

  94090 90731900-9 Þjónusta við vöktun ósoneyðingar 

  94090 90732000-7 Þjónusta tengd jarðvegsmengun 

  94090 90732100-8 Verndarþjónusta vegna 
jarðvegsmengunar 

  94090 90732200-9 Þjónusta við brottflutning mengaðs 
jarðvegs 

  94090 90732300-0 Meðhöndlun eða hreinsun mengaðs 
jarðvegs 

  94090 90732400-1 Ráðgjafarþjónusta vegna 
jarðvegsmengunar 

  94090 90732500-2 Kortlagning jarðvegsmengunar 

  94090 90732600-3 Mæling eða vöktun jarðvegsmengunar 

  94090 90732700-4 Mengunarmat lífræns áburðar 

  94090 90732800-5 Mat varnarefnamengunar 

  94090 90732900-6 Mengunarmat nítrata og fosfata 
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  94090 90732910-9 Mengunarmat nítrata 

  94090 90732920-2 Mengunarmat fosfata 

  94090 90733000-4 Þjónusta tengd vatnsmengun 

  94090 90733100-5 Vöktunar- eða eftirlitsþjónusta mengunar 
yfirborðsvatns 

  94090 90733200-6 Endurnýjunarþjónusta vegna mengunar 
yfirborðsvatns 

  94090 90733300-7 Verndarþjónusta vegna mengunar 
yfirborðsvatns 

  94090 90733400-8 Hreinsun yfirborðsvatns 

  94090 90733500-9 Framræsluþjónusta vegna mengunar 
yfirborðsvatns 

  94090 90733600-0 Stýring eða þjónusta við eftirlit 
vatnsmengunar yfir landamæri 

  94090 90733700-1 Vöktunar- eða eftirlitsþjónusta mengunar 
grunnvatns 

  94090 90733800-2 Framræsluþjónusta vegna mengunar 
grunnvatns 

  94090 90733900-3 Meðhöndlun eða hreinsun vegna 
mengunar grunnvatns 

  94090 90740000-6 Leit, vöktun og endurnýjunarþjónusta 
vegna mengunarvalda 

  94090 90741000-3 Þjónusta tengd olíumengun 

  94090 90741100-4 Vöktunarþjónusta vegna olíuleka 

  94090 90741200-5 Þjónusta við eftirlit vegna olíuleka 

  94090 90741300-6 Endurnýjunarþjónusta vegna olíuleka 

  94090 90742000-0 Þjónusta tengd hávaðamengun 

  94090 90742100-1 Þjónusta við eftirlit hávaða 

  94090 90742200-2 Verndarþjónusta vegna hávaðamengunar 

  94090 90742300-3 Vöktunarþjónusta vegna 
hávaðamengunar 

  94090 90742400-4 Ráðgjafarþjónusta vegna 
hávaðamengunar 

  94090 90743000-7 Þjónusta í tengslum við eiturefnamengun 

  94090 90743100-8 Vöktunarþjónusta eiturefna 

  94090 90743200-9 Endurnýjunarþjónusta eiturefna 

  94030 90900000-6 Hreinsunar- og hreinlætisþjónusta 

  94030 90910000-9 Hreingerningaþjónusta 

  94030 90916000-1 Þrif á símabúnaði 

  94030 90917000-8 Þrif á flutningatækjum 

  94030 90918000-5 Þrif á sorpílátum 
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  94030 90919000-2 Hreingerningaþjónusta skrifstofa, skóla 
og skrifstofubúnaðar 

  94030 90919100-3 Þrif á skrifstofubúnaði 

  94030 90920000-2 Þjónusta við hreingerningar starfsstöðva 

17 Hótel- og veitingaþjónusta    

 64    

  64110 til 64320 55000000-0 Þjónusta við hótel, veitingastaði og 
smásöluverslun 

  64110 55100000-1 Hótelþjónusta 

  64191 til 64199 55200000-2 Tjaldstæði og önnur aðstaða, þó ekki á 
hótelum 

  64194 55210000-5 Þjónusta farfuglaheimila 

  64195 55220000-8 Tjaldstæðaþjónusta 

  64195 55221000-5 Þjónusta á stöðum fyrir hjólhýsi 

  64191, 64192 55240000-4 Þjónusta orlofsmiðstöðva og 
orlofsheimila 

  64192 55241000-1 Þjónusta orlofsmiðstöðva 

  64192 55242000-8 Þjónusta orlofsheimila 

  64191 55243000-5 Þjónusta sumardvalarbúða fyrir börn 

  64193 55250000-7 Þjónusta tengd leigu á gistirými með 
húsgögnum í skamman tíma 

  64196 55260000-0 Þjónusta tengd svefnvögnum 

  64199 55270000-3 Þjónusta tengd stöðum sem bjóða 
gistingu og morgunverð 

  64210, 64220, 
64230, 64290 

55300000-3 Þjónusta veitingastaða og matsölustaða 

  64210 55310000-6 Þjónusta veitingahúsa 

  64210 55311000-3 Þjónusta veitingahúsa fyrir tiltekinn hóp 
viðskiptavina 

  64210 55312000-0 Þjónusta veitingahúsa fyrir ótiltekinn hóp 
viðskiptavina 

  64210, 64220, 
64230, 64290 

55320000-9 Þjónusta tengd sölu málsverða 

  64230, 64210, 
64220, 64290 

55321000-6 Þjónusta tengd tilreiðslu málsverða 

  64230, 64210, 
64220 

55322000-3 Þjónusta tengd matseld 

  64290 55330000-2 Þjónusta kaffitería (matstofa) 

  64310, 64320 55400000-4 Þjónusta tengd veitingu drykkja 

  64310, 64320 55410000-7 Þjónusta tengd rekstri bara 

  64210 til 64290 55500000-5 Mötuneytisþjónusta og þjónusta þeirra 
sem selja tilbúinn mat 

  64220 55510000-8 Mötuneytisþjónusta 

  64220 55511000-5 Þjónusta mötuneyta og kaffitería sem 
sinna tilteknum hópi viðskiptavina 
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  64220 55512000-2 Rekstur mötuneyta 

  64230 55520000-1 Sala á tilbúnum mat 

  64230 55521000-8 Sala á tilbúnum mat til heimila 

  64230 55521100-9 Þjónusta tengd heimakstri málsverða 

  64230 55521200-0 Þjónusta tengd afhendingu málsverða 

  64230 55522000-5 Sala á tilbúnum mat til 
flutningafyrirtækja 

  64230 55523000-2 Sala á tilbúnum mat til annarra fyrirtækja 
eða stofnana 

  64230 55523100-3 Þjónusta tengd skólamáltíðum 

  64230 55524000-9 Sala á tilbúnum mat til skóla 

  64110 til 64199, 
82102 

98340000-8 Gisti- og skrifstofuþjónusta 

  64110 til 64199 98341000-5 Gistiþjónusta 

  64110 til 64199 98341100-6 Rekstur gistiaðstöðu 

18 Járnbrautarflutningar    

 711    

  711, 71211 60200000-0 (1) Flutningaþjónusta járnbrauta 

  711, 71211 60210000-3 (1) Almenn flutningaþjónusta með 
járnbrautum 

  71124 60220000-6 Póstflutningar með járnbrautum 

19 Flutningar á sjó og vatnaleiðum    

 72    

  72111 til 72240 60600000-4 Flutningar á sjó og vatnaleiðum 

  72111, 72211 60610000-7 Ferjuflutningar 

  72129, 72229 60620000-0 Póstflutningar á sjó og vatnaleiðum 

  72130 60630000-3 Lagning kapla með skipum 

  72121 til 72129, 
72221 til 72229 

60640000-6 Rekstur sjóflutningaskipa 

  72130, 72230 60650000-9 Leiga á flutningatækjum til flutninga á 
sjó og vatnaleiðum með áhöfn 

  72130, 72230 60651000-6 Leiga á skipum með áhöfn 

  72130 60651100-7 Leiga á hafskipum með áhöfn 

  72230 60651200-8 Leiga á skipum til siglinga á skipgengum 
vatnaleiðum með áhöfn 

  72130, 72230 60651300-9 Skipaþjónusta tengd mengunarvörnum 

  72130, 72230 60651400-0 Þjónusta skipa til þungaflutninga 

  72130, 72230 60651500-1 Þjónusta skipa í neyðartilvikum 

  72130, 72230 60651600-2 Þjónusta grunnsævisbirgðaskipa 

  72130, 72230 60653000-0 Leiga á bátum með áhöfn 
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  72140, 72240 63727000-1 Þjónusta við að draga skip eða ýta þeim 

  72140, 72240 63727100-2 Dráttarþjónusta 

  72140, 72240 63727200-3 Þjónusta við að ýta skipum 

20 Stuðnings- og stoðþjónusta í tengslum 
við flutninga 

   

 74    

  72140, 72240, 
74110 til 74900, 
91136 

63000000-9 Flutningaþjónusta og flutningamiðlun, 
þjónusta ferðaskrifstofa 

  74110 til 74290 63100000-0 Vöruafgreiðslu- og geymsluþjónusta 

  74110, 74190 63110000-3 Vöruafgreiðsla 

  74110 63111000-0 Gámaafgreiðsla 

  74190 63112000-7 Bögglaafgreiðsla 

  74190 63112100-8 Afgreiðsluþjónusta í tengslum við 
farangur farþega 

  74190 63112110-1 Viðtökuþjónusta í tengslum við farangur 

  74210 til 74290 63120000-6 Geymslu- og birgðageymsluþjónusta 

  74210 til 74290 63121000-3 Þjónusta í tengslum við geymslu og 
heimt 

  74210 til 74290 63121100-4 Geymsluþjónusta 

  74220 63121110-7 Geymsla á gasi 

  74290 63122000-0 Vöruhúsaþjónusta 

  74710, 74720, 
74800, 74900, 
91136 

63500000-4 Þjónusta ferðaskrifstofa og ferðasala og 
aðstoð við ferðamenn 

  74710, 74720, 
91136 

63510000-7 Ferðaskrifstofuþjónusta og svipuð 
þjónusta 

  74710 63511000-4 Skipulagning pakkaferða 

  74710 63512000-1 Sala farmiða og þjónustu vegna 
pakkaferða 

  74710, 74720, 
91136 

63513000-8 Upplýsingaþjónusta fyrir ferðamenn 

  74720 63514000-5 Leiðsöguþjónusta fyrir ferðamenn 

  74710 63515000-2 Ferðaþjónusta 

  74710 63516000-9 Þjónusta tengd fararstjórn 

  74800, 74900 63520000-0 Flutningamiðlunarþjónusta 

  74800 63521000-7 Vöruflutningamiðlun 

  74590, 74800 63522000-4 Þjónusta skipamiðlara 

  74800 63523000-1 Flutningamiðlunarþjónusta tengd höfnum 

  74900 63524000-8 Þjónusta tengd gerð flutningsskjala 

  74300 til 74490, 
72140, 72240, 
74510 til 74590, 
74610 til 74690 

63700000-6 Stuðningsþjónusta við land-, sjó- og 
loftflutninga 
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  74300 til 74490 63710000-9 Stuðningsþjónusta tengd landflutningum 

  74300 63711000-6 Stuðningsþjónusta tengd flutningum á 
járnbrautum 

  74300 63711100-7 Vöktun járnbrautarlesta 

  74300 63711200-8 Færanleg verkstæðisþjónusta 

  74410 til 74490 63712000-3 Stuðningsþjónusta tengd flutningum á 
vegum 

  74410 63712100-4 Rekstur umferðarmiðstöðva 

  74420 63712200-5 Rekstur þjóðvega 

  74420 63712210-8 Þjónusta tengd innheimtu vegatolls á 
þjóðvegum 

  74420 63712300-6 Þjónusta tengd rekstri brúa og jarðganga 

  74420 63712310-9 Rekstur brúa 

  74420 63712311-6 Innheimta brúartolla 

  74420 63712320-2 Rekstur jarðganga 

  74420 63712321-9 Innheimta jarðgangatolla 

  74430 63712400-7 Rekstur bílastæða 

  74490 63712500-8 Rekstur bílvoga 

  74490 63712600-9 Eldsneytisáfylling fyrir ökutæki 

  74490 63712700-0 Umferðarstjórn 

  74490 63712710-3 Umferðarvöktun 

  72140, 72240, 
74510 til 74590 

63720000-2 Stuðningsþjónusta tengd flutningum á sjó 
og vatnaleiðum 

  74510, 74590 63721000-9 Þjónusta við rekstur hafna og vatnaleiða 
og skyld þjónusta 

  74510 63721100-0 Þjónusta tengd eldsneytistöku 

  74510 63721200-1 Rekstur hafna 

  74510 63721300-2 Rekstur vatnaleiða 

  74590 63721400-3 Eldsneytisáfylling fyrir skip 

  74590 63721500-4 Rekstur farþegamiðstöðva 

  74520 63722000-6 Hafnsöguþjónusta 

  74520 63723000-3 Þjónusta við komu skips í höfn 

  74530 63724000-0 Hafnsöguþjónusta 

  74530 63724100-1 Staðarákvörðun á hafi úti 

  74530 63724110-4 Staðarákvörðun vitaskipa 

  74530 63724200-2 Þjónusta vitaskipa 

  74530 63724300-3 Þjónusta tengd staðsetningu siglingadufla 

  74530 63724310-6 Þjónusta við að leggja út siglingadufl 

 



18.11.2010  Nr. 64/875 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

Tilskipun 
2004/18/EB  

Bráðabirgða-
aðalvöruflokkun 

SAMEIGINLEGT 
INNKAUPAORÐA-

SAFN (CPV) 
 

Flokkur Lýsing/CPC-tilvísunarnúmer CPC-kóði (*) CPV-kóði Lýsing 

  74530 63724400-4 Vitaþjónusta 

  74540 63725000-7 Þjónusta tengd skipabjörgun og því að ná 
skipum á flot 

  74540 63725100-8 Björgunarþjónusta fyrir skip 

  74540 63725200-9 Þjónusta björgunarskipa 

  74540 63725300-0 Björgunarþjónusta tengd því að ná 
skipum á flot 

  74510, 74590 63726000-4 Ýmiss konar stuðningsþjónusta við 
flutninga á sjó og vatnaleiðum 

  74590 63726100-5 Skipaskráning 

  74590 63726200-6 Ísbrjótaþjónusta 

  74590 63726300-7 Geymsla skipa 

  74590 63726400-8 Skipaleiguþjónusta 

  74590 63726500-9 Þjónusta tengd því að leggja skipum 

  74590 63726600-0 Þjónusta tengd skiparekstri 

  74590 63726610-3 Þjónusta tengd sjósetningu skipa 

  74590 63726620-6 Þjónusta með fjarstýrðum bátum 

  74590 63726700-1 Fiskiskipaþjónusta 

  74590 63726800-2 Rannsóknarskipaþjónusta 

  74510 63726900-3 Akkerisþjónusta 

  74610 til 74690 63730000-5 Stoðþjónusta tengd loftflutningum 

  74610 63731000-2 Rekstur flugvalla 

  74610 63731100-3 Samræming þjónustu afgreiðslutíma 
flugvalla 

  74620 63732000-9 Þjónusta tengd flugumferðarstjórn 

  74690 63733000-6 Eldsneytisáfylling fyrir loftför 

  74690 63734000-3 Flugskýlisþjónusta 

  74540, 88200 98361000-1 Haf- og vatnarannsóknir 

21 Lögfræðiþjónusta    

 861    

  86000 79000000-4 Viðskiptaþjónusta: lögfræðileg, 
markaðssetning, ráðgjöf, ráðning, prentun 
og öryggi 

  86111 til 86190 79100000-5 Lögfræðiþjónusta 

  86111 til 86120, 
86190 

79110000-8 Lögfræðiráðgjöf og málflutningsþjónusta 

  86111 til 86120, 
86190 

79111000-5 Lögfræðileg ráðgjafarþjónusta 

  86111 til 86120 79112000-2 Málflutningsþjónusta 

  86111 til 86120 79112100-3 Málflutningsþjónusta hagsmunaaðila 

  86119 79120000-1 Ráðgjafarþjónusta í málum er varða 
einkaleyfi og höfundarrétt 
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  86119 79121000-8 Ráðgjafarþjónusta á sviði höfundarréttar 

  86119 79121100-9 Ráðgjafarþjónusta tengd höfundarrétti 
hugbúnaðar 

  86130 79130000-4 Þjónusta tengd lagalegum skjölum og 
vottun 

  86130 79131000-1 Skjalaþjónusta 

  86130 79132000-8 Vottunarþjónusta 

  86130 79132100-9 Vottunarþjónusta tengd rafrænni 
undirskrift 

  86111 til 86120, 
86190 

79140000-7 Lögfræðiráðgjöf og upplýsingaþjónusta 

22 Vinnumiðlun og ráðningarþjónusta (6)    

 872    

  87201 79600000-0 (6) Ráðningarþjónusta 

  87202 79610000-3 (6) Vinnumiðlun 

  87202 79612000-7 Atvinnumiðlun fyrir aðstoðarfólk á 
skrifstofum 

  87201 79613000-4 Þjónusta tengd flutningi starfsmanna 

  87201 til 87209 79620000-6 (6) Útvegun starfsfólks, þ.m.t. fólk í 
tímabundnu starfi 

  87203, 87205 79621000-3 Útvegun skrifstofufólks 

  87204 79622000-0 Útvegun starfsfólks við húshjálp 

  87203, 87205 79623000-7 Útvegun verslunar- eða iðnverkafólks 

  87206 79624000-4 Útvegun hjúkrunarfólks 

  87206, 87209 79625000-1 Útvegun heilbrigðisstarfsfólks 

  87201 til 87209, 
87909 

79630000-9 Þjónusta í tengslum við starfsmannahald 
önnur en vinnumiðlun og útvegun 
starfsfólks 

  87202 79631000-6 Starfsmannamál og launabókhald 

  87202 79632000-3 Þjónusta vegna þjálfunar starfsfólks 

  87202 79633000-0 Þjónusta vegna menntunar starfsfólks 

  87202 79634000-7 Leiðbeiningaþjónusta starfsferils 

  87202 79635000-4 Matsþjónusta vegna ráðninga 

  87201 til 87209 98500000-8 Einkaheimili með launuðu starfsfólki 

  87202 til 87203, 
87205 

98510000-1 Þjónusta verslunar- og iðnverkafólks 

  87202 til 87203, 
87205 

98511000-8 Þjónusta verslunarfólks 

  87205 98512000-5 Þjónusta iðnverkafólks 
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  87201 til 87209 98513000-2 Starfsmannamiðlun fyrir heimili 

  87202, 87203, 
87205 

98513100-3 Þjónusta afleysingafólks fyrir heimili 

  87203 98513200-4 Þjónusta skrifstofufólks fyrir heimili 

  87203 til 87209 98513300-5 Fólk í tímabundnu starfi fyrir heimili 

  87204 98513310-8 Heimahlynning 

  87204 98514000-9 Heimilishjálp 

23 Rannsóknir og öryggisþjónusta, að 
frátöldum brynvörðum bifreiðum 

   

 873 (að undanskildu 87304    

  87301 til 87309 79700000-1 Eftirgrennslan og öryggisþjónusta 

  87302 til 87309 79710000-4 Öryggisþjónusta 

  87303 79711000-1 Vöktun viðvörunarbúnaðar 

  87305 79713000-5 Öryggisvarðaþjónusta 

  87309 79714000-2 Eftirlit með fólki 

  87309 79714100-3 Þjónusta við að rekja spor 

  87309 79714110-6 Leit að sakborningum á flótta 

  87305 79715000-9 Eftirlitsferðir 

  87309 79716000-6 Útgáfuþjónusta auðkennismerkja 

  87301 79720000-7 Rannsóknir 

  87301 79721000-4 Þjónusta umboðsskrifstofu leynilögreglu 

  87301 79722000-1 Rithandarfræðiþjónusta 

  87301 79723000-8 Greiningarþjónusta vegna úrgangs 

24 Menntun og starfsmenntun    

 92    

  92 80000000-4 Menntunar- og þjálfunarþjónusta 

  92110, 92190 80100000-5 Fræðslustarfsemi á grunnskólastigi 

  92110 80110000-8 Fræðslustarfsemi á leikskólastigi 

  92210 til 92240 80200000-6 Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi 

  92230, 92240 80210000-9 Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi 
— tækni- og starfsnám 

  92230, 92240 80211000-6 Tæknimenntun á framhaldsskólastigi 

  92230, 92240 80212000-3 Starfsmenntun á framhaldsskólastigi 

  92310 til 92390 80300000-7 Fræðslustarfsemi á æðra námsstigi 

  92110 til 92390 80310000-0 Fræðsla ungmenna 

  92310, 92390 80320000-3 Fræðslustarfsemi á sviði læknavísinda 
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  92310, 9239 80330000-6 Fræðslustarfsemi á sviði öryggismála 

  92240 80340000-9 Sérkennsla 

  92400 80400000-8 Fullorðinsfræðsla og önnur fræðsla 

  92400, 92900 80410000-1 Ýmis konar þjónusta skóla 

  92400 80411000-8 Ökuskólar 

  92400 80411100-9 Þjónusta í tengslum við ökupróf 

  92400 80411200-0 Ökukennsla 

  92400 80412000-5 Flugskólar 

  92400 80413000-2 Siglingaskólar 

  92400 80414000-9 Köfunarskólar 

  92400 80415000-6 Skíðakennsla 

  92400 80420000-4 Þjónusta vegna rafræns náms 

  92310 til 92400 80430000-7 Fullorðinsfræðsla á háskólastigi 

  92400 80490000-5 Starfræksla fræðslumiðstöðvar 

  92230 til 92900 80500000-9 Ýmiss konar þjálfun 

  92310 til 92900 80510000-2 Sérnám 

  92400, 92900 80511000-9 Þjálfun starfsliðs 

  92900 80512000, -6 Þjálfunarþjónusta hunda 

  92900 80513000-3 Þjónusta við reiðskóla 

  92900 80520000-5 Aðstaða til þjálfunar 

  92900 80521000-2 Starfsmenntunaráætlanir 

  92310 til 92900 80522000-9 Þjálfunarnámskeið 

  92230 til 92900 80530000-8 Starfsþjálfun 

  92230 til 92310 80531000-5 Starfstengd þjálfun á sviði atvinnugreina 
og tækni 

  92230 til 92310 80531100-6 Þjálfun á vettvangi atvinnugreina 

  92230 til 92310 80531200-7 Tæknileg þjálfun 

  92310 til 92900 80532000-2 Stjórnunarþjálfun 

  92900 80533000-9 Tölvukynning og hagnýt tölvuþjálfun 

  92900 80533100-0 Tölvuþjálfun 

  92220, 92310, 
92390, 92900 

80533200-1 Tölvunámskeið 

  92900 80540000-1 Þjálfun á sviði umhverfismála 

  92900 80550000-4 Öryggisþjálfun 

  92310, 92390, 
92900 

80560000-7 Þjálfun á sviði heilbrigðisþjónustu og 
skyndihjálpar 
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  92310, 92390 80561000-4 Þjálfun á sviði heilbrigðismála 

  92900 80562000-1 Þjálfun í skyndihjálp 

  92310 til 92400 80570000-0 Þjálfun sem miðar að því að efla hæfni 
einstaklingsins 

  92210, 92220, 
92390 til 92900 

80580000-3 Tungumálanámskeið 

  92900, 98000 80590000-6 Einkatímaþjónusta 

  92230, 92310, 
92900, 92390 

80600000-0 Þjálfunarþjónusta við varnar- og 
öryggismál 

  92230, 92310, 
92900, 92391 

80610000-3 Þjálfun og hermun við öryggisbúnað 

  92230, 92310, 
92900, 92392 

80620000-6 Þjálfun og hermun skotvopna og skotfæra 

  92230, 92310, 
92900, 92393 

80630000-9 Þjálfun og hermun hernaðarökutækja 

  92230, 92310, 
92900, 92394 

80640000-2 Þjálfun og hermun herskipa 

  92230, 92310, 
92900, 92395 

80650000-5 Þjálfun og hermun vegna herloftfara, 
flugskeyta og geimfara 

  92230, 92310, 
92900, 92396 

80660000-8 Þjálfun og hermun vegna hernaðarlegra 
rafrænna kerfa 

25 Heilbrigðisþjónusta og 
félagsþjónusta (6) 

   

 93    

  93324, 93329 79611000-0 Aðstoð við atvinnuleit 

  93110 til 93329 85000000-9 Heilbrigðis- og félagsþjónusta 

  93110 til 93199 85100000-0 Heilbrigðisþjónusta 

  93110 til 93192, 
93199 

85110000-3 Þjónusta á sjúkrahúsum og tengd 
þjónusta 

  93110 til 93192, 
93199 

85111000-0 Þjónusta á sjúkrahúsum 

  93110 85111100-1 Skurðaðgerðir á sjúkrahúsum 

  93110 85111200-2 Lyfjameðferð á sjúkrahúsum 

  93110 85111300, -3 Þjónusta kvensjúkdómalækna á 
sjúkrahúsum 

  93110 85111310-6 Glasafrjóvgunarþjónusta 

  93110 85111320-9 Þjónusta fæðingarlækna á sjúkrahúsum 

  93110 85111400-4 Endurhæfingarþjónusta á sjúkrahúsum 

  93110 85111500-5 Geðlæknisþjónusta á sjúkrahúsum 

  93122 85111600-6 Stoðtækjaþjónusta 

  93122 85111700-7 Súrefnismeðferð 

  93199 85111800-8 Meinafræðileg þjónusta 
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  93199 85111810-1 Blóðgreiningarþjónusta 

  93199 85111820-4 Bakteríufræðileg greiningarþjónusta 

  93122 85111900-9 Himnuskilunarþjónusta á sjúkrahúsum 

  93110, 93199 85112000-7 Stoðþjónusta fyrir sjúkrahús 

  93199 85112100-8 Rúmfataþjónusta fyrir sjúkrahús 

  93110, 93199 85112200-9 Umönnunarþjónusta 
göngudeildarsjúklinga 

  93110, 93121, 
93122, 93191 til 
93199 

85120000-6 Heilsugæsla og þjónusta lækna 

  93121, 93122 85121000-3 Læknaþjónusta 

  93121 85121100-4 Þjónusta heimilislækna 

  93121 85121200-5 Þjónusta lyflækna 

  93121 85121210-8 Kvensjúkdóma- eða 
fæðingalækningaþjónusta 

  93121 85121220-1 Sérfræðiþjónusta vegna nýrnasjúkdóma 
eða taugakerfis 

  93121 85121230-4 Sérfræðiþjónusta vegna hjartalækninga 
eða lungnalækninga 

  93121 85121231-1 Hjartalækningaþjónusta 

  93121 85121232-8 Lungnalækningaþjónusta 

  93121 85121240-7 Þjónusta við háls-, nef- og 
eyrnasjúkdóma eða heyrnarmælinga 

  93121 85121250-0 Þjónusta vegna meltingarsjúkdóma og 
öldrunarlækninga 

  93121 85121251-7 Þjónusta vegna meltingarsjúkdóma 

  93121 85121252-4 Öldrunarlækningaþjónusta 

  93121 85121270-6 Þjónusta geðlækna eða sálfræðinga 

  93121 85121271-3 Þjónusta við heimili fyrir sálrænt veika 

  93121 85121280-9 Þjónusta augnsérfræðinga, 
húðsjúkdómasérfræðinga eða 
bæklunarskurðlækna 

  93121 85121281-6 Þjónusta augnsérfræðinga 

  93121 85121282-3 Þjónusta húðsjúkdómasérfræðinga 

  93121 85121283-0 Þjónusta bæklunarskurðlækna 

  93121 85121290-2 Þjónusta barna- eða þvagfærasérfræðinga 

  93121 85121291-9 Þjónusta barnalækna 

  93121 85121292-6 Þjónusta þvagfærasérfræðinga 

  93122 85121300-6 Þjónusta skurðlækna 

  93123 85130000-9 Tannlækningar og tengd þjónusta 

  93123 85131000-6 Tannlækningar 

  93123 85131100-7 Tannréttingar 

  93123 85131110-0 Tannréttingaskurðlækningar 
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  93121, 93122, 
93191 til 93199 

85140000-2 Ýmis heilbrigðisþjónusta 

  93121, 93122, 
93191 

85141000-9 Þjónusta heilbrigðisstarfsfólks 

  93191 85141100-0 Ljósmæðraþjónusta 

  93121, 93122, 
93191 

85141200-1 Þjónusta hjúkrunarfræðinga 

  93121, 93122, 
93191 

85141210-4 Húsvitjanir og heimahjúkrun 

  93191 85141211-1 Himnuskilun í heimahúsum 

  93191 85141220-7 Ráðgjafarþjónusta hjúkrunarfræðinga 

  93191, 93199 85142000-6 Þjónusta sjúkraliða 

  93191 85142100-7 Þjónusta sjúkraþjálfara 

  93191 85142200-8 Smáskammtalækningaþjónusta 

  93199 85142300-9 Hreinlætisþjónusta 

  93191 85142400-0 Heimsending á vörum til nota við 
lausheldni 

  93192 85143000-3 Sjúkraflutningar 

  93193 85144000-0 Heilbrigðisþjónusta á dvalarheimilum 

  93193 85144100-1 Hjúkrun á dvalarheimilum 

  93199 85145000-7 Þjónusta læknisfræðilegra 
rannsóknarstofa 

  93199 85146000-4 Þjónusta blóðbanka 

  93199 85146100-5 Þjónusta sæðisbanka 

  93199 85146200-6 Þjónusta líffærabanka 

  93121 85147000-1 Heilbrigðisþjónusta í fyrirtækjum 

  93199 85148000-8 Læknisfræðileg greiningarþjónusta 

  93199 85149000-5 Þjónusta lyfsala 

  93199 85150000-5 Læknisfræðileg myndgreiningarþjónusta 

  93191 85160000-8 Þjónusta sjóntækjafræðinga 

  93191 85170000-1 Þjónusta nálastungulækna og hnykklækna 

  93191 85171000-8 Nálastungulækningaþjónusta 

  93191 85172000-5 Hnykklæknaþjónusta 

  93201, 93209 85200000-1 Dýralækningaþjónusta 

  93201, 93209 85210000-3 Húsdýraræktun 

  93311 til 93329 85300000-2 Félagsráðgjöf og þjónusta tengd henni 

  93311 til 93329 85310000-5 Félagsráðgjafarþjónusta 

  93311 til 93319 85311000-2 Félagsþjónusta með dvöl á stofnun eða 
heimili 
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  93311 85311100-3 Velferðarþjónusta fyrir aldraða 

  93311 85311200-4 Velferðarþjónusta fyrir fatlaða 

  93312 85311300-5 Velferðarþjónusta fyrir börn og 
ungmenni 

  93321 til 93329 85312000-9 Félagsráðgjöf án dvalar á stofnun 

  93321 85312100-0 Dagvistunarþjónusta 

  93321 85312110-3 Dagvistun barna 

  93321 85312120-6 Dagvistun fatlaðra barna og ungmenna 

  93323 85312200-1 Heimsending matvara 

  93322, 93323 85312300-2 Leiðbeininga- og ráðgjafarþjónusta 

  93322, 93323 85312310-5 Leiðbeiningaþjónusta 

  93322, 93323 85312320-8 Ráðgjöf 

  93322 85312330-1 Fjölskylduáætlanir 

  93321 til 93329 85312400-3 Velferðarþjónusta, ekki á vegum 
dvalarstofnana 

  93324, 93329 85312500-4 Endurhæfingarþjónusta 

  93324 85312510-7 Starfstengd endurhæfing 

  93311 til 93329 85320000-8 Félagsþjónusta 

  93311 til 93329 85321000-5 Stjórnsýsla á sviði félagsþjónustu 

  93311 til 93329 85322000-2 Aðgerðaáætlanir á vegum sveitarfélaga 

  93110 til 93199, 
93311 til 93329 

85323000-9 Heilsugæsla á vegum sveitarfélaga 

26 Þjónusta tengd tómstundastarfi, 
menningariðju og íþróttastarfi (2) 

   

 96    

  96311, 96312 79995000-5 Rekstur bókasafna 

  96312 79995100-6 Þjónusta skjalasafna 

  96312 79995200-7 Gagnaskráningarþjónusta 

  75300, 96111 til 
96499 

92000000-1 Þjónusta tengd tómstundastarfi, 
menningariðju og íþróttastarfi 

  96111 til 96122 92100000-2 Þjónusta tengd kvikmyndum og 
myndböndum 

  96111 til 96122 92110000-5 Gerð kvikmynda og myndbanda og tengd 
þjónusta 

  96111 til 96122 92111000-2 Framleiðsla kvikmynda og myndbanda 

  96112 92111100-3 Framleiðsla á kennslumyndum og -
myndböndum 

  96112 92111200-4 Framleiðsla auglýsinga-, áróðurs-, og 
fræðslumynda og -myndbanda 

  96112 92111210-7 Framleiðsla auglýsingamynda 

  96112 92111220-0 Framleiðsla auglýsingamyndbanda 
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  96112 92111230-3 Framleiðsla áróðursmynda 

  96112 92111240-6 Framleiðsla áróðursmyndbanda 

  96112 92111250-9 Framleiðsla fræðslumynda 

  96112 92111260-2 Framleiðsla fræðslumyndbanda 

  96112 92111300-5 Framleiðsla afþreyingarmynda og -
myndbanda 

  96112 92111310-8 Framleiðsla afþreyingarmynda 

  96112 92111320-1 Framleiðsla afþreyingarmyndbanda 

  96114 92112000-9 Þjónusta tengd framleiðslu kvikmynda og 
myndbanda 

  96113, 96114 92120000-8 Dreifing kvikmynda eða myndbanda 

  96113, 96114 92121000-5 Dreifing myndbanda 

  96113, 96114 92122000-2 Dreifing kvikmynda 

  96121 92130000-1 Kvikmyndasýningar 

  96122 92140000-4 Sýningar á myndböndum 

  75300, 96131 til 
96133 

92200000-3 (2) Starfsemi útvarps- og sjónvarpsstöðva 

  96131, 75242 92210000-6 (2) Starfsemi útvarpsstöðva 

  96131 92211000-3 (2) Þjónusta við útvarpsþætti 

  96131 92213000-7 Þjónusta við smærri fjarskiptakerfi 

  96131 92214000-4 Þjónusta við upptökuver eða búnað 
útvarps 

  96131 92215000-1 GMRS talstöðvaþjónusta 

  96131 92216000-8 FRS talstöðvaþjónusta 

  96131 92217000-5 GMRS talstöðvaþjónusta/FRS 
talstöðvaþjónusta 

  96132, 96133, 
75241 

92220000-9 (2) Starfsemi sjónvarpsstöðva 

  96132, 96133 92221000-6 (2) Framleiðsla sjónvarpsefnis 

  96132, 96133 92222000-3 Þjónusta við lokað sjónvarpskerfi 
(CCTV) 

  96132, 96133, 
75241 

92224000-7 Stafrænt sjónvarp 

  96132, 96133, 
75242 

92225000-4 Gagnvirkt sjónvarp 

  96133, 75243 92225100-7 Kvikmyndapöntunarþjónusta 

  96132, 96133, 
75241 

92226000-1 Dagskrárstjórn sjónvarps 

  96132, 96133, 
75241, 75242 

92230000-2 Útvarps- og sjónvarpsþjónusta um 
kapalkerfi 

  96132, 96133, 
75241, 75242 

92231000-9 Alþjóðleg tvíhliða þjónusta og alþjóðlega 
leigðar einkalínur 
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  96132, 96133, 
75241 

92232000-6 Kapalsjónvarp 

  96121, 96122, 
96191 til 96199, 
96491, 96492, 
96499 

92300000-4 Þjónusta á sviði skemmtanaiðnaðar 

  96191 til 96193 92310000-7 Sköpun og túlkun lista og bókmennta 

  96191 til 96193 92311000-4 Listaverk 

  96191 til 96193 92312000-1 Þjónusta listamanna 

  96191 92312100-2 Þjónusta í tengslum við uppfærslur 
leikhópa, sönghópa, smærri og stærri 
hljómsveita 

  96191 92312110-5 Þjónusta í tengslum við uppfærslur 
leikhópa 

  96191 92312120-8 Þjónusta sönghópa 

  96191 92312130-1 Þjónusta smærri hljómsveita 

  96191 92312140-4 Þjónusta stærri hljómsveita 

  96192 92312200-3 Þjónusta höfunda, tónskálda, 
myndhöggvara, skemmtikrafta og annarra 
listamanna 

  96192 92312210-6 Þjónusta rithöfunda 

  96192 92312211-3 Rithöfundamiðlun 

  96192 92312212-0 Þjónusta er tengist samningu 
þjálfunarhandbóka 

  96192 92312213-7 Þjónusta höfunda um tæknileg efni 

  96192 92312220-9 Þjónusta tónskálda 

  96192 92312230-2 Þjónusta myndhöggvara 

  96192 92312240-5 Þjónusta skemmtikrafta 

  96192 92312250-8 Þjónusta einstakra listamanna 

  96192 92312251-5 Þjónusta plötusnúða 

  96121, 96122, 
96191 til 96195 

92320000-0 Rekstur húsnæðis og aðstöðu fyrir 
menningarstarfsemi 

  96194, 96491 92330000-3 Þjónusta í tengslum við útivistarsvæði 

  96194 92331000-0 Rekstur skemmtigarða 

  96194 92331100-1 Rekstur sýningasvæða 

  96194 92331200-2 Rekstur skemmtigarða 

  96194 92331210-5 Þjónusta í tengslum við teiknimyndagerð 
barna 

  96491 92332000-7 Þjónusta á baðströndum 

  96191 til 96199 92340000-6 Þjónusta tengd dansi og skemmtiatriðum 

  96194 92341000-3 Fjölleikahús 

  96195 92342000-0 Danskennsla 
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Tilskipun 
2004/18/EB  

Bráðabirgða-
aðalvöruflokkun 

SAMEIGINLEGT 
INNKAUPAORÐA-

SAFN (CPV) 
 

Flokkur Lýsing/CPC-tilvísunarnúmer CPC-kóði (*) CPV-kóði Lýsing 

  96195 92342100-1 Kennsla í samkvæmisdönsum 

  96195 92342200-2 Kennsla í diskódönsum 

  96492 92350000-9 Þjónusta tengd fjárhættu- og 
veðmálastarfsemi 

  96492 92351000-6 Fjárhættustarfsemi 

  96492 92351100-7 Rekstur happdrætta 

  96492 92351200-8 Rekstur spilavíta 

  96492 92352000-3 Veðmálastarfsemi 

  96492 92352100-4 Rekstur veðmálsvéla 

  96492 92352200-5 Þjónusta veðmangara 

  96499 92360000-2 Flugeldasýningar 

  96199 92370000-5 Hljóðtæknimaður 

  96211 til 96290 92400000-5 Fréttastofuþjónusta 

  96311 til 96332 92500000-6 Þjónusta bókasafna, skjalasafna, safna og 
önnur menningarstarfsemi 

  96311, 96312 92510000-9 Þjónusta bóka- og skjalasafna 

  96311 92511000-6 Þjónusta bókasafna 

  96312 92512000-3 Þjónusta skjalasafna 

  96312 92512100-4 Förgunarþjónusta skjalasafna 

  96321, 96322 92520000-2 Þjónusta safna og varðveisla sögulegra 
staða og bygginga 

  96321 92521000-9 Þjónusta safna 

  96321 92521100-0 Sýningaþjónusta safna 

  96321 92521200-1 Varðveisla sýningargripa og sýnishorna 

  96321 92521210-4 Varðveisla sýningargripa 

  96321 92521220-7 Varðveisla sýnishorna 

  96322 92522000-6 Varðveisla sögulegra staða og bygginga 

  96322 92522100-7 Varðveisla sögulegra staða 

  96322 92522200-8 Varðveisla sögulegra bygginga 

  96331, 96332 92530000-5 Rekstur grasagarða, dýragarða og 
náttúruverndarsvæða 

  96331 92531000-2 Rekstur grasagarða 

  96331 92532000-9 Rekstur dýragarða 

  96332 92533000-6 Rekstur náttúruverndarsvæða 

  96332 92534000-3 Varðveisla náttúruverndarsvæða 

  96411 til 96419 92600000-7 Íþróttastarfsemi 

  96413 92610000-0 Rekstur íþróttamannvirkja 
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Tilskipun 
2004/18/EB  

Bráðabirgða-
aðalvöruflokkun 

SAMEIGINLEGT 
INNKAUPAORÐA-

SAFN (CPV) 
 

Flokkur Lýsing/CPC-tilvísunarnúmer CPC-kóði (*) CPV-kóði Lýsing 

  96411 til 96419 92620000-3 Þjónusta tengd íþróttum 

  96411 92621000-0 Kynning íþróttaviðburða 

  96412 92622000-7 Skipulagning íþróttaviðburða 

  96499 92700000-8 Þjónusta við Netkaffihús 

(*) Þjónustuflokkarnir í fyrsta dálknum og samsvarandi kóðar bráðabirgðaaðalvöruflokkunar í öðrum dálki vísa til viðauka IA og viðauka IB við tilskipun 2004/18/EBE. 
Þriðji og fjórði dálkurinn gefa til kynna samsvörun milli kóða bráðabirgðaaðalvöruflokkunar og kóða sameiginlega innkaupaorðasafnsins. 

(1) Tilskipun 2004/18/EB: að undanskildum flutningum með járnbrautum sem falla undir 18. grein bráðabirgðaaðalvöruflokkunarinnar (CPC prov.). 
Tilskipun 2004/17/EB: að undanskildum flutningum með járnbrautum sem falla undir 18. grein bráðabirgðaaðalvöruflokkunarinnar (CPC prov.). 

(2) Tilskipun 2004/18/EB: að undanskildum samningum um kaup, þróun, framleiðslu eða samframleiðslu á dagskrárefni af hálfu útvarpsrekenda og samningum um 
útsendingartíma. 

(3) Tilskipun 2004/18/EB: að undanskildum flutningum með járnbrautum sem falla undir 18. grein bráðabirgðaaðalvöruflokkunarinnar (CPC prov.). 
Tilskipun 2004/17/EB: að undanskildum flutningum með járnbrautum sem falla undir 18. grein bráðabirgðaaðalvöruflokkunarinnar (CPC prov.). 

(4) Tilskipun 2004/18/ESB: að undanskilinni annarri rannsóknar- og þróunarþjónustu en þeirri sem er eingöngu til hagsbóta fyrir samningsstofnunina í eigin starfsemi 
hennar, að því tilskildu að þjónustan, sem er veitt, sé að öllu leyti launuð af samningsstofnuninni. 
Tilskipun 2004/17/ESB: að undanskilinni annarri rannsóknar- og þróunarþjónustu en þeirri sem er eingöngu til hagsbóta fyrir samningsstofnunina í eigin starfsemi 
hennar, að því tilskildu að þjónustan, sem er veitt, sé að öllu leyti launuð af samningsstofnuninni. 

(5) Tilskipun 2004/18/ESB: að undanskilinni gerðardóms- og sáttagerðarþjónustu. 
Tilskipun 2004/17/ESB: að undanskilinni gerðardóms- og sáttagerðarþjónustu. 

(6) Tilskipun 2004/18/ESB: að undanskildum starfssamningum. 
Tilskipun 2004/17/ESB: að undanskildum starfssamningum. 
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III. VIÐAUKI 

Samsvörunartafla milli sameiginlega innkaupaorðasafnsins og atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins, 1. endursk. 

Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk., bálkur F — byggingarstarfsemi SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

Deild Flokkur Grein Lýsing CPV-kóði Lýsing 

45   Byggingarstarfsemi 45000000-7 Byggingastarfsemi 

 45.1  Undirbúningsvinna á 
byggingarsvæði 

45100000-8 Undirbúningsframkvæmdir á 
byggingarstað 

  45.11 Niðurrif bygginga og jarðvegsvinna 45110000-1 Niðurrif og eyðilegging bygginga og 
jarðvegsvinna 

    45111000-8 Niðurrif, framkvæmdir við undirbúning 
og hreinsun á byggingarstað 

    45111100-9 Vinna við niðurrif 

    45111200-0 Framkvæmdir við undirbúning og 
hreinsun á byggingarstað 

    45111210-3 Sprengingar og tengd vinna við að 
fjarlægja grjót 

    45111211-0 Sprengingar 

    45111212-7 Fjarlæging grjóts 

    45111213-4 Hreinsunarvinna á byggingarstað 

    45111214-1 Hreinsun eftir sprengingar 

    45111220-6 Vinna við að fjarlægja kjarr 

    45111230-9 Jarðvegsstyrkingar 

    45111240-2 Jarðvatnsræsing 

    45111250-5 Jarðvegsrannsóknir 

    45111260-8 Undirbúningur námusvæðis 

    45111290-7 Undirbúningsvinna 

    45111291-4 Skipulagsframkvæmdir á byggingarstað 

    45111300-1 Vinna við að taka í sundur 

    45111310-4 Vinna við að taka hernaðarmannvirki í 
sundur 

    45111320-7 Vinna við að taka öryggismannvirki í 
sundur 

    45112000-5 Gröftur og jarðvegsvinna 

    45112100-6 Skurðgröftur 

    45112200-7 Vinna við að fjarlægja jarðveg 

    45112210-0 Vinna við að fjarlægja gróðurmold 

    45112300-8 Uppfylling og endurheimt lands 

    45112310-1 Vinna við uppfyllingu 

    45112320-4 Vinna við endurheimt lands 

    45112330-7 Vinna við endurheimt lands á 
byggingarsvæði 

    45112340-0 Hreinsun á menguðum jarðvegi 

    45112350-3 Endurheimt óbyggðra svæða 
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Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk., bálkur F — byggingarstarfsemi SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

Deild Flokkur Grein Lýsing CPV-kóði Lýsing 

    45112360-6 Vinna við lóðahreinsun 

    45112400-9 Vinna við gröft 

    45112410-2 Vinna við að taka grafir 

    45112420-5 Útgröftur fyrir kjallara 

    45112440-1 Stallagerð í hlíðum 

    45112441-8 Vinna við stallagerð 

    45112450-4 Uppgröftur á fornminjasvæðum 

    45112500-0 Jarðvinna 

    45112600-1 Rýming og fylling 

    45112700-2 Vinna við landslagsmótun 

    45112710-5 Vinna við landslagsmótun í tengslum við 
græn svæði 

    45112711-2 Vinna við landslagsmótun í tengslum við 
almenningsgarða 

    45112712-9 Vinna við landslagsmótun í tengslum við 
garða 

    45112713-6 Vinna við landslagsmótun í tengslum við 
þakgarða 

    45112714-3 Vinna við landslagsmótun í tengslum við 
kirkjugarða 

    45112720-8 Vinna við landslagsmótun í tengslum við 
íþrótta- og útivistarsvæði 

    45112721-5 Vinna við landslagsmótun í tengslum við 
golfvelli 

    45112722-2 Vinna við landslagsmótun í tengslum við 
reiðsvæði 

    45112723-9 Vinna við landslagsmótun í tengslum við 
leikvelli 

    45112730-1 Vinna við landslagsmótun í tengslum við 
vegi og hraðbrautir 

    45112740-4 Vinna við landslagsmótun í tengslum við 
flugstöðvar 

    45113000-2 Vinna á byggingarstað 

  45.12 Tilraunaboranir og borvinna 45120000-4 Vinna við tilraunaboranir og borun 

    45121000-1 Vinna við tilraunaboranir 

    45122000-8 Vinna við boranir 

 45.2  Smíði húsa eða húshluta og önnur 
mannvirkjagerð 

45200000-9 Byggingarframkvæmdir við gerð 
bygginga að hluta eða í heild, og vinna 
við mannvirkjagerð 

  45.21 Húsbyggingar og önnur 
mannvirkjagerð 

45210000-2 Byggingarframkvæmdir 

    45211000-9 Byggingarframkvæmdir við fjölbýlis- og 
einbýlishús 

    45211100-0 Byggingarframkvæmdir við íbúðarhús 

    45211200-1 Byggingarframkvæmdir 
þjónustuhúsnæðis 

    45211300-2 Byggingarframkvæmdir íbúðarhúsa 

    45211310-5 Byggingarframkvæmdir baðherbergja 

    45211320-8 Byggingarframkvæmdir veranda 
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Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk., bálkur F — byggingarstarfsemi SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

Deild Flokkur Grein Lýsing CPV-kóði Lýsing 

    45211340-4 Byggingarframkvæmdir fjölbýlishúsa 

    45211341-1 Byggingarframkvæmdir íbúða 

    45211350-7 Byggingarframkvæmdir fjölnota 
bygginga 

    45211360-0 Byggingarframkvæmdir vegna 
þéttbýlisskipulags 

    45211370-3 Byggingarframkvæmdir vegna gufubaða 

    45212000-6 Byggingarframkvæmdir við byggingar 
tengdar afþreyingu, íþróttum, menningu, 
gistingu og veitingarekstri 

    45212100-7 Byggingarframkvæmdir vegna 
tómstundaaðstöðu 

    45212110-0 Byggingarframkvæmdir vegna 
tómstundamiðstöðva 

    45212120-3 Byggingarframkvæmdir vegna þemagarða 

    45212130-6 Byggingarframkvæmdir vegna 
skemmtigarða 

    45212140-9 Tómstundamannvirki 

    45212150-2 Byggingarframkvæmdir vegna 
kvikmyndahúsa 

    45212160-5 Byggingarframkvæmdir vegna spilavíta 

    45212170-8 Byggingarframkvæmdir vegna bygginga 
til skemmtanahalds 

    45212171-5 Byggingarframkvæmdir vegna 
skemmtanamiðstöðva 

    45212172-2 Byggingarframkvæmdir vegna 
tómstundamiðstöðva 

    45212180-1 Byggingarframkvæmdir vegna miðasölu 

    45212190-4 Vinna við mannvirki sem vernda gegn sól 

    45212200-8 Byggingarframkvæmdir við 
íþróttamannvirki 

    45212210-1 Byggingarframkvæmdir vegna 
íþróttamannvirkja fyrir eina íþrótt 

    45212211-8 Byggingarframkvæmdir vegna 
skautasvells 

    45212212-5 Byggingarframkvæmdir við sundlaugar 

    45212213-2 Vinna við íþróttamerkingar 

    45212220-4 Byggingarframkvæmdir vegna fjölnota 
íþróttamannvirkja 

    45212221-1 Byggingarframkvæmdir í tengslum við 
mannvirki á íþróttasvæðum 

    45212222-8 Byggingarframkvæmdir vegna 
íþróttahúsa 

    45212223-5 Byggingarframkvæmdir vegna 
vetraríþróttamannvirkja 

    45212224-2 Byggingarframkvæmdir vegna leikvanga 

    45212225-9 Byggingarframkvæmdir vegna íþróttasala 

    45212230-7 Uppsetning búningsklefa 

    45212290-5 Vinna við viðgerðir og viðhald í tengslum 
við íþróttamannvirki 

    45212300-9 Byggingarframkvæmdir við lista- og 
menningarbyggingar 

    45212310-2 Byggingarframkvæmdir við byggingar 
sem tengjast sýningum 

    45212311-9 Byggingarframkvæmdir vegna listasafna 

    45212312-6 Byggingarframkvæmdir vegna 
sýningamiðstöðva 
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Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk., bálkur F — byggingarstarfsemi SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

Deild Flokkur Grein Lýsing CPV-kóði Lýsing 

    45212313-3 Byggingarframkvæmdir vegna safna 

    45212314-0 Byggingarframkvæmdir vegna sögulegra 
minnismerkja eða minnisvarða 

    45212320-5 Byggingarframkvæmdir við byggingar 
sem tengjast listrænni starfsemi 

    45212321-2 Byggingarframkvæmdir við samkomusali 

    45212322-9 Byggingarframkvæmdir vegna leikhúsa 

    45212330-8 Byggingarframkvæmdir vegna bókasafna 

    45212331-5 Byggingarframkvæmdir vegna 
margmiðlunarbókasafna 

    45212340-1 Byggingarframkvæmdir vegna 
fyrirlestrarsala 

    45212350-4 Byggingar með sérstakt sögulegt eða 
byggingarsögulegt gildi 

    45212351-1 Byggingarframkvæmdir vegna 
forsögulegra minja 

    45212352-8 Byggingarframkvæmdir vegna 
iðnaðarminnisvarða 

    45212353-5 Byggingarframkvæmdir við hallir 

    45212354-2 Byggingarframkvæmdir við kastala 

    45212360-7 Byggingarframkvæmdir við trúarlegar 
byggingar 

    45212361-4 Byggingarframkvæmdir við kirkjur 

    45212400-0 Gisti- og veitingahús 

    45212410-3 Byggingarframkvæmdir við byggingar 
tengdar gistingu 

    45212411-0 Byggingarframkvæmdir við hótel 

    45212412-7 Byggingarframkvæmdir við 
farfuglaheimili 

    45212413-4 Byggingarframkvæmdir vegna aðstöðu til 
stuttrar dvalar 

    45212420-6 Byggingarframkvæmdir við veitingahús 
og svipaða aðstöðu 

    45212421-3 Byggingarframkvæmdir við veitingastaði 

    45212422-0 Byggingarframkvæmdir við mötuneyti 

    45212423-7 Byggingarframkvæmdir við kaffiteríur 

    45212500-1 Breytingar á eldhúsum eða 
veitingastöðum 

    45212600-2 Byggingarframkvæmdir vegna skála 

    45213000-3 Byggingarframkvæmdir við 
verslunarhúsnæði, vöruhús og 
iðnaðarhúsnæði, byggingar sem tengjast 
flutningum 

    45213100-4 Byggingarframkvæmdir við 
viðskiptahúsnæði 

    45213110-7 Byggingarframkvæmdir við verslunarhús 

    45213111-4 Byggingarframkvæmdir vegna 
verslunarmiðstöðva 

    45213112-1 Byggingarframkvæmdir vegna 
verslunareininga 

    45213120-0 Byggingarframkvæmdir við pósthús 

    45213130-3 Byggingarframkvæmdir við banka 
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Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk., bálkur F — byggingarstarfsemi SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

Deild Flokkur Grein Lýsing CPV-kóði Lýsing 

    45213140-6 Byggingarframkvæmdir við markaði 

    45213141-3 Byggingarframkvæmdir við yfirbyggða 
markaði 

    45213142-0 Byggingarframkvæmdir við útimarkaði 

    45213150-9 Byggingarframkvæmdir við 
skrifstofubyggingar 

    45213200-5 Byggingarframkvæmdir við 
vöruskemmur og atvinnuhúsnæði 

    45213210-8 Kæligeymslur 

    45213220-1 Byggingarframkvæmdir við 
vöruskemmur 

    45213221-8 Byggingarframkvæmdir við 
vörugeymslur 

    45213230-4 Byggingarframkvæmdir við sláturhús 

    45213240-7 Byggingarframkvæmdir við 
landbúnaðarbyggingar 

    45213241-4 Byggingarframkvæmdir við hlöður 

    45213242-1 Byggingarframkvæmdir við fjós 

    45213250-0 Byggingarframkvæmdir við 
iðnaðarhúsnæði 

    45213251-7 Byggingarframkvæmdir vegna 
atvinnueininga 

    45213252-4 Byggingarframkvæmdir vegna verkstæða 

    45213260-3 Byggingarframkvæmdir við 
verslanageymslur 

    45213270-6 Byggingarframkvæmdir við 
endurvinnslustöðvar 

    45213280-9 Byggingarframkvæmdir við moltustöðvar 

    45213300-6 Byggingar sem tengjast flutningum 

    45213310-9 Byggingarframkvæmdir við byggingar 
sem tengjast flutningum á vegum 

    45213311-6 Byggingarframkvæmdir við 
umferðarmiðstöðvar 

    45213312-3 Byggingarframkvæmdir við bílastæðahús 

    45213313-0 Byggingarframkvæmdir vegna 
þjónustubygginga 

    45213314-7 Byggingarframkvæmdir við bílageymslur 
fyrir hópbifreiðar 

    45213315-4 Byggingarframkvæmdir við 
biðstöðvarskýli 

    45213320-2 Byggingarframkvæmdir við byggingar 
sem tengjast flutningum með járnbrautum 

    45213321-9 Byggingarframkvæmdir við 
járnbrautarstöðvar 

    45213322-6 Byggingarframkvæmdir við endastöðvar 
járnbrautarlesta 

    45213330-5 Byggingarframkvæmdir við byggingar 
sem tengjast flutningum í lofti 

    45213331-2 Byggingarframkvæmdir 
flugvallarbygginga 

    45213332-9 Byggingarframkvæmdir vegna flugturna 

    45213333-6 Vinna við uppsetningu innritunarborða 
flugvalla 

    45213340-8 Byggingarvinna vegna bygginga sem 
tengjast flutningum á sjó- og vatnaleiðum 

    45213341-5 Byggingarframkvæmdir við 
ferjuendastöðvar 

    45213342-2 Byggingarframkvæmdir endastöðva 
ekjuskipa 
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Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk., bálkur F — byggingarstarfsemi SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

Deild Flokkur Grein Lýsing CPV-kóði Lýsing 

    45213350-1 Byggingarframkvæmdir við byggingar 
sem tengjast mismunandi flutningamátum 

    45213351-8 Byggingarframkvæmdir við viðhaldsskýli 
fyrir flugvélar 

    45213352-5 Byggingarframkvæmdir við 
þjónustugeymslur 

    45213353-2 Vinna við uppsetningu 
inngangshjálparbúnaðar farþega 

    45213400-7 Uppsetning starfsmannaherbergja 

    45214000-0 Byggingarframkvæmdir við byggingar 
sem tengjast menntun og rannsóknum 

    45214100-1 Byggingarframkvæmdir við 
leikskólabyggingar 

    45214200-2 Byggingarframkvæmdir við skólahúsnæði 

    45214210-5 Byggingarframkvæmdir við grunnskóla 

    45214220-8 Byggingarframkvæmdir við 
framhaldsskóla 

    45214230-1 Byggingarframkvæmdir við sérskóla 

    45214300-3 Byggingarframkvæmdir við byggingar 
æðri menntastofnana 

    45214310-6 Byggingarframkvæmdir við 
starfsmenntaskóla 

    45214320-9 Byggingarframkvæmdir við tækniháskóla 

    45214400-4 Byggingarframkvæmdir við 
háskólabyggingar 

    45214410-7 Byggingarframkvæmdir við tækniskóla 

    45214420-0 Byggingarframkvæmdir vegna 
fyrirlestrarsala 

    45214430-3 Byggingarframkvæmdir vegna málvera 

    45214500-5 Byggingarframkvæmdir við byggingar 
fyrir framhaldsmenntun 

    45214600-6 Byggingarframkvæmdir við 
rannsóknarbyggingar 

    45214610-9 Byggingarframkvæmdir vegna 
rannsóknarstofa 

    45214620-2 Byggingarframkvæmdir vegna 
rannsóknar- og prófunaraðstöðu 

    45214630-5 Vísindabúnaður 

    45214631-2 Vinna við uppsetningu sótthreinsaðra 
rannsóknarherbergja 

    45214640-8 Byggingarframkvæmdir við 
veðurfræðistöðvar 

    45214700-7 Byggingarframkvæmdir við 
stúdentagarða 

    45214710-0 Byggingarframkvæmdir vegna 
inngangssala 

    45214800-8 Bygging fyrir þjálfunaraðstöðu 

    45215000-7 Byggingarvinna við byggingar, sem 
tengjast heilbrigðis- og 
félagsmálaþjónustu, við líkbrennsluhús og 
almenningssalerni 

    45215100-8 Byggingarframkvæmdir við byggingar 
sem tengjast heilsu 

    45215110-1 Byggingarframkvæmdir við 
hressingarhæli 

    45215120-4 Byggingarframkvæmdir við sérstakar 
læknisfræðilegar byggingar 

    45215130-7 Byggingarframkvæmdir við læknastofur 

    45215140-0 Byggingarframkvæmdir við 
sjúkrahúsbyggingar 
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Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk., bálkur F — byggingarstarfsemi SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

Deild Flokkur Grein Lýsing CPV-kóði Lýsing 

    45215141-7 Byggingarframkvæmdir við skurðstofur 

    45215142-4 Byggingarframkvæmdir við 
gjörgæsludeildir 

    45215143-1 Byggingarframkvæmdir við 
greiningarsjúkrastofur 

    45215144-8 Byggingarframkvæmdir við 
skoðunareiningar 

    45215145-5 Byggingarframkvæmdir við 
myndgreiningareiningar 

    45215146-2 Byggingarframkvæmdir við 
meinafræðieiningar 

    45215147-9 Byggingarframkvæmdir við 
réttarlækniseiningar 

    45215148-6 Byggingarframkvæmdir við æðaleggja-, 
ísetningar- og blóðtökueiningar 

    45215200-9 Byggingarframkvæmdir við 
félagsþjónustubyggingar 

    45215210-2 Byggingarframkvæmdir við félagslegt 
íbúðahúsnæði 

    45215212-6 Byggingarframkvæmdir við elliheimili 

    45215213-3 Byggingarframkvæmdir við 
hjúkrunarheimili 

    45215214-0 Byggingarframkvæmdir við heimili 

    45215215-7 Byggingarframkvæmdir við barnaheimili 

    45215220-5 Byggingarvinna í tengslum við 
félagslegar byggingar, þó ekki heimili 

    45215221-2 Byggingarframkvæmdir vegna 
dagvistarstofnana 

    45215222-9 Byggingarframkvæmdir vegna 
félagsmiðstöðva 

    45215300-0 Byggingarvinna við líkbrennslustöðvar 

    45215400-1 Kirkjugarður 

    45215500-2 Almenningssalerni 

    45216000-4 Byggingarvinna við byggingar, sem 
tengjast löggæslu eða neyðarþjónustu, og 
byggingar til hernaðar 

    45216100-5 Byggingarvinna við byggingar, sem 
tengjast löggæslu eða neyðarþjónustu, og 
byggingar til hernaðar 

    45216110-8 Byggingarvinna við löggæslubyggingar 

    45216111-5 Byggingarframkvæmdir við 
lögreglustöðvar 

    45216112-2 Byggingarframkvæmdir vegna dómsala 

    45216113-9 Byggingarframkvæmdir vegna fangelsa 

    45216114-6 Þinghús og aðrar byggingar með sölum 
fyrir almennar samkomur 

    45216120-1 Byggingarvinna við byggingar sem 
tengjast neyðarþjónustu 

    45216121-8 Byggingarframkvæmdir við 
slökkvistöðvar 

    45216122-5 Byggingarframkvæmdir við 
sjúkraflutningastöðvar 

    45216123-2 Byggingarframkvæmdir vegna 
fjallabjörgunarstöðva 

    45216124-9 Byggingarframkvæmdir við 
björgunarbátastöðvar 

    45216125-6 Byggingarframkvæmdir vegna 
neyðarbjörgunarstöðva 

    45216126-3 Byggingarframkvæmdir vegna 
strandgæslustöðva 
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Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk., bálkur F — byggingarstarfsemi SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

Deild Flokkur Grein Lýsing CPV-kóði Lýsing 

    45216127-0 Byggingarframkvæmdir við 
björgunarstöðvar 

    45216128-7 Byggingarframkvæmdir við vita 

    45216129-4 Verndarskýli 

    45216200-6 Byggingarvinna við hernaðarbyggingar 
og -mannvirki 

    45216220-2 Byggingarframkvæmdir við 
hernaðarbyrgi 

    45216230-5 Byggingarframkvæmdir við hernaðarskýli 

    45216250-1 Byggingarframkvæmdir vegna 
skurðvarna 

    45217000-1 Byggingarframkvæmdir vegna 
uppblásanlegra bygginga 

    45220000-5 Verkfræðistörf og mannvirkjagerð 

    45221000-2 Byggingarvinna við brýr, göng, stokka og 
undirgöng 

    45221100-3 Byggingaframkvæmdir við brýr 

    45221110-6 Brúagerð 

    45221111-3 Byggingarframkvæmdir við vegabrýr 

    45221112-0 Byggingarframkvæmdir við 
járnbrautarbrýr 

    45221113-7 Byggingarframkvæmdir við göngubrýr 

    45221114-4 Gerð brúa úr járni 

    45221115-1 Gerð brúa úr stáli 

    45221117-5 Byggingarframkvæmdir við bílvogir 

    45221118-2 Byggingarframkvæmdir við lagnabrýr 

    45221119-9 Byggingarframkvæmdir við 
brúarendurnýjun 

    45221120-9 Byggingarframkvæmdir vegna dalbrúar 

    45221121-6 Byggingarframkvæmdir við brúarveg 
fyrir ökutæki 

    45221122-3 Byggingarframkvæmdir við brúarveg 
fyrir járnbraut 

    45221200-4 Byggingarframkvæmdir við jarðgöng, 
fallgöng og undirgöng 

    45221210-7 Skæring (excavation), yfirbyggð að hluta 
eða í heild 

    45221211-4 Undirgangur 

    45221213-8 Skæring vegna járnbrautarlagningar, 
yfirbyggð að hluta eða í heild 

    45221214-5 Skæring vegna vegagerðar, yfirbyggð að 
hluta eða í heild 

    45221220-0 Ræsi 

    45221230-3 Fallgöng 

    45221240-6 Jarðgangagerð 

    45221241-3 Byggingarframkvæmdir við veggöng 

    45221242-0 Byggingarframkvæmdir við 
járnbrautargöng 

    45221243-7 Byggingarframkvæmdir við göng fyrir 
fótgangandi 
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Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk., bálkur F — byggingarstarfsemi SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

Deild Flokkur Grein Lýsing CPV-kóði Lýsing 

    45221244-4 Byggingarframkvæmdir við 
vatnaleiðargöng 

    45221245-1 Byggingarframkvæmdir við göng undir á 

    45221246-8 Byggingarframkvæmdir við 
neðansjávargöng 

    45221247-5 Gangagerð 

    45221248-2 Byggingarframkvæmdir við gangafóðrun 

    45221250-9 Mannvirkjagerð neðanjarðar önnur en 
jarðgangagerð, gerð fallganga og 
undirganga 

    45222000-9 Mannvirkjagerð, að undanskilinni 
brúagerð, gerð jarðganga, fallganga eða 
undirganga 

    45222100-0 Byggingarframkvæmdir við 
sorpmeðhöndlunarstöð 

    45222110-3 Byggingarframkvæmdir við förgunarstað 
úrgangs 

    45222200-1 Verkfræðivinna við hernaðarmannvirki 

    45222300-2 Verkfræðivinna við öryggismannvirki 

    45223000-6 Byggingarframkvæmdir burðarvirkis 

    45223100-7 Samsetning mannvirkja úr málmi 

    45223110-0 Uppsetning mannvirkja úr málmi 

    45223200-8 Byggingarmannvirki 

    45223210-1 Stálmannvirki 

    45223220-4 Byggingarvinna við húsgrindur 

    45223300-9 Byggingarframkvæmdir við bílastæði 

    45223310-2 Byggingarframkvæmdir við 
neðanjarðarbílastæði 

    45223320-5 Byggingarframkvæmdir við 
jaðarbílastæði 

    45223400-0 Byggingarframkvæmdir við ratsjárstöðvar 

    45223500-1 Mannvirki úr járnbentri steinsteypu 

    45223600-2 Byggingarframkvæmdir við hundaskýli 

    45223700-3 Byggingarframkvæmdir við 
þjónustusvæði 

    45223710-6 Byggingarframkvæmdir við áningarstaði 
hraðbrauta 

    45223720-9 Byggingarframkvæmdir við 
bensínstöðvar 

    45223800-4 Samsetning og uppsetning forsmíðaðra 
mannvirkja 

    45223810-7 Forsmíðaðar einingar 

    45223820-0 Forsmíðaðar einingar og íhlutir 

    45223821-7 Forsmíðaðar einingar 

    45223822-4 Forsmíðaðir íhlutir 

    45230000-8 Byggingarvinna við röralagnir, fjarskipta- 
og raflagnir, við þjóðvegi, vegi, flugvelli 
og járnbrautir, lóðarvinna 

    45231000-5 Byggingarvinna við lagningu leiðslna, 
fjarskipta- og raflína 
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Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk., bálkur F — byggingarstarfsemi SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

Deild Flokkur Grein Lýsing CPV-kóði Lýsing 

    45231100-6 Almenn byggingarvinna við lagningu 
leiðslna 

    45231110-9 Byggingarframkvæmdir við röralagningu 

    45231111-6 Upptaka og umlagning leiðslna 

    45231112-3 Uppsetning lagnakerfa 

    45231113-0 Umlagning leiðslna 

    45231200-7 Byggingarvinna við olíu- og gasleiðslur 

    45231210-0 Byggingarvinna við olíuleiðslur 

    45231220-3 Byggingarvinna við gasleiðslur 

    45231221-0 Byggingarframkvæmdir við stofnlagnir 
gasveitu 

    45231222-7 Vinna við gasgeyma 

    45231223-4 Fylgivinna við dreifingu gass 

    45231300-8 Byggingarvinna við vatns- og skólplagnir 

    45231400-9 Byggingarvinna við raflínur 

    45231500-0 Vinna við leiðslur með þrýstilofti 

    45231510-3 Vinna við leiðslur með þrýstilofti í 
póstdreifingu 

    45231600-1 Byggingarvinna við fjarskiptalínur 

    45232000-2 Fylgivinna við leiðslur og kapla 

    45232100-3 Fylgivinna við vatnslagnir 

    45232120-9 Vinna við vökvunarkerfi 

    45232121-6 Byggingarframkvæmd við vökvunarlagnir 

    45232130-2 Byggingarframkvæmd við 
regnvatnslagnir 

    45232140-5 Byggingarframkvæmd við 
fjarhitunarveitu 

    45232141-2 Vinna við hitakerfi 

    45232142-9 Byggingarframkvæmdir við 
varmaflutningsstöðvar 

    45232150-8 Vinna sem tengist vatnsveitulögnum 

    45232151-5 Byggingaframkvæmdir við endurnýjun 
stofnlagna í vatnsveitu 

    45232152-2 Byggingarframkvæmdir við dælustöðvar 

    45232153-9 Byggingarframkvæmdir við vatnsturna 

    45232154-6 Byggingarframkvæmdir við upphækkaða 
tanka drykkjarvatns 

    45232200-4 Fylgivinna við raflínur 

    45232210-7 Lagning loftlína 

    45232220-0 Byggingarframkvæmdir aðveitustöðva 
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Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk., bálkur F — byggingarstarfsemi SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

Deild Flokkur Grein Lýsing CPV-kóði Lýsing 

    45232221-7 Dreifistöð 

    45232300-5 Byggingar- og fylgivinna við síma- og 
fjarskiptalínur 

    45232310-8 Byggingarvinna við símalínur 

    45232311-5 Neyðarsímalínur með vegum 

    45232320-1 Línur fyrir kapalstöðvar 

    45232330-4 Uppsetning loftneta 

    45232331-1 Fylgivinna við dreifingu útvarps- og 
sjónvarpsefnis 

    45232332-8 Fylgivinna við fjarskipti 

    45232340-7 Byggingarframkvæmdir við 
móðurstöðvar farsíma 

    45232400-6 Byggingarvinna við fráveitu 

    45232410-9 Fráveitukerfi 

    45232411-6 Byggingarframkvæmdir við skólplagnir 

    45232420-2 Skólphreinsistöð 

    45232421-9 Skólpmeðhöndlunarstöð 

    45232422-6 Eðjumeðhöndlunarstöð 

    45232423-3 Byggingarframkvæmdir við 
skólpdælustöðvar 

    45232424-0 Byggingarframkvæmdir við 
skólpfrárennsli 

    45232430-5 Vatnshreinsistöð 

    45232431-2 Skólpdælustöð 

    45232440-8 Byggingarvinna við skólplagnir 

    45232450-1 Byggingarvinna við framræslu 

    45232451-8 Vinna við framræslu og yfirborð jarðvegs 

    45232452-5 Vinna við framræslu 

    45232453-2 Byggingarframkvæmdir við holræsi 

    45232454-9 Byggingarframkvæmdir við regnvatnsþró 

    45232460-4 Vinna í tengslum við hreinlætisaðstöðu 

    45232470-7 Stöð fyrir tilfærslu úrgangs 

  45.22 Vinna við þök 45260000-7 Vinna við þök og annars konar sérhæfð 
byggingarvinna 

    45261000-4 Uppsetning þakburðarvirkja og tengd 
vinna við þakklæðningu 

    45261100-5 Vinna við þakburðarvirki 

    45261200-6 Vinna við þakklæðningu og 
málningarvinna við þök 

    45261210-9 Vinna við þakklæðningu 

    45261211-6 Vinna við lagningu þaktígulsteins 

    45261212-3 Vinna við lagningu þakskífna 
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Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk., bálkur F — byggingarstarfsemi SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

Deild Flokkur Grein Lýsing CPV-kóði Lýsing 

    45261213-0 Vinna við þakklæðningu með 
málmplötum 

    45261214-7 Vinna við þakklæðningu með 
bikkenndum efnum 

    45261215-4 Vinna við sólarrafhlöður á þaki 

    45261220-2 Vinna við þakmálningu og annars konar 
yfirborðsmeðferð 

    45261221-9 Vinna við að mála þök 

    45261222-6 Vinna við þakklæðningu með sementi 

    45261300-7 Vinna við blikksmíði og þakrennur 

    45261310-0 Blikksmíði 

    45261320-3 Vinna við uppsetningu á þakrennum 

    45261400-8 Vinna við klæðingu með plötum 

    45261410-1 Vinna við þakeinangrun 

    45261420-4 Vinna við þéttingu gegn vatnsleka 

    45261900-3 Viðgerðir og viðhald á þökum 

    45261910-6 Viðgerð á þökum 

    45261920-9 Viðhaldsvinna við þök 

  45.23 Gerð þjóðvega, vega flugvalla og 
íþróttamannvirkja 

45212212-5 og 
DA03-0 

Byggingarframkvæmdir við sundlaugar 

    45230000-8 Byggingarvinna við röralagnir, fjarskipta- 
og raflagnir, við þjóðvegi, vegi, flugvelli 
og járnbrautir, lóðarvinna 

    45233000-9 Vinna við undirbyggingu, yfirborð og 
lagningu þjóðvega og aðra vegagerð 

    45233100-0 Gerð þjóðvega og annarra vega 

    45233110-3 Gerð hraðbrauta 

    45233120-6 Vegagerð 

    45233121-3 Gerð aðalvega 

    45233122-0 Byggingarframkvæmdir við hringbrautir 

    45233123-7 Byggingarframkvæmdir við aukavegi 

    45233124-4 Byggingarframkvæmdir við stofnvegi 

    45233125-1 Byggingarframkvæmdir við vegamót 

    45233126-8 Byggingarframkvæmdir við mislæg 
vegamót 

    45233127-5 Byggingarframkvæmdir við T-vegamót 

    45233128-2 Byggingarframkvæmdir við hringtorg 

    45233129-9 Byggingarframkvæmdir við þvervegi 

    45233130-9 Vegagerð (þjóðvegir) 

    45233131-6 Gerð uppbyggðra vega 

    45233139-3 Viðhald þjóðvega 
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Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk., bálkur F — byggingarstarfsemi SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

Deild Flokkur Grein Lýsing CPV-kóði Lýsing 

    45233140-2 Vegavinna 

    45233141-9 Viðhald vega 

    45233142-6 Viðgerð vega 

    45233144-0 Byggingarframkvæmdir við brú yfir 
annarri umferð 

    45233150-5 Vinna við hraðahindranir 

    45233160-8 Stígar og aðrar mölbornar slóðir 

    45233161-5 Byggingarframkvæmdir við göngustíga 

    45233162-2 Byggingarframkvæmdir við reiðhjólastíga 

    45233200-1 Vinna við ýmiss konar yfirborðsfleti 

    45233210-4 Vinna við yfirborð þjóðvega 

    45233220-7 Vinna við yfirborð vega 

    45233221-4 Vinna við yfirborðsmálningu á vegum 

    45233222-1 Slitlags- og malbiksvinna 

    45233223-8 Yfirlagning akbrautar 

    45233224-5 Byggingarframkvæmdir við veg með 
aðskildum akbrautum 

    45233225-2 Byggingarframkvæmdir við veg með 
tveimur akreinum (hvor í sína átt) 

    45233226-9 Byggingarframkvæmdir við vegtengingar 

    45233227-6 Byggingarframkvæmdir við aðreinar 

    45233228-3 Byggingarframkvæmdir við 
vegaklæðningu 

    45233229-0 Vinna við viðhald vegaxla 

    45233250-6 Vinna við yfirborð, þó ekki við yfirborð 
vega 

    45233251-3 Yfirlagnir 

    45233252-0 Vinna við yfirborð gatna 

    45233253-7 Vinna við yfirborð göngustíga 

    45233260-9 Byggingarframkvæmdir við gangstíga 

    45233261-6 Byggingarframkvæmdir við göngubrýr 

    45233262-3 Byggingarframkvæmdir við göngusvæði 

    45233270-2 Vinna við yfirborðsmálningu bílastæða 

    45233280-5 Uppsetning vegriða 

    45233290-8 Uppsetning umferðarskilta 

    45233291-5 Uppsetning polla 

    45233292-2 Uppsetning öryggisbúnaðar 

    45233293-9 Uppsetning borða, bekkja o.þ.h. við götur 

    45233294-6 Uppsetning umferðarmerkja 

    45233300-2 Vinna við undirbyggingu þjóðvega, vega, 
gatna og göngustíga 

 



Nr. 64/900  18.11.2010 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

 

Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk., bálkur F — byggingarstarfsemi SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

Deild Flokkur Grein Lýsing CPV-kóði Lýsing 

    45233310-5 Undirbygging þjóðvega 

    45233320-8 Undirbygging vega 

    45233330-1 Undirbygging gatna 

    45233340-4 Undirbygging göngustíga 

    45234000-6 Lagning járnbrauta og strengbrauta 

    45234100-7 Lagning járnbrauta 

    45234110-0 Vinna við járnbrautir sem fara milli borga 

    45234111-7 Byggingarframkvæmdir við 
borgarjárnbrautir 

    45234112-4 Byggingarframkvæmdir við 
járnbrautarvagnageymslur 

    45234113-1 Niðurrif járnbrautarteina 

    45234114-8 Byggingarframkvæmdir við 
undirbyggingu járnbrauta 

    45234116-2 Lagning járnbrautarspora 

    45234120-3 Vinna við járnbrautir í þéttbýli 

    45234121-0 Vinna við sporvagnabrautir 

    45234122-7 Vinna við neðanjarðarjárnbrautir 

    45234123-4 Vinna við lestir sem eru að hluta til 
neðanjarðar 

    45234124-1 Neðanjarðarjárnbrautir til 
farþegaflutninga 

    45234125-8 Neðanjarðarlestarstöð 

    45234126-5 Byggingarvinna við sporvagnateina 

    45234127-2 Byggingarframkvæmdir við 
sporvagnageymslur 

    45234128-9 Byggingarframkvæmdir við brautarpalla 
sporvagna 

    45234129-6 Byggingarvinna við járnbrautarspor í 
þéttbýli 

    45234130-6 Byggingarframkvæmdir við 
vegaundirstöðu 

    45234140-9 Byggingarframkvæmdir við gatnamót 
járnbrauta 

    45234160-5 Byggingarframkvæmdir við ökuleiðara 

    45234170-8 Byggingarframkvæmdir við tengistöðvar 
eimreiða 

    45234180-1 Byggingarframkvæmdir vegna 
járnbrautarverkstæða 

    45234181-8 Byggingarframkvæmdir við 
sneiðingarklefa brautarspora 

    45234200-8 Strengbrautakerfi 

    45234210-1 Strengbrautakerfi með klefum 

    45234220-4 Byggingarvinna við skíðalyftur 

    45234230-7 Byggingarvinna við stólalyftur 

    45234240-0 Togbraut 

    45234250-3 Byggingarframkvæmdir við svifbrautir 

    45235000-3 Byggingarvinna við flugvelli, flugbrautir 
og umferðarsvæði 

 



18.11.2010  Nr. 64/901 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk., bálkur F — byggingarstarfsemi SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

Deild Flokkur Grein Lýsing CPV-kóði Lýsing 

    45235100-4 Byggingarvinna við flugstöðvar 

    45235110-7 Vinna við gerð flugvalla 

    45235111-4 Byggingarframkvæmdir við klæðningu 
flugvalla 

    45235200-5 Vinna við lagningu flugbrauta 

    45235210-8 Lagning slitlags á flugbrautum 

    45235300-6 Vinna við gerð umferðarsvæða fyrir 
loftför 

    45235310-9 Byggingarframkvæmdir við akbrautir 
loftfara 

    45235311-6 Byggingarframkvæmdir við klæðningu 
akbrauta loftfara 

    45235320-2 Vinna við hlöð fyrir loftför 

    45236000-0 Lóðarvinna 

    45236100-1 Lóðarvinna við ýmiss konar 
íþróttamannvirki 

    45236110-4 Lóðarvinna við íþróttavelli 

    45236111-1 Lóðarvinna við golfvelli 

    45236112-8 Lóðarvinna við tennisvelli 

    45236113-5 Lóðarvinna við veðhlaupabrautir 

    45236114-2 Lóðarvinna við hlaupabrautir 

    45236119-7 Vinna við viðgerðir á íþróttavöllum 

    45236200-2 Lóðarvinna í tengslum við mannvirki á 
útivistarsvæðum 

    45236210-5 Lóðarvinna við leiksvæði barna 

    45236220-8 Lóðarvinna í dýragörðum 

    45236230-1 Lóðarvinna í görðum 

    45236250-7 Lóðarvinna í almenningsgörðum 

    45236290-9 Vinna við viðgerðir á útivistarsvæðum 

    45236300-3 Lóðarvinna í kirkjugörðum 

    45237000-7 Byggingarframkvæmdir við leiksvið 

  45.24 Gerð vatnsmannvirkja 45240000-1 Byggingarvinna í tengslum við 
framkvæmdir við vatn 

    45241000-8 Vinna við hafnargerð 

    45241100-9 Byggingarframkvæmdir við hafnarbakka 

    45241200-0 Byggingarvinna á staðnum við endastöð 
undan strönd 

    45241300-1 Byggingarframkvæmdir við viðlegukant 

    45241400-2 Byggingarframkvæmdir við kvíar 

    45241500-3 Byggingarframkvæmdir við bryggjur 

    45241600-4 Uppsetning lýsingarbúnaðar við hafnir 

    45242000-5 Byggingarvinna við frístundaaðstöðu við 
vatn 

    45242100-6 Byggingarvinna við aðstöðu í tengslum 
við vatnaíþróttir 

 



Nr. 64/902  18.11.2010 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

 

Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk., bálkur F — byggingarstarfsemi SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

Deild Flokkur Grein Lýsing CPV-kóði Lýsing 

    45242110-9 Byggingarvinna í tengslum við brautir 
fyrir sjósetningu skipa 

    45242200-7 Byggingarframkvæmdir við smábátahöfn 

    45242210-0 Byggingarframkvæmdir við snekkjuhöfn 

    45243000-2 Vinna við strandvarnir 

    45243100-3 Vinna við varnir gegn grjóthruni 

    45243110-6 Vinna við að treysta klettaveggi 

    45243200-4 Byggingarframkvæmdir við brimbrjóta 

    45243300-5 Byggingarframkvæmdir við 
sjóvarnargarða 

    45243400-6 Vinna við styrkingu strandar 

    45243500-7 Byggingarframkvæmdir við sjóvarnir 

    45243510-0 Vinna við varnargarða 

    45243600-8 Byggingarframkvæmdir við hafnarkanta 

    45244000-9 Byggingarvinna á sjó 

    45244100-0 Mannvirki á sjó 

    45244200-1 Hafnargarðar 

    45245000-6 Uppmoksturs- og dæluvinna fyrir 
hreinsistöðvar vatnsveitu 

    45246000-3 Vinna við að jafna rennsli áa og varnir 
gegn flóðum 

    45246100-4 Bygging veggja við ár 

    45246200-5 Verndunarvinna árbakka 

    45246400-7 Vinna við varnir gegn flóðum 

    45246410-0 Vinna við viðhald flóðvarnarmannvirkja 

    45246500-8 Byggingarframkvæmdir göngusvæða 

    45246510-1 Byggingarframkvæmdir göngubryggja 

    45247000-0 Byggingarvinna við stíflur, skurði, 
áveituskurði og vatnsveitustokka 

    45247100-1 Byggingarvinna við vatnaleiðir 

    45247110-4 Gerð skurða 

    45247111-1 Byggingarframkvæmd við vökvunarlagnir 

    45247112-8 Byggingarframkvæmd við 
framræsluskurð 

    45247120-7 Vatnaleiðir að undanskildum skurðum 

    45247130-0 Byggingarframkvæmdir við 
vatnsveitustokka 

    45247200-2 Byggingarvinna við stíflur og svipuð, föst 
mannvirki 

    45247210-5 Byggingarframkvæmdir við stíflur 

    45247211-2 Byggingarframkvæmdir við stífluveggi 

    45247212-9 Vinna við styrkingu stíflna 

 



18.11.2010  Nr. 64/903 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk., bálkur F — byggingarstarfsemi SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

Deild Flokkur Grein Lýsing CPV-kóði Lýsing 

    45247220-8 Byggingarframkvæmdir við stíflugarða 

    45247230-1 Byggingarframkvæmdir við flóðgarða 

    45247240-4 Byggingarframkvæmdir við fastar stíflur 

    45247270-3 Byggingarvinna við miðlunarlón 

    45248000-7 Byggingarvinna við vökvaaflfræðileg 
mannvirki 

    45248100-8 Byggingarframkvæmdir við lokuhólf 

    45248200-9 Byggingarframkvæmdir við þurrkvíar 

    45248300-0 Byggingarvinna við flotkvíar 

    45248400-1 Byggingarframkvæmdir við bryggjur 

    45248500-2 Byggingarframkvæmdir við færanlegar 
stíflur 

  45.25 Önnur mannvirkjagerð sem krefst 
sérhæfingar 

45200000-9 Byggingarframkvæmdir við gerð 
bygginga að hluta eða í heild, og vinna 
við mannvirkjagerð 

    45250000-4 Byggingarvinna við orkuver og mannvirki 
í tengslum við námuvinnslu og 
framleiðslu og við byggingar sem tengjast 
olíu- og gasiðnaði 

    45251000-1 Byggingarvinna við orkuver og 
varmaorkuver 

    45251100-2 Byggingarvinna við orkuver 

    45251110-5 Byggingarframkvæmdir við kjarnorkuver 

    45251111-2 Byggingarvinna við kjarnakljúfa 

    45251120-8 Byggingarframkvæmdir við vatnsorkuver 

    45251140-4 Byggingarframkvæmdir við 
varmaorkuver 

    45251141-1 Byggingarframkvæmdir við 
jarðvarmaorkuver 

    45251142-8 Byggingarframkvæmdir við orkuver kynt 
með viði/timbri 

    45251143-5 Byggingarframkvæmdir við þrýstiloftsver 

    45251150-7 Byggingarvinna við kæliturna 

    45251160-0 Vindorkuver 

    45251200-3 Byggingarframkvæmdir við 
varmaorkuver 

    45251220-9 Byggingarframkvæmdir við raf- og 
varmaorkuver 

    45251230-2 Byggingarframkvæmdir við 
gufuframleiðsluver 

    45251240-5 Byggingarframkvæmdir við raforkuver, 
knúið hauggasi 

    45251250-8 Byggingarframkvæmdir við 
fjarvarmaveitu 

    45252000-8 Byggingarvinna við skólphreinsistöðvar, 
hreinsunarstöðvar og sorpbrennslustöðvar 

    45252100-9 Byggingarframkvæmdir við 
skólphreinsistöð 

    45252110-2 Byggingarframkvæmdir við færanlegar 
stöðvar 

    45252120-5 Byggingarframkvæmdir við 
vatnshreinsistöð 

    45252121-2 Botnfellingarstöð 

 



Nr. 64/904  18.11.2010 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

 

Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk., bálkur F — byggingarstarfsemi SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

Deild Flokkur Grein Lýsing CPV-kóði Lýsing 

    45252122-9 Rotnunartankar fyrir skólp 

    45252123-6 Síunarmannvirki 

    45252124-3 Vinna við uppmokstur og dælingu 

    45252125-0 Vinna við grjótfyllingu 

    45252126-7 Byggingarframkvæmdir við hreinsistöð 
drykkjarvatns 

    45252127-4 Byggingarframkvæmdir við 
skólphreinsistöð 

    45252130-8 Búnaður fyrir skólphreinsistöð 

    45252140-1 Byggingarframkvæmdir við stöðvar sem 
ná vatni úr eðju 

    45252150-4 Byggingarframkvæmdir við 
kolabirgðastöðvar 

    45252200-0 Búnaður fyrir hreinsistöð 

    45252210-3 Byggingarframkvæmdir við 
vatnshreinsistöðvar 

    45252300-1 Byggingarframkvæmdir við 
sorpbrennslustöðvar 

    45253000-5 Byggingarvinna við efnaverksmiðju 

    45253100-6 Byggingarframkvæmdir við stöð sem 
fjarlægir steinefni úr vatni 

    45253200-7 Byggingarframkvæmdir við tækjabúnað 
fyrir hreinsun brennisteins 

    45253300-8 Byggingarframkvæmdir við eimingar- 
eða hreinsistöð 

    45253310-1 Byggingarframkvæmdir við 
vatnseimingarstöð 

    45253320-4 Byggingarframkvæmdir við 
vínandaeimingarstöðvar 

    45253400-9 Byggingarvinna við stöð sem vinnur 
afurðir úr jarðolíu eða jarðgasi 

    45253500-0 Byggingarvinna við lyfjaverksmiðju 

    45253600-1 Byggingarframkvæmdir við afjónunarstöð 

    45253700-2 Byggingarframkvæmdir við rotnunarstöð 

    45253800-3 Byggingarframkvæmdir við 
myltingarstöð 

    45254000-2 Byggingarvinna í tengslum við 
námuvinnslu og framleiðslu 

    45254100-3 Byggingarvinna í tengslum við 
námuvinnslu 

    45254110-6 Byggingarframkvæmdir við námustokka 

    45254200-4 Byggingarvinna við verksmiðjur 

    45255000-9 Byggingarvinna í tengslum við olíu- og 
gasiðnað 

    45255100-0 Byggingarvinna við framleiðslupalla 

    45255110-3 Byggingarframkvæmdir við borholur 

    45255120-6 Byggingarframkvæmdir við pallaaðstöðu 

    45255121-3 Byggingarframkvæmdir við búnað á 
yfirborði 

    45255200-1 Byggingarframkvæmdir við 
olíuhreinsunarstöðvar 

    45255210-4 Byggingarframkvæmdir við 
afhendingarstaði jarðolíu 

    45255300-2 Byggingarframkvæmdir við 
afhendingarstaði jarðgass 

 



18.11.2010  Nr. 64/905 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk., bálkur F — byggingarstarfsemi SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

Deild Flokkur Grein Lýsing CPV-kóði Lýsing 

    45255400-3 Vinna við samsetningu 

    45255410-6 Samsetningarvinna undan strönd 

    45255420-9 Samsetningarvinna í landi 

    45255430-2 Niðurrif olíuborpalla 

    45255500-4 Vinna við boranir og jarðefnaleit 

    45255600-5 Vinna við boranir með rörspólu (coiled-
tubing) 

    45255700-6 Byggingarframkvæmdir við 
kolagösunarstöð 

    45255800-7 Byggingarframkvæmdir við 
gasframleiðslustöð 

    45259000-7 Viðgerðir og viðhald stöðva 

    45259100-8 Viðgerðir og viðhald skólphreinsistöðva 

    45259200-9 Viðgerðir og viðhald vatnshreinsistöðva 

    45259300-0 Viðgerðir og viðhald varmaorkuvera 

    45259900-6 Vinna við endurbætur stöðva 

    45260000-7 Vinna við þök og annars konar sérhæfð 
byggingarvinna 

    45262000-1 Sérhæfð byggingarvinna, önnur en vinna 
við þök 

    45262100-2 Vinna við vinnupalla 

    45262110-5 Vinna við að taka niður vinnupalla 

    45262120-8 Vinna við að setja upp vinnupalla 

    45262200-3 Vinna við grunna og borun vatnsbrunna 

    45262210-6 Vinna við grunna 

    45262211-3 Niðurrekstur staura 

    45262212-0 Vinna við styrkingu skurða 

    45262213-7 Skriðmótatækni 

    45262220-9 Borun vatnsbrunna 

    45262300-4 Vinna við steinsteypu 

    45262310-7 Vinna við járnbenta steinsteypu 

    45262311-4 Vinna við húsgrind úr steinsteypu 

    45262320-0 Vinna við lagningu afréttingarlags (screed 
works) 

    45262321-7 Vinna við lagningu afréttingarlags á gólf 

    45262330-3 Vinna við viðgerðir á steinsteypu 

    45262340-6 Vinna við fljótandi steinlím 

    45262350-9 Vinna við ójárnbenta steinsteypu 

    45262360-2 Vinna við sementsbindingu 

    45262370-5 Vinna við yfirborðsmeðferð steinsteypu 

 



Nr. 64/906  18.11.2010 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

 

Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk., bálkur F — byggingarstarfsemi SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

Deild Flokkur Grein Lýsing CPV-kóði Lýsing 

    45262400-5 Vinna við uppsetningu stálgrinda 

    45262410-8 Vinna við uppsetningu stálgrinda í 
byggingum 

    45262420-1 Vinna við uppsetningu stálgrinda í öðrum 
mannvirkjum 

    45262421-8 Vinna við legufæri undan strönd 

    45262422-5 Vinna við neðansjávarborun 

    45262423-2 Samsetningarvinna á þilfari 

    45262424-9 Vinna við samsetningu eininga undan 
strönd 

    45262425-6 Vinna við samsetningu borpallsstoða 

    45262426-3 Vinna við samsetningu staura 

    45262500-6 Vinna við múrverk og múrsteinalögn 

    45262510-9 Steinsmíði 

    45262511-6 Steinhögg 

    45262512-3 Vinna við tilhöggvinn stein 

    45262520-2 Vinna við múrsteinalögn 

    45262521-9 Vinna við múrsteinsklæðningu 

    45262522-6 Vinna við múrverk 

    45262600-7 Ýmiss konar sérhæfð byggingarvinna 

    45262610-0 Verksmiðjureykháfar 

    45262620-3 Burðarveggir 

    45262630-6 Uppsetning ofna 

    45262640-9 Vinna við umbætur í umhverfismálum 

    45262650-2 Vinna við klæðningu 

    45262660-5 Vinna við að fjarlægja asbest 

    45262670-8 Málmsmíði 

    45262680-1 Logsuða 

    45262690-4 Endurnýjun niðurníddra bygginga 

    45262700-8 Vinna við breytingu bygginga 

    45262710-1 Vinna við viðhald freska 

    45262800-9 Vinna við stækkun bygginga 

    45262900-0 Vinna við svalir 

 45.3  Lagnavinna 45300000-0 Vinna við lagnavinnu 

  45.31 Vinna við raflagnir 45213316-1 Vinna við uppsetningu gangbrauta 

    45310000-3 Vinna við uppsetningu raflagna og -
búnaðar 

    45311000-0 Vinna við raflagnir og raftengi 

    45311100-1 Vinna við raflagnir 

    45311200-2 Vinna við raftengi 

 



18.11.2010  Nr. 64/907 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk., bálkur F — byggingarstarfsemi SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

Deild Flokkur Grein Lýsing CPV-kóði Lýsing 

    45312000-7 Vinna við viðvörunarkerfi og uppsetningu 
loftneta 

    45312100-8 Vinna við uppsetningu brunaboðakerfis 

    45312200-9 Vinna við uppsetningu þjófavarnakerfis 

    45312300-0 Vinna við uppsetningu loftneta 

    45312310-3 Vinna við eldingavara 

    45312311-0 Vinna við uppsetningu eldingarleiðara 

    45312320-6 Vinna við uppsetningu sjónvarpsloftneta 

    45312330-9 Vinna við uppsetningu útvarpsloftneta 

    45313000-4 Vinna við uppsetningu lyftna og 
rennistiga 

    45313100-5 Vinna við uppsetningu lyftna 

    45313200-6 Vinna við uppsetningu rennistiga 

    45313210-9 Vinna við uppsetningu rennigangvega 

    45314000-1 Uppsetning fjarskiptabúnaðar 

    45314100-2 Uppsetning símstöðva 

    45314120-8 Uppsetning skiptiborða 

    45314200-3 Uppsetning símalína 

    45314300-4 Uppsetning búnaðar í tengslum við kapla 

    45314310-7 Lagning kapla 

    45314320-0 Lagning tölvukapla 

    45315000-8 Raflagnavinna við rafhitunarbúnað og 
annan rafbúnað í byggingum 

    45315100-9 Vinna við raftæknilegar lagnir 

    45315200-0 Vinna við hverfla 

    45315300-1 Búnaður fyrir rafveitur 

    45315400-2 Vinna í tengslum við háspennu 

    45315500-3 Vinna í tengslum við miðlungi háa 
spennu 

    45315600-4 Vinna í tengslum við lágspennu 

    45315700-5 Vinna við uppsetningu tengivirkis 

  45.32 Vinna við einangrun 45320000-6 Vinna við einangrun 

    45321000-3 Vinna við varmaeinangrun 

    45323000-7 Vinna við hljóðeinangrun 

    45324000-4 Vinna við uppsetningu gifsplatna 

  45.33 Pípulagnir 45330000-9 Vinna við pípulagnir og uppsetningu 
hreinlætistækja 

    45331000-6 Vinna við uppsetningu hitunar- og 
loftræstibúnaðar og loftræstisamstæðna 

    45331100-7 Vinna við uppsetningu miðstöðvarkerfa 

    45331110-0 Vinna við uppsetningu katla 
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Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk., bálkur F — byggingarstarfsemi SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

Deild Flokkur Grein Lýsing CPV-kóði Lýsing 

    45331200-8 Vinna við uppsetningu loftunar- og 
loftræstibúnaðar 

    45331210-1 Vinna við uppsetningu loftunarbúnaðar 

    45331211-8 Vinna við uppsetningu loftunarbúnaðar 
utanhúss 

    45331220-4 Vinna við uppsetningu 
loftræstisamstæðna 

    45331221-1 Vinna við uppsetningu afmarkaðra 
(partial) loftræstisamstæðna 

    45331230-7 Vinna við uppsetningu kælibúnaðar 

    45331231-4 Vinna við uppsetningu kælitækja 

    45332000-3 Vinna við pípulagnir og frárennslislagnir 

    45332200-5 Vinna við vatnslagnir 

    45332300-6 Vinna við frárennslislagnir 

    45332400-7 Vinna við uppsetningu hreinlætistækja 

    45333000-0 Vinna við gasleiðslur og tilheyrandi 
búnað 

    45333100-1 Vinna við uppsetningu stýribúnaðar fyrir 
gas 

    45333200-2 Vinna við uppsetningu gasmæla 

  45.34 Önnur lagnavinna 45234115-5 Vinna við merkjakerfi járnbrauta 

    45340000-2 Uppsetning girðinga, rimlagirðinga og 
öryggisbúnaðar 

    45341000-9 Uppsetning rimlagirðinga 

    45342000-6 Uppsetning girðinga 

    45343000-3 Vinna við uppsetningu 
brunavarnabúnaðar 

    45343100-4 Vinna við eldvarnir 

    45343200-5 Vinna við uppsetningu slökkvibúnaðar 

    45343210-8 Vinna við uppsetningu slökkvitækja með 
kolsýru 

    45343220-1 Vinna við uppsetningu slökkvitækja 

    45343230-4 Vinna við uppsetningu úðakerfa 

    45316000-5 Vinna við uppsetningu lýsingar- og 
merkjakerfa 

    45316100-6 Uppsetning lýsingarbúnaðar utanhúss 

    45316110-9 Uppsetning lýsingarbúnaðar við vegi 

    45316200-7 Uppsetning merkjabúnaðar 

    45316210-0 Uppsetning búnaðar til að fylgjast með 
umferð 

    45316211-7 Uppsetning upplýstra umferðarmerkja 

    45316212-4 Uppsetning umferðarljósa 

    45316213-1 Uppsetning búnaðar til leiðbeiningar í 
umferð 

    45316220-3 Uppsetning merkjabúnaðar við flugvelli 

    45316230-6 Uppsetning merkjabúnaðar við hafnir 

    45317000-2 Uppsetning annars konar rafbúnaðar 

 



18.11.2010  Nr. 64/909 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk., bálkur F — byggingarstarfsemi SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

Deild Flokkur Grein Lýsing CPV-kóði Lýsing 

    45317100-3 Raflagnavinna í tengslum við dælubúnað 

    45317200-4 Raflagnavinna í tengslum við 
spennubreyta 

    45317300-5 Raflagnavinna í tengslum við dreifibúnað 
rafmagns 

    45317400-6 Raflagnavinna í tengslum við síunarbúnað 

 45.4  Frágangur bygginga 45400000-1 Vinna við frágang bygginga 

  45.41 Múrhúðun 45410000-4 Vinna við múrverk 

  45.42 Uppsetning innréttinga 45420000-7 Vinna við uppsetningu innréttinga og 
tréverks 

    45421000-4 Vinna við innréttinga- og húsgagnasmíði 

    45421100-5 Uppsetning dyra og glugga og tengdra 
hluta 

    45421110-8 Ísetning hurða- og gluggakarma 

    45421111-5 Uppsetning dyrakarma 

    45421112-2 Uppsetning gluggakarma 

    45421120-1 Uppsetning þröskulda 

    45421130-4 Ísetning hurða og glugga 

    45421131-1 Uppsetning hurða 

    45421132-8 Uppsetning glugga 

    45421140-7 Uppsetning byggingahluta úr málmi, 
annarra en dyra og glugga 

    45421141-4 Uppsetning skilveggja 

    45421142-1 Uppsetning hlera 

    45421143-8 Vinna við uppsetningu rimlatjalda 

    45421144-5 Vinna við uppsetningu skyggna 

    45421145-2 Vinna við uppsetningu rúllugluggatjalda 

    45421146-9 Uppsetning niðurhengdra lofta 

    45421147-6 Uppsetning rimla 

    45421148-3 Uppsetning hliða 

    45421150-0 Uppsetning byggingahluta sem eru ekki 
úr málmi 

    45421151-7 Uppsetning eldhúsinnréttinga 

    45421152-4 Uppsetning skilveggja 

    45421153-1 Uppsetning innbyggðra húsgagna 

    45421160-3 Vinna við járnklæðningu 

    45422000-1 Vinna við uppsetningu tréverks 
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Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk., bálkur F — byggingarstarfsemi SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

Deild Flokkur Grein Lýsing CPV-kóði Lýsing 

    45422100-2 Tréverk 

  45.43 Lagning gólf- og veggefna 45430000-0 Vinna við lagningu gólf- og veggefna 

    45431000-7 Vinna við flísalögn 

    45431100-8 Vinna við lagningu gólfflísa 

    45431200-9 Vinna við lagningu veggflísa 

    45432000-4 Vinna við að leggja gólfefni og setja upp 
veggklæðningu og við veggfóðrun 

    45432100-5 Vinna við lagningu gólfefna 

    45432110-8 Vinna við gólflagningu 

    45432111-5 Vinna við lagningu sveigjanlegra gólfefna 

    45432112-2 Hellu- og steinlögn 

    45432113-9 Parketlögn 

    45432114-6 Vinna við lagningu viðargólfa 

    45432120-1 Vinna við lagningu falskra gólfa 

    45432121-8 Tölvugólf 

    45432130-4 Vinna við lagningu gólfefna 

    45432200-6 Vinna við uppsetningu veggklæðninga og 
veggfóðrun 

    45432210-9 Vinna við uppsetningu veggklæðninga 

    45432220-2 Vinna við veggfóðrun 

  45.44 Málningarvinna og glerjun 45440000-3 Vinna við málningu og glerjun 

    45441000-0 Vinna við glerjun 

    45442000-7 Vinna við að bera á varnarhúð 

    45442100-8 Málningarvinna 

    45442110-1 Vinna við að mála byggingar 

    45442120-4 Vinna við að bera varnarhúð á mannvirki 
og mála þau 

    45442121-1 Vinna við að mála mannvirki 

    45442180-2 Vinna við að endurmála 

    45442190-5 Vinna við að fjarlægja málningu 

    45442200-9 Vinna við að bera á húð til varnar tæringu 

    45442210-2 Vinna við galvanhúðun 

    45442300-0 Vinna við að verja yfirborðsfleti 

    45443000-4 Vinna við framhliðar 

  45.45 Annar frágangur bygginga 45212212-5 og 
DA04-3 

Byggingarframkvæmdir við sundlaugar í 
einkaeign 

    45450000-6 Annars konar vinna við frágang bygginga 

    45451000-3 Vinna við skreytingar 
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Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk., bálkur F — byggingarstarfsemi SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

Deild Flokkur Grein Lýsing CPV-kóði Lýsing 

    45451100-4 Vinna við uppsetningu skreytinga 

    45451200-5 Vinna við þiljur 

    45451300-6 Garðar innanhúss 

    45452000-0 Vinna við hreinsun bygginga að utan 

    45452100-1 Blásturshreinsivinna á útveggjum 
bygginga 

    45453000-7 Vinna við yfirferð og standsetningu 

    45453100-8 Vinna við standsetningu 

    45454000-4 Vinna við endurskipulagningu 

    45454100-5 Vinna við endurgerð 

 45.5  Leiga á vinnuvélum með stjórnanda 45500000-2 Leiga á vinnuvélum og tækjum til 
byggingaframkvæmda og 
mannvirkjagerðar með stjórnanda 

  45.50 Leiga á vinnuvélum með stjórnanda 45500000-2 Leiga á vinnuvélum og tækjum til 
byggingaframkvæmda og 
mannvirkjagerðar með stjórnanda 

    45510000-5 Leiga á krönum með stjórnanda 

    45520000-8 Leiga á jarðvinnutækjum með stjórnanda 
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IV. VIÐAUKI 

SAMSVÖRUNARTAFLA MILLI SAMEIGINLEGA INNKAUPAORÐASAFNSINS OG SAMEINUÐU TOLLANAFNASKRÁRINNAR 

Sameinuð tollanafnaskrá 
(SAT) 

SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

SAT kafli CPV-kóði Lýsing 

03000000-1 Afurðir úr landbúnaði, búskap, fiskveiðum, skógrækt og skyldar vörur 

03300000-2 Afurðir úr búskap, veiðum og fiskveiðum 

1 

03320000-8 Nautgripir, búfé og lítil dýr 

15000000-8 Matvæli, drykkjarvörur, tóbak og tengdar vörur 

15100000-9 Dýraafurðir, kjöt og kjötafurðir 

15110000-2 Kjöt 

2 

15130000-8 Kjötafurðir 

03000000-1 Afurðir úr landbúnaði, búskap, fiskveiðum, skógrækt og skyldar vörur 

03300000-2 Afurðir úr búskap, veiðum og fiskveiðum 

03310000-5 Afurðir úr fiski, krabbadýrum og vatnadýrum og -plöntum 

15200000-0 Fiskur, unninn eða varinn skemmdum 

15210000-3 Fiskflök, lifur og hrogn 

15220000-6 Frystur fiskur, fiskflök og annað fiskhold 

15230000-9 Þurrkaður eða saltaður fiskur, fiskur í saltlegi, reyktur fiskur 

15240000-2 Niðursoðinn fiskur eða unninn eða varinn skemmdum á annan hátt 

3 

15250000-5 Fiskur og aðrar sjávarafurðir 

03000000-1 Afurðir úr landbúnaði, búskap, fiskveiðum, skógrækt og skyldar vörur 

03100000-2 Afurðir úr landbúnaði og garðyrkju 

03140000-4 Dýraafurðir og skyldar vörur 

03300000-2 Afurðir úr búskap, veiðum og fiskveiðum 

03330000-3 Afurðir úr húsdýrum 

15000000-8 Matvæli, drykkjarvörur, tóbak og tengdar vörur 

15500000-3 Mjólkurafurðir 

15510000-6 Mjólk og rjómi 

15530000-2 Smjör 

15540000-5 Ostaafurðir 

4 

15550000-8 Margs konar mjólkurafurðir 

03000000-1 Afurðir úr landbúnaði, búskap, fiskveiðum, skógrækt og skyldar vörur 

03100000-2 Afurðir úr landbúnaði og garðyrkju 

03140000-4 Dýraafurðir og skyldar vörur 

03300000-2 Afurðir úr búskap, veiðum og fiskveiðum 

03330000-3 Afurðir úr húsdýrum 

5 

33000000-0 Lækningatæki, lyf og hreinlætisvörur 
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Sameinuð tollanafnaskrá 
(SAT) 

SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

SAT kafli CPV-kóði Lýsing 

33700000-7 Vörur til persónulegrar umhirðu 

33710000-0 Ilmvötn, snyrtivörur og smokkar 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

39200000-4 Húsbúnaður 

 

39220000-0 Búnaður fyrir eldhús, heimilistæki og vörur til veitingarekstrar 

03000000-1 Afurðir úr landbúnaði, búskap, fiskveiðum, skógrækt og skyldar vörur 

03100000-2 Afurðir úr landbúnaði og garðyrkju 

03110000-5 Jarðyrkja, garðyrkja 

03120000-8 Afurðir frá garðyrkju og gróðrarstöðvum 

03400000-4 Skógræktar- og skógarhöggsafurðir 

03440000-6 Skógræktarafurðir 

6 

03450000-9 Afurðir frá trjáræktarstöðvum 

03000000-1 Afurðir úr landbúnaði, búskap, fiskveiðum, skógrækt og skyldar vörur 

03200000-3 Kornvörur, kartöflur, grænmeti, ávextir og hnetur 

03210000-6 Kornvörur og kartöflur 

7 

03220000-9 Grænmeti, ávextir og hnetur 

03000000-1 Afurðir úr landbúnaði, búskap, fiskveiðum, skógrækt og skyldar vörur 

03200000-3 Kornvörur, kartöflur, grænmeti, ávextir og hnetur 

8 

03220000-9 Grænmeti, ávextir og hnetur 

03000000-1 Afurðir úr landbúnaði, búskap, fiskveiðum, skógrækt og skyldar vörur 

03100000-2 Afurðir úr landbúnaði og garðyrkju 

03130000-1 Drykkjarvörur og kryddjurtir 

15000000-8 Matvæli, drykkjarvörur, tóbak og tengdar vörur 

15800000-6 Ýmis matvæli 

9 

15870000-7 Bragðefni og bragðbætiefni 

03000000-1 Afurðir úr landbúnaði, búskap, fiskveiðum, skógrækt og skyldar vörur 

03200000-3 Kornvörur, kartöflur, grænmeti, ávextir og hnetur 

10 

03210000-6 Kornvörur og kartöflur 

03000000-1 Afurðir úr landbúnaði, búskap, fiskveiðum, skógrækt og skyldar vörur 

03200000-3 Kornvörur, kartöflur, grænmeti, ávextir og hnetur 

03210000-6 Kornvörur og kartöflur 

15600000-4 Kornvara, mjölvi og mjölvavara 

15610000-7 Kornvara 

11 

15620000-0 Mjölvi og mjölvavara 

03000000-1 Afurðir úr landbúnaði, búskap, fiskveiðum, skógrækt og skyldar vörur 12 

03100000-2 Afurðir úr landbúnaði og garðyrkju 
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Sameinuð tollanafnaskrá 
(SAT) 

SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

SAT kafli CPV-kóði Lýsing 

03110000-5 Jarðyrkja, garðyrkja 

03200000-3 Kornvörur, kartöflur, grænmeti, ávextir og hnetur 

 

03220000-9 Grænmeti, ávextir og hnetur 

03000000, -1 Afurðir úr landbúnaði, búskap, fiskveiðum, skógrækt og skyldar vörur 

03100000-2 Afurðir úr landbúnaði og garðyrkju 

03110000-5 Jarðyrkja, garðyrkja 

03400000-4 Skógræktar- og skógarhöggsafurðir 

13 

03420000-0 Gúmmí 

03000000-1 Afurðir úr landbúnaði, búskap, fiskveiðum, skógrækt og skyldar vörur 

03100000-2 Afurðir úr landbúnaði og garðyrkju 

14 

03110000-5 Jarðyrkja, garðyrkja 

15000000-8 Matvæli, drykkjarvörur, tóbak og tengdar vörur 

15400000-2 Olíur og feiti úr dýra- eða jurtaríkinu 

15410000-5 Hráar olíur og feiti úr dýra- eða jurtaríkinu 

15420000-8 Hreinsuð olía og feiti 

15 

15430000-1 Matarfeiti 

15000000-8 Matvæli, drykkjarvörur, tóbak og tengdar vörur 

15100000-9 Dýraafurðir, kjöt og kjötafurðir 

15110000-2 Kjöt 

15130000-8 Kjötafurðir 

15200000-0 Fiskur, unninn eða varinn skemmdum 

15210000-3 Fiskflök, lifur og hrogn 

15220000-6 Frystur fiskur, fiskflök og annað fiskhold 

15230000-9 Þurrkaður eða saltaður fiskur, fiskur í saltlegi, reyktur fiskur 

15240000-2 Niðursoðinn fiskur eða unninn eða varinn skemmdum á annan hátt 

16 

15250000-5 Fiskur og aðrar sjávarafurðir 

15000000-8 Matvæli, drykkjarvörur, tóbak og tengdar vörur 

15800000-6 Ýmis matvæli 

17 

15830000-5 Sykur og skyldar vörur 

15000000-8 Matvæli, drykkjarvörur, tóbak og tengdar vörur 

15800000-6 Ýmis matvæli 

18 

15840000-8 Kakó, súkkulaði og sælgæti 

15000000-8 Matvæli, drykkjarvörur, tóbak og tengdar vörur 

15800000-6 Ýmis matvæli 

15810000-9 Brauðvörur, nýtt sætabrauð og kökur 

15820000-2 Tvíbökur og kex, geymsluþolið sætabrauð og kökur 

19 

15850000-1 Pastavörur 
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Sameinuð tollanafnaskrá 
(SAT) 

SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

SAT kafli CPV-kóði Lýsing 

15000000-8 Matvæli, drykkjarvörur, tóbak og tengdar vörur 

15300000-1 Ávextir, grænmeti og skyldar vörur 

15310000-4 Kartöflur og vörur úr þeim 

15320000-7 Ávaxta- og grænmetissafi 

20 

15330000-0 Unnin aldin og grænmeti 

15500000-3 Mjólkurafurðir 

15550000-8 Margs konar mjólkurafurðir 

15800000-6 Ýmis matvæli 

15860000-4 Kaffi, te og skyldar vörur 

15870000-7 Bragðefni og bragðbætiefni 

15880000-0 Sérstök næringarefni 

15890000-3 Ýmis matvæli og þurrkaðar vörur 

41000000-9 Hreinsað söfnunarvatn 

21 

41120000-6 Vatn, óhæft til drykkjar 

15000000-8 Matvæli, drykkjarvörur, tóbak og tengdar vörur 

15300000-1 Ávextir, grænmeti og skyldar vörur 

15320000-7 Ávaxta- og grænmetissafi 

15800000-6 Ýmis matvæli 

15860000-4 Kaffi, te og skyldar vörur 

15870000-7 Bragðefni og bragðbætiefni 

15900000-7 Drykkjarvörur, tóbak og tengdar vörur 

15910000-0 Eimaðir áfengir drykkir 

15930000-6 Léttvín 

15940000-9 Eplavín og önnur ávaxtavín 

15950000-2 Óeimaðar, gerjaðar drykkjarvörur 

15960000-5 Maltbjór 

15980000-1 Óáfengir drykkir 

41000000-9 Hreinsað söfnunarvatn 

41100000-0 Náttúrulegt vatn 

41110000-3 Drykkjarvatn 

22 

41120000-6 Vatn, óhæft til drykkjar 

15700000-5 Dýrafóður 23 

15710000-8 Tilbúið fóður handa húsdýrum og öðrum dýrum 

15000000-8 Matvæli, drykkjarvörur, tóbak og tengdar vörur 

15900000-7 Drykkjarvörur, tóbak og tengdar vörur 

24 

15990000-4 Tóbak, tóbaksvörur og -birgðir 
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Sameinuð tollanafnaskrá 
(SAT) 

SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

SAT kafli CPV-kóði Lýsing 

14000000-1 Námugröftur, hrámálmar og skyldar vörur 

14200000-3 Sandur og leir 

14210000-6 Möl, sandur, mulinn steinn og íblöndunarefni 

14220000-9 Leir og kaólín 

14300000-4 Steinefni til efnaiðnaðar og áburðargerðar 

14310000-7 Steinefni til áburðargerðar 

14400000-5 Salt og hreint natríumklóríð 

14410000-8 Steinsalt 

14420000-1 Sjávarsalt 

14430000-4 Salt, unnið með uppgufun og hreint natríumklóríð 

14450000-0 Saltpækill 

14500000-6 Afurðir tengdar námugreftri og grjótnámi 

14520000-2 Eðalsteinar og hálfeðalsteinar, vikur, smergill, náttúruleg slípiefni, önnur steinefni og góðmálmar 

34000000-7 Flutningatæki og aukabúnaður til flutninga 

34900000-6 Ýmiss konar flutningatæki og varahlutir 

34920000-2 Búnaður við vegi 

44000000-0 Byggingargerð og -efni, aukabúnaður til bygginga (að frátöldum rafmagnsbúnaði) 

44100000-1 Byggingarefni og tilheyrandi hlutir 

44110000-4 Efni til bygginga 

44140000-3 Vörur í tengslum við byggingarefni 

44170000-2 Plötur, arkir, borðar og þynnur sem tengjast byggingarefnum 

44900000-9 Byggingarsteinn, kalksteinn, gifs og flögusteinn 

44910000-2 Byggingarsteinn 

44920000-5 Kalksteinn, gifs og krít 

25 

44930000-8 Flögusteinn 

09000000-3 Jarðolíuafurðir, eldsneyti, rafmagn og aðrir orkugjafar 

09300000-2 Rafmagn, hitun, sólarorka og kjarnorka 

09340000-4 Kjarnaeldsneyti 

14000000-1 Námugröftur, hrámálmar og skyldar vörur 

14500000-6 Afurðir tengdar námugreftri og grjótnámi 

14520000-2 Eðalsteinar og hálfeðalsteinar, vikur, smergill, náttúruleg slípiefni, önnur steinefni og góðmálmar 

14600000-7 Málmgrýti og málmblendi 

14610000-0 Málmgrýti 

26 

14630000-6 Gjall, sindur og úrgangur og úrkast úr járni 
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Sameinuð tollanafnaskrá 
(SAT) 

SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

SAT kafli CPV-kóði Lýsing 

09000000-3 Jarðolíuafurðir, eldsneyti, rafmagn og aðrir orkugjafar 

09100000-0 Eldsneyti 

09110000-3 Eldsneyti í föstu formi 

09120000-6 Loftkennt eldsneyti 

09130000-9 Jarðolía og eimað eldsneyti 

09200000-1 Afurðir úr jarðolíu, kolum og olíu 

09210000-4 Smurefni 

09220000-7 Vaselín og vax og sérstakar bensíntegundir 

09230000-0 Hráolía 

09240000-3 Olía og afurðir tengdar kolum 

14200000-3 Sandur og leir 

14210000-6 Möl, sandur, mulinn steinn og íblöndunarefni 

44000000-0 Byggingargerð og -efni, aukabúnaður til bygginga (að frátöldum rafmagnsbúnaði) 

44100000-1 Byggingarefni og tilheyrandi hlutir 

44110000-4 Efni til bygginga 

44140000-3 Vörur í tengslum við byggingarefni 

27 

44170000-2 Plötur, arkir, borðar og þynnur sem tengjast byggingarefnum 

09000000-3 Jarðolíuafurðir, eldsneyti, rafmagn og aðrir orkugjafar 

09300000-2 Rafmagn, hitun, sólarorka og kjarnorka 

09340000-4 Kjarnaeldsneyti 

14000000-1 Námugröftur, hrámálmar og skyldar vörur 

14300000-4 Steinefni til efnaiðnaðar og áburðargerðar 

14320000-0 Steinefni til efnaiðnaðar 

14700000-8 Hrámálmar 

14770000-9 Sesíum, strontíum, rubidíum og kalsíum 

14780000-2 Kalíum, magnesíum, natríum og litíum 

24100000-5 Lofttegundir 

24110000-8 Iðnaðargas 

24300000-7 Ólífræn og lífræn grunnefnasambönd 

28 

24310000-0 Ólífræn grunnefnasambönd 

24300000-7 Ólífræn og lífræn grunnefnasambönd 29 

24320000-3 Lífræn grunnefnasambönd 

33000000-0 Lækningatæki, lyf og hreinlætisvörur 

33100000-1 Lækningatæki 

33140000-3 Rekstrarvörur til tannlækninga 

33600000-6 Lyfjavörur 

30 

33610000-9 Meltingarfæra- og efnaskiptalyf 
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Sameinuð tollanafnaskrá 
(SAT) 

SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

SAT kafli CPV-kóði Lýsing 

33620000-2 Blóðlyf, hjarta- og æðalyf 

33630000-5 Húð-, vöðva- og beinalyf 

33640000-8 Þvagfæralyf, kvensjúkdómalyf og hormónalyf 

33650000-1 Almenn sýkingalyf til almennrar verkunar, bóluefni, æxlishemjandi lyf og lyf til ónæmistemprunar 

33660000-4 Tauga- og geðlyf og augn- og eyrnalyf 

33670000-7 Öndunarfæralyf 

33690000-3 Ýmis lyf 

38000000-5 Rannsóknarstofu-, ljósfræðileg mæli- og rannsóknartæki (að undanskildum glerjum) 

38900000-4 Ýmis mats- eða prófunartæki 

 

38910000-7 Vöktunar- og prófunarbúnaður hreinlætis 

14300000-4 Steinefni til efnaiðnaðar og áburðargerðar 

14310000-7 Steinefni til áburðargerðar 

24400000-8 Áburður og köfnunarefnissambönd 

24410000-1 Köfnunarefnisáburður 

24420000-4 Fosfóráburður 

24430000-7 Áburður úr dýra- eða jurtaríkinu 
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24440000-0 Ýmiss konar áburður 

22000000-0 Prentað efni og skyldar vörur 

22600000-6 Farvi 

22610000-9 Prentfarvi 

24200000-6 Leysilitir og fastlitarefni 

24210000-9 Oxíð, peroxíð og hýdroxíð 

24220000-2 Sútunarkjarnar, litunarkjarnar, tannín og litunarefni 

44000000-0 Byggingargerð og -efni, aukabúnaður til bygginga (að frátöldum rafmagnsbúnaði) 

44100000-1 Byggingarefni og tilheyrandi hlutir 

44110000-4 Efni til bygginga 

44140000-3 Vörur í tengslum við byggingarefni 

44170000-2 Plötur, arkir, borðar og þynnur sem tengjast byggingarefnum 

44800000-8 Málning, lökk og þéttiefni 

44810000-1 Málning 

44820000-4 Lökk 
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44830000-7 Þéttiefni, fylliefni, kítti og leysiefni 

24900000-3 Íðefni og ýmsar efnavörur 

24920000-9 Ilmkjarnaolíur 

33000000-0 Lækningatæki, lyf og hreinlætisvörur 
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33700000-7 Vörur til persónulegrar umhirðu 
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Sameinuð tollanafnaskrá 
(SAT) 

SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

SAT kafli CPV-kóði Lýsing 

33710000-0 Ilmvötn, snyrtivörur og smokkar 

33730000-6 Augnsnyrtivörur og sjóngler til leiðréttingar 

33740000-9 Snyrtivörur fyrir hendur og neglur 

33750000-2 Vörur til umönnunar ungbarna 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

39800000-0 Hreingerninga- og bónvörur 

 

39810000-3 Ilmefni og vax 

24900000-3 Íðefni og ýmsar efnavörur 

24950000-8 Sérstakar efnavörur 

24960000-1 Ýmsar efnavörur 

33000000-0 Lækningatæki, lyf og hreinlætisvörur 

33700000-7 Vörur til persónulegrar umhirðu 

33710000-0 Ilmvötn, snyrtivörur og smokkar 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

39200000-4 Húsbúnaður 

39220000-0 Búnaður fyrir eldhús, heimilistæki og vörur til veitingarekstrar 

39330000-4 Sótthreinsunarbúnaður 

39800000-0 Hreingerninga- og bónvörur 

39810000-3 Ilmefni og vax 

39820000-6 Lífræn, yfirborðsvirk efni 
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39830000-9 Hreingerningavörur 

24900000-3 Íðefni og ýmsar efnavörur 

24910000-6 Lím 

35 

24960000-1 Ýmsar efnavörur 

24600000-0 Sprengiefni 

24610000-3 Tilbúið sprengiefni 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

39200000-4 Húsbúnaður 

36 

39220000-0 Búnaður fyrir eldhús, heimilistæki og vörur til veitingarekstrar 

37 24930000-2 Íðefni, notuð við ljósmyndun 

14000000-1 Námugröftur, hrámálmar og skyldar vörur 

14800000-9 Ýmsar vörur úr jarðefnum, öðrum en málmum 

14810000-2 Vörur til slípunar 

24400000-8 Áburður og köfnunarefnissambönd 

38 

24450000-3 Efnavörur til nota í landbúnaði 
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Sameinuð tollanafnaskrá 
(SAT) 

SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

SAT kafli CPV-kóði Lýsing 

33000000-0 Lækningatæki, lyf og hreinlætisvörur 

33900000-9 Búnaður og vörur til krufninga og fyrir líkhús 

33960000-7 Búnaður og aðföng til líksmurninga 

35000000-4 Öryggis-, slökkvi-, lögreglu- og varnarmálabúnaður 

35100000-5 Neyðar- og öryggisbúnaður 

35110000-8 Slökkvi-, björgunar- og öryggisbúnaður 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

39330000-4 Sótthreinsunarbúnaður 

39800000-0 Hreingerninga- og bónvörur 

39820000-6 Lífræn, yfirborðsvirk efni 

44000000-0 Byggingargerð og -efni, aukabúnaður til bygginga (að frátöldum rafmagnsbúnaði) 

44800000-8 Málning, lökk og þéttiefni 

 

44830000-7 Þéttiefni, fylliefni, kítti og leysiefni 

19000000-6 Leður og textílefni, plast- og gúmmíefni 

19500000-1 Gúmmí- og plastefni 

19520000-7 Plastvörur 

19600000-2 Úrgangur úr leðri, textílefni, gúmmíi og plasti 

19640000-4 Sekkir og pokar fyrir úrgang og sorp, úr pólýetýleni 

22000000-0 Prentað efni og skyldar vörur 

22800000-8 Skrár úr pappír eða pappa, reikningsskilabækur, skjalabindi, eyðublöð og aðrir hlutir úr prentuðum 
ritföngum 

22850000-3 Möppur og fylgihlutir sem tengjast þeim 

24500000-9 Plast í frumgerðum 

24510000-2 Etýlenfjölliður í óunnu formi 

24520000-5 Própýlenfjölliður í óunnu formi 

24530000-8 Stýrenfjölliður í óunnu formi 

24540000-1 Vinýlfjölliður í óunnu formi 

24550000-4 Pólýestrar í óunnu formi 

24560000-7 Pólýamíð í óunnu formi 

24570000-0 Þvagefnisresín í óunnu formi 

24580000-3 Amínóresín í óunnu formi 

24590000-6 Sílíkon í óunnu formi 

33000000-0 Lækningatæki, lyf og hreinlætisvörur 

33600000-6 Lyf 

33680000-0 Lyfjavörur 

33700000-7 Vörur til persónulegrar umhirðu 
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33710000-0 Ilmvötn, snyrtivörur og smokkar 
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Sameinuð tollanafnaskrá 
(SAT) 

SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

SAT kafli CPV-kóði Lýsing 

34000000-7 Flutningatæki og aukabúnaður til flutninga 

34900000-6 Ýmiss konar flutningatæki og varahlutir 

34910000-9 Hestakerrur eða kerrur dregnar með handafli og önnur óvélknúin farartæki, farangursvagnar og 
ýmiss konar varahlutir 

34920000-2 Búnaður við vegi 

35000000-4 Öryggis-, slökkvi-, lögreglu- og varnarmálabúnaður 

35100000-5 Neyðar- og öryggisbúnaður 

35110000-8 Slökkvi-, björgunar- og öryggisbúnaður 

35210000-9 Skotmörk fyrir skotæfingar 

35260000-4 Lögreglumerki 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

39200000-4 Húsbúnaður 

39220000-0 Búnaður fyrir eldhús, heimilistæki og vörur til veitingarekstrar 

39290000-1 Ýmiss konar húsbúnaður 

39500000-7 Textílvörur 

39510000-0 Textílvörur til heimilisnota 

44000000-0 Byggingargerð og -efni, aukabúnaður til bygginga (að frátöldum rafmagnsbúnaði) 

44100000-1 Byggingarefni og tilheyrandi hlutir 

44110000-4 Efni til bygginga 

44140000-3 Vörur í tengslum við byggingarefni 

44160000-9 Leiðslur, rörakerfi, rör, fóðrun, rörlagnir og tengdir hlutir 

44170000-2 Plötur, arkir, borðar og þynnur sem tengjast byggingarefnum 

44190000-8 Ýmiss konar byggingarefni 

44200000-2 Byggingarefni 

44210000-5 Burðarvirki og byggingareiningar 

44220000-8 Trésmíðavörur 

44400000-4 Ýmsar fullunnar afurðir og tengdar vörur 

44420000-0 Vörur notaðar til bygginga 

44600000-6 Geymar, ker og ílát, miðstöðvarofnar og katlar 

 

44610000-9 Tankar, geymar, ílát og þrýstihylki 

03000000-1 Afurðir úr landbúnaði, búskap, fiskveiðum, skógrækt og skyldar vörur 

03100000-2 Afurðir úr landbúnaði og garðyrkju 

03110000-5 Jarðyrkja, garðyrkja 

19000000-6 Leður og textílefni, plast- og gúmmíefni 

19500000-1 Gúmmí- og plastefni 

19510000-4 Gúmmívörur 
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19600000-2 Úrgangur úr leðri, textílefni, gúmmíi og plasti 
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Sameinuð tollanafnaskrá 
(SAT) 

SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

SAT kafli CPV-kóði Lýsing 

19630000-1 Gúmmíúrgangur 

19700000-3 Syntetískt gúmmí og trefjar 

19710000-6 Syntetískt gúmmí 

33000000-0 Lækningatæki, lyf og hreinlætisvörur 

33600000-6 Lyf 

33680000-0 Lyfjavörur 

33700000-7 Vörur til persónulegrar umhirðu 

33710000-0 Ilmvötn, snyrtivörur og smokkar 

34000000-7 Flutningatæki og aukabúnaður til flutninga 

34300000-0 Hlutar og fylgihlutir fyrir ökutæki og hreyfla þeirra 

34350000-5 Hjólbarðar undir ökutæki til léttrar notkunar og til þungaflutninga 

34900000-6 Ýmiss konar flutningatæki og varahlutir 

34910000-9 Hestakerrur eða kerrur dregnar með handafli og önnur óvélknúin farartæki, farangursvagnar og 
ýmiss konar varahlutir 

34950000-1 Álagsberandi búnaður 

35000000-4 Öryggis-, slökkvi-, lögreglu- og varnarmálabúnaður 

35100000-5 Neyðar- og öryggisbúnaður 

35110000-8 Slökkvi-, björgunar- og öryggisbúnaður 

44000000-0 Byggingargerð og -efni, aukabúnaður til bygginga (að frátöldum rafmagnsbúnaði) 

44400000-4 Ýmsar fullunnar afurðir og tengdar vörur 

44420000-0 Vörur notaðar til bygginga 

 

44440000-6 Legur 

19000000-6 Leður og textílefni, plast- og gúmmíefni 

19100000-7 Leður 

19110000-0 Þvottaskinn 

19120000-3 Leður úr nautgripa- eða hrosshúðum 

19130000-6 Leður úr sauðfjár-, geita- eða svínsskinnum 

19140000-9 Leður úr skinnum annarra dýra, samsett leður og annað leður 

19200000-8 Textílefni og skyldir hlutir 

19280000-2 Dýraull, -húðir og -skinn 

19600000-2 Úrgangur úr leðri, textílefni, gúmmíi og plasti 
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19610000-5 Leðurúrgangur 

18000000-9 Fatnaður, skófatnaður, farangursbúnaður og fylgihlutir 

18400000-3 Sérstakur fatnaður og fylgihlutir 

18420000-9 Fylgihlutir fatnaðar 

18900000-8 Farangursbúnaður, reiðtygi, sekkir og pokar 

42 

18910000-1 Reiðtygi 

 



18.11.2010  Nr. 64/923 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

Sameinuð tollanafnaskrá 
(SAT) 

SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

SAT kafli CPV-kóði Lýsing 

18920000-4 Farangursbúnaður 

18930000-7 Sekkir og pokar 

19000000-6 Leður og textílefni, plast- og gúmmíefni 

19100000-7 Leður 

19160000-5 Úrólar 

19170000-8 Leðurvörur til nota í vélar eða vélræn tæki 

22000000-0 Prentað efni og skyldar vörur 

22800000-8 Skrár úr pappír eða pappa, reikningsskilabækur, skjalabindi, eyðublöð og aðrir hlutir úr prentuðum 
ritföngum 

 

22850000-3 Möppur og fylgihlutir sem tengjast þeim 

18000000-9 Fatnaður, skófatnaður, farangursbúnaður og fylgihlutir 

18600000-5 Loðskinn og vörur úr loðskinnum 

18610000-8 Loðskinnsvara 

18620000-1 Loðfeldir 

19000000-6 Leður og textílefni, plast- og gúmmíefni 

19200000-8 Textílefni og skyldir hlutir 

43 

19280000-2 Dýraull, -húðir og -skinn 

03000000-1 Afurðir úr landbúnaði, búskap, fiskveiðum, skógrækt og skyldar vörur 

03400000-4 Skógræktar- og skógarhöggsafurðir 

03410000-7 Timbur 

09100000-0 Eldsneyti 

09110000-3 Eldsneyti í föstu formi 

14000000-1 Námugröftur, hrámálmar og skyldar vörur 

14900000-0 Endurheimt notað hráefni 

14920000-6 Endurheimt notað hráefni sem er ekki úr málmi 

33000000-0 Lækningatæki, lyf og hreinlætisvörur 

33700000-7 Vörur til persónulegrar umhirðu 

33710000-0 Ilmvötn, snyrtivörur og smokkar 

34000000-7 Flutningatæki og aukabúnaður til flutninga 

34900000-6 Ýmiss konar flutningatæki og varahlutir 

34920000-2 Búnaður við vegi 

34950000-1 Álagsberandi búnaður 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

39200000-4 Húsbúnaður 

39290000-1 Ýmiss konar húsbúnaður 

44 

44000000-0 Byggingargerð og -efni, aukabúnaður til bygginga (að frátöldum rafmagnsbúnaði) 
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Sameinuð tollanafnaskrá 
(SAT) 

SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

SAT kafli CPV-kóði Lýsing 

44100000-1 Byggingarefni og tilheyrandi hlutir 

44110000-4 Efni til bygginga 

44140000-3 Vörur í tengslum við byggingarefni 

44170000-2 Plötur, arkir, borðar og þynnur sem tengjast byggingarefnum 

44190000-8 Ýmiss konar byggingarefni 

44200000-2 Byggingarefni 

44210000-5 Burðarvirki og byggingareiningar 

44220000-8 Trésmíðavörur 

44230000-1 Smíðavörur til bygginga 

44500000-5 Verkfæri, lásar, lyklar, hjarir, festingar, keðjur og fjaðrir 

44530000-4 Festingar 

44600000-6 Geymar, ker og ílát, miðstöðvarofnar og katlar 

 

44610000-9 Tankar, geymar, ílát og þrýstihylki 

03000000-1 Afurðir úr landbúnaði, búskap, fiskveiðum, skógrækt og skyldar vörur 

03400000-4 Skógræktar- og skógarhöggsafurðir 

03430000-3 Korkur 

14000000-1 Námugröftur, hrámálmar og skyldar vörur 

14900000-0 Endurheimt notað hráefni 

14920000-6 Endurheimt notað hráefni sem er ekki úr málmi 

44000000-0 Byggingargerð og -efni, aukabúnaður til bygginga (að frátöldum rafmagnsbúnaði) 

44600000-6 Geymar, ker og ílát, miðstöðvarofnar og katlar 

45 

44610000-9 Tankar, geymar, ílát og þrýstihylki 

03000000-1 Afurðir úr landbúnaði, búskap, fiskveiðum, skógrækt og skyldar vörur 

03400000-4 Skógræktar- og skógarhöggsafurðir 

03460000-2 Pappírsdeig 

14000000-1 Námugröftur, hrámálmar og skyldar vörur 

14900000-0 Endurheimt notað hráefni 

14920000-6 Endurheimt notað hráefni sem er ekki úr málmi 

37000000-8 Hljóðfæri, íþróttavörur, leikir, leikföng, handverk, listvörur og fylgihlutir 

37800000-6 Handverks- og listavörur 

47 

37820000-2 Vörur til listsköpunar 

14000000, -1 Námugröftur, hrámálmar og skyldar vörur 

14900000-0 Endurheimt notað hráefni 

14920000-6 Endurheimt notað hráefni sem er ekki úr málmi 

22000000-0 Prentað efni og skyldar vörur 

22800000-8 Skrár úr pappír eða pappa, reikningsskilabækur, skjalabindi, eyðublöð og aðrir hlutir úr prentuðum 
ritföngum 
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22810000-1 Skrár úr pappír eða pappa 
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Sameinuð tollanafnaskrá 
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SAT kafli CPV-kóði Lýsing 

22820000-4 Eyðublöð 

22830000-7 Æfingabækur 

22850000-3 Möppur og fylgihlutir sem tengjast þeim 

22900000-9 Ýmiss konar prentað efni 

22990000-6 Dagblaðapappír, handgerður pappír og annar óhúðaður pappír eða pappi til grafískra nota 

33000000-0 Lækningatæki, lyf og hreinlætisvörur 

33700000-7 Vörur til persónulegrar umhirðu 

33750000-2 Vörur til umönnunar ungbarna 

33760000-5 Salernispappír, vasaklútar, handklæði og servíettur 

33770000-8 Pappír til hreinlætisnota 

34000000-7 Flutningatæki og aukabúnaður til flutninga 

34900000-6 Ýmiss konar flutningatæki og varahlutir 

34980000-0 Farmiðar 

35000000-4 Öryggis-, slökkvi-, lögreglu- og varnarmálabúnaður 

35100000-5 Neyðar- og öryggisbúnaður 

35120000-1 Eftirlits- og öryggiskerfi og -búnaður 

35210000-9 Skotmörk fyrir skotæfingar 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

39100000-3 Húsgögn 

39190000-0 Veggfóður og annað veggfóðursefni 

44000000-0 Byggingargerð og -efni, aukabúnaður til bygginga (að frátöldum rafmagnsbúnaði) 

44600000-6 Geymar, ker og ílát, miðstöðvarofnar og katlar 

 

44610000-9 Tankar, geymar, ílát og þrýstihylki 

22000000-0 Prentað efni og skyldar vörur 

22100000-1 Prentaðar bækur, bæklingar og pésar 

22110000-4 Prentaðar bækur 

22120000-7 Útgefið efni 

22130000-0 Skrár 

22140000-3 Pésar 

22150000-6 Bæklingar 

22160000-9 Smárit 

22200000-2 Dagblöð, fagtímarit, tímarit og myndskreytt tímarit 

22210000-5 Dagblöð 

22300000-3 Póstkort, heillaóskakort og annað prentað efni 

22310000-6 Póstkort 

22320000-9 Heillaóskakort 
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22400000-4 Frímerki, ávísanaeyðublöð, peningaseðlar, skuldabréf, auglýsingaefni, vöruskrár og handbækur 
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Sameinuð tollanafnaskrá 
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SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

SAT kafli CPV-kóði Lýsing 

22410000-7 Frímerki 

22420000-0 Löggiltur skjalapappír 

22430000-3 Peningaseðlar 

22440000-6 Ávísanaeyðublöð 

22450000-9 Efni prentað með öryggisprentun 

22460000-2 Auglýsingaefni, vöruskrár og handbækur 

22470000-5 Handbækur 

34000000-7 Flutningatæki og aukabúnaður til flutninga 

34900000-6 Ýmiss konar flutningatæki og varahlutir 

34980000-0 Farmiðar 

35000000-4 Öryggis-, slökkvi-, lögreglu- og varnarmálabúnaður 

35100000-5 Neyðar- og öryggisbúnaður 

 

35120000-1 Eftirlits- og öryggiskerfi og -búnaður 

19000000-6 Leður og textílefni, plast- og gúmmíefni 

19400000-0 Textílgarn og -þráður 

19410000-3 Náttúrulegar textíltrefjar 
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19430000-9 Textílgarn og -þráður úr náttúrulegum trefjum 

19000000-6 Leður og textílefni, plast- og gúmmíefni 

19200000-8 Textílefni og skyldir hlutir 

19210000-1 Ofin efni 

19220000-4 Ullarefni 

19250000-3 Prjónað eða heklað efni 

19280000-2 Dýraull, -húðir og -skinn 

19400000-0 Textílgarn og -þráður 

19410000-3 Náttúrulegar textíltrefjar 
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19430000-9 Textílgarn og -þráður úr náttúrulegum trefjum 

19000000-6 Leður og textílefni, plast- og gúmmíefni 

19200000-8 Textílefni og skyldir hlutir 

19210000-1 Ofin efni 

19400000-0 Textílgarn og -þráður 

19410000-3 Náttúrulegar textíltrefjar 
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19430000-9 Textílgarn og -þráður úr náttúrulegum trefjum 

19000000-6 Leður og textílefni, plast- og gúmmíefni 

19200000-8 Textílefni og skyldir hlutir 

19210000-1 Ofin efni 

19230000-7 Hörefni 
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19400000-0 Textílgarn og -þráður 
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Sameinuð tollanafnaskrá 
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19000000-6 Leður og textílefni, plast- og gúmmíefni 

19400000-0 Textílgarn og -þráður 

19420000-6 Gervitextíltrefjar 

19440000-2 Syntetískt garn eða þráður 

19700000-3 Syntetískt gúmmí og syntetískar trefjar 

19720000-9 Syntetískar trefjar 
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19730000-2 Gervitrefjar 

19000000-6 Leður og textílefni, plast- og gúmmíefni 

19400000-0 Textílgarn og -þráður 

19420000-6 Gervitextíltrefjar 
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19440000-2 Syntetískt garn eða þráður 

19000000-6 Leður og textílefni, plast- og gúmmíefni 

19200000-8 Textílefni og skyldir hlutir 

19270000-9 Óofið efni 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

39500000-7 Textílvörur 

39540000-9 Snúrur, reipi, seglgarn og net af ýmsu tagi 
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39550000-2 Veflausar vörur 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

39500000-7 Textílvörur 
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39530000-6 Gólfteppi, mottur og röggvateppi 

19000000-6 Leður og textílefni, plast- og gúmmíefni 

19200000-8 Textílefni og skyldir hlutir 

19240000-0 Sérstök efni 

19250000-3 Prjónað eða heklað efni 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

39500000-7 Textílvörur 

39510000-0 Textílvörur til heimilisnota 
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39560000-5 Ýmsar textílvörur 

35000000-4 Öryggis-, slökkvi-, lögreglu- og varnarmálabúnaður 

35100000-5 Neyðar- og öryggisbúnaður 

35110000-8 Slökkvi-, björgunar- og öryggisbúnaður 

35800000-2 Einstaklings- og stuðningsbúnaður 
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35810000-5 Einstaklingsbúnaður 
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SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

SAT kafli CPV-kóði Lýsing 

19000000-6 Leður og textílefni, plast- og gúmmíefni 

19200000-8 Textílefni og skyldir hlutir 

60 

19250000-3 Prjónað eða heklað efni 

18000000-9 Fatnaður, skófatnaður, farangursbúnaður og fylgihlutir 

18100000-0 Vinnufatnaður, sérhæfður vinnufatnaður og fylgihlutir 

18110000-3 Vinnufatnaður 

18130000-9 Sérstakur vinnufatnaður 

18140000-2 Fylgihlutir með vinnufatnaði 

18200000-1 Utanyfirflíkur 

18210000-4 Frakkar 

18220000-7 Vindþéttur fatnaður 

18230000-0 Ýmsar utanyfirflíkur 

18300000-2 Flíkur 

18310000-5 Nærfatnaður 

18320000-8 Brjóstahöld, lífstykki, sokkabandabelti og áþekkar vörur 

18330000-1 T-bolir og skyrtur 

18400000-3 Sérstakur fatnaður og fylgihlutir 

18410000-6 Sérstakur fatnaður 

18420000-9 Fylgihlutir fatnaðar 

18450000-8 Festingar (á fatnað) 

19000000-6 Leður og textílefni, plast- og gúmmíefni 

19200000-8 Textílefni og skyldir hlutir 

19260000-6 Klæði 

35000000-4 Öryggis-, slökkvi-, lögreglu- og varnarmálabúnaður 

35800000-2 Einstaklings- og stuðningsbúnaður 

35810000-5 Einstaklingsbúnaður 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

39500000-7 Textílvörur 
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39560000-5 Ýmsar textílvörur 

18000000-9 Fatnaður, skófatnaður, farangursbúnaður og fylgihlutir 

18100000-0 Vinnufatnaður, sérhæfður vinnufatnaður og fylgihlutir 

18110000-3 Vinnufatnaður 

18130000-9 Sérstakur vinnufatnaður 

18140000-2 Fylgihlutir með vinnufatnaði 
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18200000-1 Utanyfirflíkur 
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Sameinuð tollanafnaskrá 
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SAT kafli CPV-kóði Lýsing 

18210000-4 Frakkar 

18220000-7 Vindþéttur fatnaður 

18230000-0 Ýmsar utanyfirflíkur 

18300000-2 Flíkur 

18310000-5 Nærfatnaður 

18320000-8 Brjóstahöld, lífstykki, sokkabandabelti og áþekkar vörur 

18330000-1 T-bolir og skyrtur 

18400000-3 Sérstakur fatnaður og fylgihlutir 

18410000-6 Sérstakur fatnaður 

18420000-9 Fylgihlutir fatnaðar 

18450000-8 Festingar (á fatnað) 

19000000-6 Leður og textílefni, plast- og gúmmíefni 

19200000-8 Textílefni og skyldir hlutir 

19260000-6 Klæði 

35000000-4 Öryggis-, slökkvi-, lögreglu- og varnarmálabúnaður 

35800000-2 Einstaklings- og stuðningsbúnaður 

35810000-5 Einstaklingsbúnaður 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

39500000-7 Textílvörur 

 

39560000-5 Ýmsar textílvörur 

19000000-6 Leður og textílefni, plast- og gúmmíefni 

19200000-8 Textílefni og skyldir hlutir 

19260000-6 Klæði 

19620000-8 Textílúrgangur 

35000000-4 Öryggis-, slökkvi-, lögreglu- og varnarmálabúnaður 

35800000-2 Einstaklings- og stuðningsbúnaður 

35820000-8 Stuðningsbúnaður 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

39100000-3 Húsgögn 

39190000-0 Veggfóður og annað veggfóðursefni 

39200000-4 Húsbúnaður 

39290000-1 Ýmiss konar húsbúnaður 

39500000-7 Textílvörur 

39510000-0 Textílvörur til heimilisnota 
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39520000-3 Tilbúnar textílvörur 
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Sameinuð tollanafnaskrá 
(SAT) 

SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

SAT kafli CPV-kóði Lýsing 

18000000-9 Fatnaður, skófatnaður, farangursbúnaður og fylgihlutir 

18800000-7 Skófatnaður 

18810000-0 Skófatnaður annar en íþróttaskór og hlífðarskór 

18820000-3 Íþróttaskór 

18830000-6 Hlífðarskófatnaður 
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18840000-9 Hlutar til skófatnaðar 

18000000-9 Fatnaður, skófatnaður, farangursbúnaður og fylgihlutir 

18440000-5 Hattar og höfuðfatnaður 

35000000-4 Öryggis-, slökkvi-, lögreglu- og varnarmálabúnaður 

35800000-2 Einstaklings- og stuðningsbúnaður 
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35810000-5 Einstaklingsbúnaður 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

39200000-4 Húsbúnaður 
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39290000-1 Ýmiss konar húsbúnaður 

19000000-6 Leður og textílefni, plast- og gúmmíefni 

19200000-8 Textílefni og skyldir hlutir 

33000000-0 Lækningatæki, lyf og hreinlætisvörur 

33700000-7 Vörur til persónulegrar umhirðu 
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33710000-0 Ilmvötn, snyrtivörur og smokkar 

14000000-1 Námugröftur, hrámálmar og skyldar vörur 

14800000-9 Ýmsar vörur úr jarðefnum, öðrum en málmum 

14810000-2 Vörur til slípunar 

14900000-0 Endurheimt notað hráefni 

14920000-6 Endurheimt notað hráefni sem er ekki úr málmi 

44000000-0 Byggingargerð og -efni, aukabúnaður til bygginga (að frátöldum rafmagnsbúnaði) 

44100000-1 Byggingarefni og tilheyrandi hlutir 

44110000-4 Efni til bygginga 

44140000-3 Vörur í tengslum við byggingarefni 

44170000-2 Plötur, arkir, borðar og þynnur sem tengjast byggingarefnum 

44200000-2 Byggingarefni 
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44210000-5 Burðarvirki og byggingareiningar 

14000000-1 Námugröftur, hrámálmar og skyldar vörur 

14900000-0 Endurheimt notað hráefni 

14920000-6 Endurheimt notað hráefni sem er ekki úr málmi 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 
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39200000-4 Húsbúnaður 
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Sameinuð tollanafnaskrá 
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SAT kafli CPV-kóði Lýsing 

39220000-0 Búnaður fyrir eldhús, heimilistæki og vörur til veitingarekstrar 

39300000-5 Ýmis konar búnaður 

39310000-8 Búnaður til veitingarekstrar 

44000000-0 Byggingargerð og -efni, aukabúnaður til bygginga (að frátöldum rafmagnsbúnaði) 

44100000-1 Byggingarefni og tilheyrandi hlutir 

44110000-4 Efni til bygginga 

44140000-3 Vörur í tengslum við byggingarefni 

44170000-2 Plötur, arkir, borðar og þynnur sem tengjast byggingarefnum 

44400000-4 Ýmsar fullunnar afurðir og tengdar vörur 

 

44410000-7 Hlutir fyrir baðherbergi og eldhús 

14000000-1 Námugröftur, hrámálmar og skyldar vörur 

14900000-0 Endurheimt notað hráefni 

14920000-6 Endurheimt notað hráefni sem er ekki úr málmi 

33790000-4 Glervara fyrir rannsóknarstofur og til hreinlætisnota og í tengslum við lyf 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

39200000-4 Húsbúnaður 

39220000-0 Búnaður fyrir eldhús, heimilistæki og vörur til veitingarekstrar 

39290000-1 Ýmiss konar húsbúnaður 

39300000-5 Ýmiss konar búnaður 

39310000-8 Búnaður til veitingarekstrar 

44000000-0 Byggingargerð og -efni, aukabúnaður til bygginga (að frátöldum rafmagnsbúnaði) 

44100000-1 Byggingarefni og tilheyrandi hlutir 

44110000-4 Efni til bygginga 

44140000-3 Vörur í tengslum við byggingarefni 

44170000-2 Plötur, arkir, borðar og þynnur sem tengjast byggingarefnum 

44200000-2 Byggingarefni 

44210000-5 Burðarvirki og byggingareiningar 
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44220000-8 Trésmíðavörur 

14500000-6 Afurðir tengdar námugreftri og grjótnámi 

14520000-2 Eðalsteinar og hálfeðalsteinar, vikur, smergill, náttúruleg slípiefni, önnur steinefni og góðmálmar 

18000000-9 Fatnaður, skófatnaður, farangursbúnaður og fylgihlutir 

18500000-4 Skartgripir, úr og skyldir munir 

18510000-7 Skartgripir og skyldir munir 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

39200000-4 Húsbúnaður 
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39290000-1 Ýmiss konar húsbúnaður 
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Sameinuð tollanafnaskrá 
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SAT kafli CPV-kóði Lýsing 

14000000-1 Námugröftur, hrámálmar og skyldar vörur 

14600000-7 Málmgrýti og málmblendi 

14620000-3 Málmblendi 

14700000-8 Hrámálmar 

14710000-1 Járn, blý, sink, tin og kopar 

14900000-0 Endurheimt notað hráefni 
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14910000-3 Endurheimt notað hráefni úr málmi 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

39200000-4 Húsbúnaður 

39220000-0 Búnaður fyrir eldhús, heimilistæki og vörur til veitingarekstrar 

39370000-6 Vatnslagnir 

43000000-3 Vélar til námugraftar, grjótnáms og mannvirkjagerðar 

43300000-6 Vélbúnaður og tæki til mannvirkjagerðar 

43320000-2 Smíðabúnaður 

44000000-0 Byggingargerð og -efni, aukabúnaður til bygginga (að frátöldum rafmagnsbúnaði) 

44100000-1 Byggingarefni og tilheyrandi hlutir 

44110000-4 Efni til bygginga 

44130000-0 Fráveitukerfi 

44140000-3 Vörur í tengslum við byggingarefni 

44160000-9 Leiðslur, rörakerfi, rör, fóðrun, rörlagnir og tengdir hlutir 

44170000-2 Plötur, arkir, borðar og þynnur sem tengjast byggingarefnum 

44200000-2 Byggingarefni 

44210000-5 Burðarvirki og byggingareiningar 

44220000-8 Trésmíðavörur 

44230000-1 Smíðavörur til bygginga 

44300000-3 Strengir (kaplar), vírar og tengdar vörur 

44310000-6 Vörur úr vír 

44320000-9 Kaplar og tengdar vörur 

44330000-2 Teinar, stangir, vírar og prófílar notaðir til bygginga 

44400000-4 Ýmsar fullunnar afurðir og tengdar vörur 

44450000-9 Mjúkt stál 

44470000-5 Vörur úr steypujárni 

44500000-5 Verkfæri, lásar, lyklar, hjarir, festingar, keðjur og fjaðrir 

44530000-4 Festingar 
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44540000-7 Keðja 
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44550000-0 Fjaðrir 

44600000-6 Geymar, ker og ílát, miðstöðvarofnar og katlar 

 

44610000-9 Tankar, geymar, ílát og þrýstihylki 

14000000-1 Námugröftur, hrámálmar og skyldar vörur 

14700000-8 Hrámálmar 

14710000-1 Járn, blý, sink, tin og kopar 

14900000-0 Endurheimt notað hráefni 

14910000-3 Endurheimt notað hráefni úr málmi 

44000000-0 Byggingargerð og -efni, aukabúnaður til bygginga (að frátöldum rafmagnsbúnaði) 

44100000-1 Byggingarefni og tilheyrandi hlutir 

44130000-0 Fráveitukerfi 

44160000-9 Leiðslur, rörakerfi, rör, fóðrun, rörlagnir og tengdir hlutir 

44300000-3 Strengir (kaplar), vírar og tengdar vörur 

44310000-6 Vörur úr vír 

44320000-9 Kaplar og tengdar vörur 

44330000-2 Teinar, stangir, vírar og prófílar notaðir til bygginga 

44500000-5 Verkfæri, lásar, lyklar, hjarir, festingar, keðjur og fjaðrir 
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44530000-4 Festingar 

14000000-1 Námugröftur, hrámálmar og skyldar vörur 

14700000-8 Hrámálmar 

14720000-4 Ál, nikkel, skandíum, títan og vanadíum 

14900000-0 Endurheimt notað hráefni 

14910000-3 Endurheimt notað hráefni úr málmi 
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44160000-9 Leiðslur, rörakerfi, rör, fóðrun, rörlagnir og tengdir hlutir 

14000000-1 Námugröftur, hrámálmar og skyldar vörur 

14700000-8 Hrámálmar 

14720000-4 Ál, nikkel, skandíum, títan og vanadíum 

14900000-0 Endurheimt notað hráefni 

14910000-3 Endurheimt notað hráefni úr málmi 

44000000-0 Byggingargerð og -efni, aukabúnaður til bygginga (að frátöldum rafmagnsbúnaði) 

44100000-1 Byggingarefni og tilheyrandi hlutir 

44110000-4 Efni til bygginga 

44130000-0 Fráveitukerfi 

44140000-3 Vörur í tengslum við byggingarefni 

44160000-9 Leiðslur, rörakerfi, rör, fóðrun, rörlagnir og tengdir hlutir 

76 

44170000-2 Plötur, arkir, borðar og þynnur sem tengjast byggingarefnum 
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44200000-2 Byggingarefni  

44220000-8 Trésmíðavörur 

14000000-1 Námugröftur, hrámálmar og skyldar vörur 

14700000-8 Hrámálmar 

14710000-1 Járn, blý, sink, tin og kopar 

14900000-0 Endurheimt notað hráefni 

14910000-3 Endurheimt notað hráefni úr málmi 
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44160000-9 Leiðslur, rörakerfi, rör, fóðrun, rörlagnir og tengdir hlutir 

14000000-1 Námugröftur, hrámálmar og skyldar vörur 

14700000-8 Hrámálmar 

14710000-1 Járn, blý, sink, tin og kopar 

14900000-0 Endurheimt notað hráefni 

14910000-3 Endurheimt notað hráefni úr málmi 

44000000-0 Byggingargerð og -efni, aukabúnaður til bygginga (að frátöldum rafmagnsbúnaði) 

44100000-1 Byggingarefni og tilheyrandi hlutir 

44110000-4 Efni til bygginga 

44140000-3 Vörur í tengslum við byggingarefni 

44160000-9 Leiðslur, rörakerfi, rör, fóðrun, rörlagnir og tengdir hlutir 
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44170000-2 Plötur, arkir, borðar og þynnur sem tengjast byggingarefnum 

14000000-1 Námugröftur, hrámálmar og skyldar vörur 

14700000-8 Hrámálmar 

14710000-1 Járn, blý, sink, tin og kopar 

14900000-0 Endurheimt notað hráefni 

14910000-3 Endurheimt notað hráefni úr málmi 
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44160000-9 Leiðslur, rörakerfi, rör, fóðrun, rörlagnir og tengdir hlutir 

14000000-1 Námugröftur, hrámálmar og skyldar vörur 

14600000-7 Málmgrýti og málmblendi 

14620000-3 Málmblendi 

14630000-6 Gjall, sindur og úrgangur og úrkast úr járni 

14700000-8 Hrámálmar 

14720000-4 Ál, nikkel, skandíum, títan og vanadíum 

14730000-7 Króm, mangan, kóbalt, yttríum og sirkon 

14740000-0 Mólýbden, teknetín, rúteníum og ródíum 

14750000-3 Kadmíum, lútetíum, hafníum, tantal og volfram 

14760000-6 Iridíum, gallíum, indíum, þallíum og baríum 
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14770000-9 Sesíum, strontíum, rubidíum og kalsíum 
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14780000-2 Kalíum, magnesíum, natríum og litíum 

14790000-5 Níóbíum, osmíum, reníum og palladíum 

14900000-0 Endurheimt notað hráefni 

 

14910000-3 Endurheimt notað hráefni úr málmi 

33000000-0 Lækningatæki, lyf og hreinlætisvörur 

33700000-7 Vörur til persónulegrar umhirðu 

33720000-3 Rakhnífar og handsnyrti- eða fótsnyrtisett 

33740000-9 Snyrtivörur fyrir hendur og neglur 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

39200000-4 Húsbúnaður 

39220000-0 Búnaður fyrir eldhús, heimilistæki og vörur til veitingarekstrar 

39240000-6 Hnífapör 

39300000-5 Ýmis konar búnaður 

39310000-8 Búnaður til veitingarekstrar 

39700000-9 Heimilistæki 

39710000-2 Rafmagnstæki til heimilisnota 

43300000-6 Vélbúnaður og tæki til mannvirkjagerðar 

43800000-1 Verkstæðisbúnaður 

43820000-7 Skósmíðabúnaður 

43840000-3 Búnaður fyrir eldsmiði 

44000000-0 Byggingargerð og -efni, aukabúnaður til bygginga (að frátöldum rafmagnsbúnaði) 

44400000-4 Ýmsar fullunnar afurðir og tengdar vörur 

44480000-8 Ýmis brunavarnarbúnaður 

44500000-5 Verkfæri, lásar, lyklar, hjarir, festingar, keðjur og fjaðrir 
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44510000-8 Verkfæri 

34000000-7 Flutningatæki og aukabúnaður til flutninga 

34900000-6 Ýmiss konar flutningatæki og varahlutir 

34910000-9 Hestakerrur eða kerrur dregnar af handafli og önnur óvélknúin farartæki, farangursvagnar og ýmiss 
konar varahlutir 

34920000-2 Búnaður við vegi 

34950000-1 Álagsberandi búnaður 

35000000-4 Öryggis-, slökkvi-, lögreglu- og varnarmálabúnaður 

35100000-5 Neyðar- og öryggisbúnaður 

35110000-8 Slökkvi-, björgunar- og öryggisbúnaður 

35230000-5 Handjárn 

35260000-4 Lögreglumerki 
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44000000-0 Byggingargerð og -efni, aukabúnaður til bygginga (að frátöldum rafmagnsbúnaði) 

 



Nr. 64/936  18.11.2010 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

 

Sameinuð tollanafnaskrá 
(SAT) 

SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

SAT kafli CPV-kóði Lýsing 

44100000-1 Byggingarefni og tilheyrandi hlutir 

44110000-4 Efni til bygginga 

44140000-3 Vörur í tengslum við byggingarefni 

44170000-2 Plötur, arkir, borðar og þynnur sem tengjast byggingarefnum 

44190000-8 Ýmiss konar byggingarefni 

44200000-2 Byggingarefni 

44210000-5 Burðarvirki og byggingareiningar 

44400000-4 Ýmsar fullunnar afurðir og tengdar vörur 

44420000-0 Vörur notaðar til bygginga 

44430000-3 Brynvarnarplötur 

44440000-6 Legur 

44460000-2 Stoðir og stífur til nota í námum 

44480000-8 Ýmis brunavarnarbúnaður 

44500000-5 Verkfæri, lásar, lyklar, hjarir, festingar, keðjur og fjaðrir 

44520000-1 Læsingar, lyklar og lamir 

44600000-6 Geymar, ker og ílát, miðstöðvarofnar og katlar 

 

44610000-9 Tankar, geymar, ílát og þrýstihylki 

16000000-5 Landbúnaðarvélar 

16100000-6 Vélar til nota í landbúnaði og skógrækt til vinnslu jarðvegs eða ræktunar 

16110000-9 Plógar eða diskaherfi 

16120000-2 Herfi, jarðvinnsluvélar, vélar til að eyða illgresi, hreykja og losa jarðveg 

16130000-5 Vélar til að sá, planta eða umplanta 

16140000-8 Mykjudreifarar 

16150000-1 Valtarar fyrir grasflatir eða íþróttavelli 

16160000-4 Ýmiss konar garðáhöld 

16300000-8 Uppskeruvélar 

16310000-1 Sláttuvélar 

16320000-4 Heyvinnsluvélar 

16330000-7 Hálm- eða fóðurbaggavélar 

16340000-0 Uppskeru- og þreskivélar 

16400000-9 Úðatæki til notkunar við landbúnað eða garðyrkju 

16500000-0 Sjálfhlaðandi og sjálflosandi eftir- og festivagnar til nota í landbúnaði 

16510000-3 Sjálfhlaðandi eftirvagnar til nota í landbúnaði 

16520000-6 Sjálflosandi eftirvagnar til nota í landbúnaði 

16530000-9 Sjálfhlaðandi festivagnar til nota í landbúnaði 
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16540000-2 Sjálflosandi festivagnar til nota í landbúnaði 
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16600000-1 Sérstakar vélar til nota í landbúnaði eða skógrækt 

16610000-4 Vélar til að hreinsa, aðgreina eða flokka egg, ávexti eða aðrar afurðir 

16620000-7 Mjaltavélar 

16630000-0 Fóðurblöndunarvélar 

16640000-3 Vélar til býflugnaræktar 

16650000-6 Vélar til alifuglaræktar 

16700000-2 Dráttarvélar 

16710000-5 Landbúnaðardráttarvélar, sem er stjórnað af gangandi manni 

16720000-8 Notaðar dráttarvélar 

16730000-1 Dráttaraflshreyflar 

16800000-3 Hlutar til landbúnaðar- og skógræktarvéla 

16810000-6 Hlutar til landbúnaðarvéla 

16820000-9 Hlutar til skógræktarvéla 

22000000-0 Prentað efni og skyldar vörur 

22500000-5 Prentplötur, -valsar og annað sem er notað við prentun 

22510000-8 Offsetprentplötur 

22520000-1 Búnaður til þurrætingar 

30000000-9 Skrifstofu- og tölvubúnaður, tæki og búnaður til þeirra að undanskildum húsgögnum og 
hugbúnaðarpökkum 

30130000-9 Búnaður fyrir pósthús 

30140000-2 Reikni- og bókhaldsvélar 

30150000-5 Ritvélar 

30160000-8 Segulkort 

30170000-1 Merkivél 

30180000-4 Vélar til að árita og prenta ávísanir 

30200000-1 Tölvubúnaður og -vörur 

30210000-4 Gagnavinnsluvél (vélbúnaður) 

30220000-7 Stafrænn kortagerðarbúnaður 

30230000-0 Búnaður sem tengist tölvum 

34000000-7 Flutningatæki og aukabúnaður til flutninga 

34300000-0 Hlutar og fylgihlutir fyrir ökutæki og hreyfla þeirra 

34310000-3 Hreyflar og hlutar hreyfla 

35000000-4 Öryggis-, slökkvi-, lögreglu- og varnarmálabúnaður 

35100000-5 Neyðar- og öryggisbúnaður 

35120000-1 Eftirlits- og öryggiskerfi og -búnaður 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

39340000-7 Búnaður fyrir gasdreifikerfi 

 

39350000-0 Fráveituhreinsibúnaður 
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39370000-6 Vatnslagnir 

39700000-9 Heimilistæki 

39720000-5 Heimilistæki önnur en rafknúin 

42000000-6 Iðnaðarvélar 

42100000-0 Vélbúnaður fyrir framleiðslu og notkun á vélrænni orku 

42110000-3 Hverflar og vélar 

42120000-6 Dælur og þjöppur 

42130000-9 Kranar, hanar, lokar og áþekkur búnaður 

42140000-2 Tannhjól, drif og drifbúnaður 

42150000-5 Kjarnakljúfar og hlutar til þeirra 

42160000-8 Katlabúnaður 

42200000-8 Vélar til matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu og hlutar sem tengjast þeim 

42210000-1 Vélar til matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu 

42220000-4 Hlutar til véla til matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu 

42300000-9 Bræðslu- og brennsluofnar fyrir iðnað og rannsóknarstofur 

42310000-2 Brennarar 

42320000-5 Sorpbrennsluofnar 

42330000-8 Bræðsluofnar 

42340000-1 Ofnar sem eru ekki ætlaðir til nota á heimilum 

42350000-4 Líkbrennsluofnar 

42390000-6 Hlutar til brennara, bræðsluofna og ofna  

42400000-0 Lyftitæki og færslubúnaður og hlutar til þeirra 

42410000-3 Lyftitæki og færslubúnaður 

42420000-6 Skóflur, gripskóflur (krabbar) og gripklær fyrir krana eða gröfur 

42500000-1 Kæli- og loftræstibúnaður 

42510000-4 Varmaskiptar, loftræsti- og kælibúnaður og síubúnaður 

42520000-7 Loftræstibúnaður 

42530000-0 Hlutar til kæli- og frystibúnaðar og varmadælna 

42600000-2 Smíðavélar 

42610000-5 Leysigeislastýrðar smíðavélar og vélsmíðamiðstöðvar 

42620000-8 Rennibekkir, smíðavélar til að gata og fræsa 

42630000-1 Smíðavélar til smíða úr málmi 

42640000-4 Smíðavélar til smíða úr hörðum efnum að undanskildum málmi 

42650000-7 Loft- eða vélknúin handverkfæri 

42660000-0 Áhöld til lóðunar, brösunar eða logsuðu, vélar og búnaður til yfirborðsherslu og til að sprauta 
bráðnum málmi 

42670000-3 Hlutar og fylgihlutir fyrir smíðavélar 

 

42700000-3 Vélar til textíl-, fata- og leðurvöruframleiðslu 
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42710000-6 Vélar til textílframleiðslu 

42720000-9 Hlutar til véla til textíl- og fataframleiðslu 

42800000-4 Vélar til pappírs- eða pappaframleiðslu 

42810000-7 Hlutar til véla til pappírs- eða pappaframleiðslu 

42900000-5 Ýmis tæki til almennra og sérstakra nota 

42910000-8 Tæki til eimingar, síunar eða hreinsunar 

42920000-1 Vélbúnaður til hreinsunar á flöskum, til pökkunar og vigtunar og úðatæki 

42930000-4 Skilvindur, sléttipressur og sjálfsalar 

42940000-7 Vélar til hitameðferðar á efnum 

42950000-0 Hlutar til vélbúnaðar til almennra nota 

42960000-3 Tæki skipana- og stjórnkerfa, prentunar, myndrænnar útfærslu, skrifstofukerfa og 
gagnavinnslubúnaðar 

42970000-6 Hlutar til uppþvottavéla og vélbúnaðar til hreinsunar, fyllingar, pökkunar eða umbúða 

42980000-9 Tæki til framleiðslu á gasi 

42990000-2 Ýmis konar sérhæfður vélbúnaður 

43000000-3 Vélar til námugraftar, grjótnáms og mannvirkjagerðar 

43100000-4 Búnaður til námuvinnslu 

43120000-0 Vélar til að brjóta kol og grjót og til að bora göng og bor- eða brunnvélar 

43130000-3 Borunarbúnaður 

43140000-6 Færanlegar vökvastoðir í námur 

43200000-5 Vélar til að flytja jarðveg og til að grafa og hlutar sem tengjast þeim 

43210000-8 Vélar til að flytja jarðveg 

43220000-1 Vegheflar og jöfnunarvélar 

43230000-4 Vélsköfur 

43240000-7 Vélþjöppur 

43250000-0 Framhleðslutæki 

43260000-3 Vélskóflur, gröfur og ámokstursvélar og vélar til námuvinnslu 

43300000-6 Vélbúnaður og tæki til mannvirkjagerðar 

43310000-9 Vélar til mannvirkjagerðar 

43320000-2 Smíðabúnaður 

43400000-7 Vélar til jarðefnavinnslu og vélar til framleiðslu á málmsteypumótum 

43410000-0 Vélar til jarðefnavinnslu 

43420000-3 Vélar til framleiðslu á málmsteypumótum 

43600000-9 Hlutar til véla fyrir námuvinnslu, grjótnám og mannvirkjagerð 

43610000-2 Hlutar til borvéla 

43620000-5 Hlutar til véla til jarðefnavinnslu 

43630000-8 Hlutar til brunnvéla 

 

43640000-1 Hlutar til véla til að grafa með 
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43700000-0 Vélar til málmvinnslu og hlutar sem tengjast þeim 

43710000-3 Málmvölsunartæki 

43720000-6 Steypuvélar 

43800000-1 Verkstæðisbúnaður 

43810000-4 Trésmíðabúnaður 

43830000-0 Vélknúin verkfæri 

43840000-3 Búnaður fyrir eldsmiði 

44000000-0 Byggingargerð og -efni, aukabúnaður til bygginga (að frátöldum rafmagnsbúnaði) 

44300000-3 Strengir (kaplar), vírar og tengdar vörur 

44310000-6 Vörur úr vír 

44320000-9 Kaplar og tengdar vörur 

44330000-2 Teinar, stangir, vírar og prófílar notaðir til bygginga 

44600000-6 Geymar, ker og ílát, miðstöðvarofnar og katlar 

44620000-2 Miðstöðvarofnar og -katlar og hlutar til þeirra 

48000000-8 Hugbúnaðarpakkar og upplýsingakerfi 

48100000-9 Hugbúnaðarpakki fyrir sérstaka atvinnugrein 

48110000-2 Hugbúnaðarpakki greiðslustaðar (POS) 

48120000-5 Hugbúnaðarpakki stýrakerfis 

48130000-8 Hugbúnaðarpakki þjónustu við flug á jörðu niðri og prófana 

48140000-1 Hugbúnaðarpakki stjórnunar járnbrautarumferðar 

48150000-4 Hugbúnaðarpakki iðnaðarstýringar 

48160000-7 Hugbúnaðarpakki bókasafna 

48170000-0 Hugbúnaðarpakki vegna samræmingar 

48180000-3 Læknisfræðilegur hugbúnaðarpakki 

48190000-6 Kennsluhugbúnaðarpakki 

48200000-0 Hugbúnaðarpakki nettenginga, Netsins og heimaneta 

48210000-3 Hugbúnaðarpakki nettenginga 

48220000-6 Hugbúnaðarpakki Netsins og heimaneta 

48300000-1 Hugbúnaðarpakki sköpunar, teikninga, myndunar, áætlanagerðar og framleiðni skjala 

48310000-4 Pakki skjalasköpunarhugbúnaðar 

48320000-7 Pakki teikninga- og myndahugbúnaðar 

48330000-0 Pakki áætlanagerðar- og framleiðnihugbúnaðar 

48400000-2 Hugbúnaðarpakki viðskiptafærslna og persónulegra viðskipta 

48410000-5 Hugbúnaðarpakki fjárfestingarstýringar og skattaundirbúnings 

48420000-8 Hugbúnaðarpakki aðstöðustýringar og hugbúnaðarpakkasvíta 

48430000-1 Pakki birgðastjórnunarhugbúnaðar 

 

48440000-4 Pakki fjárhagsgreiningar og bókhaldshugbúnaðar 
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48450000-7 Pakki tímabókhalds- eða mannauðsstjórnunarhugbúnaðar 

48460000-0 Pakki greiningar-, vísinda-, stærðfræði- eða spárhugbúnaðar 

48470000-3 Pakki uppboðshugbúnaðar 

48480000-6 Pakki sölu-, markaðssetningar- og viðskiptagreindarhugbúnaðar 

48490000-9 Pakki innkaupahugbúnaðar 

48500000-3 Pakki miðlunar- og margmiðlunarhugbúnaðar 

48510000-6 Pakki samskiptahugbúnaðar 

48520000-9 Pakki margmiðlunarhugbúnaðar 

48600000-4 Pakki gagnagrunns- og stýrikerfishugbúnaðar 

48610000-7 Gagnagrunnskerfi 

48620000-0 Stýrikerfi 

48700000-5 Hjálparforrit hugbúnaðarpakka 

48710000-8 Pakki öryggisafritunar- eða endurheimtarhugbúnaðar 

48720000-1 Hugbúnaðarpakki strikamerkingar 

48730000-4 Pakki öryggishugbúnaðar 

48740000-7 Pakki þýðingarhugbúnaðar erlendra tungumála 

48750000-0 Hugbúnaðarpakki hleðslu geymslumiðla 

48760000-3 Pakki hugbúnaðar til veiruvarna 

48770000-6 Hugbúnaðarpakki almennra, þjöppunar- og prenthjálparforrita 

48780000-9 Pakki kerfis-, geymslu- og innihaldsstýringarhugbúnaðar 

48790000-2 Hugbúnaðarpakki útgáfuprófara 

48800000-6 Upplýsingakerfi og miðlarar 

48810000-9 Upplýsingakerfi 

48820000-2 Miðlarar 

48900000-7 Ýmiss konar hugbúnaðarpakkar og tölvukerfi 

48910000-0 Hugbúnaðarpakki tölvuleikja, vörur ætlaðar börnum og skjávarar 

48920000-3 Hugbúnaðarpakki skrifstofukerfa 

48930000-6 Hugbúnaðarpakki þjálfunar og afþreyingar 

48940000-9 Pakki mynsturhönnunar- og almanakshugbúnaðar 

48950000-2 Staðsetningarkerfi fyrir báta og hátalarakerfi 

48960000-5 Pakki rekla- og stýrikerfishugbúnaðar 

48970000-8 Hugbúnaðarpakki prentsmiðja 

48980000-1 Forritunarmál og -verkfæri 

 

48990000-4 Hugbúnaðarpakki töflureikna og viðbóta 

16000000-5 Landbúnaðarvélar 

16160000-4 Ýmiss konar garðáhöld 
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30110000-3 Ritvinnsluvélar 
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Sameinuð tollanafnaskrá 
(SAT) 

SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

SAT kafli CPV-kóði Lýsing 

31000000-6 Rafmagnsvélar, -tæki, -búnaður og aukahlutir, ljósabúnaður 

31100000-7 Rafhreyflar, rafalar og spennubreytar 

31110000-0 Rafmagnshreyflar 

31120000-3 Rafalar 

31130000-6 Riðstraumsrafalar 

31140000-9 Kæliturnar 

31150000-2 Straumfestar í úrhleðslulampa eða úrhleðslu 

31160000-5 Hlutar til rafhreyfla, rafala og spennubreyta 

31170000-8 Spennubreytar 

31200000-8 Dreifi- og stjórnbúnaður fyrir rafkerfi 

31210000-1 Raftækjabúnaður til að tengja, rjúfa eða vernda rafrásir 

31220000-4 Rafrásaíhlutir 

31230000-7 Hlutar til dreifi- og stjórnbúnaðar fyrir rafkerfi 

31300000-9 Einangraðir vírar og strengir 

31310000-2 Rafveita 

31320000-5 Kaplar til raforkudreifingar 

31330000-8 Samása kaplar 

31340000-1 Fylgihlutir til einangraðra kapla 

31350000-4 Rafmagnsleiðarar til notkunar fyrir gögn og til stýringar 

31400000-0 Rafgeymar, einhlöð og rafhlöður 

31410000-3 Einhlöð 

31420000-6 Rafhlöður 

31430000-9 Rafgeymar 

31440000-2 Rafgeymar 

31600000-2 Rafbúnaður og -tæki 

31610000-5 Rafbúnaður í hreyfla og ökutæki 

31620000-8 Hljóð- eða ljósmerkjabúnaður 

31630000-1 Seglar 

31640000-4 Vélar og búnaður með sérstaka virkni 

31650000-7 Einangrunarfylgihlutir 

31660000-0 Rafskautakol 

31670000-3 Rafmagnshlutar til véla og tækjabúnaðar 

31680000-6 Rafmagnsvörur og fylgihlutir 

31700000-3 Rafeindavörur, rafvélrænar vörur og raftæknivörur 

31710000-6 Rafeindabúnaður 

31720000-9 Rafvélrænn búnaður 

31730000-2 Raftæknibúnaður 

 

32000000-3 Útvarps-, sjónvarps-, samskipta- og fjarskiptabúnaður og skyldur búnaður 
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Sameinuð tollanafnaskrá 
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32200000-5 Senditæki fyrir talsímafjarskipti, loftskeytasendingar, útvarpssendingar eða sjónvarp 

32210000-8 Búnaður til hljóðvarps- og sjónvarpsútsendinga 

32220000-1 Tæki til sjónvarpssendinga, án móttökubúnaðar 

32230000-4 Senditæki fyrir útvarpssendingar, búin móttökubúnaði 

32240000-7 Sjónvarpsmyndavélar 

32250000-0 Farsímar 

32260000-3 Búnaður til gagnaflutninga 

32270000-6 Stafrænn sendibúnaður 

32300000-6 Sjónvarps- og útvarpstæki og búnaður til hljóð- eða myndupptöku eða -flutnings 

32310000-9 Útvarpstæki 

32320000-2 Sjónvarps- og hljóð- og myndmiðlunarbúnaður 

32330000-5 Búnaður til hljóð- og myndupptöku og –flutnings 

32340000-8 Hljóðnemar og hátalarar 

32350000-1 Hlutar til hljóm- og myndflutningstækja 

32360000-4 Kallkerfi 

32400000-7 Netkerfi 

32410000-0 Staðarnet 

32420000-3 Netbúnaður 

32430000-6 Víðnet 

32440000-9 Fjarmælingabúnaður og endabúnaður 

32500000-8 Fjarskiptabúnaður og -aðföng 

32510000-1 Þráðlaust fjarskiptakerfi 

32520000-4 Fjarskiptastrengur og fjarskiptabúnaður 

32530000-7 Búnaður til gervitunglatengdra samskipta 

32540000-0 Skiptiborð 

32550000-3 Símabúnaður 

32560000-6 Ljósleiðaraefni 

32570000-9 Samskiptabúnaður 

32580000-2 Gagnabúnaður 

33000000-0 Lækningatæki, lyf og hreinlætisvörur 

33700000-7 Vörur til persónulegrar umhirðu 

33720000-3 Rakhnífar og handsnyrti- eða fótsnyrtisett 

34000000-7 Flutningatæki og aukabúnaður til flutninga 

34900000-6 Ýmiss konar flutningatæki og varahlutir 

34920000-2 Búnaður við vegi 

34930000-5 Búnaður um borð í skipum 

34960000-4 Flugvallabúnaður 

 

34990000-3 Eftirlits-, öryggis-, merkja- og ljósabúnaður 
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35000000-4 Öryggis-, slökkvi-, lögreglu- og varnarmálabúnaður 

35100000-5 Neyðar- og öryggisbúnaður 

35220000-2 Búnaður til að aftra óeirðum 

35240000-8 Sírenur 

35260000-4 Lögreglumerki 

35700000-1 Rafræn kerfi til hernaðar 

37000000-8 Hljóðfæri, íþróttavörur, leikir, leikföng, handverk, listvörur og fylgihlutir 

37400000-2 Íþróttavörur og -búnaður 

37480000-6 Vélar eða tæki til tómstundaiðkana 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

39350000-0 Fráveituhreinsibúnaður 

39710000-2 Rafmagnstæki til heimilisnota 

39720000-5 Heimilistæki önnur en rafknúin 

42000000-6 Iðnaðarvélar 

42990000-2 Ýmis konar sérhæfður vélbúnaður 

43000000-3 Vélar til námugraftar, grjótnáms og mannvirkjagerðar 

43300000-6 Vélbúnaður og tæki til mannvirkjagerðar 

43320000-2 Smíðabúnaður 

43800000-1 Verkstæðisbúnaður 

43830000-0 Vélknúin verkfæri 

44000000-0 Byggingargerð og -efni, aukabúnaður til bygginga (að frátöldum rafmagnsbúnaði) 

44200000-2 Byggingarefni 

44400000-4 Ýmsar fullunnar afurðir og tengdar vörur 

 

44420000-0 Vörur notaðar til bygginga 

34000000-7 Flutningatæki og aukabúnaður til flutninga 

34600000-3 Eimreiðar, vagnar og tilheyrandi hlutar fyrir járnbrautir og sporbrautir 

34610000-6 Eimreiðar og kolavagnar 

34620000-9 Járnbrautarvagnar 

34630000-2 Hlutar fyrir eimreiðar eða vagna fyrir járnbrautir eða sporbrautir, umferðarstjórnbúnaður fyrir 
járnbrautir 

34640000-5 Þættir sem tengjast vélknúnum ökutækjum 

34900000-6 Ýmiss konar flutningatæki og varahlutir 

34940000-8 Járnbrautarbúnaður 

43300000-6 Vélbúnaður og tæki til mannvirkjagerðar 

43500000-8 Beltaökutæki 
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44210000-5 Burðarvirki og byggingareiningar 
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34000000-7 Flutningatæki og aukabúnaður til flutninga 

34100000-8 Vélknúin ökutæki 

34110000-1 Fólksbílar 

34120000-4 Vélknúin ökutæki til flutnings á tíu farþegum eða fleiri 

34130000-7 Vélknúin ökutæki til vöruflutninga 

34140000-0 Stór, vélknúin ökutæki 

34150000-3 Hermar 

34200000-9 Yfirbyggingar bifreiða og eftirvagna 

34210000-2 Yfirbyggingar bifreiða 

34220000-5 Eftirvagnar, festivagnar og flutningsgámar 

34300000-0 Hlutar og fylgihlutir fyrir ökutæki og hreyfla þeirra 

34320000-6 Vélrænir varahlutir nema hreyflar og hlutar hreyfla 

34330000-9 Varahlutir fyrir vörubifreiðar, sendibifreiðar og fólksbifreiðar 

34370000-1 Sæti í ökutæki 

34390000-7 Fylgihlutir fyrir dráttarvélar 

34400000-1 Bifhjól, reiðhjól og hliðarvagnar 

34410000-4 Bifhjól 

34420000-7 Létt bifhjól og reiðhjól með hjálparvél 

34430000-0 Reiðhjól 

34900000-6 Ýmiss konar flutningatæki og varahlutir 

34910000-9 Hestakerrur eða kerrur dregnar af handafli og önnur óvélknúin farartæki, farangursvagnar og ýmiss 
konar varahlutir 

34920000-2 Búnaður við vegi 

34970000-7 Umferðarvöktunarbúnaður 

35000000-4 Öryggis-, slökkvi-, lögreglu- og varnarmálabúnaður 

35220000-2 Búnaður til að aftra óeirðum 

35400000-8 Hernaðarökutæki og tilheyrandi hlutar 

35410000-1 Brynvarin hernaðarökutæki 

35420000-4 Hlutar til hernaðarökutækja 

38000000-5 Rannsóknarstofu-, ljósfræðileg mæli- og rannsóknartæki (að undanskildum glerjum) 

38500000-0 Eftirlits- og prófunartæki 

38560000-8 Framleiðsluteljarar 

38570000-1 Tæki og búnaður til stillingar og stjórnunar 

38900000-4 Ýmis mats- eða prófunartæki 

38960000-2 Íkveikjulæsing áfengis 

42000000-6 Iðnaðarvélar 

42100000-0 Vélbúnaður fyrir framleiðslu og notkun á vélrænni orku 
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42140000-2 Tannhjól, drif og drifbúnaður 
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Sameinuð tollanafnaskrá 
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34000000-7 Flutningatæki og aukabúnaður til flutninga 

34360000-8 Sæti í flugvélar 

34700000-4 Loftför og geimför 

34710000-7 Þyrlur, flugvélar, geimför og önnur vélknúin loftför 

34720000-0 Loftbelgir, loftskip og önnur vélarlaus loftför 

34730000-3 Hlutar til loftfara, geimfara og þyrlna 

34740000-6 Búnaður í loftför eða geimför, þjálfar, hermar og tilheyrandi hlutar 

34900000-6 Ýmiss konar flutningatæki og varahlutir 

34960000-4 Flugvallabúnaður 

34970000-7 Umferðarvöktunarbúnaður 

34990000-3 Eftirlits-, öryggis-, merkja- og ljósabúnaður 

35000000-4 Öryggis-, slökkvi-, lögreglu- og varnarmálabúnaður 

35600000-0 Loftför, flugskeyti og geimför til hernaðar 

35610000-3 Loftför til hernaðar 

35630000-9 Geimför til hernaðar 

35640000-2 Hlutar til hernaðarlegs loft- og geimfarabúnaðar 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

39500000-7 Textílvörur 
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39520000-3 Tilbúnar textílvörur 

34000000-7 Flutningatæki og aukabúnaður til flutninga 

34500000-2 Skip og bátar 

34510000-5 Skip 

34520000-8 Bátar 

34900000-6 Ýmiss konar flutningatæki og varahlutir 

34910000-9 Hestakerrur eða kerrur dregnar af handafli og önnur óvélknúin farartæki, farangursvagnar og ýmiss 
konar varahlutir 

34930000-5 Búnaður um borð í skipum 

34990000-3 Eftirlits-, öryggis-, merkja- og ljósabúnaður 

35000000-4 Öryggis-, slökkvi-, lögreglu- og varnarmálabúnaður 

35500000-9 Herskip og tilheyrandi hlutar 

35510000-2 Herskip 

89 

35520000-5 Hlutar til herskipa 

30000000-9 Skrifstofu- og tölvubúnaður, tæki og búnaður til þeirra að undanskildum húsgögnum og 
hugbúnaðarpökkum 

30100000-0 Skrifstofuvélar, -tæki og -búnaður til þeirra að undanskildum tölvum, prenturum og húsgögnum 

30120000-6 Ljósritunar- og offsetprentunarbúnaður 

33000000-0 Lækningatæki, lyf og hreinlætisvörur 

33100000-1 Lækningatæki 
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33110000-4 Sneiðmyndatæki til lækninga, tannlækninga og dýralækninga 
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33120000-7 Skráningarkerfi og rannsóknartæki 

33130000-0 Áhöld og tæki til tannlækninga og undirgreina 

33140000-3 Rekstrarvörur til tannlækninga 

33150000-6 Tæki fyrir geislameðferð, aflmeðferð, raflækningar og sjúkraþjálfun 

33160000-9 Skurðaðgerðartækni 

33170000-2 Svæfingar og deyfingar og endurlífgun 

33180000-5 Starfrænn stuðningur 

33190000-8 Ýmiss konar búnaður og vörur til lækninga 

33700000-7 Vörur til persónulegrar umhirðu 

33730000-6 Augnsnyrtivörur og sjóngler til leiðréttingar 

33900000-9 Búnaður og vörur til krufninga og fyrir líkhús 

33910000-2 Búnaður og vörur til meinafræðilegra krufninga 

33920000-5 Líkskurðarbúnaður og fylgihlutir 

33930000-8 Húsgögn til nota við líkskurð 

33940000-1 Búnaður og tæki til að flytja og geyma lík 

33950000-4 Búnaður og aðföng fyrir klíníska réttarlæknisfræði 

33960000-7 Búnaður og aðföng til líksmurninga 

33970000-0 Líkhúsbúnaður og -aðföng 

38000000-5 Rannsóknarstofu-, ljósfræðileg mæli- og rannsóknartæki (að undanskildum glerjum) 

38100000-6 Siglingatæki og tæki til veðurfræðirannsókna 

38110000-9 Leiðsögutæki 

38120000-2 Tæki til veðurfræðirannsókna 

38200000-7 Jarðfræðileg tæki og tæki til jarðeðlisfræðilegra rannsókna 

38210000-0 Jarðfræðilegir áttavitar 

38220000-3 Jarðfræðileg leitartæki 

38230000-6 Rafsegulknúin tæki til jarðeðlisfræðilegra rannsókna 

38240000-9 Tæki til jarðeðlisfræðilegra rannsókna þyngdarafls 

38250000-2 Jarðeðlisfræðileg mælitæki til hrifskautunarmælinga 

38260000-5 Segulmælatæki til jarðeðlisfræðilegra rannsókna 

38270000-8 Jafnstraumsviðnám tækja til jarðeðlisfræðilegra rannsókna 

38280000-1 Þyngdaraflsmælar 

38290000-4 Tæki og búnaður til landmælinga, vatna- og sjómælinga, haffræðirannsókna og 
vatnafræðirannsókna 

38300000-8 Mælitæki 

38310000-1 Nákvæmnisvogir 

38320000-4 Teikniborð 

38330000-7 Áhöld til lengdarmælinga 

38340000-0 Tæki til magnmælinga 

 

38400000-9 Tæki til að hafa eftirlit með eðlisfræðilegum eiginleikum 
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Sameinuð tollanafnaskrá 
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38410000-2 Skömmtunartæki 

38420000-5 Tæki til að mæla flæði, hæð og þrýsting vökva og lofttegunda 

38430000-8 Skynjunartæki og greiningarbúnaður 

38500000-0 Eftirlits- og prófunartæki 

38510000-3 Smásjár 

38520000-6 Skannar 

38530000-9 Ljósbeygjutæki 

38540000-2 Vélar og tæki til prófunar og mælinga 

38550000-5 Mælar 

38560000-8 Framleiðsluteljarar 

38570000-1 Tæki og búnaður til stillingar og stjórnunar 

38580000-4 Búnaður sem byggist á geislun og er ekki til lækninga 

38600000-1 Sjóntæki 

38620000-7 Ljósskautandi efni 

38630000-0 Stjörnufræðilegur tækjabúnaður og sjóntæki 

38640000-3 Vökvakristalsbúnaður 

38650000-6 Ljósmyndabúnaður 

38800000-3 Stjórnbúnaður fyrir iðnaðarferli og fjarstýritæki 

38810000-6 Stjórnbúnaður fyrir iðnaðarferli 

38820000-9 Fjarstýritæki 

38900000-4 Ýmis mats- eða prófunartæki 

38910000-7 Vöktunar- og prófunarbúnaður hreinlætis 

38920000-0 Fræ- og fóðurbúnaður 

38930000-3 Rakamælitæki 

38940000-6 Kjarnorkumælitæki 

38950000-9 Kjarnsýrumögnun (PCR) 

38960000-2 Íkveikjulæsing áfengis 

38970000-5 Rannsókna-, prófana- og vísindatæknihermir 

 

42920000-1 Vélbúnaður til hreinsunar á flöskum, til pökkunar og vigtunar og úðatæki 

18000000-9 Fatnaður, skófatnaður, farangursbúnaður og fylgihlutir 

18500000-4 Skartgripir, úr og skyldir munir 

18520000-0 Úrsmíði til persónulegra nota 

19000000-6 Leður og textílefni, plast- og gúmmíefni 

19100000-7 Leður 

19160000-5 Úrólar 

34900000-6 Ýmiss konar flutningatæki og varahlutir 
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34910000-9 Hestakerrur eða kerrur dregnar af handafli og önnur óvélknúin farartæki, farangursvagnar og ýmiss 
konar varahlutir 
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38700000-2 Tímaritar o.þ.h., stöðumælar 

38710000-5 Tímamælar 

38720000-8 Stimpilklukkur 

38730000-1 Stöðumælar 

38740000-4 Tímastillar 

38750000-7 Tímarofar 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

 

39200000-4 Húsbúnaður 

37000000-8 Hljóðfæri, íþróttavörur, leikir, leikföng, handverk, listvörur og fylgihlutir 

37300000-1 Hljóðfæri og hlutar til þeirra 

37310000-4 Hljóðfæri 
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37320000-7 Hlutar og fylgihlutir til hljóðfæra 

35000000-4 Öryggis-, slökkvi-, lögreglu- og varnarmálabúnaður 

35300000-7 Vopn, skotfæri og hlutar sem tengjast þeim 

35310000-0 Ýmiss konar vopn 

35320000-3 Skotvopn 

35330000-6 Skotfæri 

35340000-9 Hlutar til skotvopna og skotfæra 

35600000-0 Loftför, flugskeyti og geimför til hernaðar 

35620000-6 Flugskeyti 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 
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39500000-7 Textílvörur 

31500000-1 Ljósabúnaður og raflampar 

31510000-4 Rafmagnsglólampar 

31520000-7 Lampar og ljósabúnaður 

31530000-0 Hlutar til lampa og ljósabúnaðar 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

39100000-3 Húsgögn 

39110000-6 Sæti, stólar og tilheyrandi hlutar 

39120000-9 Borð, skápar, skrifborð og bókaskápar 

39130000-2 Skrifstofuhúsgögn 

39140000-5 Húsgögn fyrir heimili 

39150000-8 Ýmis húsgögn og búnaður 

39160000-1 Húsgögn fyrir skóla 
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39170000-4 Verslunarhúsgögn 
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Sameinuð tollanafnaskrá 
(SAT) 

SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

SAT kafli CPV-kóði Lýsing 

39180000-7 Húsgögn fyrir rannsóknarstofur 

39200000-4 Húsbúnaður 

39290000-1 Ýmiss konar húsbúnaður 

44000000-0 Byggingargerð og -efni, aukabúnaður til bygginga (að frátöldum rafmagnsbúnaði) 

44400000-4 Ýmsar fullunnar afurðir og tengdar vörur 

 

44420000-0 Vörur notaðar til bygginga 

18000000-9 Fatnaður, skófatnaður, farangursbúnaður og fylgihlutir 

18500000-4 Skartgripir, úr og skyldir munir 

18530000-3 Gjafir og umbun 

37000000-8 Hljóðfæri, íþróttavörur, leikir, leikföng, handverk, listvörur og fylgihlutir 

37400000-2 Íþróttavörur og -búnaður 

37410000-5 Búnaður fyrir útiíþróttir 

37420000-8 Fimleikabúnaður 

37430000-1 Búnaður til hnefaleika 

37440000-4 Heilsuræktarbúnaður 

37450000-7 Íþróttabúnaður fyrir opin svæði og velli 

37460000-0 Búnaður fyrir skot- og borðleiki 

37470000-3 Búnaður fyrir golf og keiluspil 

37480000-6 Vélar eða tæki til tómstundaiðkana 

37500000-3 Leikir og leikföng, búnaður fyrir skemmtigarða 

37510000-6 Brúður 

37520000-9 Leikföng 

37530000-2 Hlutir til samkvæmisleikja, borð- eða spilastofuleiktækja 

37540000-5 Spilakassar 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

39500000-7 Textílvörur 

39520000-3 Tilbúnar textílvörur 
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43300000-6 Vélbúnaður og tæki til mannvirkjagerðar 

03000000-1 Afurðir úr landbúnaði, búskap, fiskveiðum, skógrækt og skyldar vörur 

03300000-2 Afurðir úr búskap, veiðum og fiskveiðum 

03340000-6 Eyrnamerki fyrir dýr 

18000000-9 Fatnaður, skófatnaður, farangursbúnaður og fylgihlutir 

18530000-3 Gjafir og umbun 

30190000-7 Ýmis konar skrifstofubúnaður og -vörur 

33000000-0 Lækningatæki, lyf og hreinlætisvörur 
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33700000-7 Vörur til persónulegrar umhirðu 
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Sameinuð tollanafnaskrá 
(SAT) 

SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

SAT kafli CPV-kóði Lýsing 

33710000-0 Ilmvötn, snyrtivörur og smokkar 

35000000-4 Öryggis-, slökkvi-, lögreglu- og varnarmálabúnaður 

35200000-6 Búnaður fyrir lögreglumenn 

35250000-1 Fæliefni gegn árásum hunda 

35800000-2 Einstaklings- og stuðningsbúnaður 

35810000-5 Einstaklingsbúnaður 

35820000-8 Stuðningsbúnaður 

37000000-8 Hljóðfæri, íþróttavörur, leikir, leikföng, handverk, listvörur og fylgihlutir 

37800000-6 Handverks- og listavörur 

37810000-9 Handverksvörur 

37820000-2 Vörur til listsköpunar 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

39200000-4 Húsbúnaður 

39220000-0 Búnaður fyrir eldhús, heimilistæki og vörur til veitingarekstrar 

39230000-3 Sérhæfðar vörur 

39260000-2 Afhendingarbakkar og skrifborðsbúnaður 

39270000-5 Trúarlegir munir 

39290000-1 Ýmiss konar húsbúnaður 

39330000-4 Sótthreinsunarbúnaður 

39360000-3 Þéttibúnaður 

44000000-0 Byggingargerð og -efni, aukabúnaður til bygginga (að frátöldum rafmagnsbúnaði) 

44100000-1 Byggingarefni og tilheyrandi hlutir 

44110000-4 Efni til bygginga 

44140000-3 Vörur í tengslum við byggingarefni 

44170000-2 Plötur, arkir, borðar og þynnur sem tengjast byggingarefnum 

44200000-2 Byggingarefni 

44210000-5 Burðarvirki og byggingareiningar 

44400000-4 Ýmsar fullunnar afurðir og tengdar vörur 

44420000-0 Vörur notaðar til bygginga 

44600000-6 Geymar, ker og ílát, miðstöðvarofnar og katlar 

 

44610000-9 Tankar, geymar, ílát og þrýstihylki 

22000000-0 Prentað efni og skyldar vörur 

22840000-0 Sýnishornamöppur 

37000000-8 Hljóðfæri, íþróttavörur, leikir, leikföng, handverk, listvörur og fylgihlutir 
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37800000-6 Handverks- og listavörur 
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37820000-2 Vörur til listsköpunar 

39000000-2 Húsgögn (þ.m.t. skrifstofuhúsgögn), húsbúnaður, heimilistæki (að undanskildum ljósabúnaði) og 
hreingerningavörur 

39200000-4 Húsbúnaður 

39270000-5 Trúarlegir munir 

 

39290000-1 Ýmiss konar húsbúnaður 
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V. VIÐAUKI (1) 

 

Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins (NACE) (1) 

BÁLKUR F BYGGINGARSTARFSEMI 

Deild Flokkur Grein Viðfangsefni Athugasemdir 

CPV-kóði 

45   Byggingarstarfsemi Til þessarar deildar telst: 

smíði nýrra húsa og annarra 
bygginga, endurbyggingar og 
almennar viðgerðir. 

45000000 

 45.1  Undirbúnings-
framkvæmdir á 
byggingarsvæði 

 45100000 

  45.11 Niðurrif bygginga 
og jarðvegsvinna 

Til þessarar greinar telst: 

— niðurrif bygginga og annarra 
mannvirkja, 

— hreinsun byggingarlóða, 

— jarðvegsvinna: uppgröftur, 
uppfylling, jöfnun lands og 
sléttun byggingarlóða, skurð-
gröftur, grjóthreinsun, 
sprengingar o.s.frv. 

— undirbúningur námusvæðis: 

— t.d. að fjarlægja yfir-
borðsjarðveg og önnur 
vinna og undirbúningur 
námusvæðis 

Til þessarar greinar telst einnig: 

— framræsla byggingarsvæða. 

— framræsla lands til ræktunar- 
eða skógarnytja. 

45110000 

  45.12 Tilraunaboranir og 
borun 

Til þessarar greinar telst: 

— boranir og taka borkjarna í 
tilraunaskyni í tengslum við 
byggingar, jarðeðlisfræði-
legar og jarðfræðilegar 
athuganir eða í öðrum 
tilgangi 

Til þessarar greinar telst ekki: 

— boranir borholu vegna olíu- 
eða jarðgasvinnslu, sjá 11.20. 

— boranir fyrir vatnsbrunnum, 
sjá 45.25, 

— boranir námustokka, sjá 
45.25, 

— olíu- og jarðgasleit, 
rannsóknir á sviði jarðeðlis-
fræði og jarðfræði- og 
jarðskjálftarannsóknir, sjá 
74.20. 

45120000 

 
 

(1) Ef mismunandi túlkun er á CPV og NACE gildir NACE-flokkunarkerfið. 
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Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins (NACE) (1) 

BÁLKUR F BYGGINGARSTARFSEMI 

Deild Flokkur Grein Viðfangsefni Athugasemdir 

CPV-kóði 

 45.2  Smíði húsa eða 
húshluta og önnur 
mannvirkjagerð 

 45200000 

  45.21 Húsbyggingar og 
önnur mannvirkja-
gerð 

Til þessarar greinar telst: 

— smíði hvers konar húsnæðis 
og mannvirkjagerð, 

— brúarsmíði, þ.m.t. gerð vegna 
uppbyggðra þjóðvega, tengi-
brúa, ganga og neðanjarðar-
ganga, 

— lagning leiðslu- og veitu-
kerfa, fjarskiptaleiðslna og 
raflína um langan veg 

— lagning leiðslna, fjarskipta-
leiðslna og raflína í þéttbýli, 

— tengd starfsemi í þéttbýli, 

— samsetning og uppsetning 
forsmíðaðra einingahúsa á 
byggingarlóð. 

Til þessarar greinar telst ekki: 

— þjónustustarfsemi sem 
tengist olíu- og jarðgas-
vinnslu, sjá 11.20, 

— uppsetning fullbúinna, 
forsmíðaðra einingahúsa, 
ekki að hluta úr öðru efni en 
steinsteypu, sem eru smíðuð 
úr hlutum, framleiddum í 
eigin verksmiðju, sjá 20., 26. 
og 28. deild, 

— smíðavinna, önnur en smíði 
byggingar, fyrir í tengslum 
við leikvanga, sundlaugar, 
íþróttahús, tennisvelli, golf-
velli og önnur íþrótta-
mannvirki, sjá 45.23, 

— lagnavinna, sjá 45.3, 

— frágangur bygginga, sjá 45.4, 

— starfsemi arkitekta og verk-
fræðinga, sjá 74.20, 

— verkefnastjórnun við 
byggingarframkvæmdir, sjá 
74.20. 

45210000 

Að 
undanskildum: 

-45213316 

45220000 

45231000 

45232000 

  45.22 Vinna við þök Til þessarar greinar telst: 

— uppsetning þaks, 

— þakklæðning, 

— vatnseinangrun. 

45261000 

  45.23 Gerð þjóðvega, 
vega, flugvalla og 
íþróttamannvirkja 

Til þessarar greinar telst: 

— gerð þjóðvega, gatna, vega 
og annarra aksturs- og 
gangbrauta, 

— lagning járnbrauta, 

— lagning flugbrauta, 

45212212 og 
DA03 
45230000 
að 
undanskildum: 
-45231000 
-45232000 
-45234115 
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Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins (NACE) (1) 

BÁLKUR F BYGGINGARSTARFSEMI 

Deild Flokkur Grein Viðfangsefni Athugasemdir 

CPV-kóði 

    — smíðavinna, önnur en smíði 
byggingar, í tengslum við 
leikvanga, sundlaugar, 
íþróttahús, tennisvelli, 
golfvelli og önnur 
íþróttamannvirki, 

— merkingar á vegum og 
bifreiðastæðum. 

Til þessarar greinar telst ekki: 

— bráðabirgðajarðvegsvinna, 
sjá 45.11. 

 

  45.24 Gerð 
vatnsmannvirkja 

Til þessarar greinar telst: 

— gerð: 

— vatnaleiða, hafna og 
flóðgarða, smábátahafna, 
skipastiga, o.s.frv. 

— stíflna og ræsa, 

— uppmokstur, 

— vinna undir vatnsyfirborði. 

45240000 

  45.25 Önnur 
mannvirkjagerð sem 
krefst sérhæfingar 

Til þessarar greinar telst: 

— byggingarstarfsemi sem er 
sérhæfð á einu sviði sem er 
sameiginlegt með ólíkum 
tegundum bygginga og krefst 
sérstakrar hæfni eða sérstaks 
búnaðar, 

— smíði grunna, þ.m.t. að reka 
niður burðarstólpa, 

— borun og bygging 
vatnsbrunna, borun 
námustokka, 

— uppsetning stáleininga sem 
eru ekki eigin framleiðsla, 

— að beygja stál, 

— múrhleðsla og steinlögn, 

— að setja upp og taka sundur 
vinnupalla, þ.m.t. leiga á 
slíkum pöllum, 

— uppsetning reykháfa og 
iðnaðarofna. 

Til þessarar greinar telst ekki: 

— leiga á vinnupöllum án þess 
að setja þá upp og taka í 
sundur, sjá 71.32 

45250000 

45262000 
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Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins (NACE) (1) 

BÁLKUR F BYGGINGARSTARFSEMI 

Deild Flokkur Grein Viðfangsefni Athugasemdir 

CPV-kóði 

 45.3  Lagnavinna  45300000 

  45.31 Vinna við raflagnir Til þessarar greinar telst: 

uppsetning í byggingar eða önnur 
mannvirki: 

— raflagnir og raftengi, 

— fjarskiptakerfi, 

— rafhitunarkerfi, 

— loftnet fyrir íbúðarhús, 

— brunaboðar, 

— þjófavarnarkerfi, 

— lyftur og rúllustigar, 

— eldingavarar o.s.frv. 

45213316 

45310000 

Að 
undanskildum: 

-45316000 

  45.32 Vinna við einangrun Til þessarar greinar telst: 

— uppsetning hita-, hljóð- og 
titringseinangrunar í hús og 
önnur mannvirki. 

Til þessarar greinar telst ekki: 

— lagning vatnseinangrunar, sjá 
45.22. 

45320000 

  45.33 Pípulagnir Til þessarar greinar telst: 

— uppsetning í byggingar eða 
önnur mannvirki: 

— pípulagnir og hreinlætistæki, 

— gasbúnaður, 

— búnaður og rásir fyrir 
upphitun, loftræstingu og 
kælingu eða hitajöfnun, 

— úðakerfi. 

Til þessarar greinar telst ekki: 

— lagning rafhitunarkerfa, sjá 
45.31. 

45330000 
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Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins (NACE) (1) 

BÁLKUR F BYGGINGARSTARFSEMI 

Deild Flokkur Grein Viðfangsefni Athugasemdir 

CPV-kóði 

  45.34 Önnur lagnavinna Til þessarar greinar telst: 

— uppsetning lýsingar- og 
merkjakerfa fyrir vegi, 
járnbrautir, flugvelli og 
hafnir, 

— uppsetning festinga og 
fylgihluta í byggingum og 
öðrum mannvirkjum 

45234115 

45316000 

45340000 

 45.4  Frágangur bygginga  45400000 

  45.41 Múrverk Til þessarar greinar telst: 

— múrhúðun eða pússning 
bygginga eða annarra 
mannvirkja innan- eða 
utanhúss, þ.m.t. 
múrhúðunarnet eða -grindur. 

45410000 

  45.42 Uppsetning 
innréttinga 

Til þessarar greinar telst: 

— ísetning hurða og glugga, 
dyra- og gluggakarma, 
uppsetning eldhúsinnréttinga, 
stiga, verslunarinnréttinga og 
þess háttar, úr viði eða 
öðrum efnum sem eru ekki 
framleidd á eigin verkstæði 
eða verksmiðju, 

— frágangur innanhúss, t.d. 
vinna við loft, 
veggklæðningar úr viði, 
færanlega skilveggi o.s.frv. 

Til þessarar greinar telst ekki: 

— lagning parketgólfa og 
annarra viðargólfa, sjá 45.43. 

45420000 

  45.43 Lagning gólf- og 
veggefna 

Til þessarar greinar telst: 

— lagning gólf- og veggefna í 
hús og önnur mannvirki: 

— keramikflísar, steyptar flísar 
eða skornar steinflísar fyrir 
veggi eða gólf, 

— parket og annað gólfefni úr 
viði, gólfteppi og 
línóleumgólfdúkar, 

— þ.m.t. úr gúmmí eða plasti, 

— terrassó, marmari, granít eða 
steinflögur á gólf eða veggi, 

— veggfóður. 

45430000 
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Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins (NACE) (1) 

BÁLKUR F BYGGINGARSTARFSEMI 

Deild Flokkur Grein Viðfangsefni Athugasemdir 

CPV-kóði 

  45.44 Málningarvinna og 
glerjun 

Til þessarar greinar telst: 

— málun bygginga innanhúss 
og utan 

— málun mannvirkja, 

— ísetning glers, spegla, o.þ.h. 

Til þessarar greinar telst ekki: 

— ísetning glugga, sjá 45.42, 

45440000 

  45.45 Annar frágangur 
bygginga 

Til þessarar greinar telst: 

— lagning einkasundlauga, 

— gufuhreinsun, sandblástur og 
áþekk vinna á útveggjum 
bygginga, 

— annar lokafrágangur á 
byggingum, ót. a. 

Til þessarar greinar telst ekki: 

— hreinsun á byggingum og 
öðrum mannvirkjum að 
innanverðu, sjá 74.70. 

45212212 og 
DA04 

45450000 

 45.5  Leiga á vinnuvélum 
með stjórnanda 

 45500000 

  45.50 Leiga á vinnuvélum 
með stjórnanda 

Til þessarar greinar telst ekki: 

— leiga á vinnuvélum fyrir 
byggingar og mannvirkja-
gerð, þ.m.t. niðurrif, án 
stjórnanda, sjá 71.32. 

45500000 

(1) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3037/90 frá 9. október 1990 um atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins (Stjtíð. EB L 293, 24.10.1990, 
bls. 1) eins og henni var síðast breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 761/93 (Stjtíð. EB L 83, 3.4.1993, bls. 1). 
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VI. VIÐAUKI (1) 

 

Flokkur nr. Viðfangsefni CPC-
tilvísunarnúmer (1) 

CPV-tilvísunarnúmer 

1 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta 6112, 6122, 
633, 886 

Frá 50100000-6 til 50884000-5 (nema 50310000-
1 til 50324200-4 og 50116510-9, 50190000-3, 
50229000-6, 50243000-0) og frá 51000000-9 til 
51900000-1 

2 Flutningaþjónusta á landi (2), þ.m.t. 
með brynvörðum bifreiðum, og 
hraðsendingarþjónusta, að 
frátöldum póstflutningum 

712 (að 
undanskildu 
71235), 7512, 
87304 

Frá 60100000-9 til 60183000-4 (nema 60160000-
7, 60161000-4, 60220000-6) og frá 64120000-3 til 
64121200-2 

3 Farþega- og vöruflutningar í lofti, 
að frátöldum póstflutningum 

73 (að 
undanskildu 
7321) 

Frá 60410000-5 til 60424120-3 
(nema 60411000-2, 60421000-5) og 60500000-3, 
og 
frá 60440000-4 til 60445000-9 

4 Póstflutningar í landi (2) og í lofti 71235, 7321 60160000-7, 60161000-4 
60411000-2, 60421000-5 

5 Fjarskiptaþjónusta 752 Frá 64200000-8 til 64228200-2 
72318000-7, og 
frá 72700000-7 til 72720000-3 

6 Fjármálaþjónusta: 
a) Tryggingaþjónusta 
b) Banka- og fjárfestinga-

þjónusta (3) 

úr 81, 812, 814 Frá 66100000-1 til 66720000-3 (3) 

7 Tölvur og tölvuþjónusta 84 Frá 50310000-1 til 50324200-4 
frá 72000000-5 til 72920000-5 
(nema 72318000-7 og frá 72700000-7 til 
72720000-3), 79342410-4 

8 Rannsóknar- og þróunarþjónusta (4) 85 Frá 73000000-2 til 73436000-7 
(nema 73200000-4, 73210000-7, 732200000 

9 Reikningshald, endurskoðun og 
bókhaldsþjónusta 

862 Frá 79210000-9 til 79223000-3 

10 Markaðsrannsóknir og skoðana-
kannanir 

864 Frá 79300000-7 til 79330000-6 og 
79342310-9, 79342311-6 

11 Rekstrarráðgjöf (5) og skyld 
þjónusta 

865, 866 Frá 73200000-4 til 73220000-0 
frá 79400000-8 til 79421200-3 
og 
79342000-3, 79342100-4 
79342300-6, 79342320-2 
79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 
98362000-8 

12 Arkitektaþjónusta, 
verkfræðiþjónusta og samþætt 
verkfræðiþjónusta, þjónusta borgar-
skipulags og landslagsverk-
fræðinga, vísindaleg og tæknileg 
ráðgjöf sem tengist þessum 
greinum, tækniprófanir og greining 

867 Frá 71000000-8 til 71900000-7 (nema 71550000-
8) og 79994000-8 

 
 

(1) Ef mismunandi túlkun er á CPV og CPC gildir CPC-flokkunarkerfið. 
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Flokkur nr. Viðfangsefni CPC-
tilvísunarnúmer (1) 

CPV-tilvísunarnúmer 

13 Þjónusta tengd auglýsingastarfsemi 871 Frá 79341000-6 til 79342200-5 
(nema 79342000-3 og 79342100-4 

14 Hreingerningar- og 
húsvarðaþjónusta 

874, 82201 til 
82206 

Frá 70300000-4 til 70340000-6 og 
frá 90900000-6 til 90924000-0 

15 Útgáfu- og prentunarþjónusta gegn 
gjaldi eða samkvæmt samningi 

88442 Frá 79800000-2 til 79824000-6 og 
frá 79970000-6 til 79980000-7 

16 Skólpveitur, sorpförgun, 
hreinsunardeildir og skyld starfsemi 

94 Frá 90400000-1 til 90743200-9 (nema 90712200-
3), 
frá 90910000-9 til 90920000-2 og 
50190000-3, 50229000-6 
50243000-0 

(1) CPC flokkunarkerfið (bráðabirgðaútgáfa), notað til að skilgreina gildissvið tilskipunar 92/50/EBE. 
(2) Að frátöldum flutningum með járnbrautum sem falla undir 18. flokk. 
(3) Að frátalinni fjármálaþjónustu í tengslum við útgáfu, sölu, kaup eða framsal verðbréfa eða annarra fjármálagerninga og þjónustu 

seðlabanka. Einnig er undanskilin þjónusta, óháð því hvernig fjármálum er háttað, sem felur í sér kaup eða leigu lands, bygginga eða 
annarra fasteigna eða rétt til þeirra; fjármálaþjónusta sem er veitt samtímis, fyrir eða eftir gerð samnings um kaup eða leigu, í hvaða formi 
sem er, skal þó falla undir gildissvið þessarar tilskipunar. 

(4) Að frátalinni annarri rannsóknar- og þróunarþjónustu en þeirri sem er eingöngu til hagsbóta fyrir samningsyfirvöld í þeirra eigin starfsemi, 
að því tilskildu að þjónustan, sem er veitt, sé að öllu leyti launuð af samningsyfirvaldinu og/eða samningseiningunni. 

(5) Að frátalinni þjónustu vegna gerðardómsmeðferðar og sáttaumleitana. 
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VII. VIÐAUKI (1) 

Flokkur nr. Viðfangsefni CPC-
tilvísunarnúmer (1) 

CPV-tilvísunarnúmer 

17 Hótel- og veitingaþjónusta 64 Frá 55100000-1 til 55524000-9 og frá 98340000-8 
til 98341100-6 

18 Járnbrautarflutningar 711 Frá 60200000-0 til 60220000-6 

19 Flutningar á sjó og vatnaleiðum 72 Frá 60600000-4 til 60653000-0 og frá 63727000-1 
til 63727200-3 

20 Þjónusta tengd flutningum 74 Frá 63000000-9 til 63734000-3 

(nema 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 og 
frá 63727000-1 til 63727200-3) og 

98361000 -1 

21 Lögfræðiþjónusta 861 Frá 79100000-5 til 79140000-7 

22 Vinnumiðlun og 
ráðningarþjónusta (2) 

872 Frá 79600000-0 til 79635000-4 

(nema 796110000, 79632000-3, 796330000) og 
frá 98500000-8 til 98514000-9 

23 Rannsóknir og öryggisþjónusta, að 
frátöldum brynvörðum bifreiðum 

873 (að 
undanskildu 
87304) 

Frá 79700000-1 til 79723000-8 

24 Menntun og starfsmenntun 92 Frá 80100000-5 til 80660000-8 (nema 80533000-
9, 80533100-0, 80533200-1 

25 Heilbrigðisþjónusta og 
félagsþjónusta 

93 79611000-0 og frá 85000000-9 til 85323000-9 
(nema 85321000-5 og 85322000-2 

26 Þjónusta tengd tómstundastarfi, 
menningariðju og íþróttastarfi (3) 

96 Frá 79995000-5 til 79995200-7 og frá 92000000-1 
til 92700000-8 

(nema 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6 

27 Önnur þjónusta   

(1) CPC flokkunarkerfið (bráðabirgðaútgáfa), notað til að skilgreina gildissvið tilskipunar 92/50/EBE. 
(2) Að frátöldum ráðningarsamningum. 
(3) Að frátöldum samningum um kaup, þróun, framleiðslu eða samframleiðslu á dagskrárefni af hálfu útvarpsrekenda og samningum um 

útsendingartíma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) Ef mismunandi túlkun er á CPV og CPC gildir CPC-flokkunarkerfið. 


