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REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 1687/98 

frá 20. júlí 1998 

um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1749/96 að því er varðar skrá 
um vörur og þjónustu sem samræmdar vísitölur neysluverðs taka til (*)

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 2494/95 frá 
23. október 1995 um samræmdar vísitölur neysluverðs (1), 
einkum 4. gr. og 3. mgr. 5. gr., 
 
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 
 
með hliðsjón af áliti Seðlabanka Evrópu (2), 
 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
Með skírskotun til b-liðar 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 2494/95 er hverju aðildarríki skylt að gefa upp 
samræmdar vísitölur neysluverðs (HICP) frá og með 
vísitölu janúarmánaðar 1997. Krafan um að gefa upp 
samræmdar vísitölur neysluverðs hefur þó engin áhrif á rétt 
aðildarríkjanna til að birta innlendar, ósamræmdar 
verðbólguvísitölur sem hafðar eru til hliðsjónar við 
stefnumótun innanlands. 
 
Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1749/96 frá 
9. september 1996 um fyrstu ráðstafanir til framkvæmdar á 
reglugerð ráðsins (EB) nr. 2494/95 um samræmdar 
vísitölur neysluverðs (3) er kveðið á um upphaflega skrá 
yfir vöru og þjónustu sem vísitalan tekur til, sem 
takmarkast við vörur og þjónustu sem allar eða flestar 
innlendar vísitölur neysluverðs (CPI) ná yfir. Verðlag sem 
á að taka inn í samræmda vísitölu neysluverðs, einkum 
meðferð styrkja, afslátta og endurgreiðslna, útheimtir 
samræmdar skilgreiningar. Enn er eftir að tilgreina 
landfræðilegt umfang og íbúatölu sem samræmd vísitala 
neysluverðs tekur til. 
 
Samkvæmt 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 2494/95 skal 
samræmd vísitala neysluverðs byggjast á verði vöru og 
þjónustu sem í boði er á efnahagssvæði aðildarríkis í því 
skyni að fullnægja, með beinum hætti, þörfum neytenda. 
Verð sem ekki er í raun greitt við slík kaup, 
fórnarkostnaður eða vaxtagreiðslur er óviðeigandi við 
alþjóðlegan samanburð á hækkun neysluverðs. 
 

                                                
(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 214, 31.7.1998, bls. 12, var 

nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 124/1999 frá 24. 
september 1999 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við 
EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna. 

  
(1) Stjtíð. EB L 257, 27. 10. 1995, bls. 1. 
(2) Áliti var skilað 14. júlí 1998 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum EB). 
(3) Stjtíð. EB L 229, 10. 9. 1996, bls. 3. 

Viðurkennt er að breytingar á endurgreiðslum hafi ef til 
vill ekki áhrif á mælingar á verðbólgu í víðu samhengi en 
að þær gegni aftur á móti mikilvægu hlutverki í þeirri 
verðbólguþróun sem snertir neytendur og þurfa því að 
endurspeglast í samræmdri vísitölu neysluverðs. 

 

Hagskýrsluáætlunarnefndin skilaði ekki áliti innan þeirra 
tímamarka sem formaðurinn setti. Því ber framkvæmda-
stjórninni, í samræmi við málsmeðferð 2. mgr. 14. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 2494/95, tafarlaust að leggja tillögu 
fyrir ráðið um þær ráðstafanir sem gera skal. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

 

Reglugerð (EB) nr. 1749/96 er breytt sem hér segir: 

 

1. I. viðauki a og I. viðauki b við þessa reglugerð komi í 
stað I. viðauka. 

 

2. Í fyrsta undirlið 1. gr. falli niður orðið �upphaflega�. 

 

3. Í stað a-liðar 2. gr. komi eftirfarandi: 

 

�a1) �Skrá samræmdrar vísitölu neysluverðs (HICP)�: 
vörur og þjónusta sem er hluti af peninga-
útgjöldum til neyslu heimilanna, sem um getur í 
lið a2. Hún er flokkuð samkvæmt fjögurra 
tölustafa flokkum og undirflokkum, sem er að 
finna í I. viðauka a, sem leiddir eru af hinni 
alþjóðlegu COICOP-flokkun og skal nefnast 
COICOP/HICP (flokkun einkaneyslu eftir 
tilgangi, aðlöguð í samræmi við útreikning á 
samræmdum vísitölum neysluverðs). 

 

a2) �Peningaútgjöld til neyslu heimilanna�: sá hluti af 
útgjöldum til neyslu sem heimilin stofna til í 
peningaviðskiptum, á öðru eða báðum tíma-
bilunum sem borin eru saman, og tilgreind eru í 
I. viðauka b. Nema annað sé tekið fram er í 
I. viðauka b farið eftir skilgreiningum evrópska 
þjóðhagsreikningakerfisins (EÞK) 1995 sem er að 
finna í reglugerð (EB) nr. 2223/96 (*). �Peninga-
útgjöld til neyslu heimilanna� felast í útgjöldum 
til vöru og þjónustu sem fullnægir einkaþörfum 
neytenda með beinum hætti og er notuð: 

 

a2a) á einkaheimilum innanlands eða erlendis, 
eða 
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a2b) á einkaheimilum og öðrum heimilum 
innanlands, eða 

a2c) af íbúum á heimilum sem innlend könnun 
á tekjum og útgjöldum heimila tekur til. 

a3) �Verð, notað í samræmdri vísitölu neysluverðs�: 
verð sem heimilin greiða fyrir vörur og þjónustu í 
peningaviðskiptum. Hafi neytendur fengið 
ókeypis vörur og þjónustu en þess er krafist síðar 
að greiðsla komi fyrir í raunvirði, ber að taka tillit 
til breytingarinnar úr núllvirði í raunvirði, og 
öfugt, í samræmdi vísitölu neysluverðs. 

a4) �Vægi samræmdrar vísitölu neysluverðs�: 
heildarútgjöld heimila til allra vara og þjónustu 
sem samræmd vísitala neysluverðs tekur til, gefið 
upp sem hlutfall samanlagðra útgjalda til allra 
vara og þjónustu sem samræmd vísitala 
neysluverðs nær yfir. 

__________  
(*) Stjtíð. EB L 310, 13. 11. 1996, bls. 1.� 

4. Í stað 3. gr. komi eftirfarandi: 

�3. gr. 

Gildissvið 

1. Samræmdar vísitölur neysluverðs skulu teljast 
sambærilegar ef þær taka til verðbreytinga og vægis 
fyrir alla þá liði yfir peningaútgjöld til neyslu 
heimilanna í I. viðauka sem hafa meira vægi en sem 
nemur einum þúsundasta hluta samanlagðra útgjalda í 
öllum liðunum sem eru tilgreindir í 2. mgr. 

2. Gildissvið samræmdrar vísitölu neysluverðs skal 
fært út sem hér segir: 

a) Frá og með útgáfu samræmdrar vísitölu neysluverðs 
fyrir janúar 1997 skulu aðildarríkin vinna úr 
gögnum sem safnað hefur verið um þá liði sem 
tilgreindir eru í dálkinum �upphaflegt gildissvið� 
eins og tilgreint er í I. viðauka a. 

b) Við, en ekki fyrir, útgáfu samræmdrar vísitölu 
neysluverðs fyrir desember 1999 skulu aðildarríkin 
einnig vinna úr gögnum sem safnað hefur verið um 
þá liði sem tilgreindir eru í dálkinum �desember 
1999� í I. viðauka a�. 

5. Í 4. gr. komi �I. viðauka a� í stað �I. viðauka�. 
 

2. gr. 

Innan tveggja ára frá gildistöku þessarar reglugerðar skal 
framkvæmdastjórnin, með hliðsjón af áliti nefndarinnar 
sem komið var á fót með ákvörðun 89/382/EBE, KBE (1), 
semja skýrslu og leggja hana fyrir ráðið. Í skýrslunni skal 
lagt mat á því hvernig til hefur tekist með beitingu ákvæða 
þessarar reglugerðar, einkum hugtaksins peningaútgjöld til 
neyslu heimilanna með tilliti til annarra viðeigandi 
hugtaka. Eftir að hafa lagt fram skýrsluna er 
framkvæmdastjórninni heimilt, ef nauðsyn ber til, að 
leggja fyrir ráðið viðeigandi tillögur um breytingu á þessari 
reglugerð. 

3. 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. júlí 1998.  

 
 Fyrir hönd ráðsins, 

 W. MOLTERER 

 forseti. 

 ______ 
 

_____________  
(1) Stjtíð. EB L 181, 28. 6. 1989, bls. 47. 
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I. VIÐAUKI a 

 
Á skrá samræmdrar vísitölu neysluverðs skulu vera eftirtaldir liðir COICOP/HICP: 

 

Tákn Heiti í COICOP/SVN Upphafleg skrá 
í janúar 1997 

Viðbót 
í desember 1999 Undanskilið 

01. MATVÆLI OG ÓÁFENGIR DRYKKIR    

01.1. Matvæli    

01.1.1. Brauð og kornvörur allt   

01.1.2. Kjöt allt    

01.1.3. Fiskur allur   

01.1.4. Mjólk, ostur og egg allt   

01.1.5. Olíur og feiti allt   

01.1.6. Ávextir allir   

01.1.7. Grænmeti, þar með taldar kartöflur og önnur hnýði allt    

01.1.8. Sykur, sulta, hunang, síróp, súkkulaði og sælgæti allt   

01.1.9. Matvæli, ót.a. allt   

01.2. Óáfengir drykkir    

01.2.1. Kaffi, te og kakó allt   

01.2.2. Ölkelduvatn, gosdrykkir og safar allt   

02. ÁFENGIR DRYKKIR OG TÓBAK    

02.1. Áfengir drykkir    

02.1.1. Brennd vín allt   

02.1.2. Léttvín allt   

02.1.3. Bjór allt   

02.2. Tóbak    

02.2.1. Tóbak allt   

02.3. Fíkniefni    

02.3.1. Fíkniefni   undanskilið 

03. FATNAÐUR OG SKÓFATNAÐUR    

03.1. Fatnaður    

03.1.1. Efni í fatnað allt   

03.1.2. Flíkur allar   

03.1.3. Annar fatnaður og fylgihlutir með fatnaði allt   

03.1.4. Þurrhreinsun, viðgerðir og leiga á fatnaði allt   

03.2. Skófatnaður    

03.2.1. Skór og annar skófatnaður allt   

03.2.2. Viðgerðir og leiga á skófatnaði allt   

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

04.1. Raunhúsaleiga    

04.1.1. Raunhúsaleiga sem leigjendur greiða  að hluta (10) öll (11)  

04.1.2. Önnur raunhúsaleiga að hluta (10) öll (11)   

04.2. Reiknuð húsaleiga    

04.2.1. Reiknuð húsaleiga af eigin húsnæði   undanskilið (12)

04.2.2. Önnur reiknuð húsaleiga   undanskilið (12)
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Tákn Heiti í COICOP/SVN Upphafleg skrá 
í janúar 1997 

Viðbót 
í desember 1999 Undanskilið 

04.3. Venjulegt viðhald og viðgerðir á húsnæði    

04.3.1. Vörur til venjulegs viðhalds og viðgerða á húsnæði allar (13)   

04.3.2. Þjónusta vegna venjulegs viðhalds og viðgerða á húsnæði allar (13)   

04.4. Önnur þjónusta tengd húsnæði    

04.4.1. Sorphirða að hluta (14) öll (15)  

04.4.2. Fráveituþjónusta að hluta (14) öll (15)  

04.4.3. Vatnsveita að hluta (14) öll (15)  

04.4.4 Önnur þjónusta tengd húsnæði, ót.a öll   

04.5 Rafmagn, gas og annað eldsneyti    

04.5.1. Rafmagn allt   

04.5.2. Gas allt   

04.5.3. Fljótandi eldsneyti allt   

04.5.4. Fast eldsneyti allt   

04.5.5. Heitt vatn, gufa og ís allt   

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 öll   

05.1.2. Teppi og önnur gólfklæðning öll   

05.1.3. Viðgerðir á húsgögnum, húsbúnaði og gólfklæðningu allar   

05.2. Textílvörur til heimilisnota    

05.2.1. Textílvörur til heimilisnota allar   

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

   

05.3.1. Stærri heimilistæki, rafknúin og órafknúin öll   

05.3.2. Minni rafknúin heimilistæki öll   

05.3.3. Viðgerðir á heimilistækjum allar   

05.4. Glervörur, borðbúnaður og búsáhöld    

05.4.1. Glervörur, borðbúnaður og búsáhöld allar   

05.5. Verkfæri og búnaður fyrir hús og garð    

05.5.1. Stærri verkfæri og búnaður öll   

05.5.2. Minni verkfæri og ýmsir fylgihlutir öll   

05.6. Vörur og þjónusta vegna reglubundins viðhalds á heimili    

05.6.1. Vörur til heimilishalds sem eru ekki varanlegar allar   

05.6.2. Heimilisaðstoð og önnur þjónusta fyrir heimili öll   

06. HEILSUGÆSLA    

06.1. Lyf og lyfjavörur og meðferðartæki og �búnaður    

06.1.1. Lyf og lyfjavörur og meðferðartæki og �búnaður að hluta (16) allt (17)  

06.2. Þjónusta við sjúklinga á göngudeild    

06.2.1. Læknisþjónusta  allt (17)  

06.2.2. Tannlæknisþjónusta  allt (17)  

06.2.3. Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa  allt (17)  

06.3. Þjónusta á sjúkrahúsum    

06.3.1. Þjónusta á sjúkrahúsum (18)    
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Tákn Heiti í COICOP/SVN Upphafleg skrá 
í janúar 1997 

Viðbót 
í desember 1999 Undanskilið 

07. SAMGÖNGUR    

07.1 Kaup á ökutækjum    

07.1.1A. Nýjar bifreiðar allar   

07.1.1B. Notaðar bifreiðar allar   

07.1.2. Bifhjól öll   

07.1.3. Reiðhjól öll   

07.2. Rekstur einkasamgöngutækja    

07.2.1. Varahlutir og fylgihlutir allir   

07.2.2. Eldsneyti og smurefni allt   

07.2.3. Viðhald og viðgerðir allt   

07.2.4. Önnur þjónusta tengd einkasamgöngutækjum öll (19)   

07.3. Flutningaþjónusta    

07.3.1. Farþegaflutningar með járnbrautum allir   

07.3.2. Farþegaflutningar á vegum allir   

07.3.3. Farþegaflutningar í lofti allir   

07.3.4. Farþegaflutningar á sjó og skipgengum vatnaleiðum allir   

07.3.5. Önnur aðkeypt flutningaþjónusta allir   

07.3.6. Samsettir farmiðar öll (20)   

08. FJARSKIPTI    

08.1. Fjarskipti    

08.1.1. Póstþjónusta öll   

08.1.2. Síma- og bréfasímabúnaður öll   

08.1.3. Síma-, ritsíma- og bréfasímaþjónusta öll   

09. TÓMSTUNDIR OG MENNING    

09.1. Ljósmynda-, kvikmynda- og gagnavinnslubúnaður og fylgihlutir, að 
meðtöldum viðgerðum 

   

09.1.1. Búnaður til viðtöku, upptöku og fjölföldunar á hljóði og myndum allt   

09.1.2. Ljósmynda- og kvikmyndabúnaður og sjóntæki allt   

09.1.3. Gagnavinnslubúnaður allur   

09.1.4. Upptökumiðlar fyrir myndir og hljóð allir   

09.1.5. Viðgerðir á ljósmynda-, kvikmynda- og gagnavinnslubúnaði og fylgi-
hlutum 

allar   

09.2. Aðrar stærri varanlegar vörur til tómstundaiðkunar og menningarstarfs    

09.2.1. Aðrar stærri varanlegar vörur til tómstundaiðkunar og menningarstarfs allar   

09.2.2. Viðgerðir á öðrum stærri varanlegum vörum til tómstundaiðkunar og 
menningarstarfs 

allar   

09.3. Aðrir hlutir og búnaður til tómstundaiðkunar; blóm, garðar og gæludýr    

09.3.1. Spil, leikföng og tómstundabúnaður, íþróttavörur, viðlegubúnaður og 
útivistarbúnaður 

allt   

09.3.2. Garðyrkja öll   

09.3.3. Gæludýr öll   

09.4. Þjónusta tengd tómstundaiðkun og menningarstarfi    

09.4.1. Þjónusta tengd íþróttum og tómstundaiðkun öll (21)   

09.4.2. Þjónusta tengd menningarstarfi öll (22)   

09.4.3. Happdrætti og veðmál   undanskilið 
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Tákn Heiti í COICOP/SVN Upphafleg skrá 
í janúar 1997 

Viðbót 
í desember 1999 Undanskilið 

09.5. Dagblöð, bækur og ritföng    

09.5.1. Bækur að hluta (23) allar (24)  

09.5.2. Dagblöð og tímarit öll   

09.5.3. Ýmiss konar prentað mál allt   

09.5.4. Ritföng og teiknivörur að hluta (23) allt (24)  

09.6. Pakkaferðir    

09.6.1. Pakkaferðir allar   

10. MENNTUN    

10.1. Þjónusta vegna menntunar og fræðslu    

10.1.1. Forskóla- og grunnskólakennsla  öll (24)  

10.1.2. Framhaldsskólakennsla  öll (24)  

10.1.3. Sérskóla- og háskólakennsla   öll (24)  

10.1.4. Kennsla sem ekki er hægt að flokka eftir stigum að hluta (25) öll (24)  

11. GISTIHÚS, KAFFIHÚS OG VEITINGAHÚS    

11.1. Matsala    

11.1.1. Veitingahús og kaffihús öll   

11.1.2. Mötuneyti að hluta (23) öll (24)  

11.2. Gistiþjónusta    

11.2.1. Gistiþjónusta að hluta (23) öll (24)  

12. ÝMSAR VÖRUR OG ÞJÓNUSTA    

12.1. Persónuleg þjónusta    

12.1.1. Hárgreiðslustofur og snyrtistofur allar   

12.1.2. Tæki og vörur fyrir persónulega þjónustu allt   

12.1.3. Persónuleg þjónusta, ót.a.   undanskilið 

12.2. Persónulegir munir, ót.a.    

12.2.1. Skartgripir, klukkur og úr allt   

12.2.2. Aðrir persónulegir munir allir   

12.3. Félagsleg vernd    

12.3.1. Þjónusta vegna félagslegrar verndar  að hluta (26)  

12.4. Tryggingar    

12.4.1. Líftryggingar   undanskilið 

12.4.2. Tryggingar vegna húsnæðis að hluta (27) allar (28)  

12.4.3. Sjúkratryggingar  allar (29), (30)  

12.4.4. Tryggingar tengdar samgöngum að hluta (31) allar (32), (30)  

12.4.5. Aðrar tryggingar  allar (33), (30)  

12.5. Fjármálaþjónusta, ót.a.    

12.5.1. Fjármálaþjónusta, ót.a. að hluta (34) öll (35)  

12.5.2. Óbeint mæld fjármálaþjónusta   undanskilið 

12.6. Önnur þjónusta, ót.a.    

12.6.1. Önnur þjónusta, ót.a. að hluta (36)   
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(10) Tekur til þeirrar venju sem fylgt er í innlendri vísitölu neysluverðs.  
(11) Tekur til allrar leigu sem leigjendur greiða í raun, þ.e. leigu sem leigjandi greiðir eiganda, án tillits til félagslegra greiðslna sem leigjandinn 

fær frá opinberum yfirvöldum (að meðtöldum greiðslum sem leigjandinn kýs að afhenda eigandanum beint); sjá einnig 12. lið b í  
I. viðauka b.  

(12) Þetta merkir ekki að eigið húsnæði sé yfirleitt undanskilið. 
(13) Tekur til útgjalda leigjenda eða eigenda í eigin húsnæði vegna kaupa á efni og þjónustu fyrir lítils háttar viðhald og viðgerðir; þegar búið er 

að ákveða hvernig fara skuli með húsnæði sem eigendur búa sjálfir í kann að vera nauðsynlegt að rýmka gildissviðið, þannig að það nái 
yfir útgjöld vegna viðamikilla innréttinga, viðhalds og viðgerða íbúðarhúsnæðis og vegna stækkunar og breytinga á húsnæði sem allajafna 
eru ekki greidd af leigjendum; sjá einnig 4. og 15. lið í I. viðauka b. 

(14) Tekur til greiðslu útgjalda miðað við notkun. 
(15) Tekur til aðgreindra útgjalda til sérstakrar þjónustu í tengslum við húsnæði, hvort sem greiðslan miðast við notkun eða ekki, þ.e. að 

undanskildum greiðslum fyrir þjónustu sem er fjármögnuð með almennri skattlagningu; sjá einnig 9. og 29. lið í I. viðauka b. 
(16) Varðar heilsuvörur og -varning sem falla ekki undir almannatryggingakerfi. 
(17) Fullt gildissvið vísar til þeirra útgjalda til heilsuvara og -þjónustu (annarrar en þjónustu við sjúklinga á göngudeild) sem notendur greiða og 

ekki eru endurgreidd af ríkinu, almannatryggingum eða sjálfseignarstofnunum sem þjóna heimilum; sjá 12. lið a í I. viðauka b og 
aðferðafræðilega tilhögun á meðtalningu þessara útgjalda, sem tilgreind er í samræmi við málsmeðferðina í 14. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 2494/95. 

(18) Aðferðafræðileg tilhögun og tímasetning meðtalningar skulu tilgreindar í samræmi við málsmeðferðina í 14. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 2494/95. 

(19) Tekur til ökuskírteina, aksturshæfni ökutækja, gjalda til bifreiðafélaga, gjalda fyrir að nota brýr, göng, ferjur fram og til baka og 
hraðbrautir, undanskilur leyfi til að eiga eða nota ökutæki; sjá einnig liði 9, 18 og 19b í I. viðauka b. 

(20) Tekur til farmiða sem gilda fyrir tvær eða fleiri tegundir af flutningum þegar ekki er hægt að skipta upp kostnaðinum. 
(21) Tekur til aðgangseyris eða félagsgjalda íþróttaklúbba og heilsuræktarstöðva; einnig veiði- og fiskveiðigjalda ef eitthvert opinbert eftirlit er 

haft með útgáfu leyfanna; sjá einnig 9. og 19. lið b í I. viðauka b. 
(22) Tekur til aðgangseyris safna, bókasafnsgjalda, útvarps- og sjónvarpsleyfa og áskriftar að útvarps- og sjónvarpsstöðvum; sjá einnig 9. og 

10. lið í I. viðauka b. 
(23) Tekur til kennslu og kennsluefnis sem notendur greiða að fullu. 
(24) Fullt gildissvið tekur til þeirra útgjalda til kennslu og kennsluefnis sem notendur greiða og ekki eru endurgreidd af ríkinu, 

almannatryggingum eða sjálfseignarstofnunum sem þjóna heimilum; sjá 12. lið a í I. viðauka b og aðferðafræðilega tilhögun á 
meðtalningu, sem tilgreind er í samræmi við málsmeðferðina í 14. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95. 

(25) Tekur til tölvu-, tungumála- og vélritunanámskeiða og svipaðra námskeiða sem notendur greiða að fullu. 
(26) Tekur til vöggustofa, barnaheimila og leikskóla sem falla ekki undir skólaskyldu; vísar einungis til þeirra útgjalda sem notendur greiða og 

ekki eru endurgreidd af hinu opinbera, almannatryggingum eða sjálfseignarstofnunum sem þjóna heimilum; sjá einnig 12. lið a í I. viðauka 
b; aðrir liðir undir nr. 12.3.1, svo sem elliheimili, skólar fyrir fatlaða, heimilisþrif og aðsendar máltíðir heyra undir sama fyrirkomulag og 
lýst er í 18. nmgr. 

(27) Tekur til þjónustugjalda vegna innbústryggingar. 
(28) Tekur til allra þjónustugjalda sem íbúar í eigin húsnæði og leigjendur greiða fyrir þær tegundir tryggingar sem leigjendur kaupa venjulega 

gegn eldsvoðum, þjófnaði, vatnsskemmdum o.s.frv.; sjá einnig 7., 8. og 24. lið í I. viðauka b. Þegar búið er að ákveða hvernig skuli 
meðhöndla húsnæði sem eigendur búa sjálfir í kann að vera nauðsynlegt að víkka gildissviðið, þannig að það nái yfir þjónustugjöld sem 
íbúar í eigin húsnæði greiða fyrir þær tegundir trygginga sem leigusalar kaupa venjulega. 

(29) Tekur til þjónustugjalda vegna sjúkra- og slysatryggingar sem eru utan almannatryggingakerfis; sjá einnig 7., 8. og 24. lið í I. viðauka b og 
aðferðafræðilega tilhögun á meðtalningu liðar �06. Heilsugæsla�, eins og tilgreint er í samræmi við málsmeðferðina í 14. gr. reglugerðar 
ráðsins (EB) nr. 2494/95. 

(30) Aðferðafræðileg tilhögun og tímasetning meðtalningar skulu tilgreindar í samræmi við málsmeðferðina í 14. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 2494/95. Framkvæmd þessa atriðis getur orðið fyrr. 

(31) Tekur til þjónustugjalda fyrir tryggingar einkasamgöngutækja. 
(32) Tekur til þjónustugjalda vegna einkasamgöngutækja, ferða- og farangurstryggingar; sjá einnig 7., 8. og 24. lið í I. viðauka b. 
(33) Tekur til þjónustugjalda fyrir tryggingar á borð við skaðabótaábyrgð vegna meiðsla á þriðja aðila eða skemmda á eignum hans sem ekki er 

afleiðing af notkun einkasamgöngutækja; sjá einnig 7., 8. og 24. lið í I. viðauka b. 
(34) Tekur til þjónustugjalda bankanna, sem ekki eru reiknuð sem ákveðinn hluti viðskiptanna. 
(35) Tekur til fjármálaþjónustu og bankaþjónustu; þjónustugjöld til einkalífeyrissjóða og opinberra lífeyrissjóða, sem eru einskonar líftrygging 

en takmarkast við ákveðinn hóp einstaklinga, eru ekki reiknuð með né heldur vaxtagreiðslur; sjá einnig 21. og 23. lið í I. viðauka b. 
(36) Tekur til gjalda fyrir útgáfu vegabréfa, fæðingar-, hjúskapar- og dánarvottorða, og félagsgjalda til fagfélaga ef líta má á 

þau sem greiðslu fyrir veitta þjónustu; sjá 9. og 19. lið I. viðauka b. 
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I. VIÐAUKI b 

 

A. SKILGREINING Á PENINGAÚTGJÖLDUM TIL NEYSLU HEIMILANNA 

 

1. �Heimili� tekur til einstaklinga eða hópa einstaklinga (sbr. skilgreiningu ESA 2.76.a og 2.76.b) og 
getur einnig tekið til stofnanaheimila (sbr. skilgreiningu ESA 2.76.b). 

 

2. Einkaheimili hefur efnahagslegt aðsetur innan efnahagssvæðis aðildarríkis, sem getur tekið til lendna 
innan eða utan svæðisins (sbr. skilgreiningu ESA 2.04 til 2.07). 

 

3. Peningaviðskipti er efnahagsflæði sem byggist á samspili milli stofnanaeininga með gagnkvæmu 
samþykki og felst í því að viðkomandi einingar greiða eða fá greitt, taka á sig ábyrgðaskuldbindingar 
eða taka við eignum sem eru gerðar upp í gjaldeyriseiningum. Það er viðtekin venja að líta á 
sorphirðu heimila sem samspil með gagnkvæmu samþykki. Viðskipti, sem ekki fela í sér afhendingu 
og viðtöku á reiðufé, eignum eða ábyrgðarskuldbindingum, gefnar eru upp í gjaldeyriseiningum, eru 
ekki peningaviðskipti. Viðskipti sem fara fram innan einingar eru yfirleitt ekki peningaviðskipti. 
Viðskipti sem ekki eru peningaviðskipti, milli tveggja eða fleiri stofnanaeininga, fara fram í 
vöruviðskiptum (vöruskiptaverslun), jöfnunarviðskiptum (greiðsla í fríðu, yfirfærsla í fríðu o.s.frv.) 
og öðrum viðskiptum (vöruskiptaverslun með eignir sem hvorki eru framleiddar né peningalegar 
eignir). 

 

Peningaútgjöld til neyslu heimilanna taka til eftirtalinna jaðartilvika: 
 

4. Þau taka til útgjalda sem ekki er farið með sem neyslu aðfanga, svo sem efnis til lítils háttar viðgerða 
og innréttinga húsnæðis sem eru þess eðlis að leigjendur eða eigendur annast þær og efnis til 
viðgerða og viðhalds á varanlegum neysluvörum, að meðtöldum ökutækjum. 

 

5. Þau taka til útgjalda sem ekki er farið með sem fjárfestingu, einkum varanlegra neysluvara sem halda 
gildi sínu í nokkur reikningsskilatímabil; að meðtalinni eignafærslu sumra varanlegra neysluvara frá 
fyrirtæki til heimilis. 

 

6. Þau taka til fjármálaþjónustu þar sem beinnar greiðslu er krafist. 

 

7. Þau taka til skaðatryggingarþjónustu að þeirri fjárhæð sem svarar til óbeins þjónustugjalds. 

 

8. Þau taka til útgjalda sem skaðabætur koma fyrir, að meðtöldum beinum greiðslum tryggingafélaga til 
verkstæða, sjúkrahúsa, lækna o.s.frv. Fullt verð sem heimili eða tryggingafélög greiða verkstæðum, 
sjúkrahúsum, læknum o.s. frv. er því tekið inn í samræmda vísitölu neysluverðs.   

 

Skaðabætur eru þær fjárhæðir sem tryggingafélögum er skylt að greiða fyrir meiðsl á einstaklingum 
eða skemmdir á vörum. Þær eru rekstrartilfærslur frá tryggingafélögunum til þeirra heimila sem taka 
við þeim og verða þar með hluti af ráðstöfunartekjum heimilanna. Farið er með útgjöld sem 
skaðabætur koma fyrir, til dæmis greiðslur til verkstæða, sjúkrahúsa eða lækna, eins og heimilin en 
ekki tryggingafélögin hafi stofnað til þeirra. Engu skiptir hvort heimilin hafa í raun greitt kostnaðinn 
áður en bæturnar eru greiddar, sem svarar þá til endurgreiðslna almannatrygginga, eða hvort 
tryggingafélögin greiða kostnaðinn beint til verkstæða, sjúkrahúsa o.s frv. Í síðara tilvikinu er 
einungis litið á félögin sem umboðsaðila heimilanna og samt sem áður litið svo á að þau hafi stofnað 
til útgjaldanna. 

 

9. Þau taka til greiðslna heimila á nytjaleyfum eða öðrum leyfum o.fl. sem teljast kaup á þjónustu. Ef 
útgáfa leyfa tengist einhvers konar opinberu eftirliti, til dæmis með hæfni og menntun einstaklings, 
ber að fara með greiðslurnar sem kaup á opinberri þjónustu og er viðkomandi verð þá tekið inn í 
samræmda vísitölu neysluverðs, en séu leyfin veitt sjálfkrafa gegn greiðslu áfallinna gjalda ber að 
fara með greiðslurnar sem beina skatta en ekki sem tiltekið verð. Í flestum tilvikum er farið með öku- 
og flugskírteini, sjónvarps- eða útvarpsleyfi, byssuleyfi, aðgangseyri safna eða bókasafna, 
sorphirðugjald o.fl. sem kaup á opinberri þjónustu en aftur á móti eru leyfi til að nota ökutæki, báta 
og loftför oftast meðhöndluð sem skattar. 
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10. Þau taka til kaupa á framleiðslu á verði sem hefur ekkert efnahagslegt vægi, t.d. aðgangseyris safna. 

 

Peningaútgjöld til neyslu heimilanna taka ekki til eftirtalinna jaðartilvika: 

 

11. Þau taka ekki til tekna í fríðu, því að þar er ekki um peningaviðskipti að ræða (enda þótt slíkar tekjur 
séu taldar til neysluútgjalda, sbr. ESA 3.76.b). 

 

12. a) Þau taka ekki til félagslegra greiðslna í fríðu til heimila, að meðtöldum þeim útgjöldum sem 
heimili greiða upphaflega en almannatryggingar, opinberar stofnanir eða sjálfseignarstofnanir 
sem þjóna heimilum endurgreiða, til dæmis fyrir læknishjálp eða menntun. Þegar heimili kaupir 
vöru eða þjónustu sem síðan er endurgreidd, annaðhvort að hluta til eða að öllu leyti, er farið 
með heimilið sem umboðsaðila sem kemur fram fyrir hönd almannatrygginga, opinberrar 
stofnunar eða sjálfseignarstofnunar sem þjónar heimili. Farið er með fjárhæðir, sem eru 
endurgreiddar til heimila, sem félagslegar greiðslur í fríðu frá almannatryggingum, opinberum 
stofnunum eða sjálfseignarstofnunum sem þjóna heimilum. Þær eru ekki færðar sem 
peningagreiðslur til heimila og verða ekki hluti af ráðstöfunartekjum heimilanna. Með tilliti til 
reikningsskila er niðurstaðan sambærileg við það að almannatryggingasjóður keypti vörur og 
þjónustu hjá markaðsframleiðanda og endurseldi síðan heimilunum á lágu verði sem ekki er 
markaðsverð. Það verð sem tekið er inn í samræmda vísitölu neysluverðs er því mismunurinn á 
þeirri fjárhæð sem heimilið greiðir og endurgreiðslunni. 

 

b) Annar afsláttur frá opinberum yfirvöldum, einkum húsnæðisbætur til leigjenda, til að lækka 
húsaleiguna (að meðtöldum greiðslum sem leigjandinn kýs að afhenda eigandanum beint), telst 
vera félagslegar bætur í reiðufé og verður því hluti af ráðstöfunartekjum heimilanna. Fullt verð á 
vöru eða þjónustu, áður en afslátturinn er dreginn frá, er því tekið inn í samræmda vísitölu 
neysluverðs. 

 

13. Þau taka ekki til þjónustu sem er veitt í tengslum við eigin íbúð, þar eð ekki er um peningaviðskipti 
að ræða (enda þótt slík þjónusta sé talin til neysluútgjalda, sbr. ESA 3.76.b). 

 

14. Þau taka ekki til kaupa á húsnæði eða annars sem farið er með sem kaup á eign sem er ekki 
framleidd, einkum kaupa á jarðnæði. 

 

15. Þau taka ekki heldur til útgjalda sem eigandi eigin húsnæðis greiðir fyrir innréttingar, viðhald og 
viðgerðir á húsnæði sem leigjendur sjá yfirleitt ekki um. 

 

16. Þau taka ekki til útgjalda til verðmætra hluta. 

 

17.  Þau taka ekki til útgjalda ef stofnað er til þeirra í atvinnuskyni af heimilum sem eiga fyrirtæki.  

 

18. Þau taka hvorki til veltuskatta af tekjum og eignum, sem eru lögboðnar óendurkræfar greiðslur, í 
peningum eða í fríðu, sem opinber yfirvöld og útlönd leggja stundum á tekjur og eignir stofnana né 
einstaka aðra skatta sem hvorki miðast við tekjur né eignir. Aðrir veltuskattar ná yfir allar greiðslur 
heimila vegna leyfa sem teljast til skatta, svo sem leyfa til að nota ökutæki, báta, loftför o.fl. 

 

19. a) Þau taka ekki til félagsgjalda og framlaga sem heimili greiða sjálfseignarstofnunum sem þjóna 
heimilum, til dæmis stéttar- og fagfélögum, neytendasamtökum, kirkjum, félagsmála-, 
menningar-, tómstunda- og íþróttaklúbbum. 

 

b) Ef hægt er að líta svo á að klúbbur, félag eða samtök sé markaðsframleiðandi sem selur þjónustu 
á verði sem hefur efnahagslegt vægi, en sú er yfirleitt raunin jafnvel þótt lagalega staðan sé 
stofnun sem ekki er rekin í hagnaðarskyni, er litið svo á að félagsgjöldin og framlögin sem 
heimilin greiða séu greiðslur fyrir veitta þjónustu, en ekki yfirfærslur, og falli þar af leiðandi 
undir samræmda vísitölu neysluverðs.  

 

20. Þau taka ekki til valfrjálsra yfirfærslna heimila, í reiðufé eða í fríðu, til góðgerðastofnana, hjálpar- og 
þróunarstofnana. 
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21. Þau taka ekki til greiðslna af eignatekjum, að meðtöldum vöxtum. Eignatekjur eru tekjur sem eigandi 
fjárhagslegrar eignar eða áþreifanlegrar eignar sem er ekki framleidd tekur við í staðinn fyrir að 
afhenda annarri stofnanaeiningu til umráða fé eða áþreifanlega eign sem er ekki framleidd. Vextir eru 
sú fjárhæð sem skuldara, með þeim skilmálum sem settir eru í fjármálaskjalinu sem hann og 
lánardrottinn samþykkja sín á milli, er skylt að greiða lánardrottninum á tilteknu tímabili án þess að 
höfuðstóll skuldar minnki við það. 

 

22. Þau taka ekki til lögboðinna eða valfrjálsra framlaga til félagslegra kerfa, svo sem almannatrygginga-
sjóða, tryggingafélaga eða eftirlaunasjóða, hvort sem þeir eru sjálfstæðir eða ekki, sem reka 
almannatryggingakerfi til að tryggja starfsmönnum félagslega aðstoð, eða framlaga starfsmanna til 
almannatrygginga, sem byggjast á einkasjóðum eða byggjast ekki á sjóðum.   

 

23. Þau taka ekki til líftryggingaþjónustu og þjónustu lífeyrissjóða (enda þótt slík þjónusta sé, samkvæmt 
ESA 3.76.f og g, talin til neysluútgjalda að þeirri fjárhæð sem svarar til óbeins þjónustugjalds). 

 

24. Þau taka ekki til nettó skaðatryggingariðgjalda. Það eru iðgjöld sem ber að greiða fyrir vátryggingar 
sem stofnanaeiningar taka. Vátryggingar sem einstök heimili taka eru teknar að eigin frumkvæði og í 
eigin þágu, án tillits til atvinnurekenda eða opinberra stjórnvalda og utan almannatryggingakerfa. 
Nettó skaðatryggingariðgjöld ná bæði yfir raunveruleg iðgjöld sem vátryggingataka ber að greiða til 
að njóta tryggingar á reikningsskilatímabilinu (iðgjöld ársins) og viðbótariðgjöld sem ber að greiða af 
eignatekjum tryggingataka, að frádregnum þjónustugjöldum viðkomandi tryggingafélags. (NB: þetta 
þjónustugjald heyrir undir peningaútgjöld til neyslu heimilanna). Nettó skaðatryggingariðgjöld eru 
þær fjárhæðir sem eru tiltækar til að tryggja gegn ýmsum atburðum eða óhöppum, af náttúrulegum 
orsökum eða af mannavöldum, sem valda tjóni á hlutum eða eignum eða meiðslum á mönnum, til 
dæmis eldsvoða, flóðum, umferðaróhöppum, skipsskaða, skipstapi, þjófnaði, ofbeldi, slysum, 
veikindum eða tryggja gegn fjárhagslegu tapi vegna veikinda, atvinnuleysis, slysa o.fl. 

 

25. Þau taka ekki til rekstrartilfærslna milli heimila, en í þeim felast allar rekstrartilfærslur í reiðufé eða í 
fríðu sem einkaheimili annast eða taka við, til eða frá öðrum einkaheimilum eða heimilum sem ekki 
eru einkaheimili. 

 

26. Þau taka ekki til sekta og févíta. Farið er með sektir og févíti, sem dómstólar eða aðrir 
úrskurðaraðilar leggja á stofnanaeiningar, sem lögboðnar rekstrartilfærslur. Ekki taka þau heldur til 
sekta og févíta sem skattayfirvöld leggja á vegna skattsvika eða vangoldinna skatta og yfirleitt er ekki 
hægt að halda aðgreindu frá sjálfum sköttunum. 

 

27. Þau taka ekki til happdrætta og fjárhættuspils; né heldur þóknunar til einingarinnar sem stendur að 
happdrættinu eða fjárhættuspilinu eða eftirstöðva af þeirri rekstrartilfærslu sem kemur í hlut 
vinningshafa (enda þótt slík þóknun sé talin til neysluútgjalda, sbr. ESA 4.135,). 

 

B. SKILGREINING Á VERÐI 

 

28. Kaupverðið er það verð sem kaupandinn greiðir í raun fyrir vörur á þeim tíma sem kaupin fara fram; 
þar með eru taldir skattar að frádregnum styrkjum, eftir að magnafsláttur og árstíðabundinn afsláttur 
hefur verið dreginn frá föstu verði eða gjaldi; að undanskildum vöxtum eða þjónustugjaldi sem bætist 
við samkvæmt lánsfyrirkomulagi; að undanskildum aukakostnaði sem bætist við ef ekki er staðið í 
skilum á þeim tíma sem samið var um þegar kaupin fóru fram.  

 

29. Vörur og þjónusta til einkaneyslu (�vörur og þjónusta til einkanota�) er keypt til heimilanna og notað 
til að fullnægja þörfum heimilismanna. Vörum og þjónustu til einkanota er lýst sem hér segir: 

 

a) það verður að vera hægt að fylgjast með og skrásetja kaup einkaheimilis, eða heimilsmanns á 
slíku heimili, á vöru eða þjónustu og hvenær kaupin voru gerð; 
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b) heimilið verður að samþykkja að vara sé afhent eða þjónusta veitt og grípa til nauðsynlegra 
aðgerða til að geta veitt henni viðtöku, til dæmis með því að sækja skóla eða fara á sjúkrahús; 

 
c) varan eða þjónustan verður að vera þess eðlis að þegar heimili, einstaklingur eða hugsanlega lítill 

þröngur hópur einstaklinga kaupir hana sé útilokað að önnur heimili eða einstaklingar geti keypt 
hana.  

 
Öll neysluútgjöld heimilanna eru til einkanota. Venjan er að fara með allar vörur og þjónustu sem 
sjálfseignarstofnanir, sem þjóna heimilum, afhenda sem vörur og þjónustu til einkanota. 

 
Venjan er að fara með öll opinber neysluútgjöld til menntunar, heilbrigðismála, almannatrygginga, 
velferðarmála, íþrótta, tómstunda og menningarmála sem útgjöld til einkaneyslu, nema kostnað í 
tengslum við stjórnsýslu, lagasetningu, rannsóknir o. s.frv. Enn fremur er litið svo á að kostnaður við 
að útvega húsnæði, sorphirðu heimila og rekstur opinberra samgangna sé einkaneysla. Samneyslan 
eru eftirstöðvar opinberra neysluútgjalda. Hún felst einkum í stjórnun samfélagsins og að koma á það 
skipulagi, öryggis- og varnarmálum, að halda uppi lögum og reglu, setningu laga og útgáfu 
lagaákvæða, opinberu heilbrigðiskerfi, umhverfisvernd, rannsóknum og þróun og skipulagningu 
grunnvirkja og efnahagsþróunar. 

 ____________  
 


