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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                     2002/EES/53/18 

frá 9. desember 1998 

um málsmeðferð við framkvæmd á tilskipun ráðsins 95/57/EB um söfnun tölfræðilegra 
upplýsinga á sviði ferðaþjónustu (*) 

(tilkynnt með númeri C(1998) 3950) 

 (1999/35/EB) 

 
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 95/57/EB frá 
23. nóvember 1995 um söfnun tölfræðilegra upplýsinga á 
sviði ferðaþjónustu (1), einkum 3., 7. og 10. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

Til að auðvelda söfnun samræmdra hagtalna er nauðsynlegt 
að ákveða hvaða skilgreiningar beri að nota um gagnasöfn-
unarbreytur. 

Til að auðvelda gagnasöfnun er nauðsynlegt að ákveða 
aðferðir við flutning tilskilinna gagna. 

Á aðlögunartímanum er rétt að veita aðildarríkjunum 
nauðsynlegar undanþágur til að þau geti lagað innlend 
hagskýrslukerfi að kröfum tilskipunar 95/57/EB. 

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

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Skilgreiningar, sem ber að nota um gagnasöfnunarbreytur 
og breytingar á skiptingu eftir landsvæðum við beitingu 
3. gr. tilskipunar 95/57/EB, eru settar fram í I. viðauka. 

2. gr. 

Ítarlegar reglur um aðferðir við gagnaflutning, við beitingu 
7. gr. tilskipunar 95/57/EB, eru settar fram í II. viðauka. 

3. gr. 

Undanþágurnar, sem aðildarríkin eiga að fá við beitingu 
10. gr. tilskipunar 95/57/EB, eru tilgreindar í III. viðauka. 

4. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 9. desember 1998. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Yves-Thibault DE SILGUY 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

 

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 9, 15.1.1999, bls. 23, var nefnd í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 20/2002 frá 1. mars 2002 
um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn. Sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 21, 25.4.2002, 
bls. 12. 

(1) Stjtíð. EB L 291, 6. 12. 1995, bls. 32. 
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I. VIÐAUKI 

Skilgreiningar sem nota ber um breytur um upplýsingasöfnunina 

1. TÖLUR UM GISTIAÐSTÖÐU 

1.1. SKILGREININGAR Á GISTISTÖÐUM OG DVALARSTÖÐUM 

Gistiaðstaða 

Skilgreining: 

Öll aðstaða þar sem ferðamenn fá næturgistingu, hvort heldur sem er reglubundið eða óreglubundið. 

Um er að ræða gistiaðstöðu af því tagi sem hér segir: 

i) Gististaðir 

Hótel og áþekk fyrirtæki 

— Hótel 

— Áþekk fyrirtæki 

Aðrir gististaðir 

— Orlofsdvalarstaðir 

— Tjaldstæði 

— Smábátahafnir 

— Aðrir gististaðir, ót.a. 

Sérhæfð fyrirtæki 

— Heilbrigðisstofnanir 

— Vinnubúðir og sumardvalarbúðir 

— Almenningsfarartæki 

— Ráðstefnumiðstöðvar 

ii) Einkarekin gistiaðstaða 

Leigð gistiaðstaða 

— Herbergi leigð í íbúðarhúsum 

— Dvalarstaðir teknir á leigu hjá einstaklingum eða umboðsskrifstofum 

Aðrar tegundir einkarekinnar gistiaðstöðu 

— Aukahúsnæði 

— Gistiaðstaða án endurgjalds hjá ættingjum eða vinum  

— Önnur einkarekin gistiaðstaða, ót.a. 

Skilgreiningarnar á gistirými gististaða, sem lýst er í þessum viðauka, ná yfir vísanir í flokka NACE, 1. endurskoðun, 
og CPA. Vöruflokkun eftir atvinnugreinum (CPA) er í samræmi við atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins 
(NACE) en nákvæmari. Samræmið milli skilgreininga í ferðaþjónustu og atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins 
er því sem næst fullkomið, utan lítilsháttar ósamræmis varðandi „hótel og áþekk fyrirtæki“. Samkvæmt skýringum 
við atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins og vöruflokkun eftir atvinnugreinum er raunar gert ráð fyrir áþekkum 
fyrirtækjum, einkum „gistihúsum, bændagistingu, gistingu og skyldri þjónustu sem fæst í húsum með 
leiguherbergjum, gistiheimilum“ í „önnur aðstaða til gistingar, ót.a.“ (atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins 
55.23). Samt sem áður er gert ráð fyrir flestum hótelum og áþekkum fyrirtækjum í atvinnugreinaflokkun 
Evrópubandalagsins 55.11 og 55.12, þar sem nákvæmlega er tekið fram í skýringunum að þessir einingaflokkar nái 
yfir „hótel, vegahótel og gistikrár og áþekka gististaði“. 

1.1.1. Gististaðir 

Skilgreining: 

Gististaður þar sem ferðamaður fær næturgistingu í herbergi eða annars konar einingu, en svefnpláss sem eru til 
ráðstöfunar verða að vera fleiri en tiltekið lágmark fyrir hópa sem eru fjölmennari en ein fjölskylda og öll svefnpláss á 
staðnum verða að vera undir sameiginlegri stjórn í viðskiptalegu tilliti, jafnvel þótt staðurinn sé ekki rekinn í 
hagnaðarskyni. 
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Hó te l  og  áþekk  f yr i r t æk i  
 
Skilgreining: 
 
Hótel og áþekk fyrirtæki einkennast af því að skiptast upp í herbergi þar sem herbergisfjöldi er yfir tilteknu lágmarki, 
að vera undir sameiginlegri stjórn, að veita tiltekna þjónustu, þ.m.t. herbergisþjónustu þar sem búið er um rúm og 
hreinlætistæki eru þrifin dag hvern, að vera flokkuð eftir aðstöðu og þjónustu sem þar er veitt, að falla ekki í flokk 
sérhæfðra fyrirtækja. 
 
Hótel 
 
Skilgreining: 
 
Hótel, íbúðahótel, vegahótel, gistikrár, strandhótel, klúbbar með möguleika á gistingu og áþekk fyrirtæki sem veita 
hótelþjónustu umfram það að búa um rúm og ræsta herbergi og hreinlætisaðstöðu dag hvern.  
 
(Samsvarar flokki 55.1 í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins (þar sem hótel, vegahótel, gistikrár og hótel með 
ráðstefnusölum eru tilgreind). Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins skiptist enn frekar í 55.11 hótel og 
vegahótel með veitingastað og 55.12 hótel og vegahótel án veitingastaðar. Sambærilegir við það eru flokkar 55.11.10 
og 55.12.10 í vöruflokkun eftir atvinnugreinum). 
 
Áþekk fyrirtæki 
 
Skilgreining: 
 
Hús með leiguherbergjum og gistiheimili, bústaðir ferðamanna og áþekk gistiaðstaða sem skiptist í herbergi og þar 
sem veitt er takmörkuð hótelþjónusta, þ.m.t. að búa um rúm og ræsta herbergi og hreinlætisaðstöðu dag hvern. Þessi 
flokkur tekur einnig til gistihúsa, gistingar með morgunverði og bændagistingar. 
 
(Er talið með í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, flokki 55.23, önnur aðstaða til gistingar, ót. a., (sem nær 
yfir öll önnur fyrirtæki nema hótel, tjaldstæði og farfuglaheimili). Í 55.2 eru gistihús og bændagisting tiltekin 
sérstaklega. Er talið með í vöruflokkun eftir atvinnugreinum, flokki 55.23.13, leiga á gistirými með húsgögnum, sem 
nær einnig yfir leigu á einkarekinni gistiaðstöðu í skamman tíma). 
 
Aðr i r  g i s t i s t að i r  og  sé rhæfð  f yr i r tæk i  
 
Skilgreining: 
 
Allir staðir fyrir ferðamenn, jafnvel þótt þeir séu ekki reknir í hagnaðarskyni, sem eru undir sameiginlegri stjórn, veita 
lágmarksþjónustu (ekki er búið um rúm dag hvern) og skiptast ekki endilega upp í herbergi en hugsanlega í hentugar 
einingar til dvalar, tjaldstæði eða sameiginlega svefnsali og þar sem oft fer fram einhver starfsemi auk þess að útvega 
gistiaðstöðu, til dæmis heilsugæsla, opinber félagsþjónusta eða farþegaflutningar. 
 
Orlofsdvalarstaðir 
 
Skilgreining: 
 
Sameiginleg aðstaða undir sameiginlegri stjórn, til dæmis þyrping húsa eða bústaða, sem er komið fyrir sem 
gistiaðstöðu til dvalar og þar sem veitt er takmörkuð hótelþjónusta (ekki er búið um rúm dag hvern eða ræst og 
þrifið).  
 
(Er talið með í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, flokki 55.23, önnur aðstaða til gistingar, ót. a., sem nær yfir 
öll önnur fyrirtæki en hótel, tjaldstæði og farfuglaheimili. Nær yfir mestan hluta flokks 55.23.12, orlofsmiðstöðvar og 
orlofsheimili, í vöruflokkun eftir atvinnugreinum). 
 
Orlofssvæði þar sem hótelþjónusta er fyrir hendi ættu að teljast með hótelum samkvæmt skilgreiningunum, jafnvel 
þótt þau skiptist allajafna ekki upp í herbergi. Eingöngu fyrirtæki sem ekki hafa hótelþjónustu skulu teljast með í 
þessum flokki. 
 
Tjaldstæði 
 
Skilgreining: 
 
Sameiginleg aðstaða á lokuðum svæðum fyrir tjöld, hjólhýsi, eftirvagna og húsvagna. Heyrir allt undir sameiginlega 
stjórn og einhver þjónusta við ferðamenn er fyrir hendi (verslun, upplýsingar, tómstundastarf). 
 
(Samsvarar flokki 55.22, tjaldstæði, þ.m.t. hjólhýsastæði, í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins. Samsvarar 
flokki 55.22.10 í vöruflokkun eftir atvinnugreinum). 
 
Á tjaldstæðum eru leigð út stæði fyrir tjöld, hjólhýsi, húsvagna og áþekk skýli til næturgesta sem vilja dvelja þar yfir 
nótt, í nokkra daga, eina viku eða nokkrar vikur, auk þeirra sem vilja leigja fast stæði á tilteknum árstíma eða á 
ársgrundvelli. Hægt er að líta svo á að leigt fast tjaldstæði til langs tíma (lengur en eitt ár) sé einkarekin gistiaðstaða. 
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Smábátahafnir 
 
Skilgreining: 
 
Bátahafnir þar sem bátaeigendur geta leigt bátalægi í vatninu eða stað á þurru landi á tilteknum árstíma eða á 
ársgrundvelli og af skipahöfnum, en sjómenn greiða fyrir hverja nótt sem legið er við landfestar. Geta verið samsettar 
af þessum tveimur tegundum. Séð er fyrir að minnsta kosti einhverri hreinlætisaðstöðu. Siglingaíþróttaklúbbar, 
fyrirtæki eða hið opinbera geta rekið smábátahafnir. 
 
(Er talið með í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, flokki 63.22, önnur þjónusta tengd flutningum á sjó og 
vatnaleiðum eða hugsanlega í 55.23, önnur aðstaða til gistingar, ót.a., eða í 92.62, önnur íþróttastarfsemi. Er talið með 
í vöruflokkun eftir atvinnugreinum, flokki 63.22.11, þjónusta við rekstur hafna og vatnaleiða, þó ekki farmafgreiðsla, 
og hugsanlega í 55.23.15, önnur aðstaða til gistingar, ót.a., eða 55.23.14, svefnvagnar og svefnaðstaða í öðrum 
farartækjum, eða í 92.62.13, önnur starfsemi tengd íþróttaviðburðum, ót.a.). 
 
Aðrir gististaðir, ót.a. 
 
Skilgreining: 
 
Farfuglaheimili, svefnsalir fyrir ferðamenn, gistiaðstaða fyrir hópa, orlofsheimili fyrir eldra fólk, orlofsaðstaða fyrir 
launamenn, hótel fyrir starfsmenn, stúdentagarðar, svefnsalir í skólum og önnur áþekk aðstaða sem heyrir undir 
sameiginlega stjórn, er af félagslegum toga og oft niðurgreidd.  
 
(Er talið með í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, flokki 55.21, farfuglaheimili og fjallaskálar, og að hluta í 
55.23, önnur aðstaða til gistingar, ót.a., sem nær yfir öll önnur fyrirtæki nema hótel, tjaldstæði og farfuglaheimili. Er 
talið með í vöruflokkun eftir atvinnugreinum, flokki 55.21.10, farfuglaheimili og fjallaskálar, og að hluta 55.23.15, 
önnur aðstaða til gistingar, ót.a.). 
 
Heilbrigðisstofnanir 
 
Skilgreining: 
 
Heilbrigðis- og heilsugæslustofnanir sem hafa gistiaðstöðu, til dæmis heilsulindir, heilsuböð með jarðhita, 
hressingarhæli, hressingarhæli til fjalla, hjúkrunarheimili, heilsubæir og önnur áþekk fyrirtæki.  
 
(Er talið með í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, flokki 55.23, önnur aðstaða til gistingar, ót. a., (sem nær 
yfir öll önnur fyrirtæki en hótel, tjaldstæði og farfuglaheimili) eða hugsanlega í 85.14, önnur heilbrigðisþjónusta. Er 
talið með í vöruflokkun eftir atvinnugreinum, flokki 55.23.15, önnur aðstaða til gistingar, ót.a., eða hugsanlega í 
85.14.15, heilbrigðisþjónusta á dvalarstofnunum öðrum en sjúkrahúsum). 
 
Heilbrigðisstofnanir sem hafa hótelþjónustu skulu teljast með hótelum samkvæmt skilgreiningunum. Eingöngu 
fyrirtæki sem ekki hafa hótelþjónustu skulu teljast með í þessum flokki. 
 
Vinnubúðir og sumardvalarbúðir 
 
Skilgreining: 
 
Búðir með aðstöðu fyrir starfsemi á borð við vinnubúðir fyrir landbúnað, fornleifafræði og vistfræði, 
sumardvalarbúðir, skátabúðir, sæluhús, fjallakofa og þ.u.l.  
 
(Er talið með í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, flokki 55.23, önnur aðstaða til gistingar, ót. a., (sem nær 
yfir öll önnur fyrirtæki en hótel, tjaldstæði og farfuglaheimili). Er talið með í vöruflokkun eftir atvinnugreinum, flokki 
55.23.11, sumardvalarbúðir fyrir börn, og að hluta í 55.23.12, orlofsmiðstöðvar og orlofsheimili). 
 
Til flokksins skal einnig telja sumarbúðir barna, siglinga- og reiðskóla og aðrar íþróttamiðstöðvar (án hótelþjónustu). 
 
Almenningsfarartæki 
 
Skilgreining: 
 
Gistiaðstaða, með svefnaðstöðu, tengt almenningssamgöngum og ekki er hægt að skilja kostnaðinn frá þeim.  Á 
einkum við um lestir, skip og báta.  
 
(Er talið með í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, flokki 55.23, önnur aðstaða til gistingar, ót. a., sem nær yfir 
öll önnur fyrirtæki en hótel, tjaldstæði og farfuglaheimili. Samsvarar því sem næst flokki 55.23.14, svefnvagnar og 
svefnaðstaða í öðrum farartækjum, í vöruflokkun eftir atvinnugreinum). 
 
Almenningsfarartæki er einstakur flokkur meðal gististaða, því þau tengjast ekki neinum stað með beinum hætti (hótel 
í skipi sem alltaf er kyrrt á sama stað flokkast sem hótel). Þeir sem verja einni eða fleiri nóttum um borð í 
skemmtiferðaskipum eru dagsgestir í móttökulandinu en ferðamenn á útleið frá upprunalandinu. 
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Ráðstefnumiðstöðvar 

Skilgreining: 

Fyrirtæki sem bjóða gistiaðstöðu og hafa sérstaka aðstöðu fyrir þing, ráðstefnur, námskeið, starfsnám, andlega 
íhugun, trúariðkun eða skóla fyrir ungt fólk. Yfirleitt er svefnaðstaðan einungis fyrir þá sem taka þátt í sérhæfðri 
starfsemi, skipulagðri í eða hjá fyrirtækinu.  

(Er talið með í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, flokki 55.23, önnur aðstaða til gistingar, ót. a., sem nær yfir 
öll önnur fyrirtæki en hótel, tjaldstæði og farfuglaheimili. Er talið með í vöruflokkun eftir atvinnugreinum, flokki 
55.23.15, önnur aðstaða til gistingar ót.a.). 

Ráðstefnumiðstöðvar með hótelþjónustu skulu teljast með hótelum samkvæmt skilgreiningunum (og 
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins). Eingöngu fyrirtæki sem ekki hafa hótelþjónustu skulu teljast með í 
þessum flokki. Háskólanemar í fullu námi teljast ekki til gesta í ráðstefnumiðstöðvum. 

Hver nig  meðhö nd la  ber  sa msetni ngu á  mis munandi  g i s t i aðs töðu e ins  f yr i r tæk i s  

Raunin er sú að innan fyrirtækis fyrirfinnst oft fleiri en ein tegund gistiaðstöðu. Þann vanda má leysa á eftirfarandi 
hátt: 

i) með því að skipta fyrirtækinu í tvö (eða fleiri) fyrirtæki. Þetta er besta lausnin ef fyrirtækið er fært um að beita 
henni og vilji er fyrir því; 

ii) með því að líta framhjá annarri tegundinni af gistiaðstöðu ef stærðin er undir tilteknum 
lágmarksviðmiðunarmörkum í viðkomandi landi; 

iii) með því að flokka eftir aðaltegund. Hægt er að ákveða aðaltegundina út frá rýminu (oftast) eða eftir nýtingu rýmis 
(eða annarri viðmiðun). 

1.1.2. Einkarekin gistiaðstaða 

Skilgreining: 

Þær tegundir gistiaðstöðu sem eftir eru og ekki samræmast skilgreiningunni um „fyrirtæki“. Einkarekin gistiaðstaða 
hefur takmarkaðan fjölda svefnplássa til ráðstöfunar gegn endurgjaldi eða ekki. Hver gistieining (herbergi, 
dvalarstaður) er sjálfstæð og hýsir ferðamenn, yfirleitt í eina viku eða yfir helgi, í hálfan eða einn mánuð, eða 
eigendurnir nota hana sem aukaheimili eða orlofsheimili. 

Lei gð  gi s t i aðs t aða  

Herbergi leigð í íbúðarhúsum 

Skilgreining: 

Gistiaðstaða í þessum flokki er frábrugðin gistiheimilum í því að ferðamaðurinn dvelur hjá fjölskyldunni, sem býr 
yfirleitt á heimilinu, og borgar leigu.  

(Er talið með í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, flokki 55.23, önnur aðstaða til gistingar, ót. a., sem nær yfir 
öll önnur fyrirtæki en hótel, tjaldstæði og farfuglaheimili. Er talið með í vöruflokkun eftir atvinnugreinum, flokki 
55.23.13, leiga á gistirými með húsgögnum, sem nær einnig yfir gistihús, gistiheimili og gistingu með morgunverði). 

Herb ergi  í  f a s t r i  l e i gu ( l engur  en  í  e i t t  á r )  t i l heyra  ekk i  þessum f lokk i .  

Dvalarstaðir teknir á leigu hjá einstaklingum eða umboðsskrifstofum 

Skilgreining: 

Íbúðir, einbýlishús, hús, skálar og aðrir dvalarstaðir sem fjölskylda leigir annarri fjölskyldu til bráðabirgða sem 
fullfrágengna gistiaðstöðu. 

(Er talið með í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, flokki 55.23, önnur aðstaða til gistingar, ót. a., sem nær 
einnig yfir öll önnur fyrirtæki en hótel, tjaldstæði og farfuglaheimili. Er talið með í vöruflokkun eftir atvinnugreinum, 
flokki 55.23.13, leiga á gistirými með húsgögnum, sem nær einnig yfir gistihús, gistiheimili og gistingu með 
morgunverði). 

Aðra r  t egundi r  e i nka rek i nna r  g i s t i aðs töðu 

Aukahúsnæði 

Skilgreining: 

Aukaheimili/-íbúðir, einbýlishús, hús, skálar o.s.frv. sem gestir, sem eru fastir heimilismenn á heimili eiganda, nota í 
orlofsferðum. Þessi flokkur nær einnig yfir dvalarstaði sem eru skráðir í skiptileigusamningi.  

(Er talið með í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, flokki 70.20, leiga á eigin fasteignum. Er talið með í 
vöruflokkun eftir atvinnugreinum, flokki 70.20.11, leiga eða afnotaleiga á eigin íbúðarhúsnæði). 
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Fastri leigu á aukaheimilum, húsum, einbýlishúsum, smáhýsum, tjaldstæðum og bátalægi í bátahöfnum er hægt að 
líkja við dvalarstaði í einkaeign og flokka í þann lið. 
 
Gistiaðstaða án endurgjalds hjá ættingjum eða vinum  
 
Skilgreining: 
 
Gistiaðstaða í þessum flokki varðar ferðamenn sem fá leyfi hjá ættingjum eða vinum til að nota heimili þeirra, allt eða 
að hluta, án endurgjalds. 
 
(Ekki fyrirfinnst tilsvarandi númer atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins eða vöruflokkunar eftir atvinnu-
greinum). 
 
Önnur einkarekin gistiaðstaða, ót.a. 
 
Skilgreining: 
 
Þessi flokkur, sem kemur ekki fyllilega heim og saman við helstu flokka einkarekinnar gistiaðstöðu, tekur til annarra 
tegunda gistiaðstöðu á borð við tjöld á óskipulögðum tjaldstæðum og skip á stöðum sem ekki eru opinber bátalægi.  
 
(Tekur til lítils hluta flokks 71.21, leiga á öðrum tækjum til flutninga á landi, í atvinnugreinaflokkun 
Evrópubandalagsins. Tekur að hluta til flokks 71.21.14 í vöruflokkun eftir atvinnugreinum, afnotaleiga eða leiga á 
bifhjólum, vögnum og hjólhýsum og lítils hluta af leiga á ökutækjum eða öðrum flutningatækjum). 
 
Þessi flokkur tekur til allrar einkarekinnar gistiaðstöðu sem á ekki fyllilega heima í hinum flokkunum. Eina krafan er 
sú að einstaklingur gisti í raun eða geri tilraun til að gista á viðkomandi stað. Tekur m.a.s. til þess að gista í bifreið um 
tíma að nóttu til, úti við í svefnpoka eða á járnbrautarstöð. 
 
1.2. SKILGREINING Á BREYTUM 
 
1.2.1. Gistirými gististaða: starfsstöðvar á innlendu yfirráðasvæði 
 
Fjöldi fyrirtækja 
 
Skilgreining: 
 
Starfsstöð er fyrirtæki eða hluti fyrirtækis á landfræðilega skilgreindu svæði. Á eða frá þessum stað fer fram 
atvinnustarfsemi sem, nema með einstaka undantekningu, einn eða fleiri einstaklingar stunda (jafnvel þótt það sé 
aðeins í hlutastarfi) í einu og sama fyrirtækinu. 
 
Gististaðurinn svarar til skilgreiningar á starfsstöð sem framleiðslueiningu. Þetta er án tillits til þess hvort um er að 
ræða aðal- eða aukastarfsemi. Þetta þýðir að öll fyrirtæki eru flokkuð sem gistiaðstaða ef rýmið er meira en innlent 
lágmark segir til um, jafnvel þótt stærsti hluti veltunnar komi frá veitingarekstri eða annarri þjónustu. 
 
Fjöldi svefnherbergja 
 
Skilgreining: 
 
Svefnherbergi er eining úr einu eða nokkrum herbergjum og er óskiptanleg heild, tekin á leigu á gististað eða 
dvalarstað. 
 
Herbergi geta verið fyrir einn, tvo eða fleiri, allt eftir því hvort þau eru útbúin til þess að hýsa einn, tvo eða fleiri 
einstaklinga að staðaldri (gagnlegt er að flokka herbergin í samræmi við það). Fjöldi fyrirliggjandi herbergja er sá 
fjöldi sem fyrirtækið hefur vanalega til taks fyrir gesti (næturgesti), fyrir utan herbergi sem starfsmenn fyrirtækisins 
nota. Sé herbergi haft fyrir fast aðsetur (lengur en í eitt ár) skal það ekki talið með. Baðherbergi og salerni teljast ekki 
til herbergja. Íbúð er sérstök herbergistegund. Hún er eitt herbergi eða fleiri með eldhúseiningu og sérbaðherbergi og -
salerni. Íbúðir geta verið með hótelþjónustu (í íbúðarhótelum) eða ekki. 
 
Hægt er að meðhöndla fjallakofa, smáhýsi, kofa, skála og einbýlishús sem svefnherbergi og íbúðir, þ.e. leigja sem 
einingu. 
 
Fjöldi rúma 
 
Skilgreining: 
 
Fjöldi rúma í fyrirtæki eða dvalarstað ákvarðast af fjölda einstaklinga sem geta verið yfir nótt í rúmum sem þar er 
komið fyrir, burtséð frá aukarúmum sem kann að vera komið fyrir að ósk viðskiptavinar. 
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Með rúmi er átt við einbreitt rúm, tvíbreitt rúm telst vera tvö rúm. Einingin þjónar þeim tilgangi að mæla rými í öllum 
tegundum gistiaðstöðu. 
 
Rúm er einnig svefnpláss á tjaldstæði eða á báti í bátalægi fyrir einn einstakling. Eitt tjaldstæði skal jafngilda fjórum 
rúmum ef ekki er vitað um raunverulegan fjölda rúma. 
 
1.2.2. Fjöldi ferðamanna á gististöðum: ferðaþjónusta við heimamenn og ferðamenn á innleið 
 
Komur innlendra og erlendra gesta 
 
Skilgreining: 
 
Koma (brottför) er skilgreind svo þegar einstaklingur kemur á (eða fer frá) gististað eða einkarekna gistiaðstöðu og 
skráir sig inn (út). 
 
Tölfræðilega er ekki mikill munur á því að telja brottfarir í staðinn fyrir komur. Ekki er um aldurstakmark að ræða: 
börn eru talin til jafns við fullorðna, jafnvel í tilvikum þegar gistinætur barna kunna að vera ókeypis. Komur eru 
skráðar eftir búsetulandi gestsins og eftir mánuði. Undanskilja skal komur þeirra sem ekki eru ferðamenn (til dæmis 
flóttamanna) ef þess er kostur. Komur dagsgesta sem einungis dvelja í fáeinar klukkustundir að degi til (engar 
gistinætur, komu- og brottfarardagur er sá sami) í fyrirtækinu eru ekki inni í tölum um gistiaðstöðu. 
 
Næturgistingar innlendra og erlendra gesta 
 
Skilgreining: 
 
Næturgisting (eða gistinótt) er hver nótt sem gestur dvelur í raun (sefur eða dvelur) eða er skráður (þá þarf ekki að 
vera um nærveru hans) á gististað eða í einkarekinni gistiaðstöðu. 
 
Gistinætur eru reiknaðar eftir búsetulandi gests og eftir mánuði. Yfirleitt er komudagur annar en brottfarardagurinn, 
en einstaklingar sem koma eftir miðnætti og fara sama dag eru taldir með í gistinóttum. Einstaklingur skal ekki vera 
skráður samtímis á tveimur gististöðum. Undanskilja skal gistinætur þeirra sem ekki eru ferðamenn (til dæmis 
flóttamanna) ef þess er kostur. 
 
Búsetuland 
 
Skilgreining: 
 
Einstaklingur telst vera búsettur í landi (á stað) ef hann: 
 
a) hefur búið mestan hluta síðastliðins árs eða í tólf mánuði í landinu (á staðnum); eða 
 
b) hefur búið í landinu (á staðnum) í skemmri tíma og hyggst snúa aftur innan tólf mánaða til að búa í landinu (á 

staðnum). 
 
Erlenda ferðamenn skal flokka eftir búsetulandi, ekki eftir ríkisfangi. Í ferðaþjónustu er litið svo á að allir 
einstaklingar sem flytja til annars lands (staðar) og hyggjast vera þar lengur en í eitt ár sitji við sama borð og aðrir 
íbúar þess lands (staðar). Ríkisborgarar sem eru búsettir erlendis en snúa tímabundið aftur til síns heimalands eru 
taldir með erlendum gestum. Vegabréf einstaklings (eða aðrir auðkenningarpappírar) sýnir ríkisfang hans, en 
búsetuland verður að ákvarða með því að spyrja um það eða með því að styðjast til dæmis við heimilisfang 
viðkomandi. 
 
Nettónýting rúma 
 
Skilgreining: 
 
Nettónýting rúma á einum mánuði fæst með því að margfeldi lausra rúma og fjölda daga þegar rúm eru í raun laus 
(árstíðabundin lokun og önnur tímabundin lokun vegna breytinga, með lögreglusamþykkt o.s.frv., er ekki reiknuð 
með) er deilt í heildarfjölda gistinátta í sama fyrirtækjahópi og útkoman úr deilingunni margfölduð með 100 til að fá 
út hlutfallstölu. 
 

Formúla: NORB = (P/Gd) × 100 
 
þar sem P er fjöldi skráðra gistinátta á mánuði (ári) og Gd er fjöldi rúma sem í raun er laus á mánuði (ári). 
Nettónýting er yfirleitt reiknuð með eins aukastafs nákvæmni. 
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Brúttónýting rúma 
 
Skilgreining: 
 
Brúttónýting rúma á mánuði fæst með því að margfeldi rúma og fjölda daga í þeim mánuði (stundum kallað 
mögulegar gistinætur) er deilt í heildarfjölda gistinátta í sama fyrirtækjahópi og útkoman úr deilingunni margfölduð 
með 100 til að fá út hlutfallstölu. 
 

Formúla: GORB = (P/Gp) × 100 
 

þar sem GP er fjöldi mögulegra gistidaga. 
 
2. EFTIRSPURN Í FERÐAÞJÓNUSTU 
 
2.1. SKILGREININGAR Á  FERÐAÞJÓNUSTU 
 
Ferðaþjónusta 
 
Skilgreining: 
 
Það sem einstaklingar, sem ferðast til og dvelja á stöðum utan síns vanalega umhverfis í skemmri tíma en eitt ár 
samfellt, aðhafast þegar þeir eru í fríi, viðskiptaerindum og öðrum erindagjörðum. 
 
Ferðaþjónusta er hluti af ferðalögum, þegar með ferðalögum er í víðum skilningi átt við að fara frá einum stað til 
annars. Ferðaþjónusta tekur til ferðamarkaðar á alheimsvísu innan almenns ramma um hreyfanleika fólks og þess að 
veita gestum þjónustu. Með ferðaþjónustu er átt við það að ferðast utan venjulegs umhverfis einstaklings, burtséð frá 
því hver tilgangurinn er. Samt sem áður getur óhjákvæmilegur tilgangur ferða verið útilokaður samkvæmt samningi: 
undanskilin er óhjákvæmileg dvöl á sjúkrahúsi og öðrum meðferðarstofnunum þar sem veitt er klínísk/læknisfræðileg 
meðferð, fyrirskipuð af lækni. Meðal annarra útilokana af óhjákvæmilegum orsökum eru fangelsisvist og herþjónusta 
(athugið að leyfi frá stofnunum geta að öllu jöfnu talist til ferðaþjónustu). 
 
Að því er varðar tiltekið land er unnt að greina milli þrenns konar ferðaþjónustu: 
 
Skilgreiningar: 
 
i)  Ferðaþjónusta við heimamenn tekur til þess sem íbúar tiltekins lands aðhafast þegar þeir ferðast til og dvelja á 

stöðum í því landi eingöngu en utan síns venjulega umhverfis. 
 
ii)  Þjónusta við ferðamenn á innleið tekur til þess sem erlendir íbúar tiltekins lands aðhafast þegar þeir ferðast til og 

dvelja á stöðum í því landi og utan síns venjulega umhverfis. 
 
iii)  Þjónusta við ferðamenn á útleið tekur til þess sem íbúar tiltekins lands aðhafast þegar þeir ferðast til og dvelja á 

stöðum utan þess lands og utan síns venjulega umhverfis. 
 
Nota má svipaðar skilgreiningar um önnur svæði, héruð eða landahópa með því að setja svæðið sem vísað er til í 
staðinn fyrir orðið „land“. Þessar þrjár greinar ferðaþjónustu er hægt að setja saman með þrennum hætti og fá út 
eftirtalda flokka ferðaþjónustu: 
 
i) ferðaþjónusta innanlands, sem tekur til „ferðaþjónustu við heimamenn“ og „þjónustu við ferðamenn á innleið“; 
 
ii) ferðaþjónusta við innlenda, sem tekur til „ferðaþjónustu við heimamenn“ og „þjónustu við ferðamenn á útleið“; 
 
iii)  alþjóðleg ferðaþjónusta, sem tekur til „þjónustu við ferðamenn á innleið“ og „þjónustu við ferðamenn á útleið“. 
 
Ferðamaður 
 
Skilgreining: 
 
Einstaklingur á ferð milli tveggja eða fleiri landa eða tveggja eða fleiri staða í búsetulandi sínu. 
 
Gestur 
 
Skilgreining: 
 
Allir einstaklingar sem ferðast til staðar, sem er utan venjulegs umhverfis, skemur en í tólf mánuði og megintilgangur 
ferðarinnar er annar en að aðhafast það sem þeir fá þóknun fyrir á staðnum sem þeir heimsækja. 
 
Gestir (innlendir/alþjóðlegir) eru: 
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Ferðamaður 

Skilgreining: 

Gestir sem eru minnst eina nótt í almenningsgistiaðstöðu eða einkarekinni gistiaðstöðu á staðnum eða í landinu sem 
þeir heimsækja. 

og 

Dagsgestur 

Skilgreining: 

Gestir sem dvelja ekki yfir nótt í almenningsgistiaðstöðu eða einkarekinni gistiaðstöðu á staðnum eða í landinu sem 
þeir heimsækja. 

Notaðar eru þrjár grundvallarviðmiðanir til að greina gesti frá öðrum ferðamönnum, sem hér segir: 

i) Ferðin skal farin til staðar sem er utan venjulegs umhverfis, sem útilokar stuttar staðbundnar áætlunarferðir og 
daglegar ferðir, þ.e. milli vinnustaðar/skóla og búsetustaðar, sem að einhverju leyti eru reglubundnar. 

ii)  Dvölin á staðnum, sem heimsóttur er, skal ekki vera lengri en tólf mánuðir samfellt, en eftir það telst gesturinn 
búsettur á þeim stað (tölfræðilega séð). 

iii)  Megintilgangur ferðarinnar skal verar annar en að aðhafast það sem greitt er fyrir á staðnum sem heimsóttur er, 
sem útilokar ferðir vegna vinnu. 

Eftirtaldir ferðamanna skulu ekki teljast með komu og brottför alþjóðlegra gesta: 

i)  Einstaklingar sem koma eða fara sem inn- eða útflytjendur, þar með taldir einstaklingar á þeirra framfæri sem 
fylgja þeim eða slást í förina. 

ii)  Einstaklingar sem búa nálægt landamærum eins lands og vinna í öðru, svonefndir starfsmenn yfir landamæri. 

iii)  Stjórnarerindrekar, starfsmenn ræðisskrifstofa og einstaklingar í herþjónustu, sem ferðast frá upprunalandi sínu til 
þess lands þar sem þeir inna þjónustu af hendi eða öfugt, þar með taldir einstaklingar á þeirra framfæri sem fylgja 
þeim eða slást í förina. 

iv) Einstaklingar sem ferðast sem flóttamenn eða hirðingjar. 

v)  Einstaklingar sem hafa viðkomu í landi en koma ekki formlega inn í það með því að fara í vegabréfaeftirlit, til 
dæmis flugfarþegar sem hafa stutta viðdvöl á tilteknu flugstöðvarsvæði eða farþegar með skipi sem fá ekki 
landgönguleyfi. Þessi flokkur tekur til farþega sem eru fluttir beint milli flughafna eða annarra flugstöðva. Aðrir 
farþegar sem hafa viðkomu í landi flokkast sem gestir. 

Eftirtaldir ferðamanna skulu ekki teljast með komu og brottför innlendra gesta: 

i) Innlendir aðilar sem ferðast á annan stað innanlands í því skyni að setjast þar að. 

ii) Einstaklingar sem ferðast á annan stað innanlands í því skyni að aðhafast það sem greitt er fyrir á staðnum sem 
þeir eru að heimsækja. 

iii) Einstaklingar sem ferðast til að starfa tímabundið í stofnunum innanlands. 

iv) Einstaklingar sem ferðast reglubundið eða oft milli nálægra staða til að stunda vinnu eða nám. 

v) Hirðingjar og einstaklingar sem eru ekki með fast aðsetur. 

vi) Her sem er við æfingar. 

Þáttur C í viðaukanum við tilskipunina varðar einungis ferðamenn og ferðir með gistingu. Þetta útilokar dagsgesti og 
dagsferðir. Siglingu með skemmtiferðaskipum er hægt að skilja frá þegar í upphafi athugunar (það veltur á 
könnuninni) og það sama gildir um ferðir með gistingu á einum eða fleiri stöðum. 

Venjulegt umhverfi 

Skilgreining: 

Venjulegt umhverfi einstaklings er næsta nágrenni heimilis hans, vinnustaðar eða skóla ásamt öðrum stöðum sem 
hann sækir oft. 

Hugtakið venjulegt umhverfi hefur tvær hliðar, nálægð og tíðni. Staðir í grennd við búsetustað einstaklings eru hluti 
af venjulegi umhverfi, jafnvel þótt hann sæki þá sjaldan. Staðir sem oft er farið á (= að meðaltali einu sinni á viku eða 
oftar), með reglubundnu millibili, eru hluti af venjulegu umhverfi einstaklings, jafnvel þótt þeir kunni að vera í 
talsverðri fjarlægð frá búsetustaðnum (eða í öðru landi). Venjulegt umhverfi einstaklings er einungis eitt og hugtakið 
á bæði við í ferðaþjónustu við heimamenn og í alþjóðlegri ferðaþjónustu. Einstaklingar sem starfa um borð í 
farartækjum (vörubílstjórar, lestarstarfsmenn, flugmenn, flugfreyjur o.s.frv.), farandsölu- eða umboðsmenn teljast í 
ferðaþjónustunni vera ferðamenn í viðskiptaerindum, nema ferðirnar, einkum innanlandsferðir, séu tíðar, 
reglubundnar ferðir, en þá er hægt að útiloka þær samkvæmt viðmiðunum um venjulegt umhverfi. 
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Tilgangur ferðar 

Skilgreining: 

Einungis er einn megintilgangur með ferð, sem hefði ekki verið farin án hans. 

Í tilskipuninni er greint á milli tveggja meginástæðna fyrir því að ferðast: 

i) viðskipti og störf; 

ii) orlof, hressing eða frí. 

Orlof sem eru „heimsóknir til vina og ættingja“ skulu teljast með ii-lið. 

Upprunastaður/-land 

Skilgreining: 

Hér er átt við staðinn/landið sem er upphafsstaður ferðar. Staðurinn og landið er yfirleitt það sama og búsetustaður og 
búsetuland. 

Einnig er hægt að hefja ferðina á vinnustað eða skóla. Þetta á ekki við um ferðaþjónustu þar eð samt sem áður er hægt 
að telja búsetustaðinn sem upphafsstað. Búi einhverjir á öðrum stað á könnunartímabilinu en sínum venjulega 
búsetustað (til dæmis innflytjendur sem hafa ekki langa viðdvöl og árstíðabundnir starfsmenn) ber að líta á þann stað 
sem upphafsstað. Að því er dagsferðir varðar kann upprunastaðurinn að vera fastur aukabústaður einstaklings, enda 
þótt gagnlegt sé að greina þær frá ferðum sem hefjast í aðalbústaðnum. 

2.2. SKILGREINING Á BREYTUM 

2.2.1. Umfang ferðaþjónustu 

Fjöldi ferðamanna (þátttakendur í ferðum) 

Skilgreining: 

Gestir sem eru minnst eina nótt í almenningsgistiaðstöðu eða einkarekinni gistiaðstöðu á staðnum eða í landinu sem 
þeir heimsækja. 

Fjöldi ferða 

Skilgreining: 

Ferðir ferðamanna, þ.e. ferðir með gistingu. 

Hvað varðar ferðir á útleið miðað við landfræðilega skiptinu heimsins er unnt að skilja á ýmsa vegu hvað átt er við 
með ákvörðunarstað. Hann getur verið: 

i) sá staður sem gesturinn telur mikilvægastan þeirra staða sem hann heimsækir (ákvörðunarstaður með tilliti til 
áhuga) 

ii)  sá staður þar sem mestum tíma er varið (ákvörðunarstaður með tilliti til tíma), eða 

iii) sá staður sem er lengt í burtu (ákvörðunarstaður með tilliti til fjarlægðar). 

Gagnlegt er að kannast við alla þessa ákvörðunarstaði auk þeirra ákvörðunarstaða sem eru viðkomustaðir og ekki jafn 
mikilvægir. Greina ber aðalákvörðunarstað (stað, land) frá öðrum ákvörðunarstöðum. Aðalákvörðunarstaður tengist 
megintilgangi ferðar og því ber að skilgreina hann sem i) þann stað sem gesturinn telur vera aðalákvörðunarstað. Eigi 
svarandi erfitt með að gera sér grein fyrir þessu (til dæmis í tengslum við skoðunarferðir) er í öðru lagi hægt að 
ákvarða aðalákvörðunarstaðinn sem ii) þann stað þar sem flestum nóttum er varið eða, ef um nokkra staði er að ræða, 
(iii) þann stað sem er lengst í burtu. 

Fjöldi ferða (miðað við brottfararmánuð) 

Skilgreining: 

Ferðir ferðamanna, þ.e. ferðir með gistingu, skráðar eftir brottfararmánuði. 

Upplýsingar um vikudag og árstíma fást út frá dagsetningunni. Athugið að ef spurt er um endurkomudag, auk 
brottfarardags, er ekki víst að mismunurinn sýni lengd ferðar. Þess ber að gæta að telja ekki dagsferðir með, 
dagsetningar kunna að vera mismunandi án þess að um gistinótt sé að ræða. Af þessum sökum verður að spyrja 
sérstaklega um fjölda gistinátta (lengd dvalar). 

Fjöldi gistinátta 

Skilgreining: 

Gistinótt er hver nótt sem gestur dvelur í raun (sefur eða dvelur) eða er skráður (þarf ekki að vera um nærveru hans að 
ræða) á gististað eða í einkarekinni gistiaðstöðu. 
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Mælt er með því að gera grein fyrir öllum löndum með gistinóttum á ferðalagi. Nætur um borð í skipi eða í lest á leið 
frá einu landi til annars teljast til gistinátta á útleið þótt þeim sé ekki varið í neinu sérstöku landi. Mælt er með því að 
setja þær í flokkinn „skemmtisigling“ eða „ekki tilgreint“. Sé nóttum varið um borð í skipi sem liggur í höfn kann 
farþegum að vera það formlega frjálst eða ekki að fara inn í landið. Sé farþegum frjálst að fara inn í landið er 
hugsanlegt að næturnar séu að meginreglu til skráðar í því landi og litið svo á að þeim sé varið í sérhæfðum 
fyrirtækjum (almenningsfarartæki), en einnig er í þessu tilviki mælt með flokknum „skemmtisigling“. 

2.2.2. Einkenni ferða 

Fyrir hverja ferð er spurt sérstaklega um einkenni ferðar. Með hverri ferð er einn megintilgangur en aðrar ástæður 
geta legið til grundvallar, hún kann að taka til nokkurra heimsókna í ólíkum tilgangi með mismunandi athöfnum. 

Lengd dvalar 

Skilgreining: 

Lengd dvalar í ferðum með gistingu er skilgreind sem fjöldi næturgistinga. 

Spyrja skal um raunverulegan fjölda gistinátta, ekki er hægt að reikna hann út frá brottfarar- og komudögum. 

Skipulag dvalar 

Í tilskipuninni er mælt fyrir um eftirtalið skipulag dvalar: 

i) bókað beint hjá flutningsaðila/gististað 

ii) nýting þjónustu ferðaskrifstofa, aðila í ferðaþjónustu: 

— pakkaferðir 

Pakkaferðir 

Skilgreining: 

Pakkaferðir eru samsett ferðaþjónusta, skipulögð fyrirfram, sem tekur að minnsta kosti til flutnings og 
gistiaðstöðu eða annars hvors og annarrar nauðsynlegrar þjónustu við ferðamenn. 

Gistiaðstaða í almenningsfarartæki, sem eingöngu tengist flutningi, er ekki pakkaferð. Pakkaferðir kunna að taka 
til morgunverðar, aksturs frá flugvelli til gistiaðstöðunnar, kynnisferða o.s.frv. 

Helsti ferðamáti  

Skilgreining: 

Helsti ferðamáti er sá ferðamáti sem er notaður á lengsta hluta ferðarinnar. 

Hann tekur til eftirfarandi: 

Í lofti 

Nær yfir: 

— áætlunarflug (CPA 62.10.10): fyrsta farrými, viðskiptaferðarými, annað farrými, annað farrými og 
APEX/SUPERPEX-fargjöld 

— óreglubundið flug, þ.m.t. leiguflug (CPA 62.20.10) 

— aðra flutninga í lofti 

— leigu á loftfari (CPA 62.20.30, CPA 71.23.10) 

— annað (að hluta CPA 71.40.14, CPA 92.71.12) 

Á sjó 

Nær yfir: 

— ferjur á skipgengum vatnaleiðum (CPA 61.20.11) 

— ferjur á sjó eða við strönd (CPA 61.10.11) 

— skemmtisiglingaskip eða annan farþegaflutning (bátsferð, skoðunarferð, kynnisferð) á skipgengum vatnaleiðum 
og á sjó eða við strönd (CPA 61.20.12) 

— annan flutning á vatnaleiðum: skipaleigu (CPA 61.10.31, CPA 61.20.31, CPA 71.22.10), lystisnekkjur, þar með 
talda róðrarbáta og annað (að hluta CPA 71.40.14, CPA 92.72.12) 
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Á landi 

Járnbrautir 

Nær yfir: háhraðalestir, aðra járnbrautarþjónustu milli þéttbýlissvæða (CPA 60.10.11, CPA 60.10.12), 
járnbrautarlestir í þéttbýli, neðanjarðarlestir (CPA 60.21.10). 

Hópbifreiðir (áætlunar-, hópferðir) 

Nær yfir: 

— áætlunarbifreiðir (CPA 60.21.31, CPA 60.21.32) og hópbifreiðir í þéttbýli og úthverfum, rafknúna strætisvagna 
og sporvagna (CPA 60.21.21, CPA 60.21.22) 

— leigu á hópbifreiðum, akstur með ferðamenn og kynnisferðir sem ekki eru áætlunarferðir (CPA 60.23.11, CPA 
60.23.12 og að hluta CPA 71.21.15)  

Ökutæki, í einkaeign og leigð 

Nær yfir: 

— ökutæki í einkaeign: hjól (að hluta CPA 71.40.14), stigið bifhjól, bifhjól (að hluta CPA 71.21.14), fólksbifreið (að 
frátöldum leigubíl og bílaleigubíl) (þar með taldar bifreiðir vina eða ættingja), sendibifreið, vöruflutningabifreið 
(að hluta CPA 71.10.10, 71.21.11) 

— leigð ökutæki: leigð bifreið (fyrir utan hópbifreiðir) (að hluta CPA 71.10.10), leigubíll (CPA 60.22.11, CPA 
60.22.12), annað leigt ökutæki 

Annað 

Nær yfir: 

— að ferðast fótgangandi, ökutæki dregin af dýrum og útreiðar (CPA 60.23.13 og að hluta CPA 71.21.15), flutning 
með togbrautum, svifbrautum og skíðalyftum (CPA 60.21.41), annað (CPA 60.21.42, CPA 60.23.14) 

Helstu kostir í gistingu 

Skilgreining: 

Helstu gistingarkostir í þeirri tegund gistiaðstöðu þar sem flestum nóttum er varið. 

Skilgreiningu á tegundum gistiaðstöðu er að finna í 1.1. 

2.2.3. Gögn sem sýna þverskurð af ferðamönnum 

Fjöldi ferðamanna eftir kyni 

Samkvæmt tilskipuninni þarf einungis að tilgreina fjölda næturgesta eftir kyni, en yfirleitt getur það tengst hvaða 
einkenni ferðarinnar sem er. 

Fjöldi ferðamanna eftir aldri 

Aldur eða fæðingarár skal skráð. Ef það er mögulegt skal skrá aldur allra þátttakenda í ferðinni. 

2.2.4. Gögn um fjárnotkun ferðamanna 

Fjárnotkun (innlendur gjaldmiðill) í ferðum 

Skilgreining: 

Heildarútgjöld gests eða fyrir hann vegna ferðarinnar, dvalarinnar og meðan á henni stendur. 

Útgjöld eru eitt af einkennum ferðar en geta einnig safnast upp á persónulegum grunni og á landsvísu. Með því að 
deila útgjöldunum með tímalengd ferðar er unnt að reikna út meðaltal af daglegum útgjöldum. Ferðaútgjöld taka til 
fjölmargra liða, frá kaupum á neysluvörum og -þjónustu sem fylgir ferðalögum til kaupa á minni háttar varanlegum 
varningi til persónulegra nota, minjagripum og gjöfum handa fjölskyldu og vinum. Eftirtöldum kostnaði eða kaupum 
skal haldið utan við ferðaútgjöldin (í könnununum kann samt sem áður að vera spurt um þetta, en það er þá gert í 
öðrum tilgangi): 

i)  Innkaup í ábataskyni, þ.e. til endursölu, í hvaða flokki gesta sem er og innkaup sem gestir í viðskiptaferðum taka 
að sér fyrir vinnuveitendur sína. 
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ii)  Fjárfestingar eða fjármagnsviðskipti gesta, til dæmis ef um er að ræða lóð, hús, fasteign, listaverk og önnur 
mikilvæg kaup (til dæmis bifreiðar, hjólhýsi, báta, aukahúsnæði), jafnvel þótt slíkt kunni að verða notað síðar á 
ferðalögum. 

iii)  Lausafé sem ættingjum og vinum er gefið í ferðinni og er ekki greiðsla fyrir ferðavörur eða -þjónustu, auk gjafa 
til stofnana. 

Tegund útgjalda tekur til eftirfarandi: 

Ferðalög, orlof og pakkaferðir 

Nær yfir: 

— gistiaðstöðu (með fæði ef það er innifalið, fullt/hálft fæði má einnig tilgreina sérstaklega) 

— flutning 

— tryggingar 

— annað (flutningur á staðnum, skoðunarferðir með leiðsögumanni, þóknun, skemmtanir o.s.frv.) 

Gistiaðstaða 

 (með fæði ef það er innifalið í verðinu, fullt/hálft fæði er einnig hægt að tilgreina sérstaklega) 

Matur og drykkur 

(hægt að aðgreina frá gistiaðstöðu, á veitingastöðum, kaffihúsum, börum, börum hótelherbergja o.s.frv., einnig í 
smásölu) 

Nær yfir: drykki, máltíðir, léttar máltíðir 

Flutningar 

Nær yfir: 

— fargjöld: á ákvörðunarstað og heim aftur, almenningssamgöngur á ákvörðunarstað, leigubíla 

— notkun ökutækis: bensín- eða dísilkostnað (raunverulega notkun vegna ferðar eða áætlaða notkun), 
bílastæðagjöld, annað (til dæmis leigð ökutæki) 

Tómstunda-, menningar- og íþróttastarfsemi 

Nær yfir: 

— skoðunarferðir með leiðsögumanni 

— iðkun íþrótta  (leigu á búnaði og aðstöðu) 

— menningariðju (aðgangseyri, að meðtöldum miðum sem keyptir eru fyrirfram) 

— skemmtanir og annað tómstundastarf (aðgangseyri o.s.frv.) 

Innkaup 

Nær yfir: 

— innkaup sem gerð eru fyrirfram á hlutum sem eru notaðir í ferðinni 

— innkaup á hlutum til að taka með sér  heim (þar með talið matur og drykkur, gjafir og minjagripir, fatnaður, skór, 
annað) 

— innkaup á hlutum sem neytt er meðan á dvölinni stendur (þar með talinn matur og drykkur) 

Önnur útgjöld 

Nær yfir: 

— útgjöld vegna þing- eða fundahalda (þátttökugjald, kostnað við ljósritun, dagskrá og efni, bækur, tímarit og 
áskriftir í tengslum við þingið, árgjöld greidd til stofnunarinnar) 

— tryggingar 

— símtöl 

— annað (t.d. póstburðargjöld, framköllun á filmum, gjöld fyrir að skipta gjaldeyri o.s.frv.) 

Samkvæmt tilskipuninni skal veita upplýsingar um heildarfjárnotkun í ferðum, þar af fjárnotkun í „ferðalögum, orlofi 
og pakkaferðum“. 
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II. VIÐAUKI 
 

Nákvæmar reglur um aðferðir við gagnaflutning 
 
1. GISTIRÝMI GISTISTAÐA: starfsstöðvar á innlendu yfirráðasvæði 
 

Greinarmunur er gerður á gögnum sem krafist er sérstaklega samkvæmt tilskipuninni (skyldubundið) og gögnum 
sem eru afhent að eigin ákvörðun. Öll gögn sem eru afhent að eigin ákvörðun eru tilgreind með skáletri. 

 
Kóðarnir vísa til númera á breytum sem lýst er í viðaukanum við tilskipunina. 

 

Númer A.1.1 og A.1.2: fjöldi fyrirtækja, svefnherbergja, rúma 

 
Tafla 1 

 
Breyta: fjöldi fyrirtækja 
Tíðni: á ársgrundvelli 
 

Línur Dálkar 

Í heild 
Svæði (flokkun hagskýrslusvæða III 
(NUTS III)) 

Hótel og áþekk fyrirtæki 
Önnur gistiaðstaða 
— tjaldstæði 
— orlofsdvalarstaðir 
— önnur gistiaðstaða, ót.a. 

 
Tafla 2 

 
Breyta: fjöldi fyrirtækja 
Tíðni: á ársgrundvelli 

 

Línur Dálkar 

Í heild 
Svæði (flokkun hagskýrslusvæða III 
(NUTS III)) 

Hótel og áþekk fyrirtæki 
 

 
Tafla 3 

 
Breyta: fjöldi fyrirtækja 
Tíðni: á ársgrundvelli 

 

Línur Dálkar 

Í heild 
Svæði (flokkun hagskýrslusvæða III 
(NUTS III)) 

Hótel og áþekk fyrirtæki 
Önnur gistiaðstaða 
— tjaldstæði 
— orlofsdvalarstaðir 
— önnur gistiaðstaða, ót.a. 
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2. FJÖLDI FERÐAMANNA Á GISTISTÖÐUM: ferðaþjónusta við heimamenn og ferðamenn á innleið 
 

Númer B.1.1 og B.1.2: komur og næturgistingar innlendra og erlendra gesta 
 

Tafla 4 
 

Breyta: komur innlendra gesta 
Tíðni: á ársgrundvelli 

 
Línur Dálkar 

Í heild 
Svæði (flokkun hagskýrslusvæða II 
(NUTS II)) 

Hótel og áþekk fyrirtæki 
Önnur gistiaðstaða 
— tjaldstæði 
— orlofsdvalarstaðir 
— önnur gistiaðstaða, ót.a. 

 
Tafla 5 

 
Breyta: næturgistingar innlendra gesta 
Tíðni: á ársgrundvelli 

 
 

Línur Dálkar 

Í heild 
Svæði (flokkun hagskýrslusvæða II 
(NUTS II)) 

Hótel og áþekk fyrirtæki 
Önnur gistiaðstaða 
— tjaldstæði 
— orlofsdvalarstaðir 
— önnur gistiaðstaða, ót.a. 

 
Tafla 6 

 
Breyta: komur erlendra gesta 
Tíðni: á ársgrundvelli 

 
Línur Dálkar 

Í heild 
Svæði (flokkun hagskýrslusvæða II 
(NUTS II)) 

Hótel og áþekk fyrirtæki 
Önnur gistiaðstaða 
— tjaldstæði 
— orlofsdvalarstaðir 
— önnur gistiaðstaða, ót.a. 

 
Tafla 7 

 
Breyta: næturgistingar erlendra gesta 
Tíðni: á ársgrundvelli 

 
Línur Dálkar 

Í heild 
Svæði (flokkun hagskýrslusvæða II 
(NUTS II)) 

Hótel og áþekk fyrirtæki 
Önnur gistiaðstaða 
— tjaldstæði 
— orlofsdvalarstaðir 
— önnur gistiaðstaða, ót.a. 
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Númer B.1.3: komur og næturgistingar  erlendra gesta: eftir búsetulandi 

 
Töflur T8, T8.1 … T8.12 

 
Breyta: komur erlendra gesta 
Tíðni: á ársgrundvelli, skipt eftir mánuðum 

 
Línur Dálkar 

Landsvæði (1) Hótel og áþekk fyrirtæki 
Önnur gistiaðstaða  

(1) Sundurliðun er tilgreind í viðaukanum við tilskipunina. 

 
Töflur T9, T9.1 … T9.12 

 
Breyta: næturgistingar erlendra gesta 
Tíðni: á ársgrundvelli, skipt eftir mánuðum 

 
Línur Dálkar 

Landsvæði (1) Hótel og áþekk fyrirtæki 
Aðrir gististaðir 

(1) Sundurliðun er tilgreind í viðaukanum við tilskipunina. 

 
Númer B.2: Mánaðarlegar komur og næturgistingar innlendra og erlendra gesta 

 
Tafla 10 

 
Breyta: komur innlendra gesta 
Tíðni: á mánaðargrundvelli 

 
Línur Dálkar 

Í heild Hótel og áþekk fyrirtæki 
Aðrir gististaðir 

 
Tafla 11 

 
Breyta: næturgistingar innlendra gesta 
Tíðni: á mánaðargrundvelli 

 
Línur Dálkar 

Í heild Hótel og áþekk fyrirtæki 
Aðrir gististaðir 

 
Tafla 12 

 
Breyta: komur erlendra gesta 
Tíðni: á mánaðargrundvelli 

 
Línur Dálkar 

Í heild Hótel og áþekk fyrirtæki 
Aðrir gististaðir 
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Tafla 13 
 

Breyta: næturgistingar erlendra gesta 
Tíðni: á mánaðargrundvelli 

 

Línur Dálkar 

Í heild Hótel og áþekk fyrirtæki 
Aðrir gististaðir 

 
Tafla 14 

 
Breyta: brúttónýting rúma 
Tíðni: á mánaðargrundvelli 

 

Línur Dálkar 

Á landsvísu Hótel og áþekk fyrirtæki 

 
Tafla 15 

 
Breyta: nettónýting rúma 
Tíðni: á mánaðargrundvelli 

 

Línur Dálkar 

Á landsvísu Hótel og áþekk fyrirtæki 

 
3. EFTIRSPURN Í FERÐAÞJÓNUSTU: FERÐAÞJÓNUSTA VIÐ HEIMAMENN OG FERÐAMENN Á ÚTLEIÐ (að 

frátöldum dagsferðum) 
 

Númer C.1.1.1: Fjöldi ferðamanna (tengt C.1.3.1. og C.1.3.2.) 

 
Tafla 16 

 
Breyta: Fjöldi ferðamanna (þátttakendur í ferðum) 
Tíðni: á ársgrundvelli 

 

Línur Dálkar 

Í heild 
Kyn 
— karl 
— kona 
Aldur (1) 

Orlof sem er fjórar nætur eða fleiri 
Í heild 
— eingöngu innanlandsferðir 
— eingöngu ferðir á útleið 
— bæði innanlandsferðir og ferðir á útleið 
Þar af heimsóknir til vina og ættingja 
Í heild 
— eingöngu innanlandsferðir 
— eingöngu ferðir á útleið 
— bæði innanlandsferðir og ferðir á útleið 

(1) Skipting er tilgreind í viðaukanum við tilskipunina. 
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Tafla 17 
 

Breyta: fjöldi ferðamanna 
Tíðni: ársfjórðungslega 

 
Línur Dálkar 

Í heild 
Kyn 
— karl 
— kona 

Orlof sem er fjórar nætur eða fleiri 
Í heild 
— eingöngu innanlandsferðir 
— eingöngu ferðir á útleið 
— bæði innanlandsferðir og ferðir á útleið 
Allt orlof 
Í heild 
— eingöngu innanlandsferðir 
— eingöngu ferðir á útleið 
— bæði innanlandsferðir og ferðir á útleið 
Þar af heimsóknir til vina og ættingja 
Í heild 
— eingöngu innanlandsferðir 
— eingöngu ferðir á útleið 
— bæði innanlandsferðir og ferðir á útleið 
Viðskiptaferðir 
Í heild 
— eingöngu innanlandsferðir 
— eingöngu ferðir á útleið 
— bæði innanlandsferðir og ferðir á útleið 

 
 

Númer C.1.1.2:  Fjöldi ferða 
 

Tafla 18 
 

Breyta: fjöldi ferða 
Tíðni: á ársgrundvelli 

 
Línur Dálkar 

Í heild 
Eftir almanaksmánuði 
Lengd dvalar (1) 
Skipulag ferðar (1) 
Helsti ferðamáti (1) 
Helstu kostir í gistingu (1) 
Kyn 
— karl 
— kona 
Aldur (1) 

Orlof sem er fjórar nætur eða fleiri 
Í heild 
— innanlandsferðir 
— ferðir á útleið 
Þar af heimsóknir til vina og ættingja 
Í heild 
— innanlandsferðir 
— ferðir á útleið 

(1) Skipting er tilgreind í viðaukanum við tilskipunina. 
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Tafla 19 
 

Breyta: fjöldi ferða 

Tíðni: ársfjórðungslega 

 

Línur Dálkar 

Í heild 

Eftir almanaksmánuði 

Lengd dvalar 

— ein til þrjár nætur 

— fjórar eða fleiri nætur samfellt 

 

Helstu kostir í gistingu 

— Hótel og áþekk fyrirtæki 

— Önnur gistiaðstaða 

— Sérhæfð gistiaðstaða 

— Einkarekin gistiaðstaða 

Kyn 

— karl 

— kona 

Orlof sem er fjórar nætur eða fleiri 

Í heild 

— innanlandsferðir 

— ferðir á útleið 

Allt orlof 

Í heild 

— innanlandsferðir 

— ferðir á útleið 

Þar af heimsóknir til vina og ættingja 

Í heild 

— innanlandsferðir 

— ferðir á útleið 

Viðskiptaferðir 

Í heild 

— innanlandsferðir 

— ferðir á útleið 

 

Númer C.1.1.4: Fjöldi gistinátta 

 

Tafla 20 

 

Breyta: fjöldi gistinátta 

Tíðni: á ársgrundvelli 

 

Línur Dálkar 

Í heild 

Lengd dvalar (1) 

Eftir almanaksmánuði 

Skipulag ferðar (1) 

Helsti ferðamáti (1) 

Helstu kostir í gistingu (1) 

Kyn 

— karl 

— kona 

Aldur (1) 

Orlof sem er fjórar nætur eða fleiri 

Í heild 

— innanlandsferðir 

— ferðir á útleið 

Þar af heimsóknir til vina og ættingja 

Í heild 

— innanlandsferðir 

— ferðir á útleið 

(1) Skipting er tilgreind í viðaukanum við tilskipunina. 
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Tafla 21 
 

Breyta: fjöldi gistinátta 
Tíðni: ársfjórðungslega 

 
Línur Dálkar 

Í heild 
Lengd dvalar 
— ein til þrjár nætur 
— fjórar eða fleiri nætur samfellt 
Eftir almanaksmánuði 
Helstu kostir í gistingu 
— hótel og áþekk fyrirtæki 
— önnur gistiaðstaða 
— sérhæfð fyrirtæki 
— einkarekin gistiaðstaða 
Eftir almanaksmánuði 
Kyn 
— karl 
— kona 

Orlof sem er fjórar nætur eða fleiri 
Í heild 
— innanlandsferðir 
— ferðir á útleið 
Allt orlof 
Í heild 
— innanlandsferðir 
— ferðir á útleið 
Þar af heimsóknir til vina og ættingja 
Í heild 
— innanlandsferðir 
— ferðir á útleið 
Viðskiptaferðir 
Í heild 
— innanlandsferðir 
— ferðir á útleið 

 
 
 

Númer C.1.1.3. og C.1.1.4: Fjöldi ferða á útleið og gistinátta eftir landfræðilegri skiptingu  
 
 
 

Tafla 22 
 

Breyta: fjöldi ferða 
Tíðni: á ársgrundvelli 

 
Línur Dálkar 

Í heild 
Landfræðileg skipting (1) 

Orlof sem er fjórar nætur eða fleiri 
Í heild 
Allt orlof 
Í heild 
Þar af heimsóknir til vina og ættingja 
Í heild 
Viðskiptaferðir 
Í heild 

(1) Skipting er tilgreind í viðaukanum við tilskipunina. 
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Tafla 23 
 

Breyta: fjöldi gistinátta 
Tíðni: á ársgrundvelli 

 
Línur Dálkar 

Í heild 
Landfræðileg skipting (1) 

Orlof sem er fjórar nætur eða fleiri 
Í heild 
Allt orlof 
Í heild 
Þar af heimsóknir til vina og ættingja 
Í heild 
Viðskiptaferðir 
Í heild 

(1) Skipting er tilgreind í viðaukanum við tilskipunina. 

 
 

Afleidd gögn — númer C.1.1.2: Fjöldi ferða á útleið og gistinátta eftir landfræðilegum ákvörðunarstað, 
skipt niður eftir öðrum einkennum 

 
Tafla 24 

 
Breyta: fjöldi ferða (fjórar eða fleiri nætur samfellt) 
Tíðni: á ársgrundvelli 

 
Línur Dálkar 

Í heild 
Landfræðileg skipting (1) 

Kyn 
— karl 
— kona 
Lengd dvalar (1) 
Skipulag ferðar (1) 
Helsti ferðamáti (1) 
Helstu kostir í gistingu (1) 
Aldur (1) 

(1) Skipting er tilgreind í viðaukanum við tilskipunina. 

 
Tafla 25 

 
Breyta: fjöldi gistinátta (fjórar eða fleiri nætur samfellt) 
Tíðni: á ársgrundvelli 

 
Línur Dálkar 

Í heild 
Landfræðileg skipting (1) 

Kyn 
— karl 
— kona 
Lengd dvalar (1) 
Skipulag ferðar (1) 
Helsti ferðamáti (1) 
Helstu kostir í gistingu (1) 
Aldur (1) 

(1) Skipting er tilgreind í viðaukanum við tilskipunina. 
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Númer C.1.4.1: Útgjöld í ferðum 

 
Tafla 26 

 
Breyta: útgjöld ferðamanna — í heild 
Tíðni: á ársgrundvelli, ársfjórðungslega 

 
Línur Dálkar 

Í heild 
Kyn 
— karl 
— kona 
Lengd dvalar (1) 
Skipulag ferðar (1) 
Helsti ferðamáti (1) 
Helstu kostir í gistingu (1) 
Aldur (1) 

Orlof sem er fjórar nætur eða fleiri 
Í heild 
— innanlandsferðir 
— ferðir á útleið 
Allt orlof 
Í heild 
— innanlandsferðir 
— ferðir á útleið 
Þar af heimsóknir til vina og ættingja 
Í heild 
— innanlandsferðir 
— ferðir á útleið 
Viðskiptaferðir 
Í heild 
— innanlandsferðir 
— ferðir á útleið 

(1) Skipting er tilgreind í viðaukanum við tilskipunina. 

 
 

Tafla 27 
 

Breyta: útgjöld ferðamanna — í heild 
Tíðni: á ársgrundvelli 

 
Línur Dálkar 

Í heild 
Kyn 
— karl 
— kona 
Lengd dvalar (1) 
Skipulag ferðar (1) 
Helsti ferðamáti (1) 
Helstu kostir í gistingu (1) 
Aldur (1) 

Orlof sem er fjórar nætur eða fleiri 
Í heild 
— innanlandsferðir 
— ferðir á útleið 

(1) Skipting er tilgreind í viðaukanum við tilskipunina. 
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Tafla 28 
 

Breyta: útgjöld ferðamanna — í heild 
Tíðni: á ársgrundvelli 

 
Línur Dálkar 

Landfræðileg skipting (1) Orlof sem er fjórar nætur eða fleiri 
Í heild 
Allt orlof 
Í heild 
Viðskiptaferðir 
Í heild 

(1) Skipting er tilgreind í viðaukanum við tilskipunina. 

 
Tafla 29 

 
Breyta: útgjöld ferðamanna — í heild 
Tíðni: á ársgrundvelli 

 
Línur Dálkar 

Landfræðileg skipting (1) Orlof sem er fjórar nætur eða fleiri 
Í heild 

(1) Skipting er tilgreind í viðaukanum við tilskipunina. 
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III. VIÐAUKI 
 

Undanþágur sem aðildarríkin fá 

 

Undanþágur sem aðildarríkin fá, og um getur hér á eftir, varða viðmiðunartímabil, gagnaflutning og undanþágur að 
hluta, til dæmis skiptingu á breytum. 

Kóðarnir vísa til númera á breytum sem lýst er í viðaukanum við tilskipunina. 

Belgía 

— C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4: töf á gagnaflutningi ársfjórðungslegra bráðabirgðagagna ársins 1997. 

Þýskaland 

— C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4: viðmiðunartímabil 1996 varðandi árleg gögn. 

Spánn 

— A.1.2, B.1.2, B.2.1, B.1.3: ófullkomin gagnaöflun yfir „aðra gististaði“ á árunum 1996 og 1997 að því er varðar 
árleg gögn og á árinu 1997 að því er varðar mánaðarleg gögn. 

Frakkland 

— A.1.1: fjöldi rúma í „aðrir gististaðir“ fyrir 1996 til 1997 að því er varðar árleg gögn. 

— B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.2.1: viðmiðunartímabil 1996 til 1997 að því er varðar árleg gögn og 1997 að því er varðar 
mánaðarleg gögn um „orlofsdvalarstaði“ og „aðra gististaði“. 

Írland 

— A.1.1, B.1.1, B.1.3, B.2.1, B.2.2: gögn um óskráð fyrirtæki með „gistingu með morgunverði“ fyrir 1996 til 1998 
að því er varðar árleg gögn og 1997 til 1998 að því er varðar mánaðarleg gögn. 

— A.1.2, B.1.2, B.1.3, B.2.1: viðmiðunartímabil 1997 að því er varðar mánaðarleg gögn og 1996 til 1997 að því er 
varðar árleg gögn. Ófullkomin gagnaöflun yfir „aðra gististaði“ á árunum 1996 til 1998 að því er varðar árleg 
gögn og 1997 til 1998 að því er varðar mánaðarleg gögn. 

— B.1.3: skipting eftir búsetulandi á árunum 1998 til 1997. 

— B.2.1, B.2.2: viðmiðunartímabil 1997 að því er varðar mánaðarleg gögn. 

— C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4: viðmiðunartímabil 1997 að því er varðar ársfjórðungsleg gögn og 1996 til 1997 að því 
er varðar árleg gögn. 

Ítalía 

— B.1.1, B.1.2, B.1.3: sex mánaða töf á gagnaflutningi árlegra gagna fyrir 1996 til 1997. 

— B.2.1, B.2.2: sex mánaða töf á gagnaflutningi mánaðarlegra gagna fyrir 1997. 

— C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4: tólf mánaða töf á gagnaflutningi árlegra gagna fyrir 1996 og ársfjórðungslegra gagna 
fyrir 1997. 

Lúxemborg 

— A.1.2: fjöldi rúma í „aðrir gististaðir“ fyrir 1996. 

— C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4: viðmiðunartímabil 1996 til 1997 að því er varðar árleg gögn. 

Austurríki 

— A.1.1, A.1.2: þar með taldir „orlofsdvalarstaðir“ undir „hótel og áþekk fyrirtæki“ á árunum 1996 til 1997 að því 
er varðar árleg gögn. 

— B.1, B.2: þar með taldir „orlofsdvalarstaðir“ undir „hótel og áþekk fyrirtæki“ til október 1997 að því er varðar 
mánaðarleg gögn og á árunum 1996 til 1997 að því er varðar árleg gögn. 

— B.1.3: skipting eftir búsetulandi á árunum 1996 til 1997. 

— C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4: viðmiðunartímabil 1996 til 1997 að því er varðar árleg gögn og 1997 til 1999 að því er 
varðar ársfjórðungsleg gögn. 
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Portúgal 
 
— A.1.2, B.1.2, B.2.1, B.1.3: viðmiðunartímabil 1997 að því er varðar mánaðarleg gögn og 1996 til 1997 að því er 

varðar árleg gögn um „orlofsdvalarstaði“. 
 
Svíþjóð 
 
— B.1.3: viðmiðunartímabil 1996 til 1997 að því er varðar árleg gögn. 
 
— B.2.1: viðmiðunartímabil 1997 að því er varðar mánaðarleg gögn. 
 
— C.1.1.1: viðmiðunartímabil 1997 að því er varðar ársfjórðungsleg gögn og 1996 að því er varðar árleg gögn. 
 
— C.1.3: viðmiðunartímabil 1997 að því er varðar ársfjórðungsleg gögn og 1996 að því er varðar árleg gögn. 
 

 
 
 
 


