
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB11.5.2000 Nr.21/7700

REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB, KBE) nr. 58/97

frá 20. desember 1996

um hagskýrslur um skipulag fyrirtækja(*)

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
213. gr.,

með hliðsjón af drögum að reglugerð sem framkvæmdastjórnin
lagði fram (1),

með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins (2),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í ályktun sinni frá 14. nóvember 1989 um
innanríkisviðskipti í tengslum við innri markaðinn (4) fór
ráðið þess meðal annars á leit við framkvæmdastjórnina að
hagskýrslur um viðskipti yrðu betrumbættar með því að
gera þær samrýmanlegar skilgreiningum bandalagsins og,
eftir því sem þörf krefur, senda þær í auknum mæli til
Hagstofu Evrópubandalaganna.

2) Ráðið samþykkti með ákvörðun 92/326/EBE (5) tveggja
ára áætlun (1992 til 1993) um þróun evrópskra hagskýrslna
um þjónustu. Þessi áætlun felur í sér samantekt samræmdra
hagtalna á landsgrundvelli eða svæðisbundið, einkum með
tilliti til dreifingarstarfsemi.

3) Ráðið samþykkti með tilskipun sinni 78/660/EBE (6)
ráðstafanir til að bæta samræmingu laga allra aðildarríkjanna
um framsetningu og efni ársreikninga og ársskýrslna,
matsaðferðir sem beitt er og hvernig beri að haga birtingu
þessara atriða hvað varðar tilteknar gerðir félaga.

4) Eftir þetta hafa orðið miklar framfarir í bandalaginu í átt til
samþættingar. Nýjar stefnur og viðmiðanir í efnahagsmálum,

samkeppni, félagsmálum og umhverfismálum og hjá
fyrirtækjum krefjast frumkvæðis og ákvarðana sem byggðar
eru á marktækum hagskýrslum. Þær upplýsingar sem kveðið
er á um í gildandi lögum bandalagsins eða eru tiltækar í
aðildarríkjunum eru ónógar eða ekki nægilega samanburðar-
hæfar til að geta verið áreiðanlegur grundvöllur fyrir störf
framkvæmdastjórnarinnar.

5) Ráðið samþykkti með ákvörðun sinni 93/379/EBE (7)
áætlun til margra ára varðandi ráðstafanir bandalagsins til
að skerpa forgangssvið og tryggja samfellu og festu í
fyrirtækjastefnu bandalagsins, einkum varðandi lítil og
meðalstór fyrirtæki. Hagtölur eru nauðsynlegar til að geta
metið áhrif ráðstafana sem gerðar eru til að ná markmiðunum
sem mælt er fyrir um í ákvörðuninni, einkum sambærilegar
hagtölur um fyrirtæki í öllum atvinnugreinum, hagtölur um
undirverktakatengsl fyrirtækja innan aðildarríkjanna og á
alþjóðavettvangi og betri hagtölur um lítil og meðalstór
fyrirtæki. Skyldan til að leggja fram slíkar hagtölur má ekki
vera óþarflega íþyngjandi fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki.

6) Með ákvörðun 93/464/EBE (8) samþykkti ráðið
rammaáætlun fyrir forgangsverkefni á sviði hagskýrslugerðar
fyrir árin 1993-1997.

7) Þörf er á tölfræðilegum upplýsingum um breytni fyrirtækja,
einkum að því er varðar rannsóknir, þróun og nýjungar,
umhverfisvernd, fjárfestingar, visttengdar iðngreinar,
ferðamannaþjónustu og hátækniiðnað. Þróun bandalagsins
og starfsemi hins innri markaðar auka þörfina fyrir
sambærileg gögn um uppbyggingu launa, launakostnað og
starfsmenntun og -þjálfun.

8) Þörf er á ítarlegum og áreiðanlegum hagskýrslugrunni til að
tryggja rétta beitingu tilskipunar ráðsins 89/130/EBE, KBE
frá 13. febrúar 1989 um samræmingu skýrslugerðar um
verga þjóðarframleiðslu á markaðsvirði (9).

9) Samantekt á reikningum landa og svæða samkvæmt
evrópska þjóðhagsreikningakerfinu gerir það nauðsynlegt
að þróa samanburðarhæfan, ítarlegan og áreiðanlegan
hagskýrslugrunn.

____________________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 14, 17.1.1997, bls. 1, 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. C 146, 13. 6. 1995, bls. 6.

(2) Stjtíð. EB nr. C 96, 1. 4. 1996, bls. 236.

(3) Stjtíð. EB nr. C 236, 11. 9. 1995, bls. 61.

(4) Stjtíð. EB nr. C 297, 25. 11. 1989, bls. 2.

(5) Stjtíð. EB nr. L 179, 1. 7. 1992, bls. 131.

(6) Stjtíð. EB nr. L 222, 14. 8. 1978, bls. 11. Tilskipuninni var síðast breytt
með tilskipun 94/8/EB (Stjtíð. EB nr. L 82, 25. 3. 1994, bls. 33).

____________________

(7) Stjtíð. EB nr. L 161, 2. 7. 1993, bls. 68.

(8) Stjtíð. EB nr. L 219, 28. 8. 1993, bls. 1.

(9) Stjtíð. EB nr. L 49, 21. 2. 1989, bls. 26.
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10) Þörf er á svæðisbundnum efnahagsvísum og reikningsskilum.

11) Til þess að framkvæmdastjórnin geti leyst af hendi þau
verkefni sem henni eru falin í sáttmálunum, einkum að því
er varðar hinn innri markað, verður hún að hafa undir
höndum ítarlegar, nýjar, áreiðanlegar og sambærilegar
upplýsingar um skipulag, starfsemi, samkeppnishæfni og
afkomu fyrirtækja innan bandalagsins.

12) Stöðlun er nauðsynleg til að mæta þörfum bandalagsins
fyrir upplýsingar um efnahagslega samleitni.

13) Fyrirtæki og fagfélög þeirra þarfnast upplýsinga af þessum
toga til að öðlast skilning á mörkuðum sínum og til að geta
borið starfsemi sína og afkomu saman við samkeppnisaðila,
svæðisbundið, innanlands og á alþjóðagrundvelli.

14) Það er eingöngu á færi bandalagsins sjálfs að setja
sameiginlega hagskýrslustaðla um frágang samræmdra gagna.
Þessir staðlar verða notaðir í aðildarríkjunum undir stjórn
þeirra aðila og stofnana sem hafa með höndum samantekt
opinberra hagskýrslna.

15) Besta aðferðin til að komast að raun um skipulag, starfsemi,
samkeppnishæfni og afkomu fyrirtækja innan bandalagsins
er að taka saman hagtölur í samræmi við almennar
grundvallarreglur um aðferðafræði og almennar skilgreiningar
á breytum. Aðeins með samræmdri samantekt er unnt að
setja saman samræmdar hagskýrslur af þeim áreiðanleika,
hraða, sveigjanleika og nákvæmni sem krafist er til að koma
til móts við þarfir framkvæmdastjórnarinnar og fyrirtækja.

16) Skilgreiningin á rekstrareiningum samsvarar einni eða fleiri
undirdeildum sem starfræktar eru í fyrirtæki. Til að unnt sé
að athuga rekstrareiningu verður fyrirtæki að ráða yfir
upplýsingakerfi sem getur gefið upplýsingar um eða reiknað
út fyrir hverja rekstrareiningu að minnsta kosti
framleiðsluverðmæti, notkun aðfanga, launakostnað og
rekstrarafgang ásamt starfsmannafjölda og fjárfestingu.
Rekstrareiningar sem falla undir ákveðið flokkunarnúmer í
tölfræðilegri atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins
(NACE, 1. endursk.) geta framleitt vörur sem falla utan
einsleitrar framleiðslu rekstrareiningarinnar og getur það
stafað af aukastarfsemi sem tengist framleiðslunni og ekki
er unnt að aðgreina sérstaklega í tiltækum bókhaldsgögnum.
Álykta má að fyrirtækið og rekstrareiningin séu sams konar
þegar fyrirtæki reynist ómögulegt að gefa upplýsingar um
eða reikna út upplýsingar um öll atriðin sem talin eru upp
í þessari málsgrein fyrir eina eða fleiri undirdeildir.

17) Hagskýrslugögn, sem tekin eru saman samkvæmt skipulagi
bandalagsins, verða að vera viðunandi að gæðum og verða
gæðin, sem og fyrirhöfnin sem þeim fylgir, að vera
samanburðarhæf milli aðildarríkjanna. Því er nauðsynlegt
að ákveða sameiginlega þær viðmiðanir sem gera kleift að
mæta þessum kröfum.

18) Nauðsynlegt er að einfalda stjórnsýslumeðferð fyrirtækja,
einkum lítilla og meðalstórra fyrirtækja, þar með talið að
hvetja til notkunar tækninýjunga við gagnasöfnun og
samantekt hagskýrslna. Þó kann ennþá að reynast
nauðsynlegt að safna beint frá fyrirtækjum nauðsynlegum
gögnum til að taka saman hagskýrslur um skipulag
fyrirtækja, með aðferðum og tækni sem tryggja að þær séu
ítarlegar, áreiðanlegar og uppfærðar, án þess að íþyngja
hlutaðeigandi aðilum, einkum litlum og meðalstórum
fyrirtækjum, óþarflega miðað við þann árangur sem eðlilegt
er að notendur téðra hagskýrslna geti búist við.

19) Undirritun hins almenna samnings um þjónustuviðskipti
(GATS) hefur leitt til þess að með tilliti til stjórnunar og
þróunar á samningnum er veruleg þörf fyrir upplýsingar
um stærð markaða í löndum undirritunaraðila og hlutdeild
þeirra í þessum mörkuðum.

20) Nauðsynlegt er að hafa sameiginlegan lagaramma um alla
starfsemi og öll svið fyrirtækja, sem hagskýrslur ná yfir, og
sem nær einnig til starfsemi og sviða sem hagskýrslur ná
ekki til enn sem komið er.

21) Með tilskipunum 64/475/EBE (1) og 72/221/EBE (2), sem
voru settar með það í huga að safna samfelldum
hagskýrslum, hefur ekki tekist að taka tillit til efnahagslegra
og tæknilegra breytinga sem hafa átt sér stað síðan þær
voru samþykktar og því ber að fella þær úr gildi.

22) Til að unnt sé að skýra nánar reglur um söfnun og
tölfræðilega úrvinnslu gagna og úrvinnslu og afhendingu
niðurstaðna er nauðsynlegt að veita framkvæmdastjórninni,
sem nýtur aðstoðar hagskýrsluáætlunarnefndar sem komið
var á fót með ákvörðun 89/382/EBE, KBE (3), umboð til að
samþykkja ráðstafanir til að beita þessari reglugerð.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Markmiðið með þessari reglugerð er að setja sameiginlegan ramma
um söfnun, samantekt, afhendingu og mat á hagskýrslum
bandalagsins um skipulag, starfsemi, samkeppnishæfni og afkomu
fyrirtækja innan bandalagsins.

2. gr.

Markmiðið með samantekt hagskýrslna skal einkum vera að
greina:

______________________

(1) Tilskipun ráðsins 64/475/EBE frá 30. júlí 1964 um samræmdar árlegar
kannanir á fjárfestingum í iðnaði (Stjtíð. EB nr. L 131, 13. 8. 1964, bls.
2193). Tilskipuninni var síðast breytt með aðildarlögunum frá 1985.

(2) Tilskipun ráðsins 72/221/EBE frá 6. júní 1972 um samræmdar árlegar
kannanir á umsvifum í iðnaði (Stjtíð. EB nr. L 133, 10. 6. 1972, bls. 57).
Tilskipuninni var síðast breytt með aðildarlögunum frá 1985.

(3) Stjtíð. EB nr. L 181, 28. 6. 1989, bls. 47.
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i) skipulag og þróun starfsemi fyrirtækja;

ii) þætti sem notaðir eru við framleiðslu og annað það sem
nota má til að mæla starfsemi, afkomu og samkeppnishæfni
fyrirtækja;

iii) fyrirtækja- og markaðsþróun svæðisbundið, í
aðildarríkjunum, í bandalaginu og á alþjóðavettvangi;

iv) stefnu fyrirtækja;

v) lítil og meðalstór fyrirtæki;

vi) sérstakar fyrirtækjabreytur sem tengjast tilteknum flokkum
starfsemi.

3. gr.

1. Þessi reglugerð tekur til allrar markaðsstarfsemi sem er
tilgreind í bálkum C til K og M til O í hinni tölfræðilegu
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins (NACE, 1. endursk.).

2. Þær gerðir hagskýrslueininga, sem eru taldar upp í I. þætti
viðaukans við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 696/93 um
hagskýrslueiningar fyrir athugun og greiningu á framleiðslukerfi
bandalagsins (1) og flokkast undir einhverja af þeim greinum
starfsemi sem um getur í 1. mgr., skulu falla undir gildissvið
þessarar reglugerðar. Notkun tiltekinna eininga við samantekt
hagskýrslna er tilgreind í viðaukunum við þessa reglugerð.

4. gr.

1. Hagtölur, sem ber að taka saman fyrir svæðin sem um getur
í 2. gr., skulu flokkaðar í einingar (e. ,,modules�). Einingarnar eru
skilgreindar í viðaukunum við þessa reglugerð.

2. Í hverri einingu skulu eftirfarandi upplýsingar koma fram:

i) hvaða starfsemi, sem fellur undir gildissviðið sem
tilgreint er í 1. mgr. 3. gr., á að taka saman hagtölur um;

ii) hvaða gerðir hagskýrslueininga ber að nota við
samantekt hagtalnanna og sem eru í skránni yfir
hagskýrslueiningar sem um getur í 2. mgr. 3. gr.;

iii) skrár yfir það hvaða breytur skuli taka saman hagtölur
um fyrir sviðin sem talin eru upp í 2. gr. og
viðmiðunartímabilin fyrir þessar breytur;

iv) skrá yfir hagtölur sem ber að taka saman um lýðfræði
fyrirtækja;

v) hversu oft hagtölur skulu teknar saman, sem er
annaðhvort árlega eða á nokkurra ára fresti. Fari
samantekt fram á nokkurra ára fresti, skulu ekki líða
meira en 10 ár á milli;

vi) tímaáætlun sem sýnir fyrstu viðmiðunarár sem taka
ber saman hagskýrslur um;

vii) staðlar um það hversu dæmigerð könnun skal vera og
gæðamat;

viii) frestur frá lokum viðmiðunartímabilsins til að afhenda
hagtölurnar;

ix) hámarksfrestur sem veittur er til aðlögunar.

5. gr.

Einingarnar, sem þessi reglugerð gildir um, eru:

- sameiginleg eining fyrir árlegar hagskýrslur um skipulag
fyrirtækja, skilgreind í 1. viðauka,

- sundurliðuð eining fyrir hagskýrslur um skipulag
iðnfyrirtækja, skilgreind í 2. viðauka,

- sundurliðuð eining fyrir hagskýrslur um skipulag fyrirtækja
í dreifingarstarfsemi, skilgreind í 3. viðauka,

- sundurliðuð eining fyrir hagskýrslur um skipulag fyrirtækja
í byggingariðnaði, skilgreind í 4. viðauka.

6. gr.

1. Aðildarríkin skulu afla nauðsynlegra gagna til að yfirfara
breytur í skránum sem um getur í einingunum í 5. gr.

2. Aðildarríkjunum er heimilt,  með því að beita
grundvallarreglunni um einföldun löggjafar og stjórnsýslu, að afla
nauðsynlegra gagna með samnotkun ýmissa heimilda eins og
tiltekið er hér á eftir:

- skyldukannanir: lögformlegu einingarnar sem
hagskýrslueiningarnar, sem aðildarríkin mælast til að láti í
té upplýsingar, eru hluti af eða settar saman úr, eru
skyldugar til að láta í té nákvæmar og ítarlegar upplýsingar
innan tilskilins frests,

- aðrar heimildir sem eru að minnsta kosti jafngildar að því er
varðar nákvæmni og gæði,

- tölfræðilegar matsaðferðir, þar sem sumar breytur hafa ekki
verið yfirfarnir með tilliti til allra eininganna.

3. Til að draga úr fyrirhöfn svarenda skulu innlend yfirvöld og
bandalagsyfirvöld, með þeim takmörkunum og skilyrðum sem
hvert aðildarríki og framkvæmdastjórnin setur með hliðsjón af
valdsviði þessara aðila, hafa aðgang að heimildum gagna í
stjórnsýslunni, hver á sínu sviði opinberrar stjórnsýslu, að því
marki sem þessi gögn eru nauðsynleg ti l  að uppfylla
nákvæmniskröfurnar sem um getur í 7. gr.

_____________________

(1) Stjtíð. EB nr. L 76, 30. 3. 1993, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með
aðildarlögunum frá 1994.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.21/10 11.5.2000

 00

ÍS
L

E
N

SK
 ú

tg
áf

a

4. Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin, með hliðsjón af
valdsviði þessara aðila, skulu stuðla að aukinni notkun rafræns
gagnaflutnings og meiri sjálfvirkni í gagnavinnslu.

7. gr.

1. Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að
tryggja að innsend gögn endurspegli þýðissamsetningu
hagskýrslueininganna sem mælt er fyrir um í viðaukunum.

2. Fara skal fram gæðamat þar sem ávinningur af því að hafa
gögnin til reiðu er borinn saman við söfnunarkostnað og fyrirhöfn
fyrirtækja, einkum lítilla fyrirtækja.

3. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni, að beiðni
hennar, allar nauðsynlegar upplýsingar vegna matsins sem um
getur í 2. mgr.

8. gr.

1. Þegar söfnun og mat á gögnum hefur farið fram skulu
aðildarríkin ganga frá samanburðarhæfum niðurstöðum í samræmi
við sundurliðunina sem mælt er fyrir um fyrir hverja einingu í
5. gr.

2. Til að unnt sé að taka saman heildarniðurstöður bandalagsins
skulu aðildarríkin ganga frá landsniðurstöðum eftir þeim stigum
atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 1. endursk.) sem mælt er
fyrir um í einingunum í viðaukunum eða eru ákvörðuð í samræmi
við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 13. gr.

9. gr.

1. Aðildarríkin skulu afhenda Hagstofu Evrópubandalaganna
niðurstöðurnar, sem mælt er fyrir um í 8. gr. þessarar reglugerðar,
ásamt trúnaðargögnum, í samræmi við gildandi bandalagsákvæði
um afhendingu gagna sem eru háð trúnaðarkvöðum í hagskýrslum.
Þessi bandalagsákvæði skulu gilda um meðferð niðurstaðnanna
að svo miklu leyti sem þær hafa að geyma trúnaðargögn.

2. Afhenda skal niðurstöðurnar með viðeigandi tæknilegu sniði
og innan frests sem reiknast frá lokum viðmiðunartímabilsins
sem skal ákveðið fyrir hverja einingu samkvæmt 5. gr. en má þó
aldrei vera lengra en 18 mánuðir. Þar að auki skal afhenda nokkrar
áætlaðar bráðabirgðaniðurstöður innan frests sem reiknast frá
lokum viðmiðunartímabilsins sem skal ákveðið fyrir hverja einingu
samkvæmt 5. gr. en má þó aldrei vera lengri en 10 mánuðir.

10. gr.

Að beiðni framkvæmdastjórnarinnar skulu aðildarríkin afhenda
allar upplýsingar sem varða beitingu reglugerðarinnar í
aðildarríkjunum.

11. gr.

1. Heimilt er að samþykkja undanþágur frá ákvæðum viðaukanna
á aðlögunartímabilunum ef um það er að ræða að innlend
hagskýrslukerfi þarfnist verulegrar aðlögunar.

2. Heimilt er að framlengja aðlögunartímabil aðildarríkis til að
taka saman hagskýrslur þegar ógerlegt er að hlíta ákvæðum þessarar
reglugerðar vegna undanþága sem veittar voru samkvæmt reglugerð
ráðsins (EBE) nr. 2186/93 frá 22. júlí 1993 um samræmingu í
bandalaginu á gerð fyrirtækjaskráa með tilliti til hagskýrslna (1).

3. Skuldbindingar samkvæmt þessari reglugerð skulu að fullu
koma til framkvæmda í aðildarríkjunum í lok aðlögunartímabilsins.

12. gr.

Framkvæmdastjórnin skal ákveða, samkvæmt málsmeðferðinni
sem mælt er fyrir um í 13. gr., aðferðir til að beita þessari reglugerð
ásamt ráðstöfunum til að laga söfnun og tölfræðilega úrvinnslu
gagna og úrvinnslu og afhendingu niðurstaðna að efnahagslegri og
tæknilegri þróun, með hliðsjón af þeirri meginreglu að ávinningur
þessa vegi þyngra en kostnaðurinn og að því tilskildu að
framkvæmdin krefjist ekki verulegs viðbótarfjármagns, hvorki
frá aðildarríkjum né fyrirtækjum, samanborið við upprunaleg
ákvæði þessarar reglugerðar. Ákvarðanirnar snerta einkum:

i) uppfærslu skráa yfir breytur, hagskýrslna um lýðfræði
fyrirtækja og bráðabirgðaniðurstaðna, að því tilskildu að
slík uppfærsla valdi ekki, að afstöðnu mati á magni, fjölgun
eininga sem eftirlit er haft með eða fyrirhöfn sem er ekki í
réttu hlutfalli við árangurinn sem búast má við (4. og 9. gr.);

ii) hversu oft hagtölur skulu teknar saman (4. gr.);

iii) skilgreiningar á breytunum og mikilvægi þeirra fyrir tiltekna
starfsemi (4. gr.);

iv) skilgreiningar á viðmiðunartímabilinu (4. gr.);

v) fyrsta viðmiðunarár sem bráðabirgðaniðurstöður eru teknar
saman (9. gr.);

vi) viðmiðanir fyrir gæðamat (7. gr.);

vii) sundurliðun niðurstaðna, einkum hvaða flokkun skuli notuð
og samsetning stærðarflokka (8. gr.);

viii) viðeigandi tæknilegt snið til afhendingar niðurstaðna
(9. gr.);

ix) uppfærslu á frestum til afhendingar gagna (9. gr.);

x) aðlögunartímabil og undanþágur frá ákvæðum þessarar
reglugerðar, veittar á því tímabili (11. gr.).

_____________________

(1) Stjtíð. EB nr. L 196, 5. 8. 1993, bls. 1.
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13. gr.

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar hagskýrslu-
áætlun-arnefndar sem komið var á fót með ákvörðun 89/382/
EBE, KBE.

2. Fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar leggur fyrir nefndina drög
að þeim ráðstöfunum sem gera skal. Nefndin skal skila áliti sínu
á drögunum innan þeirra tímamarka sem formanni er heimilt að
setja eftir því hversu brýnt málið er. Álitið skal samþykkt með
þeim meirihluta sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 148. gr. sáttmálans
þegar um er að ræða ákvarðanir sem ráðinu ber að samþykkja að
tillögu framkvæmdastjórnarinnar. Atkvæði fulltrúa aðildarríkjanna
í nefndinni vega eins og mælt er fyrir um í þeirri grein. Formaðurinn
greiðir ekki atkvæði.

3. a) Framkvæmdastjórnin skal samþykkja fyrirhugaðar
ráðstafanir séu þær í samræmi við álit nefndarinnar.

b) Séu fyrirhugaðar ráðstafanir ekki í samræmi við álit
nefndarinnar, eða skili nefndin ekki áliti, ber
framkvæmdastjórninni án tafar að leggja tillögu fyrir
ráðið um þær ráðstafanir sem gera skal. Ráðið tekur
ákvörðun með auknum meirihluta.

Hafi ráðið ekki aðhafst innan þriggja mánaða frá því að tillagan
var lögð fyrir það skal framkvæmdastjórnin samþykkja
fyrirhugaðar ráðstafanir.

14. gr.

1. Framkvæmdastjórnin skal, innan þriggja ára frá
gildistökudegi þessarar reglugerðar og á þriggja ára fresti eftir
það, leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið um hagskýrslur
sem teknar hafa verið saman samkvæmt þessari reglugerð, einkum
um gæði þeirra og fyrirhöfn fyrirtækja.

2. Í skýrslunum, sem um getur í 1. mgr., skal fram-
kvæmdastjórnin leggja til hvers kyns breytingar sem hún telur
nauðsynlegar.

15. gr.

Tilskipanir 64/475/EBE og 72/221/EBE falla úr gildi eftir
afhendingu allra gagna fyrir viðmiðunarárið 1994.

16. gr.

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. desember 1996.

Fyrir hönd ráðsins,

S. BARRETT

forseti.

_______
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1. VIÐAUKI

SAMEIGINLEG EINING FYRIR ÁRLEGAR HAGSKÝRSLUR UM SKIPULAG FYRIRTÆKJA

1. þáttur

Markmið

Markmiðið með þessum viðauka er að setja sameiginlegan ramma um söfnun, samantekt, afhendingu og
mat á hagskýrslum bandalagsins um skipulag, starfsemi, samkeppnishæfni og afkomu fyrirtækja í
aðildarríkjunum.

2. þáttur

Gildissvið

Hagskýrslurnar, sem á að taka saman, varða þau svið sem um getur í i-, ii- og iii-lið 2. gr. þessarar
reglugerðar, einkum greiningu á virðisauka og meginþáttum hans.

3. þáttur

Umfang

1. Taka ber saman hagskýrslur um starfsemi sem talin er upp í 9. þætti.
2. Gera ber forkannanir á þeirri starfsemi sem talin er upp í 10. þætti.

4. þáttur

Breytur

1. Í skránum yfir breytur hér á eftir er tilgreind, ef við á, gerð hagskýrslueiningarinnar sem taka á saman
hagtölur um.

2. Framkvæmdastjórnin skal, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 13. gr. þessarar
reglugerðar, ákveða heiti þeirra breytna sem taka ber saman hagtölur um með tilliti til starfsemi í
bálki J í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins (NACE, 1. endursk.) og sem svara best til þeirra
heita sem eru talin upp í 3. til 5. mgr.

3. Árlegar lýðfræðilegar hagtölur:

Kóði Heiti Athugasemd

11 11 0 Fjöldi fyrirtækja
11 21 0 Fjöldi starfsstöðva

4. Fyrirtækjabreytur sem árlega ber að taka saman hagtölur um:

Kóði Heiti Athugasemd

12 11 0 Velta
12 12 0 Framleiðsluverðmæti
12 14 0 Virðisauki á grunnverði
12 15 0 Virðisauki á þáttaverði
13 31 0 Starfsmannakostnaður
13 11 0 Heildarkaup á vörum og þjónustu Valfrjáls afhending
13 12 0 Kaup á vörum og þjónustu til endursölu í óbreyttu ástandi
15 11 0 Verg fjármunamyndun í efnislegum fjármunum
16 11 0 Fjöldi starfsmanna
16 13 0 Fjöldi launþega
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5. Breytur sem árlega ber að taka saman svæðisbundnar hagtölur um:

Kóði Heiti Athugasemd

13 32 0 Launakostnaður
15 11 0 Verg fjármunamyndun í efnislegum fjármunum Valfrjálst
16 11 0 Fjöldi starfsmanna

6. Gera ber forkannanir á breytunum sem eru taldar upp í 10. þætti.

5. þáttur

Fyrsta viðmiðunarár

Almanaksárið 1995 er fyrsta viðmiðunarár fyrir samantekt hagskýrslna.

6. þáttur

Skýrsla um gæði hagtalna

Fyrir hverja þá breytu, sem talin er upp í 4. lið 4. þáttar, skulu aðildarríkin gefa upp nákvæmni sem
samsvarar 95% öryggisstigi og skal framkvæmdastjórnin hafa þær upplýsingar með í skýrslunni, sem
kveðið er á um í 14. gr. þessarar reglugerðar, að teknu tilliti til beitingar þeirrar greinar í hverju aðildarríki.

7. þáttur

Frágangur niðurstaðna

1. Niðurstöður skulu sundurliðaðar eftir starfsgreinaflokkum sem taldir eru upp í 9. þætti.

2. Sumar niðurstöður skulu einnig sundurliðaðar í stærðarflokka fyrir hvern flokk undir bálkum C til
G í atvinnugreinaflokkuninni (NACE, 1. endursk.) og eftir flokkunum sem taldir eru upp í 9. þætti
fyrir hina bálkana.

3. Niðurstöður svæðisbundinna hagskýrslna skulu sundurliðaðar í samræmi við tveggja stafa kerfi
atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 1. endursk.) (deildir) og II. stig hagskýrslusvæðaflokkunarinnar
(NUTS).

8. þáttur

Afhending niðurstaðna

1. Afhenda ber niðurstöðurnar innan 18 mánaða frá lokum almanaksárs viðmiðunartímabilsins.

2. Innlendar bráðabirgðaniðurstöður eða -mat á hagtölum fyrirtækja, sem teknar eru saman um þær
breytur sem taldar eru upp hér á eftir, skulu afhentar innan 10 mánaða frá lokum almanaksárs
viðmiðunartímabilsins:

12 11 0 (velta)
16 11 0 (fjöldi starfsmanna)

Þessar bráðabirgðaniðurstöður ber að sundurliða samkvæmt þriggja stafa kerfi
atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 1. endursk.)(flokkur), nema fyrir bálk H, I, J og K í
atvinnugreinaflokkuninni (NACE, 1. endursk.), þar sem þær skulu sundurliðaðar eftir flokkunum
sem mælt er fyrir um í 9. þætti.
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9. þáttur

Flokkar starfsemi

Eftirfarandi flokkar starfsemi vísa til atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 1. endursk.).

BÁLKAR C, D, E og F

Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu; framleiðsla; raf-, gas og vatnsorkuveita; byggingastarfsemi.

Til að unnt sé að taka saman hagskýrslur bandalagsins munu aðildarríkin afhenda landsniðurstöður,
sundurliðaðar eftir liðum atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 1. endursk.).

BÁLKUR G

Heildverslun og smásöluverslun; viðgerðir á vélknúnum ökutækjum, bifhjólum og vörum til einkanota og
til heimilisnota.

Til að unnt sé að taka saman hagskýrslur bandalagsins munu aðildarríkin afhenda landsniðurstöður,
sundurliðaðar eftir liðum atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 1. endursk.).

BÁLKUR H

Hótel- og veitingahúsarekstur

55.1 + 55.2 ,,Hótel� og ,,tjaldstæði og önnur aðstaða til stuttrar dvalar�

55.3 + 55.4 + 55.5 ,,Veitingahús� og ,,vínveitingahús� og ,,mötuneyti og sala á tilbúnum mat�

BÁLKUR I

Flutningar, vörugeymsla og samskiptatækni

60.1 Flutningar með járnbrautum

60.21 + 60.22 + 60.23 ,,Aðrir flutningar á landi� að undanskildum liðnum ,,vöruflutningar á vegum�

60.24 Vöruflutningar á vegum

60.3 Flutningar eftir leiðslum

61.1 Úthafs- og strandsiglingar

61.2 Flutningar á vatnaleiðum

62 Flutningar í lofti

63.1 + 63.2 + 63.4 ,,Flutningaþjónusta� að undanskildum liðnum ,,rekstur ferðaskrifstofa og
ferðaþjónustu ót.a.�

63.3 ,,Rekstur ferðaskrifstofa og ferðaþjónustu ót.a.�

64.11 Opinber póstþjónusta

64.12 Boðberaþjónusta önnur en opinber póstþjónusta

64.2 Síma- og fjarskiptaþjónusta
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BÁLKUR J

Fjármálaþjónusta

65.11 Rekstur seðlabanka

65.12 Rekstur annarra peningastofnana

66.01 Líftryggingar

66.03 Aðrar vátryggingar

BÁLKUR K

Fasteigna-, lána- og viðskiptastarfsemi

70 Fasteignaviðskipti

71.1 + 71.2 ,,Bílaleiga� og ,,leiga annarra samgöngutækja�

71.3 Önnur véla- og tækjaleiga

71.4 Leiga á munum til einka- og heimilisnota ót.a.

72 Starfsemi tengd tölvum

73 Rannsóknir og þróunarstarf

74.11 + 74.12 + ,,Lögfræðiþjónusta� og ,,bókhaldsþjónusta og endurskoðun; skattaráðgjöf�
74.14 + 74.15 ,,rekstrarráðgjöf� og ,,stjórnun eignarhaldsfélaga�

74.13 Markaðsrannsóknir og skoðanakannanir

74.2 + 74.3 ,,Starfsemi arkitekta og verkfræðinga og skyld tækniráðgjöf� og ,,Tæknilegar
prófanir og greining�

74.4 Auglýsingastarfsemi

74.5 Vinnumiðlun og ráðningarþjónusta

74.6 Eftirgrennslan og öryggisþjónusta

74.7 Ræstingar

74.8 Önnur viðskipti og sérhæfð þjónusta ót.a.
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10. þáttur

Skýrslur og forkannanir

1. Aðildarríkin skulu leggja skýrslu fyrir framkvæmdastjórnina um skilgreiningu, uppbyggingu og
tiltækileika upplýsinga um hagskýrslueiningar sem flokkaðar eru í 652. flokk, 6602. lið, 67. deild og
bálka M til O í atvinnugreinaflokkuninni (NACE, 1. endursk.). Framkvæmdastjórnin skal, í samræmi
við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 13. gr. þessarar reglugerðar, láta hefja röð forkannana
fyrir þessa starfsemi sem aðildarríkin skulu ljúka eigi síðar en fyrir viðmiðunarárið 1998. Markmiðið
með þessum forkönnunum er að meta hvort hagkvæmt er að safna nauðsynlegum gögnum til að taka
saman niðurstöður fyrir þessa starfsemi, að teknu tilliti til ávinningsins af því að gögnin séu til reiðu
borið saman við söfnunarkostnað og fyrirhöfn fyrirtækja.

2. Að því er varðar starfsemina, sem talin er upp í 9. þætti, skulu aðildarríkin leggja fyrir
framkvæmdastjórnina skýrslu um tiltækileika gagna sem þarf til að taka saman niðurstöður um
eftirfarandi breytur:

Kóði Heiti Athugasemd

12 18 0 Tekjur umfram gjöld Eingöngu lögpersónur
14 11 0 Velta af afhendingu vöru og þjónustu innan

bandalagsins
14 12 0 Velta af útflutningi vöru og þjónustu til landa utan

bandalagsins
14 21 0 Kaup á vörum og þjónustu innan bandalagsins
14 22 0 Innflutningur á vörum og þjónustu frá löndum utan

bandalagsins
15 11 0 Verg fjármunamyndun í efnislegum fjármunum Eingöngu svæðisbundin gögn

Framkvæmdastjórnin skal, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 13. gr. þessarar
reglugerðar, láta hefja röð forkannana fyrir þessar breytur sem aðildarríkin skulu ljúka eigi síðar en
fyrir viðmiðunarárið 1998. Markmiðið með þessum forkönnunum er að meta hvort hagkvæmt er að
safna nauðsynlegum gögnum til að taka saman niðurstöður fyrir þessar breytur, að teknu tilliti til
ávinningsins af því að gögnin séu til reiðu borið saman við söfnunarkostnað og fyrirhöfn fyrirtækja.

3. Að því er varðar bálka G til K í atvinnugreinaflokkuninni (NACE, 1. endursk.) skulu aðildarríkin
leggja skýrslu fyrir framkvæmdastjórnina um tiltækileika gagna sem nauðsynleg eru við sundurliðun
niðurstaðna samkvæmt viðmiðuninni um meirihlutastjórn af hálfu fyrirtækja sem eru með aðsetur
erlendis samkvæmt skilgreiningum GATS-samningsins. Framkvæmdastjórnin skal, í samræmi við
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 13. gr. þessarar reglugerðar, láta hefja röð forkannana fyrir
þessa sundurliðun sem skal lokið eigi síðar en fyrir viðmiðunarárið 1998. Markmiðið með þessum
forkönnunum er að meta hvort hagkvæmt er að safna nauðsynlegum gögnum til að taka saman
niðurstöður fyrir þessa sundurliðun, að teknu tilliti til ávinningsins af því að gögnin séu til reiðu
borið saman við söfnunarkostnað og fyrirhöfn fyrirtækja.

4. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna ráðinu um möguleikana á að taka saman hagtölur um þá starfsemi,
breytur og sundurliðun sem talin er upp í 1., 2. og 3. mgr. og láta fylgja með tilmæli um að einhverri
eða allri þessari starfsemi, breytum og sundurliðunum verði bætt við skrárnar í 4., 7. og 9. þætti.

11. þáttur

Aðlögunartímabil

Að því er varðar sameiginlegu eininguna, sem skilgreind er í þessum viðauka, má aðlögunartímabilið ekki
vera lengra en fjögur ár að telja frá fyrsta viðmiðunarárinu, sem taka ber saman hagskýrslur um, sem um
getur í 5. þætti.
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2. VIÐAUKI

SUNDURLIÐUÐ EINING FYRIR HAGSKÝRSLUR UM SKIPULAG IÐNFYRIRTÆKJA

1. þáttur

Markmið

Markmiðið með þessum viðauka er að setja sameiginlegan ramma um söfnun, samantekt, afhendingu og
mat á hagskýrslum bandalagsins um skipulag, starfsemi, samkeppnishæfni og afkomu iðnfyrirtækja.

2. þáttur

Gildissvið

Hagskýrslurnar, sem á að taka saman, varða þau svið sem um getur í i-, ii-, iii-, iv- og v-lið 2. gr. þessarar
reglugerðar, einkum:

- aðalskrá um hagtölur til ítarlegrar greiningar á skipulagi, starfsemi, afkomu og samkeppnishæfni í
iðnstarfsemi,

- aukaskrá um hagtölur til athugunar á sérstökum viðfangsefnum.

3. þáttur

Umfang

Hagskýrslur skulu teknar saman um alla þá starfsemi sem flokkuð er undir bálka C, D og E í
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins (NACE 1. endursk.). Þessir bálkar ná yfir námugröft og vinnslu
hráefna úr jörðu (C), framleiðslu (D) og raf-, gas- og vatnsorkuveitu (E). Fyrirtækjahagskýrslur skulu ná
yfir þýði allra fyrirtækja sem flokkuð eru eftir aðalstarfsemi sinni í bálka C, D og E.

4. þáttur

Breytur

1. Í skránum yfir breytur og hagtölur hér á eftir er tilgreind, ef við á, gerð hagskýrslueiningarinnar sem
taka á saman hagtölur um og hvort samantekt skuli fara fram árlega eða á nokkurra ára fresti.
Skáletruðu hagtölurnar og breyturnar er einnig að finna í skrám í sameiginlegu einingunni.

2. Árlegar lýðfræðilegar hagtölur:

Kóði Heiti Athugasemd

11 11 0 Fjöldi fyrirtækja
11 12 0 Fjöldi nýstofnaðra fyrirtækja
11 13 0 Fjöldi niðurlagðra fyrirtækja
11 21 0 Fjöldi starfsstöðva
11 31 0 Fjöldi rekstrareininga
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3. Fyrirtækjabreytur sem árlega ber að taka saman hagtölur um:

Kóði Heiti Athugasemd

12 11 0 Velta
12 12 0 Framleiðsluverðmæti
12 13 0 Brúttóhagnaður af vörum til endursölu
12 14 0 Virðisauki á grunnverði Valfrjáls afhending
12 15 0 Virðisauki á þáttaverði
12 17 0 Vergur rekstrarafgangur
13 11 0 Heildarkaup á vörum og þjónustu
13 12 0 Kaup á vörum og þjónustu til endursölu í óbreyttu

ástandi
13 13 1 Greiðslur til vinnumiðlana vegna afleysingafólks
13 21 3 Breytingar á birgðum af fullunnum vörum og vörum í

vinnslu, sem einingin sjálf framleiðir
13 32 0 Launakostnaður
13 33 0 Kostnaður vegna almannatrygginga
13 41 1 Greiðslur fyrir langtímaleigu og rekstrarleigu á vörum
15 12 0 Brúttófjárfesting í lóðum
15 13 0 Brúttófjárfesting í húseignum og byggingum sem til eru
15 14 0 Brúttófjárfesting í byggingu og breytingu húseigna
15 15 0 Brúttófjárfesting í vélum og búnaði
15 21 0 Sala efnislegrar fjárfestingarvöru
15 31 0 Verðmæti efnislegra vara sem aflað er með

fjármögnunarleigu
16 11 0 Fjöldi starfsmanna
16 13 0 Fjöldi launþega
16 13 1 Fjöldi launþega í hlutastarfi
16 13 2 Fjöldi lærlinga
16 14 0 Fjöldi heilla stöðugilda
16 15 0 Fjöldi vinnustunda launþega
18 11 0 Velta af aðalstarfsemi, samkvæmt fjögurra stafa

kerfi atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins
(NACE, 1. endursk.)

18 12 0 Velta af iðnaði
18 15 0 Velta af þjónustu
18 16 0 Velta af verslun, kaupum og endursölu og

milliliðastarfsemi
20 11 0 Kaup á orkuafurðum (verðmæti) Bálkur E undanskilinn
21 11 0 Fjárfesting í mengunareftirlitsbúnaði og -stöð og

sérstökum aukabúnaði til mengunarvarna (einkum
útblásturshreinsibúnaði) (*)

22 11 0 Heildarútgjöld vegna rannsókna og þróunar innanhúss (*)
22 12 0 Heildarfjöldi starfsfólks í rannsóknum og þróun (*)

(*) Ef samanlögð velta og starfsmannafjöldi í deild undir bálkum C til E í atvinnugreinaflokkuninni (NACE 1. endursk.) í
aðildarríki er að jafnaði minni en 1% af heildartölu bandalagsins þarf ekki að safna nauðsynlegum upplýsingum til að taka
saman hagtölur, sem tengjast breytum 21 11 0, 22 11 0 og 22 12 0, að því er þessa reglugerð varðar.
Ef það er nauðsynlegt með tilliti til stefnu bandalagsins getur framkvæmdastjórnin, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt
er fyrir um í 13. gr. þessarar reglugerðar, farið fram á sérstaka söfnun þessara gagna.
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4. Fyrirtækjabreytur sem á nokkurra ára fresti ber að taka saman hagtölur um:

Kóði Heiti Athugasemd

15 42 0 Brúttófjárfesting í sérleyfum, einkaleyfum, leyfum,
vörumerkjum og svipuðum réttindum

15 44 1 Fjárfesting í aðkeyptum hugbúnaði
15 44 2 Fjárfesting í hugbúnaði sem framleiddur er af Valfrjálst

einingunni
16 13 5 Fjöldi starfsmanna með vinnuaðstöðu heima Deildir 17/18/19/21/22/25/28/

31/32/36
20 21 0 Kaup á steinkolum (verðmæti) Bálkur E undanskilinn
20 22 0 Kaup á koksi (verðmæti) Bálkur E undanskilinn
20 23 0 Kaup á eldsneytiskögglum (verðmæti) Bálkur E undanskilinn
20 24 0 Kaup á gasolíu (verðmæti) Bálkur E undanskilinn
20 25 0 Kaup á svartolíu (verðmæti) Bálkur E undanskilinn
20 26 0 Kaup á öðrum olíuvörum (verðmæti) Bálkur E undanskilinn
20 27 0 Kaup á jarðgasi (verðmæti) Bálkur E undanskilinn
20 28 0 Kaup á afleiðugasi (verðmæti) Bálkur E undanskilinn
20 29 0 Kaup á endurnýjanlegum orkugjöfum (verðmæti) Bálkur E undanskilinn
20 30 0 Kaup á hita (verðmæti) Bálkur E undanskilinn
20 31 0 Kaup á rafmagni (verðmæti) Bálkur E undanskilinn
23 11 0 Greiðslur til undirverktaka

5. Fyrirtækjabreytur sem árlega ber að taka saman svæðisbundnar hagtölur um:

Kóði Heiti Athugasemd

13 32 0 Launakostnaður
15 11 0 Verg fjármunamyndun í efnislegum fjármunum
16 11 0 Fjöldi starfsmanna

6. Breytur rekstrareininga sem árlega ber að taka saman hagtölur um:

Kóði Heiti Athugasemd

12 11 0 Velta
12 12 0 Framleiðsluverðmæti
13 32 0 Launakostnaður
15 11 0 Verg fjármunamyndun í efnislegum fjármunum
16 11 0 Fjöldi starfsmanna

7. Gera ber forkannanir á þeim breytum sem eru taldar upp í 9. þætti.

5. þáttur

Fyrsta viðmiðunarár

1. Almanaksárið 1995 er fyrsta viðmiðunarár fyrir árlega samantekt hagskýrslna. Fyrstu viðmiðunarár
fyrir samantekt hagskýrslna, sem fara skal fram á nokkurra ára fresti, eru tiltekin hér á eftir fyrir
kóðana sem breyturnar eru skráðar undir:

Almanaksárið 1997: Kóðar 20 21 0 til 20 31 0, 15 42 0,
15 44 1 og 15 44 2

Almanaksárið 1999: Kóði 23 11 0

Almanaksárið 2000: Kóði 16 13 5

2. Þegar samantekt fer fram á nokkurra ára fresti skulu ekki líða meira en fimm ár á milli.
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6. þáttur

Skýrsla um gæði hagtalna

Fyrir hverja lykilbreytu skulu aðildarríkin gefa upp nákvæmni sem samsvarar 95% öryggisstigi og skal
framkvæmdastjórnin hafa þær upplýsingar með í skýrslunni, sem kveðið er á um í 14. gr. þessarar
reglugerðar, að teknu tilliti til beitingar þeirrar greinar í hverju aðildarríki. Framkvæmdastjórnin skal
ákveða lykilbreytur í samræmi við málsmeðferðina sem kveðið er á um í 13. gr. þessarar reglugerðar.

7. þáttur

Frágangur niðurstaðna

1. Niðurstöður skulu sundurliðaðar í samræmi við fjögurra stafa kerfi atvinnugreinaflokkunarinnar
(NACE, 1. endursk.) (liður).

2. Sumar niðurstöður skulu einnig sundurliðaðar í stærðarflokka í samræmi við þriggja stafa kerfi
atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 1. endursk.) (flokkur).

3. Sumar niðurstöður skulu einnig sundurliðaðar eftir opinberum fyrirtækjum og einkafyrirtækjum og
í samræmi við þriggja stafa kerfi atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 1. endursk.) (flokkur).

4. Niðurstöður hagtalna, sem teknar eru saman um rekstrareiningar, skulu sundurliðaðar í samræmi við
fjögurra stafa kerfi atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 1. endursk.) (liður).

5. Niðurstöður svæðisbundinna hagskýrslna skulu sundurliðaðar bæði í samræmi við tveggja stafa
kerfi atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 1. endursk.) (deild) og II.  stig
hagskýrslusvæðaflokkunarinnar (NUTS).

6. Niðurstöður lykilbreytu nr. 21 11 0 um fjárfestingu til umhverfisverndar skulu teknar saman um
eftirtalda flokka atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 1. endursk.):

Bálk C
Undirbálk DA
Undirbálka DB og DC
Undirbálk DD
Undirbálk DE
Undirbálk DF
Undirbálka DG og DH
Undirbálk DI
27. deild
28. deild
Undirbálka DK og DL og DM og DN
40. deild
41. deild

8. þáttur

Afhending niðurstaðna

Afhenda ber niðurstöðurnar innan 18 mánaða frá lokum almanaksárs viðmiðunartímabilsins.
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Innlendar bráðabirgðaniðurstöður eða -mat á hagtölum fyrirtækja, sem um getur í 3. mgr. 4. þáttar og sem
teknar eru saman um þær breytur sem taldar eru upp hér á eftir, skulu afhentar innan 10 mánaða frá lokum
almanaksárs viðmiðunartímabilsins:

Kóðar 11 11 0 (Fjöldi fyrirtækja)
12 11 0 (Velta)
12 12 0 (Framleiðsluverðmæti)
13 11 0 (Heildarkaup á vörum og þjónustu)
13 32 0 (Launakostnaður)
15 11 0 (Verg fjármunamyndun í efnislegum fjármunum)
16 11 0 (Fjöldi starfsmanna).

Þessar bráðabirgðaniðurstöður ber að sundurliða í samræmi við þriggja stafa kerfi
atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE 1. endursk.) (flokkur).

9. þáttur

Skýrslur og forkannanir

Aðildarríkin skulu leggja skýrslu fyrir framkvæmdastjórnina um tiltækileika gagna sem nauðsynleg eru til
að taka saman niðurstöður um eftirfarandi breytur:

Kóði Heiti Athugasemd

12 16 0 Tekjur af reglulegri starfsemi Eingöngu lögpersónur
12 18 0 Tekjur umfram gjöld Eingöngu lögpersónur
12 19 0 Almennur brúttóhagnaður Eingöngu lögpersónur
12 20 0 Hagnaður eða tap á árinu Eingöngu lögpersónur
14 11 0 Velta af afhendingu vöru og þjónustu innan bandalagsins
14 12 0 Velta af útflutningi vöru og þjónustu til landa utan

bandalagsins
14 21 0 Kaup á vörum og þjónustu innan bandalagsins
14 22 0 Innflutningur á vörum og þjónustu frá löndum utan

bandalagsins
15 43 0 Útgjöld vegna markaðssetningar
15 61 0 Kaup á hlutabréfum og eignarhlutum Eingöngu lögpersónur
15 62 0 Sala á hlutabréfum og eignarhlutum Eingöngu lögpersónur
21 12 0 Fjárfesting í búnaði og stöð í tengslum við hreinni

framleiðslutækni (,,samþætta tækni�)
21 14 0 Heildarútgjöld í daglegum rekstri vegna umhverfisverndar
23 12 0 Tekjur af undirverktakastarfsemi

Framkvæmdastjórnin skal, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 13. gr. þessarar reglugerðar,
láta hefja röð forkannana fyrir þessar breytur sem aðildarríkin skulu ljúka eigi síðar en fyrir viðmiðunarárið
1998. Markmiðið með þessum forkönnunum er að meta hvort hagkvæmt er að safna nauðsynlegum
gögnum til að taka saman niðurstöður fyrir þessar breytur, að teknu tilliti til ávinningsins af því að gögnin
séu til reiðu borið saman við söfnunarkostnað og fyrirhöfn fyrirtækja. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna
ráðinu um möguleikana á að taka saman hagtölur fyrir þessar breytur og leggja fram tilmæli um að
einhverjum eða öllum þessum breytum verði bætt við skrárnar í 4. þætti.

10. þáttur

Aðlögunartímabil

Að því er varðar sundurliðuðu eininguna, sem skilgreind er í þessum viðauka, má aðlögunartímabilið ekki
vera lengra en fjögur ár að telja frá fyrstu viðmiðunarárunum fyrir samantekt hagskýrslna sem um getur í
5. þætti.

______



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.21/22 11.5.2000

 00

ÍS
L

E
N

SK
 ú

tg
áf

a

3. VIÐAUKI

SUNDURLIÐUÐ EINING FYRIR HAGSKÝRSLUR UM SKIPULAG FYRIRTÆKJA Í
DREIFINGARSTARFSEMI

1. þáttur

Markmið

Markmiðið með þessum viðauka er að setja sameiginlegan ramma um söfnun, samantekt, afhendingu og
mat á hagskýrslum bandalagsins um skipulag, starfsemi, samkeppnishæfni og afkomu fyrirtækja í
dreifingargeiranum.

2. þáttur

Gildissvið

Hagskýrslurnar, sem á að taka saman, varða þau svið sem um getur í i-, ii-, iii- og vi-lið 2. gr. þessarar
reglugerðar, einkum:

- skipulag dreifikerfisins og þróun þess,
- dreifingarstarfsemi og sölumáta, sem og birgja- og sölumynstur.

3. þáttur

Umfang

1. Hagskýrslur skulu teknar saman um alla starfsemi innan bálks G í atvinnugreinaflokkun
Evrópubandalagsins (NACE 1. endursk.). Þessi bálkur nær yfir heildverslun og smásöluverslun;
viðgerðir á vélknúnum ökutækjum, bifhjólum og vörum til einka- og heimilisnota.
Fyrirtækjahagskýrslur skulu ná yfir allt þýði allra fyrirtækja sem flokkuð eru eftir aðalstarfsemi
sinni í bálk G.

2. Ef samanlögð velta og starfsmannafjöldi í deild undir bálki G í atvinnugreinaflokkuninni (NACE 1.
endursk.) í aðildarríki er að jafnaði minni en 1% af heildartölu bandalagsins er ekki nauðsynlegt að
safna upplýsingunum, sem mælt er fyrir um í þessum viðauka en eru ekki í 1. viðauka, að því er
þessa reglugerð varðar.

3. Ef það er nauðsynlegt með tilliti til stefnu bandalagsins getur framkvæmdastjórnin, í samræmi við
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 13. gr. þessarar reglugerðar, farið fram á sérstaka söfnun
gagnanna sem um getur í 2. mgr.

4. þáttur

Breytur

1. Í skránum yfir breytur og hagtölur hér á eftir er tilgreind, ef við á, gerð hagskýrslueiningarinnar sem
taka á saman hagtölur um og hvort samantekt skuli fara fram árlega eða á nokkurra ára fresti.
Skáletruðu hagtölurnar og breyturnar er einnig að finna í skrám í sameiginlegu einingunni.

2. Árlegar lýðfræðilegar hagtölur:

Kóði Heiti Athugasemd

Lýðfræðileg gögn
11 11 0 Fjöldi fyrirtækja
11 21 0 Fjöldi starfsstöðva
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3. Fyrirtækjabreytur sem árlega ber að taka saman hagtölur um:

Kóði Heiti Athugasemd

Bókhaldsgögn
12 11 0 Velta
12 12 0 Framleiðsluverðmæti
12 13 0 Brúttóhagnaður af vörum til endursölu
12 14 0 Virðisauki á grunnverði Valfrjálst
12 15 0 Virðisauki á þáttaverði
12 17 0 Vergur rekstrarafgangur
13 11 0 Heildarkaup á vörum og þjónustu
13 12 0 Kaup á vörum og þjónustu til endursölu í óbreyttu

ástandi
13 21 0 Breytingar á birgðum af vörum og þjónustu
13 21 1 Breytingar á birgðum af vörum og þjónustu sem

keypt var til endursölu í óbreyttu ástandi
13 31 0 Starfsmannakostnaður
13 32 0 Launakostnaður

Gögn tengd fjármagnsreikningi
15 11 0 Verg fjármunamyndun í efnislegum fjármunum
15 12 0 Brúttófjárfesting í lóðum
15 13 0 Brúttófjárfesting í húseignum og byggingum sem

til eru
15 14 0 Brúttófjárfesting í byggingu og breytingu húseigna
15 15 0 Brúttófjárfesting í vélum og búnaði
15 21 0 Sala efnislegrar fjárfestingarvöru
15 31 0 Verðmæti efnislegra vara sem aflað er með

fjármögnunarleigu

Gögn um starfsmannahald
16 11 0 Fjöldi starfsmanna
16 13 0 Fjöldi launþega
16 13 1 Fjöldi launþega í hlutastarfi

Sundurliðun veltu eftir starfsemi
18 10 0 Velta af landbúnaði, skógrækt, fiskveiðum og

iðnaðarstarfsemi
18 13 0 Velta af verslun, kaupum og endursölu
18 14 0 Velta af milliliðastarfsemi
18 15 0 Velta af þjónustu

4. Fyrirtækjabreytur sem á nokkurra ára fresti ber að taka saman hagtölur um:

Kóði Heiti Athugasemd

Upplýsingar um rekstrarkostnað annan en
starfsmannakostnað

13 41 0 Rekstrarkostnaður tengdur húsum og búnaði Valfrjálst
13 42 0 Sölukostnaður Valfrjálst
13 43 0 Annar rekstrarkostnaður Valfrjálst

Upplýsingar um verslunarhætti fyrirtækja Eingöngu 52. deild
17 32 0 Fjöldi smásöluverslana
17 33 0 Flokkun sölurýmis verslana sem stunda smásölu
17 34 0 Fjöldi fastra markaðsbása og/eða söluborða
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Kóði Heiti Athugasemd

Sundurliðun veltu eftir vörutegundum
18 21 0 Sundurliðun veltu eftir vörum (samkvæmt bálki G í

vöruflokkun Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum
(CPA))

Upplýsingar um tegundir birgja og hópa
viðskiptavina
Prósentuhlutfall veltu eftir hópum viðskiptavina, Eingöngu 51. deild
einkum:

25 11 1 Endursölukaupmenn: smásölukaupmenn Valfrjálst
25 11 2 Viðskiptamenn í atvinnulífinu (heildsalar, aðrir) Valfrjálst
25 11 3 Neytendur (smásölustarfsemi) Valfrjálst

Prósentuhlutfall kaupa eftir gerð birgis, einkum: Eingöngu 52. deild
25 21 1 Heildsalar, innkaupahringir Valfrjálst
25 21 2 Framleiðendur Valfrjálst

5. Breytur sem árlega ber að taka saman svæðisbundnar hagtölur um:

Kóði Heiti Athugasemd

13 32 0 Launakostnaður
15 11 0 Verg fjármunamyndun í efnislegum fjármunum Valfrjálst
16 11 0 Fjöldi starfsmanna

6. Breytur sem á nokkurra ára fresti ber að taka saman svæðisbundnar hagtölur um:

Kóði Heiti Athugasemd

Bókhaldsgögn
12 11 0 Velta Eingöngu 50. og 52. deild

Upplýsingar um verslunarhætti fyrirtækja
17 33 1 Sölurými Eingöngu 52. deild

7. Gera ber forkannanir á þeim breytum sem eru taldar upp í 9. þætti.

5. þáttur

Fyrsta viðmiðunarár

1. Almanaksárið 1995 er fyrsta viðmiðunarár fyrir árlega samantekt hagskýrslna. Fyrstu viðmiðunarár
fyrir samantekt hagskýrslna, sem fara skal fram á nokkurra ára fresti, eru tiltekin hér á eftir fyrir
hverja deild atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 1. endursk.), sem ber að safna gögnum um, sem og
fyrir svæðisbundnar hagskýrslur sem taka ber saman á nokkurra ára fresti:

52. deild: 1997
51. deild: 1998
Svæðisbundnar hagskýrslur: 1999
50. deild: 2000

2. Þegar samantekt fer fram á nokkurra ára fresti skulu ekki líða meira en fimm ár á milli.
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6. þáttur

Skýrsla um gæði hagtalna

Fyrir hverja lykilbreytu skulu aðildarríkin gefa upp nákvæmni sem samsvarar 95% öryggisstigi og skal
framkvæmdastjórnin hafa þær upplýsingar með í skýrslunni, sem kveðið er á um í 14. gr. þessarar
reglugerðar, að teknu tilliti til beitingar þeirrar greinar í hverju aðildarríki. Framkvæmdastjórnin skal
ákveða lykilbreytur í samræmi við málsmeðferðina sem kveðið er á um í 13. gr. þessarar reglugerðar.

7. þáttur

Frágangur niðurstaðna

1. Til að unnt sé að taka saman heildarniðurstöður bandalagsins skulu aðildarríkin ganga frá
landsniðurstöðum sundurliðuðum eftir greinum atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 1. endursk.).

2. Sumar niðurstöður skulu einnig sundurliðaðar í stærðarflokka fyrir hvern flokk
atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 1. endursk.).

3. Svæðisbundnar hagskýrslur skulu sundurliðaðar bæði í samræmi við þriggja stafa kerfi
atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 1. endursk.) (flokkur) og II. stig hagskýrslusvæðaflokkunarinnar
(NUTS).

4. Umfang svæðisbundinna hagskýrslna, sem ber að taka saman á nokkurra ára fresti, svarar til
starfsmannafjölda allra starfsstöðva sem flokka aðalstarfsemi sína í bálk G. Þó kann það að takmarkast
við starfsstöðvar sem heyra undir fyrirtæki sem flokkuð eru í bálk G í atvinnugreinaflokkuninni
(NACE, 1. endursk.) ef starfsmannafjöldi er yfir 95% af heildarumfangi. Þetta hlutfall ber að reikna
út frá breytum um starfsmannahald sem liggja fyrir hjá fyrirtækjaskrá.

8. þáttur

Afhending niðurstaðna

1. Afhenda ber niðurstöðurnar innan 18 mánaða frá lokum almanaksárs viðmiðunartímabilsins.

2. Innlendar bráðabirgðaniðurstöður eða -mat á hagtölum fyrirtækja, sem teknar eru saman um þær
breytur sem taldar eru upp hér á eftir, skulu afhentar innan 10 mánaða frá lokum almanaksárs
viðmiðunartímabilsins:

12 11 0 (Velta)
16 11 0 (Fjöldi starfsmanna).

Þessar bráðabirgðaniðurstöður ber að sundurliða í samræmi við þriggja stafa kerfi
atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE 1. endursk.) (flokkur).
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9. þáttur

Skýrslur og forkannanir

Aðildarríkin skulu leggja skýrslu fyrir framkvæmdastjórnina um tiltækileika gagna sem nauðsynleg eru til
að taka saman niðurstöður um eftirfarandi breytur:

Kóði Heiti Athugasemd

12 18 0 Tekjur umfram gjöldEingöngu lögpersónur
13 41 0 Rekstrarkostnaður tengdur húsum og búnaði
13 42 0 Sölukostnaður
13 43 0 Annar rekstrarkostnaður
14 11 0 Velta af afhendingu vöru og þjónustu innan bandalagsins
14 12 0 Velta af útflutningi vöru og þjónustu til landa utan

bandalagsins
14 21 0 Kaup á vörum og þjónustu innan bandalagsins
14 22 0 Innflutningur á vörum og þjónustu frá löndum utan

bandalagsins
15 11 0 Verg fjármunamyndun í efnislegum fjármunum Eingöngu fyrir svæðisbundnar

hagskýrslur
15 41 0 Öflun óefnislegra fastafjármuna
17 11 0 Fjöldi fyrirtækja með aðildar- eða samstarfssamning

við önnur fyrirtæki
17 31 0 Upplýsingar um verslunarhætti fyrirtækja Eingöngu 52. deild
25 11 1 Endursölukaupmenn: smásölukaupmenn
25 11 2 Viðskiptamenn í atvinnulífinu (heildsalar, aðrir)
25 11 3 Neytendur (smásölustarfsemi)
25 21 1 Heildsalar, innkaupahringir
25 21 2 Framleiðendur

Framkvæmdastjórnin skal, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 13. gr. þessarar reglugerðar,
láta hefja röð forkannana fyrir þessar breytur sem aðildarríkin skulu ljúka eigi síðar en fyrir viðmiðunarárið
1998. Markmiðið með þessum forkönnunum er að meta hvort hagkvæmt er að safna nauðsynlegum
gögnum til að taka saman niðurstöður fyrir þessar breytur, að teknu tilliti til ávinningsins af því að gögnin
séu til reiðu borið saman við söfnunarkostnað og fyrirhöfn fyrirtækja. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna
ráðinu um möguleikana á að taka saman hagtölur fyrir þessar breytur og leggja fram tilmæli um að
einhverjum eða öllum þessum breytum verði bætt við skrárnar í 4. þætti.

10. þáttur

Aðlögunartímabil

Að því er varðar sundurliðuðu eininguna, sem skilgreind er í þessum viðauka, má aðlögunartímabilið ekki
vera lengra en fjögur ár að telja frá fyrstu viðmiðunarárunum fyrir samantekt hagskýrslna sem um getur í
5. þætti.

_______
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4. VIÐAUKI

SUNDURLIÐUÐ EINING FYRIR HAGSKÝRSLUR UM SKIPULAG FYRIRTÆKJA Í
BYGGINGARIÐNAÐI

1. þáttur

Markmið

Markmiðið með þessum viðauka er að setja sameiginlegan ramma um söfnun, samantekt, afhendingu og
mat á hagskýrslum bandalagsins um skipulag, starfsemi, samkeppnishæfni og afkomu fyrirtækja í
byggingargeiranum.

2. þáttur

Gildissvið

Hagskýrslurnar, sem á að taka saman, varða þau svið sem um getur í i-, ii-, iii-, iv- og v-lið 2. gr. þessarar
reglugerðar, einkum:

- aðalskrá um hagtölur til ítarlegrar greiningar á skipulagi, starfsemi, afkomu og samkeppnishæfni í
byggingariðnaði,

- aukaskrá um hagtölur til athugunar á sérstökum viðfangsefnum.

3. þáttur

Umfang

1. Hagskýrslur skulu teknar saman um alla þá starfsemi sem flokkuð er undir bálk F í
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins (NACE 1. endursk.). Fyrirtækjahagskýrslur skulu ná
yfir þýði allra fyrirtækja sem flokkuð eru eftir aðalstarfsemi sinni í bálk F.

2. Ef samanlögð velta og starfsmannafjöldi í deild undir bálki F í atvinnugreinaflokkuninni (NACE 1.
endursk.) í aðildarríki er að jafnaði minni en 1% af heildartölu bandalagsins er ekki nauðsynlegt að
safna upplýsingunum, sem mælt er fyrir um í þessum viðauka en eru ekki í 1. viðauka, að því er
þessa reglugerð varðar.

3. Ef það er nauðsynlegt með tilliti til stefnu bandalagsins getur framkvæmdastjórnin, í samræmi við
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 13. gr. þessarar reglugerðar, farið fram á sérstaka söfnun
gagnanna sem um getur í 2. mgr.

4. þáttur

Breytur

1. Í skránum yfir breytur og hagtölur hér á eftir er tilgreind, ef við á, gerð hagskýrslueiningarinnar sem
á að taka saman hagtölur um og hvort samantekt skuli fara fram árlega eða á nokkurra ára fresti.
Skáletruðu hagtölurnar og breyturnar er einnig að finna í skrám í sameiginlegu einingunni.
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2. Árlegar lýðfræðilegar hagtölur:

Kóði Heiti Athugasemd

11 11 0 Fjöldi fyrirtækja
11 12 0 Fjöldi nýstofnaðra fyrirtækja
11 13 0 Fjöldi niðurlagðra fyrirtækja
11 21 0 Fjöldi starfsstöðva

3. Fyrirtækjabreytur sem árlega ber að taka saman hagtölur um:

Kóði Heiti Athugasemd

12 11 0 Velta
12 12 0 Framleiðsluverðmæti
12 13 0 Brúttóhagnaður af vörum til endursölu 451. og 452. flokkur - valfrjálst
12 14 0 Virðisauki á grunnverði Valfrjálst
12 15 0 Virðisauki á þáttaverði
12 17 0 Vergur rekstrarafgangur
13 11 0 Heildarkaup á vörum og þjónustu
13 12 0 Kaup á vörum og þjónustu til endursölu í óbreyttu 451. og 452. flokkur - valfrjálst

ástandi
13 13 1 Greiðslur til vinnumiðlana vegna afleysingafólks
13 21 3 Breytingar á birgðum af fullunnum vörum og vörum í

vinnslu, sem einingin sjálf framleiðir
13 32 0 Launakostnaður
13 33 0 Kostnaður vegna almannatrygginga
13 41 1 Greiðslur fyrir langtímaleigu og rekstrarleigu á vörum
15 12 0 Brúttófjárfesting í lóðum
15 13 0 Brúttófjárfesting í húseignum og byggingum sem til eru
15 14 0 Brúttófjárfesting í byggingu og breytingu húseigna
15 15 0 Brúttófjárfesting í vélum og búnaði
15 21 0 Sala efnislegrar fjárfestingarvöru
15 31 0 Verðmæti efnislegra vara sem aflað er með

fjármögnunarleigu
16 11 0 Fjöldi starfsmanna
16 13 0 Fjöldi launþega
16 14 0 Fjöldi heilla stöðugilda
16 15 0 Fjöldi vinnustunda launþega
18 11 0 Velta af aðalstarfsemi, samkvæmt fjögurra stafa

kerfi atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins
(NACE, 1. endursk.)

18 12 1 Velta af iðnaðarstarfsemi að undanskilinni
byggingarstarfsemi

18 12 2 Velta af byggingarstarfsemi
18 15 0 Velta af þjónustu
18 16 0 Velta af verslun og milliliðastarfsemi
18 31 0 Velta af byggingavinnu Eingöngu 451. og 452. flokkur
18 32 0 Velta af mannvirkjagerð Eingöngu 451. og 452. flokkur
20 11 0 Kaup á orkuafurðum (verðmæti)
22 11 0 Heildarútgjöld vegna rannsókna og þróunar innanhúss
22 12 0 Heildarfjöldi starfsmanna er vinna að rannsóknum

og þróun
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4. Fyrirtækjabreytur sem á nokkurra ára fresti ber að taka saman hagtölur um:

Kóði Heiti Athugasemd

15 42 0 Brúttófjárfesting í sérleyfum, einkaleyfum, leyfum, Valfrjálst
vörumerkjum og svipuðum réttindum

15 44 1 Fjárfesting í aðkeyptum hugbúnaði
15 44 2 Fjárfesting í hugbúnaði sem framleiddur er af einingunni Valfrjálst
16 13 1 Fjöldi launþega í hlutastarfi
16 13 2 Fjöldi lærlinga
20 21 0 Kaup á steinkolum (verðmæti) Valfrjálst
20 22 0 Kaup á koksi (verðmæti) Valfrjálst
20 23 0 Kaup á eldsneytiskögglum (verðmæti) Valfrjálst
20 24 0 Kaup á gasolíu (verðmæti) Valfrjálst
20 25 0 Kaup á svartolíu (verðmæti) Valfrjálst
20 26 0 Kaup á öðrum olíuvörum (verðmæti) Valfrjálst
20 27 0 Kaup á jarðgasi (verðmæti) Valfrjálst
20 28 0 Kaup á afleiðugasi (verðmæti) Valfrjálst
20 29 0 Kaup á endurnýjanlegum orkugjöfum (verðmæti) Valfrjálst
20 30 0 Kaup á hita (verðmæti) Valfrjálst
20 31 0 Kaup á rafmagni (verðmæti) Valfrjálst
23 11 0 Greiðslur til undirverktaka
23 12 0 Tekjur af undirverktakastarfsemi

5. Breytur sem árlega ber að taka saman svæðisbundnar hagtölur um:

Kóði Heiti Athugasemd

13 32 0 Launakostnaður
15 11 0 Verg fjármunamyndun í efnislegum fjármunum Valfrjálst
16 11 0 Fjöldi starfsmanna

6. Rekstrareiningabreytur sem árlega bera að taka saman hagtölur um:

Kóði Heiti Athugasemd

12 11 0 Velta
12 12 0 Framleiðsluverðmæti
13 32 0 Launakostnaður
15 11 0 Verg fjármunamyndun í efnislegum fjármunum
16 11 0 Fjöldi starfsmanna

7. Gera ber forkannanir á þeim breytum sem eru taldar upp í 9. þætti.

5. þáttur

Fyrsta viðmiðunarár

1. Almanaksárið 1995 er fyrsta viðmiðunarár fyrir árlega samantekt hagskýrslna. Fyrstu viðmiðunarár
fyrir samantekt hagskýrslna, sem fara skal fram á nokkurra ára fresti, eru tiltekin hér á eftir fyrir
kóðana sem breyturnar eru skráðar undir:

Almanaksárið 1997 Kóðar 20 21 0 til 20 31 0,
15 42 0, 15 44 1 og 15 44 2

Almanaksárið 1998 Kóðar 16 13 1 og 16 13 2
Almanaksárið 1999 Kóðar 23 11 0 og 23 12 0

2. Þegar samantekt hagskýrslna fer fram á nokkurra ára fresti skulu ekki líða meira en fimm ár á milli.
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6. þáttur

Skýrsla um gæði hagtalna

Fyrir hverja lykilbreytu skulu aðildarríkin gefa upp nákvæmni sem samsvarar 95% öryggisstigi og skal
framkvæmdastjórnin hafa þær upplýsingar með í skýrslunni, sem kveðið er á um í 14. gr. þessarar
reglugerðar, að teknu tilliti til beitingar þeirrar greinar í hverju aðildarríki. Framkvæmdastjórnin skal
ákveða lykilbreytur í samræmi við málsmeðferðina sem kveðið er á um í 13. gr. þessarar reglugerðar.

7. þáttur

Frágangur niðurstaðna

1. Niðurstöður hagtalnanna skulu sundurliðaðar, nema fyrir breytur 22 11 0, 22 12 0, 15 42 0,
15 44 1 og 15 44 2, í samræmi við fjögurra stafa kerfi atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE 1.
endursk.) (liður).

Niðurstöður breytna 15 42 0, 15 44 1 og 15 44 2 skulu sundurliðaðar í samræmi við þriggja stafa
kerfi atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 1. endursk.) (flokkur).

Niðurstöður breytna 22 11 0 og 22 12 0 skulu sundurliðaðar í samræmi við tveggja stafa kerfi
atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 1. endursk.) (deild).

2. Sumar niðurstöður skulu einnig sundurliðaðar í stærðarflokka og í samræmi við þriggja stafa kerfi
atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 1. endursk.).

3. Sumar niðurstöður skulu einnig sundurliðaðar eftir opinberum fyrirtækjum og einkafyrirtækjum og
í samræmi við þriggja stafa kerfi atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 1. endursk.) (flokkur).

4. Niðurstöður hagtalna, sem teknar eru saman um rekstrareiningar, skulu sundurliðaðar í samræmi við
fjögurra stafa kerfi atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE 1. endursk.) (liður).

5. Niðurstöður svæðisbundinna hagskýrslna skulu sundurliðaðar í samræmi við tveggja stafa kerfi
atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 1. endursk.) (deildir) og II. stig hagskýrslusvæðaflokkunarinnar
(NUTS).

8. þáttur

Afhending niðurstaðna

Afhenda ber niðurstöðurnar innan 18 mánaða frá lokum almanaksárs viðmiðunartímabilsins.

Innlendar bráðabirgðaniðurstöður eða -mat á hagtölum fyrirtækja, sem teknar eru saman um þær breytur
sem taldar eru upp hér á eftir, skulu afhentar innan 10 mánaða frá lokum almanaksárs viðmiðunartímabilsins:

Kóðar 11 11 0 (Fjöldi fyrirtækja)
12 11 0 (Velta)
12 12 0 (Framleiðsluverðmæti)
13 11 0 (Heildarkaup á vörum og þjónustu)
13 32 0 (Launakostnaður)
15 11 0 (Verg fjármunamyndun í efnislegum fjármunum)
16 11 0 (Fjöldi starfsmanna).

Þessar bráðabirgðaniðurstöður ber að sundurliða í samræmi við þriggja stafa kerfi atvinnu-
greinaflokkunarinnar (NACE 1. endursk.) (flokkur).
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9. þáttur

Skýrslur og forkannanir

Aðildarríki munu leggja skýrslu fyrir framkvæmdastjórnina um tiltækileika gagna sem nauðsynleg eru til
samantektar niðurstaðna um eftirfarandi breytur:

Kóði Heiti Athugasemd

12 16 0 Tekjur af reglulegri starfsemi Eingöngu lögpersónur
12 18 0 Tekjur umfram gjöld Eingöngu lögpersónur
12 19 0 Almennur brúttóhagnaður Eingöngu lögpersónur
12 20 0 Hagnaður eða tap á árinu Eingöngu lögpersónur
14 11 0 Velta af afhendingu vöru og þjónustu innan bandalagsins
14 12 0 Velta af útflutningi vöru og þjónustu til landa utan

bandalagsins
14 21 0 Kaup á vörum og þjónustu innan bandalagsins
14 22 0 Innflutningur á vörum og þjónustu frá löndum utan

bandalagsins
15 42 0 Brúttófjárfesting í sérleyfum, einkaleyfum, leyfum,

vörumerkjum og svipuðum réttindum
15 43 0 Útgjöld vegna markaðssetningar
15 44 2 Fjárfesting í hugbúnaði sem framleiddur er af einingunni
15 61 0 Kaup á hlutabréfum og eignarhlutum Eingöngu lögpersónur
15 62 0 Sala á hlutabréfum og eignarhlutum Eingöngu lögpersónur

Framkvæmdastjórnin skal, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 13. gr. þessarar reglugerðar,
láta hefja röð forkannana fyrir þessar breytur sem aðildarríkin skulu ljúka eigi síðar en fyrir viðmiðunarárið
1998. Markmiðið með þessum forkönnunum er að meta hvort hagkvæmt er að safna nauðsynlegum
gögnum til að taka saman niðurstöður fyrir þessar breytur, að teknu tilliti til ávinningsins af því að gögnin
séu til reiðu borið saman við söfnunarkostnað og fyrirhöfn fyrirtækja. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna
ráðinu um möguleikana á að taka saman hagtölur fyrir þessar breytur og leggja fram tilmæli um að
einhverjum eða öllum þessum breytum verði bætt við skrárnar í 4. þætti.

10. þáttur

Aðlögunartímabil

Að því er varðar sundurliðuðu eininguna, sem skilgreind er í þessum viðauka, má aðlögunartímabilið ekki
vera lengra en fjögur ár að telja frá fyrstu viðmiðunarárunum fyrir samantekt hagskýrslna sem um getur í
5. þætti.

____________


