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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 2214/96

frá 20. nóvember 1996

um samræmdar vísitölur neysluverðs: afhending og dreifing á undirvísitölum í samræmdri
vísitölu neysluverðs(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 2494/95 frá
23. október 1995 um samræmdar vísitölur neysluverðs (1),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Samkvæmt b-lið 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 2494/95 ber
hverju aðildarríki að gefa út samræmda vísitölu neysluverðs (SVN)
frá vísitölunni fyrir janúar 1997 að telja.

Í 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 2494/95 er tilskilið að aðildarríkin
annist úrvinnslu gagna sem safnað er svo unnt sé að vinna
samræmda vísitölu neysluverðs sem nær til liðanna í COICOP
(flokkun einkaneyslu eftir tilgangi). Þessa liði þarf að aðlaga.

Í 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 2494/95 er tilskilið að
framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna, HEB) gefi
út samræmda vísitölu neysluverðs og samsvarandi undirvísitölur.
Þessar undirvísitölur þarf að tilgreina.

Framkvæmdarráðstafanir eru nauðsynlegar til að tryggja
samanburðarhæfni samræmdra vísitalna neysluverðs í samræmi
við 3. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 2494/95.

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í
samræmi við álit hagskýrsluáætlunarnefndarinnar sem komið var
á fót með ákvörðun ráðsins 89/382/EBE, KBE (2).

Samráð var haft við Peningamálastofnun Evrópu í samræmi við
3. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 2494/95 og var álit hennar
jákvætt.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Markmið

Markmiðið með þessari reglugerð er að ákveða undirvísitölur í
samræmdri vísitölu neysluverðs (SVN) sem aðildarríkjunum ber
að gefa út í hverjum mánuði og afhenda framkvæmdastjórninni
(HEB), en hún sér um dreifingu hennar.

2. gr.

Skilgreiningar

Í þessari reglugerð merkir ,,undirvísitala í samræmdri vísitölu
neysluverðs� verðvísitölu fyrir einhvern útgjaldaliðanna sem eru
taldir upp í I. viðauka og lýst er í II. viðauka við þessa reglugerð.
Þeir eru byggðir á flokkunarkerfinu COICOP/SVN (flokkun
einkaneyslu eftir tilgangi, aðlöguð í samræmi við útreikning á
samræmdum vísitölum neysluverðs) (3). ,,Dreifing� merkir
birtingu gagna í hvers kyns formi.

3. gr.

Gerð og afhending undirvísitalna

Aðildarríkin skulu í hverjum mánuði gefa út allar undirvísitölur
(I. viðauki) sem hafa meira vægi en sem nemur einum þúsundasta
hluta samanlagðra útgjalda sem samræmd vísitala neysluverðs
tekur til (4) og afhenda þær framkvæmdastjórninni (HEB). Ásamt
vísitölunni fyrir janúar 1997 skulu aðildarríkin einnig afhenda
framkvæmdastjórninni (HEB) samsvarandi upplýsingar um vægi
og eftir það í hvert sinn sem vægishlutföllum er breytt.

4. gr.

Dreifing undirvísitalna

Framkvæmdastjórnin (HEB) skal dreifa undirvísitölum í
samræmdum vísitölum neysluverðs fyrir liðina sem taldir eru
upp í I.  viðauka við þessa reglugerð miðað við
grundvallarvísitöluna fyrir 1996 = 100.

____________________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 296, 21.11.1996, bls. 8, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 13/1999 frá 29. janúar 1999
um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá
þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 257, 27. 10. 1995, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 181, 28. 6. 1989, bls. 47.

____________________

(3) I. viðauki við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1749/96 frá
9. september 1996 um fyrstu ráðstafanir til framkvæmdar reglugerð ráðsins
(EB) nr. 2494/95 um samræmdar vísitölur neysluverðs (Stjtíð. EB
nr. L 229, 10. 9. 1996, bls. 3).

(4) Í samræmi við 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1749/96.
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5. gr.

Gæðastjórnun

Að beiðni framkvæmdastjórnarinnar (HEB) skulu aðildarríkin
veita henni nægilegar upplýsingar um röðun vöru og þjónustu í
útgjaldaliðina í I. og II. viðauka til að unnt sé að meta hvort farið
er að ákvæðum þessarar reglugerðar.

6. gr.

Gildistaka

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

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

Gjört í Brussel 20. nóvember 1996.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Yves-Thibault DE SILGUY

framkvæmdastjóri.

______
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I. VIÐAUKI

UNDIRVÍSITÖLUR Í SAMRÆMDRI VÍSITÖLU NEYSLUVERÐS

01. MATVÆLI OG ÓÁFENGIR DRYKKIR

01.1 Matvæli
01.1.1 Brauð og kornvörur
01.1.2 Kjöt
01.1.3 Fiskur
01.1.4 Mjólk, ostur og egg
01.1.5 Olíur og feiti
01.1.6 Ávextir
01.1.7 Grænmeti, þar með taldar kartöflur og önnur hnýði
01.1.8 Sykur, sulta, hunang, síróp, súkkulaði og sælgæti
01.1.9 Matvæli ót.a.

01.2 Óáfengir drykkir
01.2.1 Kaffi, te og kakó
01.2.2 Ölkelduvatn, gosdrykkir og safar

02. ÁFENGIR DRYKKIR OG TÓBAK

02.1 Áfengir drykkir
02.1.1 Brennd vín
02.1.2 Léttvín
02.1.3 Öl

02.2 Tóbak

03. FATNAÐUR OG SKÓFATNAÐUR

03.1 Fatnaður
03.1.1 Efni í fatnað
03.1.2 Flíkur
03.1.3 Annar fatnaður og fylgihlutir með fatnaði
03.1.4 Þurrhreinsun, viðgerðir og leiga á fatnaði

03.2 Skófatnaður, þar með taldar viðgerðir

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

04.1 Raunhúsaleiga

04.3 Venjulegt viðhald og viðgerðir á húsnæði
04.3.1 Vörur til venjulegs viðhalds og viðgerða á húsnæði
04.3.2 Þjónusta vegna venjulegs viðhalds og viðgerða á húsnæði

04.4A Önnur þjónusta tengd húsnæði

04.5 Rafmagn, gas og annað eldsneyti
04.5.1 Rafmagn
04.5.2 Gas
04.5.3 Fljótandi eldsneyti
04.5.4 Fast eldsneyti
04.5.5 Heitt vatn, gufa og ís
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05. HÚSBÚNAÐUR, HEIMILISTÆKI OG REGLUBUNDIÐ VIÐHALD HÚSNÆÐIS

05.1 Húsgögn, húsbúnaður og skrautmunir, teppi og önnur gólfklæðning og viðgerðir
05.1.1 Húsgögn og húsbúnaður
05.1.2 Teppi og önnur gólfklæðning
05.1.3 Viðgerðir á húsgögnum, húsbúnaði og gólfklæðningu

05.2 Textílvörur til heimilisnota

05.3 Hitunar- og eldunartæki, kæliskápar, þvottavélar og ámóta stærri heimilistæki, þar
með taldir tengihlutir og viðgerðir

05.3.1/2 Stærri heimilistæki, rafknúin og órafknúin, og minni rafknúin heimilistæki
05.3.3 Viðgerðir á heimilistækjum

05.4 Glervörur, borðbúnaður og búsáhöld

05.5 Verkfæri og búnaður fyrir hús og garð

05.6 Vörur og þjónusta vegna reglubundins viðhalds á heimilinu
05.6.1 Vörur til heimilishalds sem eru ekki varanlegar
05.6.2 Heimilisaðstoð og önnur þjónusta fyrir heimili

06.A HEILSUGÆSLA: Lyf og lyfjavörur og meðferðartæki og -búnaður - neytandi greiðir
án þess að um endurgreiðslur sé að ræða

07. SAMGÖNGUR

07.1 Kaup á ökutækjum
07.1.1 Nýjar og notaðar bifreiðar
07.1.2/3 Bifhjól og reiðhjól

07.2 Rekstur einkasamgöngutækja
07.2.1 Varahlutir og fylgihlutir
07.2.2 Eldsneyti og smurefni
07.2.3 Viðhald og viðgerðir
07.2.4A Önnur þjónusta tengd einkasamgöngutækjum

07.3 Samgönguþjónusta
07.3.1A Farþegaflutningar með járnbrautum
07.3.2A Farþegaflutningar á vegum
07.3.3A Farþegaflutningar í lofti
07.3.4A Farþegaflutningar á sjó og skipgengum vatnaleiðum
07.3.5A Önnur aðkeypt samgönguþjónusta
07.3.6A Samsettir miðar

08. FJARSKIPTI

08.1 Fjarskipti
08.1.1 Póstþjónusta
08.1.2/3 Síma- og bréfasímabúnaður og -þjónusta

09. TÓMSTUNDIR OG MENNING

09.1 Búnaður og fylgihlutir, þar með taldar viðgerðir
09.1.1 Búnaður til viðtöku, upptöku og flutnings á hljóði og myndum
09.1.2 Ljósmynda- og kvikmyndabúnaður og sjóntæki
09.1.3 Gagnavinnslubúnaður
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09.1.4 Aðrar stærri varanlegar vörur til tómstundaiðkunar og menningarstarfs
09.1.5 Spil, leikföng og tómstundabúnaður, íþróttavörur, viðlegubúnaður og útivistarbúnaður
09.1.6 Upptökumiðlar fyrir myndir og hljóð
09.1.7 Garðyrkja
09.1.8 Gæludýr
09.1.9 Viðgerðir á búnaði og fylgihlutum til tómstundaiðkunar og menningarstarfs

09.2A Þjónusta í tengslum við tómstundaiðkun og menningarstarf

09.3 Dagblöð, bækur og ritföng

09.4 Pakkaferðir

10.A MENNTUN - neytendur greiða að jafnaði í aðildarríkjunum

11. GISTIHÚS, KAFFIHÚS OG VEITINGAHÚS

11.1 Matsala
11.1.1 Veitingahús og kaffihús
11.1.2 Mötuneyti

11.2 Gistiþjónusta

12. ÝMSAR VÖRUR OG ÞJÓNUSTA

12.1 Persónuleg þjónusta
12.1.1 Hárgreiðslustofur og snyrtistofur
12.1.2 æki og vörur fyrir persónulega þjónustu

12.2 Persónulegir munir, ót.a.

12.4A Tryggingar
12.4.2A Tryggingar vegna húsnæðis - innbústryggingar
12.4.4A Tryggingar tengdar samgöngum - bifreiðatryggingar

12.5A Bankaþjónusta ót.a.

12.6A Önnur þjónusta ót.a.
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II. VIÐAUKI

LÝSING Á UNDIRVÍSITÖLUM Í SAMRÆMDRI VÍSITÖLU NEYSLUVERÐS:
SUNDURLIÐUN Í DEILDIR (tveggja stafa tölur), FLOKKA (þriggja stafa tölur) og

GREINAR (¹) (fjögurra stafa tölur) (²)

01. MATVÆLI OG ÓÁFENGIR DRYKKIR

01.1 Matvæli

Til þessa liðar teljast vörur sem venjulega eru keyptar til heimilisneyslu. Því eru ekki taldar með
vörur sem venjulega eru seldar til neyslu á staðnum, t.d. samlokur, pylsur, ís o.s.frv. (11.1.1).
Enn fremur er undanskilinn tilbúinn matur sem kaupendur taka með sér og tilbúnir réttir og
matsölumatur, þótt hann sé afhentur á heimili viðskiptavinarins (11.1.1). Vörur sem eru seldar
gagngert sem gæludýrafóður heyra undir lið 09.1.8.

01.1.1 Brauð og kornvörur (ND)

� Hvers kyns hrísgrjón, þar með talin hrísgrjón sem eru tilreidd með kjöti, fiski, skelfiski
eða grænmeti.

� Maís, hveiti, bygg, hafrar, rúgur og annað kornmeti sem grjón eða mjöl (fínmalað og
grófmalað).

� Brauð og aðrar brauðvörur, t.d. hrökkbrauð, tvíbökur, ristað brauð, kex og smákökur,
piparkökur, kexþynnur, vöfflur, skonsur og tebollur.

� Sætabrauð og brauðvörur á borð við kökur, tertur, bökur og flatbökur.

� Hvers kyns pastavörur, þar með taldar pastavörur með fyllingu úr kjöti, fiski, skelfiski,
osti eða grænmeti.

� Aðrar vörur, t.d. malt, maltmjöl, maltkjarni, kartöflusterkja, tapíókamjöl, sagógrjón,
önnur sterkja, unnar kornvörur (kornflex, hafragrjón o.s.frv.) og jafnblandaður barnamatur,
megrunarfæði og matargerðarefni sem eru unnin úr mjöli, sterkju eða maltkjarna.

Meðtalið: Kúskús og ámóta mjölríkar vörur sem eru tilreiddar með kjöti, fiski, skelfiski eða
grænmeti; blöndur og deig til brauðgerðar.

Undanskilið: Kjötbökur (01.1.2); fiskibökur (01.1.3); sykurmaís (01.1.7); jafnblandaður
barnamatur, megrunarfæði og matargerðarefni sem innihalda minnst 50% kakó (01.1.8).

01.1.2 Kjöt (ND)

� Nýtt, kælt og fryst kjöt af:

� nautgripum, kindum, geitum og svínum,

� alifuglum, einnig innmatur úr alifuglum til manneldis,

����������

(¹) Flestar greinar taka annaðhvort til vöru eða þjónustu. Greinar sem taka til vöru eru merktar (ND), (SD) eða (D) og gefur
merkingin til kynna hvort neysluvaran er ekki varanleg (,,non-durable�), hálfvaranleg (,,semi-durable�) eða varanleg
(,,durable�) eftir því sem við á. Merkingin (S) er notuð við greinar sem taka til þjónustu (,,service�). Sumar greinar taka bæði
til vöru og þjónustu þar eð erfitt er að sundurliða þær í vörur annars vegar og þjónustu hins vegar. Slíkar greinar eru yfirleitt
merktar með (S) þar eð þjónustuþátturinn telst ríkjandi. (E) stendur fyrir orku (,,energy�) og (SEA) fyrir árstíðabundnar vörur
(,,seasonal products�).

(²) Byggt á lokadrögum COICOP-flokkunarkerfisins eins og þau voru samþykkt á sameiginlegum fundi Efnahagsstofnunar
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu (UN-ECE), Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) og Hagstofu
Efnahagsbandalaganna um þjóðhagsreikninga, sem haldinn var í Genf 30. apríl til 3. maí 1996.
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� hérum, kanínum og villibráð (dádýrum, villisvínum, fasönum, skógarhænsnum
o.s.frv.),

� hrossum, múldýrum, ösnum, úlföldum og þess háttar,

� Nýr, kældur og frystur innmatur úr dýrum til manneldis.

� Þurrkað, saltað og reykt kjöt og innmatur úr dýrum til manneldis (pylsur, spægipylsa,
flesk, skinka, kæfa o.s.frv.).

� Annað kjöt, varið skemmdum eða unnið, og kjötafurðir (niðursoðið kjöt, kjötkraftur,
kjötsafi, kjötbökur o.s.frv.).

Meðtalið: Kjöt og innmatur úr sjávarspendýrum til manneldis (selum, rostungum, hvölum o.s.frv.

Undanskilið: Mjölríkar vörur sem innihalda kjöt (01.1.1); froskar, sniglar og sæsniglar (01.1.3);
súpur sem innihalda kjöt (01.1.9); hreinsuð svínafeiti og önnur dýrafita til manneldis (01.1.5).

01.1.3 Fiskur (ND) (SEA)

� Nýr, kældur og frystur fiskur.

� Nýr, kældur og frystur skelfiskur (krabbadýr, þar með taldir landkrabbar, lindýr og
annar skelfiskur, sniglar og sæsniglar, froskar).

� Þurrkaður, reyktur og saltaður fiskur og skelfiskur.

� Annar fiskur og skelfiskur, varinn skemmdum eða unninn, og fisk- og skelfisksafurðir
(niðursoðinn fiskur og skelfiskur, styrjuhrogn og önnur hrogn, fiskibökur o.s.frv.).

Undanskilið: Mjölríkar vörur sem innihalda fisk (01.1.1); fiskisúpur (01.1.9).

01.1.4 Mjólk, ostur og egg (ND)

� Fersk, gerilsneydd og dauðhreinsuð nýmjólk og fitulítil mjólk.

� Mjólk varin skemmdum (þykkt eða niðurseydd mjólk, mjólkurduft).

� Jógúrt, rjómi, eftirréttir úr mjólk, mjólkurdrykkir og aðrar ámóta mjólkurafurðir.

� Ostur og ystingur.

� Alifuglaegg, eggjaduft og aðrar eggafurðir sem eru unnar úr eggjum eingöngu.

Meðtalið: Mjólk, rjómi og jógúrt með viðbættum sykri, kakói, ávöxtum eða bragðefnum.

01.1.5 Olíur og feiti (ND)

� Smjör.

� Smjörlíki og önnur jurtafeiti, þar með talið hnetusmjör.

� Olíur til manneldis (ólífuolía, maísolía, sólblómaolía, baðmullarfræjaolía, sojaolía,
jarðhnetuolía o.s.frv.).

� Dýrafita til manneldis (hreinsuð svínafeiti o.s.frv.).

Undanskilið: Þorskalýsi og lúðulýsi (06.A).
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01.1.6 Ávextir (ND) (SEA)

� Nýir og kældir ávextir.

� Þurrkaðir ávextir, ávaxtahýði, ávaxtakjarnar, hnetur og fræ til manneldis.

� Ávextir, frystir eða varðir skemmdum með öðrum hætti, og ávaxtaafurðir, þar með talinn
jafnblandaður barnamatur, megrunarfæði og matargerðarefni sem eru unnin úr ávöxtum
eingöngu.

Undanskilið: Grænmeti sem er ræktað ávaxtanna vegna, t.d. tómatar, gúrkur og eggaldin (01.1.7);
sulta, marmelaði, grautur, hlaup, ávaxtamauk (01.1.8); plöntuhlutar sem eru varðir skemmdum í
sykurlegi (01.1.8); ávaxtasafi (01.2.2); þykkni og sykurblöndur úr ávöxtum til matargerðar
(01.1.9) eða til drykkjargerðar (01.2.2).

01.1.7 Grænmeti, þar með taldar kartöflur og önnur hnýði (ND) (SEA)

� Nýtt og kælt grænmeti.

� Fryst grænmeti.

� Þurrkað grænmeti.

� Annað grænmeti, varið skemmdum eða unnið, og grænmetisafurðir, þar með talinn
jafnblandaður barnamatur, megrunarfæði og matargerðarefni sem unnin eru úr grænmeti
eingöngu.

� Nýjar og kældar kartöflur og önnur hnýði (maníókarót, örvarrót, kassava, sætuhnúður
og aðrar sterkjuríkar rætur).

� Afurðir úr hnýðisgrænmeti (mjöl (fínmalað og grófmalað), flögur, mauk, franskar kartöflur
og kartöfluflögur), þar með taldar frystar afurðir, t.d. franskar kartöflur.

Meðtalið: Sykurmaís, strandsveipur og annar fjörugróður til manneldis, kryddjurtir (steinselja,
rósmarín, blóðberg (tímían) o.s.frv.); ætisveppir.

Undanskilið: Kartöflusterkja, tapíókamjöl, sagógrjón og önnur sterkja (01.1.1); súpur, seyði og
kraftur (01.1.9); hvítlaukur, engifer, allrahanda og annað krydd og bragðbætiefni (01.1.9);
grænmetissafi (01.2.2).

01.1.8 Sykur, sulta, hunang, síróp, súkkulaði og sælgæti (ND)

� Reyr- og rófusykur, óhreinsaður og hreinsaður, sem flórsykur, strásykur eða molasykur.

� Sulta, marmelaði, grautur, hlaup, náttúrlegt og tilbúið ávaxtamauk, hunang, síróp og
melassi, þar með taldir plöntuhlutar sem eru varðir skemmdum í sykurlegi.

� Súkkulaði í stöngum og plötum, tyggigúm, brjóstsykur, karamellur, töflur og annað
sælgæti.

� Eftirréttablöndur, jafnblandaður barnamatur, megrunarfæði og matargerðarefni sem
innihalda minnst 50 % kakó.

� Ís til manneldis og rjómaís.

Meðtalið: Gervisykur.

Undanskilið: Kakó og súkkulaðiduft (01.2.1); sykurblöndur til drykkjargerðar (01.2.2).
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01.1.9 Matvæli ót.a. (ND)

� Salt, krydd, sósur, bragðbætiefni (sinnep, olíusósa, tómatsósa, sojasósa o.s.frv.), edik,
lyftiduft, bökunarger, eftirréttablöndur, súpur, seyði, kraftur, þykkni og sykurblöndur
úr ávöxtum til matargerðar o.s.frv.

Meðtalið: Hvítlaukur, engifer, allrahanda; jafnblandaður barnamatur, megrunarfæði og
matargerðarefni önnur en þau sem eru unnin úr mjöli (fínmöluðu og grófmöluðu), sterkju eða
maltkjarna (01.1.1) eða ávöxtum eingöngu (01.1.6) eða grænmeti (01.1.7) eða innihalda minnst
50 % kakó (01.1.8)

Undanskilið: Kryddjurtir (01.1.7); eftirréttablöndur sem innihalda minnst 50 % kakó (01.1.8).

01.2 Óáfengir drykkir

Óáfengir drykkir sem eru afgreiddir til neyslu á staðnum, að meðtöldum drykkjum úr sjálfsölum,
falla undir liði 11.1.1 og 11.1.2.

01.2.1 Kaffi, te og kakó (ND)

� Kaffi, einnig kaffínlaust, brennt og malað, að meðtöldu skyndikaffi, kaffikjarna, kaffikrafti
og kaffilíki.

� Te, ,,maté� og aðrar plöntur sem notaðar eru í seyði

� Kakó, einnig sætt, og súkkulaðiduft.

Meðtalið: Blöndur í drykki sem innihalda kakó, mjólk, malt o.s.frv.; kaffi- og telíki; kjarni og
kraftur úr kaffi og tei.

01.2.2 Ölkelduvatn, gosdrykkir og safar (ND)

� Ölkelduvatn.

� Gosdrykkir, t.d. sótavatn, límonaði og kóladrykkir.

� Safi úr ávöxtum og grænmeti.

� Sykurblöndur og þykkni til drykkjargerðar.

Undanskilið: Óáfengur kjarni úr brenndum vínum, líkjörum o.s.frv. (02.1.1); óáfengt vín, eplavín
o.s.frv. (02.1.2) og óáfengt öl (02.1.3).

02. ÁFENGIR DRYKKIR OG TÓBAK

02.1 Áfengir drykkir

Áfengir drykkir sem eru afgreiddir til neyslu á staðnum, að meðtöldum drykkjum úr sjálfsölum,
falla undir liði 11.1.1 og 11.1.2.

02.1.1 Brennd vín (ND)

� Brennd vín og líkjörar.

Meðtalið: Mjöður; lystaukar sem eru ekki unnir úr vínum; óáfengur kjarni úr brenndum vínum og
líkjörum o.s.frv.
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02.1.2 Léttvín (ND)

� Vín úr þrúgum eða öðrum ávöxtum, að meðtöldu eplavíni og peruvíni.

� Lystaukar úr víni, styrkt vín, kampavín og annað freyðivín, hrísgrjónavín (sake) og þess
háttar.

Meðtalið: Óáfengt vín og eplavín o.s.frv.

02.1.3 Öl (ND)

� Allar öltegundir, þ.e. bæði ljós og dökkur bjór.

Meðtalið: Lítt áfengt og óáfengt öl.

02.2 Tóbak (ND)

� Vindlingar og vindlingapappír.

� Vindlar, píputóbak, munntóbak og neftóbak.

Meðtalið: Tóbak sem keypt er á kaffihúsum, krám, veitingastöðum, bensínstöðvum o.s.frv.

Undanskilið: Aðrar reykingavörur (12.2).

03. FATNAÐUR OG SKÓFATNAÐUR

03.1 Fatnaður

03.1.1 Efni í fatnað (SD)

� Efni úr náttúrulegum trefjum, tilbúnum trefjum og blöndum úr náttúrulegum trefjum og
tilbúnum trefjum.

Undanskilið: Áklæði (05.2).

03.1.2 Flíkur (SD)

� Flíkur fyrir karla, konur, börn (3 til 13 ára) og ungbörn (0 til 2 ára), hvort sem er tilbúin
eða saumuð eftir máli, úr hvers kyns efni (þar á meðal leðri, loðskinni, plasti og gúmi), til
daglegrar notkunar, við íþróttir eða störf:

� Herðaslár, yfirhafnir, regnfrakkar, anorakkar, úlpur, mittisjakkar o.s.frv.

� Jakkar, buxur, vesti, kjólar, pils, dragtir, jakkaföt o.s.frv.

� Skyrtur, blússur, peysur, jakkapeysur o.s.frv.

� Stuttermabolir, nærbolir, nærbuxur, sokkar, háir kvensokkar, sokkabuxur,
brjóstahaldarar, mjaðmabelti, lífstykki.

� Náttföt, náttkjólar, sloppar, baðsloppar og sundföt.

� Barnaföt að meðtöldum taubleium og ungbarnaskóm úr dúk.

Undanskilið: Heilsusokkar, t.d. teygjusokkar (06.A); bleiur úr pappír og baðmullarvatti (12.1.2).
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03.1.3 Annar fatnaður og fylgihlutir með fatnaði (SD)

� Hálsbindi, vasaklútar, treflar, slæður, hanskar, vettlingar, handskjól, belti, axlabönd,
svuntur, vinnusloppar, smekkir, ermahlífar, hattar, kaskeiti, húfur, alpahúfur, hjálmar.

� Tvinni, ullarband og fylgihlutir til fatagerðar, t.d. sylgjur, hnappar, smelluhnappar,
rennilásar, borðar, reimar, leggingar o.s.frv.

Undanskilið: Hanskar og aðrir hlutir úr gúmi (05.6.1); títuprjónar, saumnálar og prjónar (05.6.1);
höfuðhlífar til íþróttaiðkunar (t.d. í ísknattleik, amerískum fótbolta, hafnabolta, krikket,
hjólreiðum, hnefaleikum o.s.frv.) (09.1.5); aðrar hlífar til nota í íþróttum, t.d. björgunarvesti,
hnefaleikahanskar, legghlífar og aðrar hlífar, hlífðargleraugu, belti o.s.frv. (09.1.5);
pappírsvasaklútar (12.1.2); úr, skartgripir, ermahnappar, bindisnælur (12.2); göngustafir, regnhlífar,
blævængir, lyklakippur (12.2).

03.1.4 Þurrhreinsun, viðgerðir og leiga á fatnaði (S)

� Þurrhreinsun, þvottur og litun.

� Stoppun, bæting, viðgerðir og breytingar á flíkum.

� Fataleiga.

Undanskilið: Leiga á heimilislíni (5.6.2).

03.2 Skófatnaður, þar með taldar viðgerðir (SD)

� Allur skófatnaður fyrir karla, konur, börn (3 til 13 ára) og ungbörn (0 til 2 ára), þar með
talinn íþróttaskófatnaður sem hentar til daglegra nota eða við tómstundaiðkun (skór
fyrir skokk, víðavangshlaup, tennis, körfubolta, siglingar o.s.frv.).

� Hlutar skófatnaðar (hælar, sólar o.s.frv.).

� Viðgerðir á skófatnaði, þar með talin skóhreinsiþjónusta.

� Leiga á skófatnaði, nema leiga á skófatnaði fyrir tilteknar íþróttagreinar (keiluskóm,
knattspyrnuskóm, hlaupagöddum, skíðaskóm, skófatnaði með áföstum skautum eða
hjólum o.s.frv.) (09.2).

Meðtalið: Ökklahlífar, legghlífar og ámóta vörur; fylgihlutir fyrir skófatnað, t.d. skótré og
skóþvingur.

Undanskilið: Ungbarnaskór úr dúk (03.1.2); bæklunarskófatnaður (06.A); skófatnaður fyrir
tilteknar íþróttagreinar (keiluskór, knattspyrnuskór, hlaupagaddar, skíðaskór, skófatnaður með
áföstum skautum eða hjólum o.s.frv.) (09.1.5); legghlífar, krikkethlífar og annar hlífðarbúnaður
til íþróttaiðkunar (09.1.5).

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

04.1 Raunhúsaleiga (S)

Til húsaleigu teljast yfirleitt greiðslur fyrir afnot af lóðinni sem eignin stendur á, rýminu sem
búið er í og búnaði og lögnum fyrir kyndingu, vatnsveitu, lýsingu o.s.frv.

Til húsaleigu telst einnig greiðsla fyrir afnot af bílskúr sem tengist húsnæðinu. Ekki er skilyrði að
bílskúrinn liggi að húsnæðinu, né heldur að hann sé tekinn á leigu hjá sama eiganda.
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Til húsaleigu teljast ekki greiðslur fyrir rafmagn, gas, kyndingu, vatn, heitt vatn og sorphirðu.

Innifalin er:

� raunhúsaleiga sem leigjendur eða framleigjendur greiða fyrir húsnæði sem er fast heimili
þeirra, með eða án húsgagna;

� raunhúsaleiga sem er greidd fyrir aukahúsnæði.

Meðtalið: Greiðslur fyrir afnot af húsgögnum ef um ræðir húsnæði sem er leigt með húsgögnum;
leigugreiðslur fyrir húsnæði sem fjölskyldur nýta til dvalar í leyfum (ath.: ef unnt er að kaupa
þjónustuna innan hagsvæðisins er hún þó talin með af sömu ástæðum og pakkaferðir);
leigugreiðslur fjölskyldna sem hafa herbergi í gistihúsi eða gistiheimili með matsölu sem fast
heimili.

Undanskilið: Leigugreiðslur fyrir bílskúra og bílastæði sem tengjast ekki húsnæðinu (07.2.4A);
leigugreiðslur fyrir gistingu á farfuglaheimilum og ámóta stofnunum (11.2); leigugreiðslur fyrir
gistingu á orlofssvæðum og í orlofsmiðstöðvum (11.2).

04.3 Venjulegt viðhald og viðgerðir á húsnæði

Tvennt einkennir venjulegt viðhald og viðgerðir á húsnæði: í fyrsta lagi er það starfsemi sem
eigandi eða leigjandi verður að sinna reglulega til að halda húsnæðinu í góðu ástandi; í öðru lagi
breytir það ekki notagildi húsnæðisins, stærð þess eða áætlaðri endingu.

Öll útgjöld sem leigjendur stofna til vegna efnis og þjónustu til venjulegs viðhalds og viðgerða á
húsnæði teljast til útgjalda heimila vegna einkaneyslu.

Útgjöld íbúa í eigin húsnæði vegna efnis til venjulegs viðhalds og viðgerða á húsnæði, sem íbúum
í eigin húsnæði ber að sjá um sjálfir, teljast til útgjalda heimila vegna einkaneyslu. Útgjöld íbúa í
eigin húsnæði vegna þjónustu til venjulegs viðhalds og viðgerða á húsnæði, sem jafngilda svipuðum
útgjöldum leigjenda, teljast einnig til útgjalda vegna einkaneyslu. Önnur útgjöld íbúa í eigin
húsnæði vegna þjónustu til venjulegs viðhalds og viðgerða á húsnæði teljast til aðfanga.

Kaup leigjenda eða íbúa í eigin húsnæði á efni með það fyrir augum að sinna viðhaldi eða
viðgerðum sjálfir skulu koma fram í lið 04.3.1. Ef leigjendur eða íbúar í eigin húsnæði greiða
fyrirtæki fyrir að framkvæma viðhaldið eða viðgerðirnar ber þó að færa heildarvirði þjónustunnar
í lið 04.3.2, að meðtöldum efniskostnaði.

04.3.1 Vörur til venjulegs viðhalds og viðgerða á húsnæði (ND)

� Vörur á borð við málningu og lakk, múrhúð, veggfóður, veggklæðningu úr dúk, gluggarúður,
gips, sement, kítti, veggfóðurslím. Einnig smáhlutir til pípulagna (pípur, límbönd, tengi
o.s.frv.) og gólfefni (gólffjalir, keramikflísar o.s.frv).

Undanskilið: Föst teppi og gólfdúkar (05.1.2); handverkfæri, hurðafestingar, rafmagnsdósir,
rafleiðslur og ljósaperur (05.5); sópar, ræstingaburstar og afþurrkunarkústar og hreingerningavörur
(05.6.1); vörur sem eru notaðar til verulegra viðgerða, stækkunar og breytingar á húsnæði
(fjárfesting).

04.3.2 Þjónusta vegna venjulegs viðhalds og viðgerða á húsnæði (S)

� Þjónusta pípulagningamanna, rafvirkja, trésmiða, glersmiða, málara, skreytingamanna,
bónara o.s.frv. sem ráðnir eru til venjulegs viðhalds og viðgerða á húsnæðinu. Tekur til
heildarvirðis þjónustunnar, það er bæði launakostnaðar og efniskostnaðar.

Undanskilið: Þjónusta vegna verulegra viðgerða, stækkunar og breytingar á húsnæði (fjárfesting).
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04.4A Önnur þjónusta tengd húsnæði (S) (¹)

� Sorphirða - neytendur greiða í samræmi við notkun (04.4.1A).

� Fráveituþjónusta - neytendur greiða í samræmi við notkun (04.4.2A).

� Vatnsveita - neytendur greiða í samræmi við notkun (04.4.3A).

� Önnur þjónusta tengd húsnæði ót.a (04.4.4):

� húsvarsla, garðyrkja, þrif og lýsing í stigagangi, viðhald á lyftum og sorprennum
í fjölbýlishúsum,

� snjómokstur og hreinsun skorsteina,

� götusópun.

Meðtalið: Skyld útgjöld, t.d. leiga og aflestur á mælum, föst afnotagjöld o.s.frv.

Undanskilið: Hitaveita og gufuveita (04.5.5); sótthreinsun og meindýraeyðing (05.6.2).

04.5 Rafmagn, gas og annað eldsneyti

04.5.1 Rafmagn (ND) (E)

Meðtalið: Skyld útgjöld, t.d. leiga og aflestur á mælum, föst afnotagjöld o.s.frv.

04.5.2 Gas (ND) (E)

� Veitugas og jarðgas.

� Fljótandi kolvetni (bútan, própan o.s.frv.).

Meðtalið: Skyld útgjöld, t.d. leiga og aflestur á mælum, kútar, föst afnotagjöld o.s.frv.

04.5.3 Fljótandi eldsneyti (ND) (E)

� Olía til húsahitunar og lampaolía.

04.5.4 Fast eldsneyti (ND) (E)

� Kol, koks, eldsneytiskögglar, eldiviður, viðarkol, mór og þess háttar.

04.5.5 Heitt vatn, gufa og ís (ND) (E)

� Aðkeypt heitt vatn og gufa.

� Ís sem er notaður til kælingar.

05. HÚSBÚNAÐUR, HEIMILISTÆKI OG REGLUBUNDIÐ VIÐHALD HÚSNÆÐIS

05.1 Húsgögn, húsbúnaður og skrautmunir, teppi og önnur gólfklæðning og viðgerðir

����������
(¹) ,,Neytendur greiða í samræmi við notkun�: i) þegar þeir greiða gjöld samkvæmt mælingu, ii) þegar þeir greiða fast gjald sem

líta má á sem áætlaða notkun þeirra á þjónustunni og iii) þegar þeir greiða tengingargjald sem er jafnframt greiðsla fyrir notkun
á þjónustunni upp að vissu marki; neytendur greiða ekki í samræmi við notkun ef þjónustan er fjármögnuð með sköttum.
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05.1.1 Húsgögn og húsbúnaður (D)

� Rúm, sófar, dívanar, borð, stólar, skápar, kommóður og bókahillur.

� Ljósabúnaður, t.d. loftljós, gólflampar, ljóskúplar og náttborðslampar.

� Myndir, höggmyndir, tré- og málmristur og aðrir listmunir að meðtöldum eftirmyndum
listaverka og öðrum skrautmunum.

� Skermar, renniskilrúm og önnur húsgögn og búnaður.

Meðtalið: Uppsetning, ef við á; rúmbotnar, japanskar gólfmottur (tatami); baðherbergisskápar;
ungbarnahúsgögn, t.d. vöggur, barnastólar og leikgrindur; innanhússtjöld önnur en úr dúk (05.2);
útilegu- og garðhúsgögn að frátöldum sólhlífum (05.2); speglar og kertastjakar.

Undanskilið: Peningaskápar (05.3.1/2); klukkur (12.2); vegghitamælar og -loftvogir, barnavagnar
og barnakerrur (12.2).

05.1.2 Teppi og önnur gólfklæðning (D)

� Laus teppi, föst teppi, gólfdúkur og önnur gólfklæðning af svipuðu tagi.

Meðtalið: Lagning gólfklæðningar.

Undanskilið: Gólffjalir og keramikflísar (04.3.1); baðmottur, strámottur og dyramottur (05.2).

05.1.3 Viðgerðir á húsgögnum, húsbúnaði og gólfklæðningu (S)

Meðtalið: Viðgerðir á gömlum húsgögnum og listmunum; hreinsun á húsgögnum, húsbúnaði og
gólfklæðningu.

Undanskilið: Uppsetning (05.1.1), lagning (05.1.2).

05.2 Textílvörur til heimilisnota (SD)

� Áklæði, gluggatjöld, skyggni, forhengi og innanhússtjöld úr dúk.

� Rúmbúnaður, t.d. dýnur, koddar og hengirúm.

� Rúmföt, t.d. lök, koddaver, teppi, ferðateppi, voðir, dúnsængur, rúmteppi og flugnanet.

� Borð- og baðlín, t.d. borðdúkar og munnþurrkur, baðsloppar, handklæði og þvottapokar.

� Aðrar textílvörur til heimilisnota, t.d. innkaupapokar, pokar undir þvott, fatapokar og
húsgagnayfirbreiðslur, fánar, sólhlífar o.s.frv.

� Viðgerðir á textílvörum til heimilisnota.

Meðtalið: Álnavara; vaxdúkur; baðmottur, strámottur og dyramottur.

Undanskilið: Veggklæðning úr dúk (04.3.1); gólfklæðning á borð við laus og föst teppi (05.1.2);
leiga á heimilislíni (05.6.2); yfirbreiðslur fyrir bifreiðar, bifhjól o.s.frv. (07.2.1); vindsængur og
svefnpokar (09.1.5).
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05.3 Hitunar- og eldunartæki, kæliskápar, þvottavélar og ámóta stærri heimilistæki, þar
með taldir tengihlutir og viðgerðir

05.3.1/2 Stærri heimilistæki, rafknúin og órafknúin (D), og minni rafknúin heimilistæki (SD)

� Kæliskápar, frystar og sambyggðir kæli- og frystiskápar.

� Þvottavélar, þurrkarar, uppþvottavélar og strau- og pressunarvélar.

� Eldavélar, snúningsgrill, hitahellur, eldunarplötur, ofnar og örbylgjuofnar.

� Loftræstitæki, rakatæki, hitatæki, vatnshitarar, viftur og gufugleypar.

� Ryksugur, gufuhreinsivélar, teppahreinsunarvélar og vélar til að hreinsa, bóna og fægja
gólf.

� Önnur stærri heimilistæki, t .d. peningaskápar, sauma- og prjónavélar,
vatnsmýkingarbúnaður og þurrkskápar.

� Kaffikvarnir, kaffivélar, safapressur, dósahnífar, matvinnsluvélar, djúpsteikingarpottar,
kjötgrill, hnífar, brauðristar, ís- og frauðísvélar, jógúrtvélar, hitaplötur, straujárn, katlar,
viftur, eldhúsvogir.

Meðtalið: Uppsetning tækjanna.

Undanskilið: Tæki sem eru innbyggð í húsið (fjárfesting); lítil órafknúin heimilistæki og áhöld
(05.4); baðvogir og ungbarnavogir (12.1.2).

05.3.3 Viðgerðir á heimilistækjum (S)

Undanskilið: Uppsetning stærri heimilistækja.

05.4 Glervörur, borðbúnaður og búsáhöld (SD)

� Gler- og kristalsvörur fyrir heimili, skrifstofur og til skreytinga.

� Borðbúnaður og heimilisvörur og salernistæki úr postulíni, keramiki, leir, ,,terrakotta�.

� Hnífapör, föt og silfurmunir.

� Órafknúin eldhúsáhöld úr hvers kyns efnum, t.d. pottar, grýtur, steikarpönnur, grill,
kaffikvarnir, blandarar, hakkavélar, hitaplötur, eldhúsvogir og ámóta vélræn áhöld.

� Önnur búsáhöld úr hvers kyns efnum, t.d. ílát undir brauð, kaffi, krydd o.s.frv., ruslafötur,
pappírskörfur, þvottakörfur, lausir sparibaukar og peningakassar, handklæðagrindur,
flöskuhillur, straujárn og straubretti, póstkassar, pelar, hitabrúsar og ísbox.

� Viðgerðir á þessum hlutum.

Undanskilið: Ljósabúnaður (05.1.1); rafknúin heimilistæki (05.3.1/2); borðbúnaður úr pappa
(05.6.1); baðvogir og ungbarnavogir (12.1.2).
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05.5 Verkfæri og búnaður fyrir hús og garð (D, SD)

� Vélknúin verkfæri og búnaður, t.d. rafknúnar borvélar, sagir, slípivélar og runnaklippur,
garðdráttarvélar, vélknúnar sláttuvélar, jarðvinnsluvélar, keðjusagir og vatnsdælur.

� Handverkfæri, t.d. hamrar, skrúfjárn, skrúflyklar og tengur.

� Garðyrkjuáhöld, t.d. handknúnar sláttuvélar, hjólbörur, rekur, skóflur, hrífur, kvíslir,
ljáir, sigðir og klippur.

� Stigar og tröppur.

� Hurðafestingar (lamir, húnar og lásar), festingar fyrir ofna og arna og aðrir málmhlutir
fyrir hús (gluggatjaldastengur, teppafestingar fyrir tröppur, snagar o.fl.) og garð (keðjur,
grindur, staurar og bönd í girðingar).

� Smáhlutir til raflagna, t.d. dósir, rofar, leiðslur, ljósaperur, flúrlampar, vasaljós, handluktir,
rafhlöður til almennra nota, bjöllur og viðvörunartæki.

� Viðgerðir á þessum hlutum.

05.6 Vörur og þjónusta vegna reglubundins viðhalds á heimilinu

05.6.1 Vörur til heimilishalds sem eru ekki varanlegar (ND)

� Hreingerningar- og viðhaldsvörur, t.d. sápur, þvottaduft, ræstiduft, hreinsiefni,
sótthreinsandi bleikiefni, mýkingarefni, rúðuhreinsiefni, bón, fægilögur, litunarefni,
stíflulosandi efni, sótthreinsandi efni, skordýraeitur, sveppaeitur og eimað vatn.

� Pappírsvörur, t.d. síur, borðdúkar og munnþurrkur, eldhúspappír, ryksugupokar og
borðbúnaður úr pappa, þar með talinn álpappír og sorppokar úr plasti.

� Hlutir til hreingerninga, t.d. kústar, ræstingaburstar, fægiskóflur og sópar,
afþurrkunarkústar, tuskur, diskaþurrkur, gólfklútar, svampar, stálull og þvottaskinn.

� Aðrir hlutir til heimilishalds sem eru ekki varanlegir, t.d. eldspýtur, kerti, lampakveikir,
brennsluspritt, þvottaklemmur, herðatré, saumnálar og prjónar, fingurbjargir, öryggisnælur,
naglar, skrúfur, rær og boltar, teiknibólur, saumur, skífur, lím og límbönd til heimilisnota,
snæri, seglgarn og gúmhanskar.

Undanskilið: Vörur til skrúðgarðavinnu (09.1.7); pappírsvasaklútar, salernispappír, handsápa
og aðrar vörur til hreinlætisnota (12.1.2).

05.6.2 Heimilisaðstoð og önnur þjónusta fyrir heimili (S)

� Launað starfslið í einkaþjónustu, t.d. ráðsmenn, kokkar, þjónustustúlkur, ræstingafólk,
bifreiðastjórar, garðyrkjumenn, kennslukonur, ritarar, einkakennarar og ungmenni sem
eru ráðin ,,au pair�.

� Heimilisaðstoð, þar með talin barnagæsla sem stofur eða sjálfstæðir atvinnurekendur sjá
um.

� Leiga á húsgögnum, húsbúnaði, heimilistækjum og heimilislíni.

� Önnur húshjálp, t.d. gluggaþvottur, sótthreinsun, svæling og meindýraeyðing.

Undanskilið: Þurrhreinsun, þvottur (03.1.4); greiðslur leigjenda húsnæðis með húsgögnum fyrir
afnot af húsgögnum (04.1); sorphirða og fráveituþjónusta (04.4.1/2A); húsvarsla, garðyrkja, þrif
og lýsing í stigagangi, viðhald á lyftum og sorprennum í fjölbýlishúsum (04.4.4); snjómokstur og
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hreinsun skorsteina (04.4.4); götusópun (04.4.4); viðgerðir og uppsetning á húsgögnum, lagning
gólfklæðningar (05.1); viðgerðir og uppsetning á heimilistækjum (05.3); þjónusta brjóstmæðra,
vöggustofa, barnaheimila og annarra barnagæslustofnana (ekki í vísitölunni).

06.A HEILSUGÆSLA: Lyf og lyfjavörur og meðferðartæki og -búnaður - neytandi greiðir án
þess að um endurgreiðslur sé að ræða (ND, SD, D)

Tekur til lyfja og lyfjavara og meðferðartækja og -búnaðar sem falla utan almannatryggingakerfis
aðildarríkisins; vörurnar eru ekki endurgreiddar á árinu.

Undir þennan lið getur meðal annars fallið eftirtalið:

� Fjörefni og steinefni, verkjalyf, hóstalyf, þorskalýsi og lúðulýsi.

� Hitamælar, heftiplástrar og sárabindi, sprautur, sjúkrakassar, hitapokar og íspokar,
heilsusokkar, t.d. teygjusokkar og hnéhlífar.

� Verjur og aðrar getnaðarvarnir.

� Gleraugu með sjónglerjum og snertilinsur, heyrnartæki, gerviaugu úr gleri, spelkur og
stoðtæki, lækningabelti, kviðslitsbindi og stoðir, hálskragar, nuddtæki og lampar til
lækninga, vélknúnir og óvélknúnir hjólastólar og ökutæki fyrir fatlaða.

� Gervitennur, en ekki kostnaður við ísetningu.

� Bæklunarskófatnaður.

Undanskilið: Lyf og lyfjavörur og meðferðartæki og �búnaður sem almannatryggingakerfi
aðildarríkisins endurgreiðir að hluta eða að fullu (ekki í vísitölunni); hvers kyns þjónusta, til
dæmis leiga á meðferðarbúnaði og önnur þjónusta (ekki í vísitölunni); sólgleraugu án sjónglerja
(12.2); hlífðargleraugu, belti og stoðbindi til íþróttaiðkunar (09.1.5); lyfjasápa (12.1.2);
dýralækningavörur (09.1.8).

07. SAMGÖNGUR

07.1 Kaup á ökutækjum

Kaup á ökutækjum til tómstundaiðkunar, t.d. húsbílum, hjólhýsum, eftirvögnum, flugvélum og
bátum, heyra undir 09.1.4.

Vægi nýrra og notaðra fólksbifreiða endurspeglar nettóaðföng vísitöluhópsins. Aðildarríkin eiga
þess kost að velja:

i) nettóvægi nýrra bifreiða (brúttóvægi að frádregnu skiptivirði notaðra bifreiða) og
nettóvægi notaðra bifreiða sem endurspeglar öll kaup vísitöluhópsins hjá milliliðum eða
fyrir tilstuðlan þeirra - það eru yfirleitt bifreiðaverkstæði eða bifreiðasölur - að frádregnu
skiptivirði notaðra bifreiða;

ii) brúttóvægi nýrra bifreiða (án tillits til skiptivirðis notaðra bifreiða) og vægi notaðra
bifreiða sem endurspeglar öll kaup vísitöluhópsins hjá fyrirtækjum auk ágóðans af
viðskiptum með notaðar bifreiðar sem eru seldar innan vísitöluhópsins; gert er ráð fyrir
að notaðar bifreiðar, sem teknar eru upp í nýjar, séu seldar vísitöluhópnum og séu það
því viðskipti innan vísitöluhópsins.
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07.1.1 Nýjar og notaðar bifreiðar (D)

� Nýjar fólksbifreiðar, stórar farþegabifreiðar, skutbifreiðar og þess háttar, með drifi á
tveimur eða fjórum hjólum.

� Notaðar fólksbifreiðar, stórar farþegabifreiðar, skutbifreiðar og þess háttar, með drifi á
tveimur eða fjórum hjólum.

Undanskilið: Ökutæki fyrir fatlaða (06.A); húsbílar (09.1.4); ökutæki fyrir golfvelli (09.1.4).

07.1.2/3 Bifhjól og reiðhjól (D)

� Bifhjól af öllum gerðum, létt bifhjól og reiðhjól með hjálparvél.

� Reiðhjól og þríhjól af öllum gerðum, nema leikfangahjól (tvíhjól og þríhjól) (09.1.5).

Meðtalið: Hliðarvagnar; vélsleðar.

Undanskilið: Ökutæki fyrir fatlaða (06.A); ökutæki fyrir golfvelli (09.1.4).

07.2 Rekstur einkasamgöngutækja

Efniskaup heimila með það fyrir augum að sjá um viðhald eða viðgerðir upp á eigin spýtur skulu
koma fram í lið 07.2.1 eða 07.2.2. Ef heimili greiða aftur á móti fyrirtæki fyrir að sinna viðhaldi
eða viðgerðum skal heildarvirði þjónustunnar, ásamt efniskostnaði, koma fram í lið 07.2.3.

07.2.1 Varahlutir og fylgihlutir (SD)

� Hjólbarðar (nýir, notaðir og sólaðir), slöngur, kerti, rafgeymar, höggdeyfar, síur, dælur
og aðrir varahlutir og fylgihlutir fyrir einkasamgöngutæki.

Meðtalið: Vörur sem eru ætlaðar sérstaklega til hreinsunar og viðhalds á samgöngutækjum, t.d.
lakk, krómhreinsiefni, þéttiefni og bón; yfirbreiðslur fyrir bifreiðar, bifhjól o.s.frv.

Undanskilið: Vörur sem eru ekki ætlaðar sérstaklega til hreinsunar og viðhalds á samgöngutækjum,
t.d. eimað vatn, svampar, þvottaskinn, hreinsiefni o.s.frv. (05.6.1); greiðslur fyrir ísetningu
varahluta og fylgihluta og fyrir sprautun, þvott og bón á yfirbyggingu (07.2.3); útvarpstæki í bíla
(09.1.1) og farsímar (8.1.2/3).

07.2.2 Eldsneyti og smurefni (ND) (E)

� Bensín og annað eldsneyti, t.d. dísilolía, fljótandi jarðolíugas (kútagas), vínandi og blöndur
fyrir tvígengisvélar.

� Smurefni, hemla- og gírkassavökvar, kælivökvar og íblöndunarefni.

Meðtalið: Eldsneyti fyrir tómstundaökutækin sem heyra undir lið 09.1.4.

Undanskilið: Greiðslur fyrir olíuskipti og smurningu (07.2.3).

07.2.3 Viðhald og viðgerðir (S) (¹)

� Aðkeypt þjónusta til viðhalds og viðgerða á samgöngutækjum, t.d. ísetning varahluta og
fylgihluta, hjólastilling, bifreiðaskoðun, bilanaþjónusta, olíuskipti, smurning og þvottur.
Tekur til heildarvirðis þjónustunnar, það er bæði vinnukostnaðar og efniskostnaðar.

����������

(¹) Vægi þessa liðar skal stilla þannig að hann taki einnig til viðgerða sem greiddar eru með bótum beint frá tryggingafélögum
(sjá einnig lið 12.4A).
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07.2.4A Önnur þjónusta tengd einkasamgöngutækjum (S)

Samkvæmt reglum evrópska þjóðhagsreikningakerfisins (EÞK) frá 1995 falla undir þennan lið
greiðslur heimila fyrir skírteini, leyfi o.s.frv. sem litið er á sem kaup á þjónustu frá hinu opinbera
(EÞK 1995, liður 3.76.h). Þá veitir hið opinbera leyfin í tengslum við eftirlitsstarfsemi, t.d.
eftirlit með hæfni eða menntun viðkomandi (EÞK 1995, liður 4.80.d, ásamt neðanmálsgrein).

� Leiga á einkasamgöngutækjum án bifreiðastjóra.

� Leiga á bílskúrum og bifreiðastæðum sem tengjast ekki íbúðarhúsnæði.

� Ökukennsla (á bifreiðar og bifhjól), ökupróf og ökuskírteini.

� Vegatollar (brýr, göng, ferjur, hraðbrautir) og stöðumælar.

� Prófun á aksturshæfni ökutækja.

Undanskilið: Leiga á bifreið ásamt bifreiðastjóra (07.3.2); leiga á bílskúr sem tengist íbúðarhúsnæði
(04.1); leyfi til að eiga eða nota ökutæki (ekki í vísitölunni).

07.3 Samgönguþjónusta

Kaup á samgönguþjónustu eru flokkuð eftir samgönguhætti. Ef miði nær til tveggja eða fleiri
samgönguhátta - til dæmis strætisvagna og jarðlesta innanbæjar eða lestarferða milli bæja og ferja
- ber að færa kaup á slíkri þjónustu í lið 07.3.6A.

07.3.1A Farþegaflutningar með járnbrautum (S)

� Flutningur á einstaklingum, hópum fólks og farangri skemmri eða lengri vegalengdir með
járnbrautum, sporvögnum og jarðlestum.

Meðtalið: Flutningur einkaökutækja; gistiþjónusta.

Undanskilið: Flutningur með togbrautum (07.3.5A); kostnaður við máltíðir og veitingar nema
hann sé innifalinn í fargjaldi (11.1.1).

07.3.2A Farþegaflutningar á vegum (S)

� Flutningur á einstaklingum, hópum fólks og farangri skemmri eða lengri vegalengdir með
strætisvögnum, langferðabifreiðum, leigubifreiðum og bifreiðum sem eru leigðar með
bifreiðastjóra.

Undanskilið: Sjúkraflutningar (ekki í vísitölunni); kostnaður við máltíðir og veitingar nema hann
sé innifalinn í fargjaldi (11.1.1).

07.3.3A Farþegaflutningar í lofti (S)

� Flutningur á einstaklingum, hópum fólks og farangri með flugvélum og þyrlum.

Undanskilið: Sjúkraflutningar (ekki í vísitölunni); kostnaður við máltíðir og veitingar nema hann
sé innifalinn í fargjaldi (11.1.1).

07.3.4A Farþegaflutningar á sjó og skipgengum vatnaleiðum (S)

� Flutningur á einstaklingum, hópum fólks og farangri með skipum, bátum, ferjum,
svifnökkvum og spaðabátum.
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Meðtalið: Flutningur einkaökutækja; gistiþjónusta.

Undanskilið: Sjúkraflutningar (ekki í vísitölunni); kostnaður við máltíðir og veitingar nema hann
sé innifalinn í fargjaldi (11.1.1).

07.3.5A Önnur aðkeypt samgönguþjónusta (S)

� Flutningur með togbrautum, svifbrautum og kláfum.

� Flutningur og geymsla á búslóðum.

� Þjónusta burðarmanna; farangursgeymsla og framsending farangurs.

� Umboðslaun ferðaskrifstofa.

Undanskilið: Sjúkraflutningar (ekki í vísitölunni); svifbrautir, kláfar og skíðalyftur á skíðasvæðum
og orlofsmiðstöðvum (09.2).

07.3.6A Samsettir miðar (S)

� Miði sem nær til tveggja eða fleiri samgönguhátta þannig að ekki er unnt að deila
kostnaðinum milli þeirra.

Undanskilið: Sjúkraflutningar (ekki í vísitölunni); svifbrautir, kláfar og skíðalyftur á skíðasvæðum
og orlofsmiðstöðvum (09.2).

08. FJARSKIPTI

08.1 Fjarskipti

08.1.1 Póstþjónusta (S)

� Greiðslur fyrir bréfa-, póstkorta- og bögglasendingar.

Meðtalið: Kaup á nýjum frímerkjum, póstkortum sem eru seld með áfestu gjaldmerki og loftbréfum;
einkareknir póst- og -bögglaflutningar.

Undanskilið: Kaup á notuðum og stimpluðum frímerkjum (09.1.5); fjármálaþjónusta pósthúsa
(12.5A).

08.1.2/3 Síma- og bréfasímabúnaður og talsíma-, ritsíma- og bréfasímaþjónusta (S)

� Kaup á símtækjum, farsímum, bréfasímum, símsvörum og hátölurum fyrir síma.

� Kostnaður við uppsetningu símabúnaðar til einkanota og áskrift að honum.

� Símtöl frá einkasímum og almenningssímum.

� Ritsíma-, fjarrita- og bréfasímaþjónusta.

� Gagnaflutningsþjónusta.

Meðtalið: Viðgerðir á slíkum búnaði; þráðlaus talsíma-, ritsíma- og bréfasímaþjónusta; símtöl á
gistihúsum, kaffihúsum og veitingahúsum; leiga á símtækjum, bréfasímum, símsvörum og
hátölurum fyrir síma, aðgangur að Interneti.

Undanskilið: Bréfasíma- og símsvarabúnaður með einkatölvum (09.1.3).
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09. TÓMSTUNDIR OG MENNING

09.1 Búnaður og fylgihlutir, þar með taldar viðgerðir

09.1.1 Búnaður til viðtöku, upptöku og flutnings á hljóði og myndum (D)

� Útvarpstæki, útvarpstæki í bíla, útvarpsklukkur, talstöðvar og viðtæki og sendar fyrir
áhugaútvarpsmenn (,,radíóamatöra�).

� Sjónvörp, myndbandstæki, hvers kyns sjónvarpsloftnet.

� Plötuspilarar, segulbandstæki, snældutæki, geislaspilarar, vasatæki, hljómtækjasamstæður
og einstakir hlutar þeirra (plötuspilarar, viðtæki, magnarar, hátalarar o.s.frv.), hljóðnemar
og heyrnartól.

Undanskilið: Myndbandstökuvélar og kvikmyndatökuvélar með hljóðupptöku (09.1.2); viðgerðir
á slíkum búnaði (09.1.9); leiga á slíkum búnaði, afnotagjöld og skattar sem lagðir eru á hljóð- og
myndmiðlunarbúnað, áskrift að einkareknum sjónvarpsstöðvum (09.2).

09.1.2 Ljósmynda- og kvikmyndabúnaður og sjóntæki (D)

� Ljósmyndavélar, kvikmyndatökuvélar og kvikmyndatökuvélar með hljóðupptöku,
myndbandstökuvélar, kvikmynda- og skyggnusýningarvélar, stækkarar og
filmuframköllunarbúnaður og fylgihlutir, t.d. sýningartjöld, skoðarar, linsur,
leifturljósabúnaður, ljóssíur og ljósmælar.

� Sjónaukar, smásjár og áttavitar.

09.1.3 Gagnavinnslubúnaður (D)

� Einkatölvur og tölvuskjáir, prentarar, hugbúnaður og ýmis fylgibúnaður.

� Reiknivélar, að meðtöldum vasareiknum.

� Ritvélar og ritvinnsluvélar.

Meðtalið: Bréfasíma- og símsvarabúnaður með einkatölvum.

Undanskilið: Leikjatölvuforrit, leikjatölvusnældur og leikjatölvur sem tengdar eru við
sjónvarpstæki (09.1.5); ritvélaborðar (09.3); reiknistokkar (09.3).

09.1.4 Aðrar stærri varanlegar vörur til tómstundaiðkunar og menningarstarfs (D)

� Húsbílar, hjólhýsi og eftirvagnar.

� Flugvélar, fis og svifdrekar.

� Lystibátar, utanborðshreyflar, segl, reiði og yfirbygging.

� Stærri hlutir til leikja og íþrótta, t.d. kanóar, kajakar, seglbretti, líkamsræktartæki,
köfunarbúnaður, billjarðborð, borðtennisborð, kúluspilsvélar, spilakassar og ökutæki
fyrir golfvelli.

� Færanlegar sundlaugar.

� Hljóðfæri, þar með talin rafmagnshljóðfæri, t.d. píanó, orgel, fiðlur, gítarar, trompetar,
klarínettur og þverflautur.

� Hestar og smáhestar.

Undanskilið: Lítil hljóðfæri á borð við blokkflautur, munnhörpur o.s.frv. (09.1.5); uppblásanlegir
bátar og sundlaugar (09.1.5).
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09.1.5 Spil, leikföng og tómstundabúnaður, íþróttavörur, viðlegubúnaður og útivistarbúnaður (SD)

� Spil, samkvæmisleikir, töfl og þess háttar.

� Hvers kyns leikföng, þar með taldar brúður, tuskudýr, leikfangabílar og -lestir, leikfangahjól
(tvíhjól og þríhjól), smíðasett, raðþrautir, leir, rafeindaleikir, grímur, grímubúningar,
spaughlutir, flugeldar, skrautborðar og jólatrésskraut.

� Hlutir til frímerkjasöfnunar, t.d. notuð og stimpluð frímerki og frímerkjaalbúm og aðrir
hlutir til söfnunariðju (steinafræði, dýrafræði, grasafræði o.s.frv.).

� Búnaður til leikfimi, líkamsræktar og íþrótta, t.d. boltar, spaðar, kylfur, skíði, skautar,
hjólaskautar, stengur, lóð, kringlur, kastspjót, lyftingastengur og gormar.

� Skotvopn og skotfæri til veiða og íþrótta, veiðistengur og annar fiskveiðibúnaður.

� Búnaður til leikja á strönd og utandyra, t.d. ,,boccia�, krokket, svifdiskar, þar með taldar
uppblásanlegar sundlaugar, bátar og flekar.

� Viðlegubúnaður, t.d. tjöld og fylgihlutir, svefnpokar og bakpokar, vindsængur og loftdælur,
prímusar og grill.

Meðtalið: Spiladósir og lítil hljóðfæri á borð við blokkflautur, munnhörpur, blístrur o.s.frv.;
leikjatölvuforrit, leikjatölvusnældur og leikjatölvur sem tengdar eru við sjónvarpstæki; skófatnaður
fyrir tilteknar íþróttagreinar, t.d. keiluskór, knattspyrnuskór, hlaupagaddar, skíðaskór og
skófatnaður með áföstum skautum eða hjólum; höfuðhlífar til íþróttaiðkunar (t.d. í ísknattleik,
amerískum fótbolta, hafnabolta, krikket, hjólreiðum, hnefaleikum o.s.frv.); aðrar hlífar til
íþróttaiðkunar, t.d. björgunarvesti, hnefaleikahanskar, legghlífar og aðrar hlífar, hlífðargleraugu,
belti, stoðbindi o.s.frv.

Undanskilið: Viðlegu- og garðhúsgögn (05.1.1); söfnunarhlutir sem teljast til listmuna eða fornmuna
(05.1.1); líkamsræktartæki (09.1.4); jólatré (09.1.7); úrklippubækur fyrir börn (09.3); ónotuð
frímerki (8.1.1).

09.1.6 Upptökumiðlar fyrir myndir og hljóð (SD)

� Hljómplötur og geisladiskar.

� Átekin segulbönd, snældur, myndbandsspólur, disklingar og CD-ROM-geisladiskar fyrir
segulbandstæki, myndbandstæki og einkatölvur.

� Óátekin segulbönd, snældur, myndbandsspólur, disklingar og CD-ROM-geisladiskar
fyrir segulbandstæki, myndbandstæki og einkatölvur.

� Óáteknar filmur, hylki og diskar til ljósmyndunar og kvikmyndunar.

Meðtalið: Ljósmyndavörur á borð við pappír og perur í leifturljós.

Undanskilið: Rafhlöður (05.5); leikjatölvusnældur (09.1.5); framkallaðar ljósmyndir og skyggnur
(09.2).

09.1.7 Garðyrkja (ND)

� Plöntur, runnar, blómlaukar, hnýði, fræ, áburður, safnhaugamold, sérstök mold fyrir
skrúðgarða, náttúrleg blóm og blöð og gerviblóm og -blöð, blómapottar og pottastandar.

Meðtalið: Lifandi jólatré og gervijólatré.

Undanskilið: Garðyrkjuáhöld (05.5).
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09.1.8. Gæludýr (ND)

� Gæludýr, gæludýrafóður, dýralækninga- og snyrtivörur fyrir gæludýr, hálsbönd, ólar,
hundahús, fuglabúr, fiskabúr, kattasandur o.s.frv.

Undanskilið: Hestar og smáhestar (09.1.4); dýralæknisþjónusta (09.2).

09.1.9. Viðgerðir á búnaði og fylgihlutum til tómstundaiðkunar og menningarstarfs (S)

� Viðgerðir á hljóð- og myndmiðlunarbúnaði, einkatölvum, hljóðfærum, lystiflugvélum og
-bátum, spilum, leikföngum og búnaði til íþrótta, veiða, fiskveiða og viðlegu.

09.2A Þjónusta í tengslum við tómstundaiðkun og menningarstarf (S)

� Þjónusta sem er veitt á eða í:

� kvikmyndahúsum, leikhúsum, óperuhúsum, tónleikasölum, söngleikjahúsum,

� íþróttavöllum, hjólreiðabrautum, veðhlaupabrautum o.s.frv.,

� söfnum, bókasöfnum, listhúsum, sýningum,

� stöðum sem geyma sögulegar minjar, þjóðgörðum, dýragörðum og grasagörðum,

� hljóð- og ljósasýningum,

� hringleikahúsum, markaðshátíðum og skemmtigörðum,

� hringekjum, vegasöltum og öðrum leikvallatækjum fyrir börn,

� kúluspilsvélum og öðrum spilum fyrir fullorðna, að frátöldum áhættuspilum,

� skíðabrekkum og skíðalyftum.

� Leiga á búnaði og fylgihlutum til tómstundaiðkunar og menningarstarfs, einkum
sjónvarpstækjum, myndbandsspólum, flugvélum, bátum, hestum, skíða- og
viðlegubúnaði.

� Aðgangseyrir að sundlaugum og leiga á tennisvöllum, veggtennisvöllum og
keiluspilsbrautum.

� Kennslustundir utanskóla, fyrir einstaklinga eða hópa, í ,,bridge�, dansi, tónlist,
skíðaíþróttum, sundi og annarri tómstundaiðju.

� Þjónusta tónlistarmanna, trúða og annarra listamanna á einkaskemmtunum.

� Þjónusta ljósmyndara, t.d. framköllun, eftirprentun, stækkun, andlitsmyndir o.s.frv.

� Dýralæknisþjónusta og önnur þjónusta fyrir gæludýr, t.d. snyrting og gæsla.

� Þjónusta leiðsögumanna á fjöllum, í skoðunarferðum o.s.frv.

Meðtalið: Svifbrautir og kláfar á skíðasvæðum og í orlofsmiðstöðvum; sjónvarps- og
hljóðvarpsútsendingar, einkum afnotagjöld og áskriftargjöld fyrir sjónvarpsstöðvar;
þáttasölusjónvarp; leiga á skófatnaði fyrir tilteknar íþróttagreinar, t.d. keiluskóm,
knattspyrnuskóm, hlaupagöddum, skíðaskóm og skófatnaði með áföstum skautum eða hjólum.

Undanskilið: Svifbrautir og kláfar utan skíðasvæða og orlofsmiðstöðva (07.3.5A);
vínveitingastaðir með skemmtiatriðum (11.1.1); tölvunámskeið, tungumálanámskeið,
vélritunarnámskeið o.s.frv. (10.A); þjónustugjöld í tengslum við happdrætti, veðmangara,
veðmálsvélar, spilavíti og önnur fyrirtæki á sviði fjárhættuspils, spilakassa, bingóhallir, skafmiða,
getraunir o.s.frv. (ekki í vísitölunni).
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9.3 Dagblöð, bækur og ritföng (SD, ND)

� Bækur, þar með taldar landabréfabækur, orðabækur, alfræðirit og kennslubækur.

� Dagblöð og tímarit.

� Vörulistar og auglýsingaefni.

� Veggspjöld, heillaóskakort og nafnspjöld, tilkynninga- og skilaboðaspjöld, póstkort með
og án mynda, dagatöl.

� Vegakort, heimskort og hnattlíkön.

� Skrifblokkir, umslög, bókhaldsbækur, minnisbækur, dagbækur o.s.frv.

� Pennar, blýantar, lindarpennar, kúlupennar, merkipennar, blek, sköfuhnífar, strokleður,
yddarar o.s.frv.

� Stenslar, kalkipappír, ritvélaborðar, stimpilpúðar, leiðréttingavökvar o.s.frv.

� Gatarar, pappírshnífar, pappírsskæri, lím til skrifstofunota, heftarar og hefti,
bréfaklemmur, teiknibólur o.s.frv.

� Efni til teikningar og málunar, t.d. strigi, pappír, karton, málning, vaxlitir, pastellitir og
penslar.

Meðtalið: Úrklippubækur og albúm handa börnum og kennsluefni, t.d. kennslubækur, stílabækur,
reiknistokkar, hringfarar, hornmát, gráðubogar, töflur, krítar og pennaveski.

Undanskilið: Frímerkjaalbúm (09.1.5), póstkort sem eru seld með áfestu gjaldmerki og loftbréf
(8.1.1), vasareiknar (09.1.3).

09.4 Pakkaferðir (S)

� Ferðir þar sem fargjöld, fæði, gisting, leiðsögn o.s.frv. er allt innifalið í verðinu.

Meðtalið: Hálfs dags og eins dags ferðir.

Undanskilið: Ferðatryggingar (ekki í vísitölunni); leigugreiðslur fyrir húsnæði sem fjölskyldur
nýta til dvalar í leyfum (04.1); leiga fyrir gistingu á orlofssvæðum og orlofsmiðstöðvum (11.2).

10.A MENNTUN - neytendur greiða að jafnaði í aðildarríkjunum (S)

Tekur til menntunar sem neytendur greiða að jafnaði í aðildarríkjunum; aðildarríkin skilgreina
eftirfarandi sem slíka menntun:

� 9. flokkur í alþjóðlegu staðalflokkunarkerfi á menntun (ISCED); formleg menntun, einkum
ætluð fullorðnum, sem krefst engrar sérstakrar undirbúningsmenntunar, einkum
starfsmenntun og nám í greinum er tengjast menningu.

Meðtalið: Tölvunámskeið, tungumálanámskeið, vélritunarnámskeið o.s.frv.

Undanskilið: Menntun sem ,,neytendur greiða að jafnaði ekki í aðildarríkjunum�, það er flokkur
0 og 1. flokkur í ISCED (leikskóli, grunnskóli, kennsla í lestri og skrift fyrir börn á öllum aldri),
2. og 3. flokkur í ISCED (almenn menntun, starfsmenntun og tæknimenntun á framhaldsskólastigi)
og 5., 6. og 7. flokkur í ISCED (menntun á háskólastigi) (ekki í vísitölunni); tómstundastarf,
íþróttaiðkun og ferðamennska sem er ekki í mynd skipulagðra námskeiða með ákveðin markmið,
til dæmis nám í tónlist, íþróttum og ,,bridge� hjá sjálfstætt starfandi kennurum (09.2A);
kennsluefni (09.3); mötuneyti í skólum, háskólum og öðrum menntastofnunum (11.1.2);
gistiþjónusta heimavistarskóla, háskóla og annarra menntastofnana (11.2).
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11. GISTIHÚS, KAFFIHÚS OG VEITINGAHÚS

11.1 Matsala

11.1.1 Veitingahús og kaffihús (S)

� Matsöluþjónusta (máltíðir, drykkir og veitingar) í kaffihúsum, veitingahúsum,
matarbörum, vínbörum, testofum o.s.frv., að meðtalinni þjónustu:

� á stöðum sem veita tómstunda-, menningar- eða íþróttaþjónustu, í leikhúsum,
kvikmyndahúsum, á íþróttavöllum, í sundlaugum, íþróttahöllum, söfnum,
listhúsum o.s.frv.,

� í almenningsfarartækjum (langferðabifreiðum, lestum, bátum, flugvélum) nema
verð máltíðarinnar sé innifalið í fargjaldi (t.d. máltíðir í flugvélum),

� á stöðum þar sem veittir eru drykkir í tengslum við skemmtiatriði: kabarettleikhús,
næturklúbbar, dansstaðir með börum o.s.frv.

� Einnig:

� sala á vörum til neyslu á staðnum, t.d. samlokum, pylsum, ís o.s.frv.,

� sala fyrirtækja sem selja tilbúna rétti og matsöluverktaka á máltíðum og smáréttum,
hvort sem vörurnar eru sendar heim eða ekki,

� tilreiddur matur til að taka með,

� vörur sem seldar eru tilbúnar til neyslu úr sjálfsölum (samlokur, súkkulaðistengur,
gosdrykkir, kaffi o.s.frv.)

Meðtalið: Þjórfé.

Undanskilið: Tóbaksvörur (02.2).

11.1.2 Mötuneyti (S)

Matsöluþjónusta mötuneyta í verksmiðjum og skrifstofum, skólum, háskólum og öðrum
menntastofnunum.

Undanskilið: Matur og drykkur handa sjúklingum á sjúkrahúsum (ekki í vísitölunni).

11.2 Gistiþjónusta (S) (¹)

� Gistiþjónusta á gistihúsum, gistiheimilum með matsölu, vegahótelum og gistikrám.

� Gistiþjónusta á orlofssvæðum og í orlofsmiðstöðvum, á tjald- og hjólhýsasvæðum,
farfuglaheimilum og í fjallaskálum.

� Gistiþjónusta heimavistarskóla, háskóla og annarra menntastofnana.

Meðtalið: Þjórfé, burðarmenn.

Undanskilið: Leigugreiðslur fjölskyldna sem hafa herbergi í gistihúsi eða gistiheimili með matsölu
sem fast heimili (04.1); leigugreiðslur fyrir húsnæði sem fjölskyldur nýta til dvalar í leyfum
(04.1); matsöluþjónusta á slíkum stofnunum að frátöldum morgunverði sem er innifalinn í verði
gistingar (11.1.1); fólk sem hýst er á munaðarleysingjahælum, heimilum fyrir fatlaða og geðfatlaða,
gistihúsum fyrir unga verkamenn eða innflytjendur (ekki í vísitölunni).

����������

(¹) Tekur til allra kaupa á gistiþjónustu sem fáanleg er á efnahagssvæði aðildarríkjanna.
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12. ÝMSAR VÖRUR OG ÞJÓNUSTA

12.1 Persónuleg þjónusta

12.1.1 Hárgreiðslustofur og snyrtistofur (S)

� Þjónusta hárgreiðslustofa, rakara, snyrtistofa, handsnyrtistofa, baðhúsa og gufubaðsstofa,
sólbaðsstofa, nuddara annarra en sjúkranuddara o.s.frv.

12.1.2 Tæki og vörur fyrir persónulega þjónustu (ND)

� Rafmagnstæki: rafknúnar rakvélar og hársnyrtivélar, hárþurrkur og þurrkhjálmar,
hárliðunarjárn og blástursgreiður, sólarlampar, titrarar, rafmagnstannburstar og önnur
rafmagnstæki til tannhirðu o.s.frv.

� Órafknúin tæki: órafknúnar rakvélar og hársnyrtivélar og blöð í þær, skæri, naglaþjalir,
greiður, rakburstar, hárburstar, tannburstar, naglaburstar, hárnálar, hárrúllur, baðvogir,
ungbarnavogir o.s.frv.

Hlutir til persónulegrar hirðu: handsápa, lyfjasápa, hreinsiolía og -mjólk, raksápa, rakkrem
og -froða, tannkrem o.s.frv.

� Snyrtivörur, ilmvötn og svitalyktareyðar: varalitur, naglalakk, farði og farðahreinsivörur
(þar með taldar púðurdósir, burstar og duftpúðar), hárlakk og hárvökvar, vörur til nota
fyrir og eftir rakstur, sólbaðsvörur, háreyðingarefni, ilmvötn og kölnarvötn, efni til að
eyða líkamslykt og baðvörur.

� Aðrar vörur: salernispappír, pappírsvasaklútar, pappírsþurrkur, dömubindi, baðmull,
eyrnapinnar, einnota bleiur.

Meðtalið: Viðgerðir á slíkum tækjum.

Undanskilið: Taubleiur (03.1.2); tauvasaklútar (03.1.3).

12.2 Persónulegir munir, ót.a. (D, SD)

� Eðalsteinar, skartgripir, þar með taldir óekta skartgripir, ermahnappar og bindisnælur.

� Klukkur, úr, skeiðúr, vekjaraklukkur.

� Viðgerðir á slíkum hlutum.

� Hlutir fyrir reykingamenn: pípur, kveikjarar, vindlingaöskjur o.s.frv.

� Hlutir fyrir ungbörn: barnavagnar, barnakerrur, stólar, bílrúm og bílsæti, bakburðarpokar,
magaburðarpokar, beisli o.s.frv.

� Ferðavörur og önnur burðarílát fyrir persónulega muni: ferðatöskur, koffort, ferðaskjóður,
skjalatöskur, hliðartöskur, handtöskur, seðlaveski, buddur o.s.frv.

� Ýmsir persónulegir munir: sólgleraugu, göngustafir, regnhlífar, blævængir, lyklakippur
o.s.frv.

� Útfararmunir, t.d. duftker, líkkistur og legsteinar.

Meðtalið: Ferðavekjaraklukkur; vegghitamælar og -loftvogir.

����������

(¹) Vægi og verð þessa liðar skal vera nettóverð krafna. Þó er heimilt að nota verðlagsvísitölu brúttóiðgjalda sem nálgun eða mat
vegna breytinga á nettóiðgjöldum. Vægi annarra liða skal stilla vegna viðgerða sem greiddar eru með bótum beint frá
tryggingafélögum, til dæmis vægi liðanna viðhalds og viðgerða (07.2.3) og nýrra og notaðra bifreiða (07.1.1).
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Undanskilið: Skrautmunir (05.1.1 eða 05.4); útvarpsklukkur (09.1.1); ungbarnahúsgögn (05.1.1);
pennaveski (09.3.4); innkaupapokar (05.2).

12.4A Tryggingar (S) (¹)

Þjónustugjöld fyrir tryggingar eru flokkuð eftir tegund tryggingar. Þjónustugjöld fyrir tryggingar
sem taka til fjölþættrar áhættu eru ekki flokkuð sérstaklega. Ef ekki er unnt að sundurliða
þjónustugjöld fyrir slíkar tryggingar eftir þeim tegundum áhættu sem tryggingin tekur til ber að
flokka þjónustugjöldin á grundvelli kostnaðar við megináhættuna.

12.4.2A Tryggingar vegna húsnæðis - innbústryggingar (S)

� Þjónustugjöld sem íbúar í eigin húsnæði og leigjendur greiða fyrir þær tegundir tryggingar
sem leigjendur kaupa venjulega gegn eldsvoðum, þjófnaði, vatnsskemmdum o.s.frv.

Undanskilið: Þjónustugjöld sem íbúar í eigin húsnæði greiða fyrir þær tegundir trygginga sem
leigusalar kaupa venjulega (aðföng).

12.4.4A Tryggingar tengdar samgöngum - bifreiðatryggingar (S)

� Þjónustugjöld fyrir tryggingar vegna einkasamgöngutækja.

Undanskilið: Þjónustugjöld fyrir ferðatryggingar og farangurstryggingar (ekki í vísitölunni).

12.5A Bankaþjónusta ót.a. (S)

� Raungjöld fyrir bankaþjónustu.

� Gjöld fyrir póstávísanir og aðra fjármálaþjónustu pósthúsa og sparisjóða.

Undanskilið: Vaxtagreiðslur og gjöld sem nema tilteknu hlutfalli af virði viðskiptanna.

12.6A Önnur þjónusta ót.a. (S)

� Þóknanir fyrir lögfræðiþjónustu, atvinnumiðlun o.s.frv.

� Greiðslur fyrir útfararstjórn og aðra útfararþjónustu.

� Greiðslur fyrir þjónustu umboðsskrifstofa fyrir fasteignir og fasteignasala, þeirra sem
reka söluhúsnæði og ýmissa milliliða.

� Greiðslur fyrir ljósritun og aðra afritun skjala.

� Gjöld fyrir útgáfu vegabréfa, fæðingar-, hjúskapar- og dánarvottorða - samkvæmt reglum
evrópska þjóðhagsreikningakerfisins (EÞK) frá 1995 (5. neðanmálsgrein við lið 4.79) og
þjóðhagsreikningakerfisins (liður 8.54) er litið á slíkar greiðslur sem kaup á þjónustu frá
hinu opinbera og falla þær því undir samræmda vísitölu neysluverðs.

� Greiðslur fyrir blaðatilkynningar og auglýsingar.

� Greiðslur fyrir þjónustu rithandarsérfræðinga, stjörnuspekinga, einkaspæjara,
hjúskaparmiðlara og hjónabandsráðgjafa, textahöfunda, ýmsa aðra þjónustu (sæti, salerni,
fatahengi) o.s.frv.

Undanskilið: Samkvæmt reglum evrópska þjóðhagsreikningakerfisins (EÞK) frá 1995 tilheyra
þessum lið ekki framlög og félagsgjöld til fagfélaga, trúfélaga, félags- og menningarsamtaka og
tómstunda- og íþróttafélaga (EÞK 1995, liður 3.77.e).

_______


