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                                   ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                            2007/EES/54/24 

frá 17. desember 2002 

til frekari skýringar á viðauka A við reglugerð ráðsins (EB) nr. 2223/96 að því er varðar 
meginreglur um mælingar á verði og magni í þjóðhagsreikningum (*) 

(tilkynnt með númeri C(2002) 5054) 

 (2002/990/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 2223/96 frá 25. júní 
1996 um evrópska þjóðhags- og svæðisreikningakerfið í 
Bandalaginu (1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 359/2002 (2), einkum 2. 
mgr. 2. gr., 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi 

 

1) Í reglugerð (EB) nr. 2223/96 er viðmiðunarrammi fyrir 
sameiginlega staðla, skilgreiningar, flokkanir og 
reikningsskilareglur sem beita skal við gerð þjóðhags-
reikninga aðildarríkjanna vegna hagskýrsluþarfa 
Evrópubandalagsins svo að fá megi fram niðurstöður 
sem eru samanburðarhæfar milli aðildarríkjanna. 

 

2) Nauðsynlegt er að auka samanburðarhæfi gagna milli 
aðildarríkja um breytingar á vergri landsframleiðslu 
(GDP) á raunvirði, bæði með tilliti til beitingar 2. gr. 
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1467/97 frá 7. júlí 1997 um 
að hraða og skýra framkvæmd málsmeðferðar vegna of 
mikils fjárlagahalla (3) og ályktunar leiðtogaráðsins um 
samninginn um stöðugleika og vöxt frá 16. júní 1997 (4) 
og til að stuðla að marghliða eftirliti almennt. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 347, 20.12.2002, bls. 42. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 174/2004 frá 
3. desember 2004 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins nr. 26, 26.5.2005, bls. 27. 

(1) Stjtíð. EB L 310, 30.11.1996, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 58, 28.8.2002, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 209, 2.8.1997, bls. 6. 
(4) Stjtíð. EB C 236, 2.8.1997, bls. 1. 

3) Framkvæmd og eftirlit með Efnahags- og myntbanda-
laginu krefst sambærilegra, uppfærðra og áreiðanlegra 
upplýsinga um skipulag og þróun í efnahagslífi hvers 
aðildarríkis. 

 

4) Raunvirði þjóðhagsreikninga, þ.e. þjóðhagsreikningar 
sem eru leiðréttir með tilliti til verðbreytinga, eru 
mikilvægt tæki við greiningu á efnahags- og fjárhags-
stöðu lands, að því tilskildu að þeir séu byggðir á skýrum 
meginreglum sem ekki gefa möguleika á mismunandi 
túlkun. Í þessu skyni skal auka og herða tilmæli varðandi 
útreikning á gögnum á föstu verðlagi samkvæmt 
ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 2223/96. 

 

5) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/715/EB frá 30. 
nóvember 1998 (5) skýrir viðauka A við reglugerð (EB) 
nr. 2223/96 að því er varðar meginreglur um mælingar á 
verði og magni. Í henni er skilgreind flokkun aðferða 
fyrir tilteknar tegundir af vörum í aðferðir sem best 
henta, aðferðir sem nota má ef ekki er unnt að beita þeim 
aðferðum sem best henta og aðferðir sem ekki skal nota. 

 

6) Með ákvörðun 98/715/EB var komið á fót 
rannsóknaráætlun fyrir þær vörur sem falla ekki undir 
þessa flokkun. Niðurstöður úr rannsóknaráætluninni, sem 
var sameiginleg framkvæmd aðildarríkjanna, liggja nú 
fyrir. Í þessari ákvörðun er flokkunin skilgreind að teknu 
tilliti til niðurstaðna rannsóknaráætlunarinnar. 

________________  

(5)   Stjtíð. EB L 340, 16.12.1998, bls. 33. 
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7) Með þessari ákvörðun skal samræma verð- og magn-

mælikvarða í þjóðhagsreikningum, með fyrirvara um 
fyrirliggjandi lagaramma um samræmdar vísitölur 
neysluverðs, sem mælt er fyrir um í reglugerð ráðsins 
(EB) nr. 2494/95 (6), og tilheyrandi og væntanlegum 
ákvæðum þar að lútandi. 

 
8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 

eru í samræmi við álit hagskýrsluáætlunarnefndarinnar 
og hagskýrslunefndarinnar um peningamál, fjármál og 
greiðslujöfnuð. 

 
SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 

Markmið 
 
Tilgangurinn með þessari ákvörðun er að útskýra nánar 
meginreglurnar um mælingu á verði og magni, sem fjallað er 
um í 10. kafla viðauka A við reglugerð (EB) nr. 2223/96, með 
tilliti til þess að þörf er á að samræma betur verð- og 
magnmælikvarða í samræmi við niðurstöðu rannsóknar-
áætlunarinnar sem kveðið er á um í 4. gr. ákvörðunar 
98/715/EB. 

2. gr. 
 

Flokkun aðferða 
 
Í I. viðauka við þessa ákvörðun er, að því er varðar vörur og 
viðskiptaflokka sem slík flokkun hefur enn ekki verið skil-
greind fyrir með ákvörðun 98/715/EB, mælt fyrir um flokkun 
aðferða í aðferðir sem best henta, aðferðir sem nota má ef ekki 
er unnt að beita þeim aðferðum sem best henta og aðferðir sem 
ekki skal nota. 
 

3. gr. 
 

Tímaáætlun um framkvæmd flokkunar 
 
Í II. viðauka er mælt fyrir um tímaáætlun um framkvæmd 
þeirra flokkana sem um getur í 2. gr. 
 

4. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 17. desember 2002. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 
Pedro SOLBES MIRA 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtíð. EB L 58, 27.2.1998, bls. 1. 
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I. VIÐAUKI 

 
1. FLOKKUN AÐFERÐA 

 
Eftirfarandi flokkun aðferða verður notuð hér eftir í þessum viðauka: 
 
Aðferðir A: þær aðferðir sem best henta. 
 
Aðferðir B: aðferðir sem má nota ef aðferð A á ekki við. 
 
Aðferðir C: aðferðir sem ekki skal nota. 
 

2. SKILGREININGAR Á AÐFERÐUM 
 
Verðlagningarlíkan. Gefin er nákvæm lýsing á vörulíkani (sem yfirleitt byggist á raunverulegum eldri vörum) 
og síðan eru þeir hlutar, sem það samanstendur af, verðlagðir að nýju á síðari samfelldum tímabilum. Dæmi um 
þetta er að finna í byggingariðnaði þar sem t.d. má skilgreina dæmigert fjölskylduhús og verðleggja síðan að 
nýju alla hluta þess (t.d. þak, grunn, eldhúsinnréttingu) á samfelldum tímabilum. Í tengslum við 
viðskiptaþjónustu kann að vera til staðlaður (eða almennur) samningur sem hægt er að nota. Helstu viðmiðanir 
við notkun verðlagningarlíkans eru: 
 
— líkönin, sem eru notuð, eru uppfærð reglulega, 
 
— líkönin skulu vera dæmigerð, 
 
— nota skal ráðandi verð, að teknu tilliti til hagnaðarhlutfalls framleiðenda og hugsanlegs afsláttar til við-

skiptavina, 
 
— líkanið skal byggjast á afurðum en ekki á aðföngum. 
 
Verðlagning einstakra þátta. Raunverulegri vöru er skipt í nokkra  meginþætti eða -hluta, sem eru verðlagðir, 
síðan eru einstakar vörur athugaðar á samfelldum tímabilum og helstu þættir bornir saman. Miklu skiptir að 
unnt sé að aðgreina þættina, leggja mat á eiginleika þeirra og áhrif á endanlegt nothæfi vörunnar og að verð á 
mismunandi tímabilum liggi fyrir. Þessi aðferð er frábrugðin „verðlagningarlíkaninu“ að því leyti að ekki eru 
skilgreind nein líkön til að fara eftir. 
 
Tímataxti og tímagreiðslur. Í sumum tilvikum getur greiðsla tengst fjölda vinnustunda (t.d. þóknun lögfræðinga) 
en ekki árangri. Í slíku tilviki má nota tímataxtann (greitt verð á klukkustund) sem verðvísi. Á sama hátt má 
reikna út tímagreiðslur með því að deila fjölda vinnustunda í heildarveltuna. 
 
Tímagreiðslu- og tímataxtaaðferðir eru að því leyti frábrugðnar aðfangaaðferðum, sem byggjast á launa-
vísitölum, að rekstrarafgangur og önnur aðföng, þ.m.t. laun og launatengd gjöld, eru hluti af veltunni. Með 
báðum aðferðunum koma breytingar á vinnuframlagi á klukkustund samt sem áður fram í verðbreytingum en 
ekki í breytingum á framleiðni. 
 
Tímagreiðslan hentar best við mjög nákvæma flokkun þar sem vörur eru skilgreindar eins nákvæmlega og unnt 
er og gerður er greinarmunur á mismunandi vinnuafli. 
 
Dæmigerð verðlagning. Þetta hugtak er notað yfir aðferðir, einkum í tengslum við viðskiptaþjónustu, þar sem 
framleiðendur eru hvattir til þess að velja nokkrar vörur sem eru dæmigerðar fyrir heildarframleiðslu þeirra. 
Fylgst er með verði þessara vara á tilteknu tímabili ásamt eiginleikum varanna til að hafa eftirlit með því hvort 
breytingar verða á gæðum. 
 

3. AÐFERÐIR A, B OG C FYRIR FRAMLEIÐSLU SEM ER SKIPT EFTIR VÖRUM 
 
3.1. Vöruflokkun Evrópubandalagsins D — Stór búnaður 

 
Helstu vörur, sem hér er átt við, eru skip, loftför, lestar, olíupallar og vélar fyrir sérhæfðar atvinnugreinar. 
Aðferðir sem eingöngu byggjast á mælingu aðfanga með því að nota óleiðrétta magnvísa eða sem byggjast á 
mælingu einingarverðs teljast til aðferða C. 
 
Aðferðir sem byggjast á verðlagningarlíkani eða verðlagningu einstakra þátta teljast til aðferða A ef viðmiðanir 
2. liðar þessa viðauka eru uppfylltar. 
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Tvær aðrar aðferðir sem hægt er að nota: 

 

— notkun alþjóðlegs verðs getur verið aðferð B ef verð telst vera dæmigert fyrir landsframleiðslu aðildarríkis 
(í nákvæmustu vöruflokkuninni) og fyrir viðskiptaflæði milli landa: markaðir verða að vera 
samkeppnishæfir, gögn lagskipt og vegin á tilhlýðilegan hátt, viðeigandi aðferð notuð til leiðréttingar með 
tilliti til gengisbreytinga og upplýsingar um utanríkisviðskipti skulu ná yfir notaðan búnað, 

 

— notkun sértækra og áreiðanlegra aðferða við gæðaleiðréttingu geta verið aðferðir A eða B, allt eftir 
atvinnugreinum, þótt helst skuli nota þær í tengslum við sundurliðun stórra eigna í stofnhluta sína. 

 

Fyrir skip getur verðlagningarlíkan verið aðferð A ef skilyrði 2. liðar þessa viðauka eru uppfyllt. 

 

Fyrir olíuborpalla er það aðferð A að nota verðlagningu einstakra þátta til þess að skilgreina mismunandi 
einingar pallsins, svo fremi þær séu leiðréttar með tilliti til gæða. Verðlagning hlutanna, með leiðréttingu með 
tilliti til söluhagnaðar fyrirtækis og framleiðni vinnuafls, telst vera aðferð B, sömuleiðis notkun alþjóðlegrar 
vísitölu fyrir tilteknar tegundir skipa sem hafa sömu eiginleika og olíuborpallar, þ.e. stórra skipa sem eru byggð 
úr einingum. 
 

Fyrir flugvélar verður aðferðin sem er notuð að byggjast á nákvæmri lagskiptingu atvinnugreinarinnar, taka mið 
af flóknu flæði sem tengdist samstarfsverkefnum og gera ráð fyrir leiðréttingu á gengisbreytingum ef verð er 
skráð í Bandaríkjadölum. Bæði verðlagningarlíkan og verðlagning einstakra þátta eru hér aðferðir A og í báðum 
tilvikum getur það verið kostur að viðskiptavinir úr atvinnulífinu ráða flugvélamarkaðnum. 
 

Verðlagningarlíkan og gæðaleiðrétt markaðsverð  (sem tekur mið af jaðarverði á aukabúnaði) eru aðferðir A 
fyrir lestar, að því tilskildu að lagskipting nái a.m.k. yfir vöruvagna/farþegavagna/eimreiðar og mismunandi 
knúningstækni. 

 

Fyrir vélar til sérstakra nota eru verðlagningarlíkan og verðlagning einstakra þátta aðferðir A en viðeigandi 
gæðaleiðréttingaraðferðir má nota beint ef aðferð, sem byggist á sundurhlutun, hentar ekki fyrir vélbúnaðinn. 

 

3.2. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 30.02 — Tölvur og aðrar gagnavinnsluvélar 

 

Aðferð A er staðvirðing með framleiðsluverðsvísitölu (PPI) þar sem notuð er viðeigandi gæðaleið-
réttingaraðferð. 

 

Framleiðsluverðsvísitölur sem henta ekki jafn vel, þ.e. með gæðaleiðréttingaraðferð sem hentar ekki jafn vel, 
eru aðferðir B. 

 

Önnur möguleg aðferð B er notkun upplýsinga frá bandarísku ánægjuverðsvísitölunni (hedonic price index) 
fyrir tölvur, svo fremi sýnt verði fram á að hún sé nægilega dæmigerð fyrir innlent verðlag. Besta lausnin í 
þessu tilviki er að nota verð á tölvum í Bandaríkjunum og nota hana til beinnar gæðaleiðréttingar þeirra 
verðupplýsinga sem teknar eru saman innanlands. Beita skal viðeigandi aðferð til þess að taka tillit til 
mismunandi almennra verðbreytinga eða gengisbreytinga. 
 

Nálgunaraðferðir, t.d. að nota verðvísitölur annarra rafeindavara, skal flokka sem aðferðir C. Aðferðir sem 
byggjast á einingarverði eru einnig aðferðir C. Notkun verðvísitölu þar sem ekki er tekið tillit til breytinga á 
gæðum er einnig aðferð C. 
 

3.3. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 45 — Byggingastarfsemi 

 

Notkun aðfangavísitalna til að staðvirða framleiðslu telst vera aðferð C. Aðferðir til magnmælingar (t.d. að 
mæla byggingavinnu í rúmmetrum eða fjölda útgefinna byggingarleyfa) teljast einnig til aðferða C. 
 

Nokkrar mögulegar aðferðir fyrir útreikning á vísitölum framleiðsluverðs geta verið aðferðir A eða B: 

 

Fyrir byggingarframkvæmdir sem eru ekki mannvirkjagerð: 

 

— með „ráðandi verði“ er stuðst við gögn úr raunverulegum verkefnum, sem eru unnin á tímabilinu, eða til-
boðsverðsvísitölur eru leiðréttar með tilliti til viðkomandi tímabils. Þetta getur talist aðferð A, svo 
framarlega sem byggingarframkvæmdir, sem eru verðlagðar á mismunandi tíma, eru beinlínis 
samanburðarhæfar, eða ef verð er hæfilega gæðaleiðrétt með tilliti til breytinga á þeim byggingar-
framkvæmdum sem bornar eru saman. Þessi aðferð hentar ekki ef verkefnin eru sannanlega einstök, 
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— „verðlagningarlíkan“ ef skilyrði 2. liðar þessa viðauka eru uppfyllt. 
 
— „ánægjuverðsaðferðin“, þar sem leitast er við að skilgreina gæði byggingar út frá eiginleikum hennar og 

tengja þá verðinu, getur talist aðferð B. 
 
Fyrir mannvirkjagerð: 
 
Þessi verkefni eru yfirleitt stór og einstök. Meginreglurnar, sem eru settar fram í lið 3.1 í þessum viðauka, um 
verðlagningu einstakra vara eiga jafnt við hér, einkum sundurliðun verkefnis í auðmælanlegri þætti. Samantekt 
á sundurliðuðu verði sem liður í stjórnsýslueftirliti með opinberum byggingarsamningum getur talist aðferð B ef 
gögnin eru dæmigerð. 
 
Fyrir viðgerðir og viðhald: 
 
Aðferð B er að taka saman gögn um tímataxta eða tilboð verktaka í stöðluð verk og nota sem verðvísa. 
 

3.4. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 64 — Póst- og fjarskiptaþjónusta 
 
3.4.1. Póst- og boðberaþjónusta 

 
Notkun viðeigandi og dæmigerðra framleiðsluverðsvísitalna, þar sem tekið er tillit til breytinga á gæðum, er 
aðferð A. Til að framleiðsluverðsvísitölur teljist viðeigandi og dæmigerðar þurfa þær að ná yfir alla þjónustu 
sem er veitt og taka mögulegan afslátt til greina. 
 
Framleiðsluverðsvísitölur, sem ná ekki yfir alla þjónustu eða taka ekki til greina breytingar á gæðum, er aðferð 
B. Einingarverðsvísitölur (UVI) fyrir raunverulega einsleitar vörur er einnig aðferð B. Magnvísaaðferðir, sem 
byggjast á sundurliðuðum vísum yfir margvíslegar tegundir veittrar þjónustu, t.d. fjölda bréfa/pakka sem er 
sundurliðaður eftir mismunandi póstburðargjöldum, eru aðferðir B. 
 
Notkun sundurliðaðra neysluverðsvísitalna (CPI) til að staðvirða aðra framleiðslu en þá sem er notuð á 
heimilum getur verið aðferð B ef hægt er að sýna fram á að verðþróun sé sambærileg að því er varðar heimili og 
fyrirtæki. Notkun sundurliðaðra neysluverðsvísitalna fyrir innkaup fyrirtækja, þegar vitað er að fyrirtæki fá 
afslátt eða kaupa aðrar vörur en heimilin, er aðferð C. 
 

3.4.2. Fjarskiptaþjónusta 
 
Staðvirðing framleiðslu með gæðaleiðréttum framleiðsluverðsvísitölum er aðferð A. Notkun framleiðslu-
verðsvísitalna, sem ná ekki nákvæmlega yfir vörurnar eða ef ekki á sér stað nein leiðrétting með tilliti til gæða, 
er aðferð B. Einingarverðsvísitölur fyrir vörur sem eru alveg einsleitar er einnig aðferð B. Notkun magnvísa 
sem endurspegla alla framleiðsluna er aðferð B. 
 
Notkun sundurliðaðra neysluverðsvísitalna til að staðvirða aðra framleiðslu en þá sem er notuð á heimilum 
getur verið aðferð B ef hægt er að sýna fram á að verðþróun er sambærileg að því er varðar heimili og fyrirtæki. 
Notkun sundurliðaðra neysluverðsvísitalna fyrir innkaup fyrirtækja, þegar vitað er að fyrirtæki fá afslátt eða 
kaupa aðrar vörur en heimilin, er aðferð C. 
 

3.5. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 65 — Fjármálaþjónusta, þó ekki starfsemi vátryggingafélaga og 
lífeyrissjóða 

 
3.5.1. Óbeint mæld fjármálaþjónusta (ÓMF) 

 
Þar eð ekki fyrirfinnst nein bein mælistærð verðs eða mælieining sem fræðilega séð er raunverulega dæmigerð 
fyrir framleiðsluvirði óbeint mældrar fjármálaþjónustu virðist ógerlegt nú sem stendur að finna hentuga aðferð 
A fyrir óbeint mælda fjármálaþjónustu. Þar af leiðandi verða aðferðir til þess að mæla óbeint mælda 
fjármálaþjónustu á föstu verðlagi að byggjast á venjum, rétt eins og aðferðirnar til þess að mæla óbeint mælda 
fjármálaþjónustu á gangverði. Að svo komu máli er í grundvallaratriðum um tvær aðferðir að ræða (að 
aðfangaaðferðum frátöldum) til þess að staðvirða óbeint mælda fjármálaþjónustu og báðar teljast aðferðir B. 
 
Sú fyrri felst í því að reikna út sundurliðaða framleiðsluvísa. Framleiðsluvísarnir verða að ná yfir starfsemi sem 
hefur í för með sér óbeint mælda fjármálaþjónustuDæmi um mögulega vísa eru fjöldi bankareikninga, fjöldi og 
virði lána og lántöku, fjöldi meðhöndlaðra ávísana o.fl. Þó er mikill munur á fyrirtækjamarkaði og 
neytendamarkaði og skal hann endurspeglast í mismunandi framleiðsluvísum beggja markaða.. Dæmi um 
mögulega vísa eru fjöldi bankareikninga, fjöldi og virði lána og lántöku, fjöldi meðhöndlaðra ávísana o.fl. Þó er 
mikill munur á fyrirtækjamarkaði og neytendamarkaði og skal hann endurspeglast í mismunandi 
framleiðsluvísum beggja markaða. Nauðsynlegt er að sundurliða virði óbeint mældrar fjármálaþjónustu eftir 
mismunandi starfsemi til þess að reikna vægi fyrir samtölu framleiðsluvísa. 
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Önnur aðferðin er að tengja vaxtamun lána og lántöku á grunntímabili við stofna lána og lántöku, umreiknað 
(með því að nota almenna verðvísitölu á borð við óbeint staðvirði fyrir þjóðarútgjöld) á grunntímabili, í 
samræmi við reglugerð ráðsins (EB) nr. 448/98 (1). Með þessari aðferð eru ekki teknar til greina breytingar á 
gæðum þeirrar þjónustu sem í raun er veitt. Nauðsynlegt er að staðvirða stofna lána og lántöku með almennri 
verðvísitölu þannig að verðbreytingar hafi ekki áhrif á stofninn. Verðvísitölur, sem teljast viðunandi í þessu 
skyni, eru eftirfarandi, raðað eftir notagildi: staðvirðir fyrir verga landsframleiðslu, staðvirðir fyrir þjóðarútgjöld 
og heildarneysluverðsvísitölur. 

 

3.5.2. Fjármálaþjónusta önnur en óbeint mæld fjármálaþjónusta (FISIM) 

 

Þegar þjónusta, sem greiða á fyrir, er á mismunandi verði er það aðferð A að nota sem staðvirði gæðaleiðrétta 
vísitölu framleiðsluverðs dæmigerðrar heildar þeirrar þjónustu. Til þess að geta talist dæmigerðar verða 
verðvísitölur að ná yfir stærstan hluta allrar þjónustu sem greitt er fyrir. Þegar starfsemi er mjög samsett (t.d. 
starfa viðskiptabankar, fjárfestingarbankar og sparisjóðir á mjög ólíkan hátt) verður að velja þjónustuheildina út 
frá hverjum hluta markaðarins til þess að starfsemin geti talist dæmigerð. Að taka þennan mismun ekki til 
greina er aðferð B. Hægt er að telja verð á þjónustupökkum með ef þeir innihalda svipaða þjónustu alls staðar á 
markaðnum. Ef sú er ekki raunin er við hæfi að nota ánægjuverðsaðferðina eða verðlíkan til að bera þessa pakka 
saman. Notkun nákvæmra magnvísa sem endurspegla framleiðsluvirðið á viðunandi hátt er aðferð B. 

 

Fyrir verðtengd gjöld er hægt að reikna út verðvísitölur sem endurspegla bæði breytingar á þeim hundraðshluta 
sem er reikningsfærður og breytingar á verðmæti undirliggjandi eignar sem getur verið stofn- eða flæðistærð. 
Þetta er þá aðferð A. Notkun magnvísa sem endurspegla framleiðsluvirðið á viðunandi hátt er aðferð B. Dæmi 
um hentuga magnvísa fyrir mismunandi þjónustu eru: 

 

— fyrir millifærslur fjármuna (greiðslna o.fl.) er fjöldi millifærslna eða magnvísir, sem byggist á millifærðu 
fjárhæðunum, aðferð B, 

 

— fyrir peningamarkaðsfjármuni er það hentugur magnvísir að nota millifærðu fjárhæðirnar, staðvirtar með 
almennri verðvísitölu (eins og lýst er í lið 3.5.1). 

 

Fyrir fjármögnunarleigu getur leiguverð bæði falið í sér þjónustugjöld og óbeint mælda fjármálaþjónustu. Ef 
unnt er að skilja þjónustugjöld frá óbeint mældri fjármálaþjónustu má nota viðeigandi verðvísitölur til þess að 
staðvirða þjónustugjaldaþáttinn og er það þá aðferð A. Notkun vísitalna framleiðsluverðs til þess að staðvirða 
heildarframleiðsluvirði leigu skal þó teljast aðferð C vegna þess að hún mælir ekki framleiðsluvirði óbeint 
mældrar fjármálaþjónustu á viðunandi hátt. Virði útistandandi krafna, sem hafa verið staðvirtar með almennri 
verðvísitölu (eins og lýst er í lið 3.5.1), er hentugur magnvísir fyrir aðferð B. Breytingar á gæðum varða hér 
gæði þeirrar fjármagnsleiguþjónustu sem er veitt en ekki hugsanlega aukningu á gæðum undirliggjandi eignar. 

 

Framleiðsluverð eða magnvísar sem endurspegla lítið og afmarkað svið fjármálaafurða eða -þjónustu, 
aðfangaaðferðir eða notkun almennrar verðvísitölu eru aðferðir C. 

 

3.6. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 66 — Þjónusta vátryggingafélaga og lífeyrissjóða, þó ekki lögboðnar 
almannatryggingar 

 

Ógerlegt virðist að útfæra hugmyndina um staðvirðingu framleiðsluvirðis tryggingaþjónustu á grundvelli 
hagtalna um framleiðsluverð. Helsta ástæðan er sú að ekki er til nein bein mælieining fyrir verð eða magn sem 
er raunverulega dæmigerð fyrir framleiðsluna. Þar af leiðandi telst aðferð A ekki nothæf. 

 

Magnvísaaðferð, þar sem notaðir eru sundurliðaðir vísar, s.s. kaup og umsjón trygginga og umsjón bótakrafna, 
er aðferð B. Slík aðferð (stundum kölluð bein þjónusta) kallar á vísa sem eru flokkaðir mjög nákvæmt og fylgja 
breytingum á framboði á þjónustu 

 

Notkun tryggingariðgjalda, sem eru leiðrétt með tilliti til bótakrafna og staðvirt með almennri verðvísitölu (eins 
og lýst er í lið 3.5.2), er einnig aðferð B. 

 

Fyrir skaðatryggingar er fjöldi trygginga, eftir tegund tryggingar (fyrir heimili, vélknúið ökutæki, frjálsar 
ábyrgðartryggingar o.s.frv.) og tegund kaupanda, einnig hentugur magnvísir og telst vera aðferð B. Aðferðir 
þessar eru aðferðir C þegar um er að ræða líftryggingar og lífeyrissjóði. 

 
(1) Stjtíð. EB L 58, 27.2.1998, bls. 1. 
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3.7. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 67 — Þjónusta tengd fjármálaþjónustu 

 

Þegar um fasta þóknun er að ræða, þar sem sérstakt verð er reiknað fyrir hverja þjónustu sem greitt er fyrir, er 
framleiðsla þjónustunnar á gangverði, staðvirt með framleiðsluverðsvísitölu, talin vera aðferð A ef breytingar á 
gæðum koma fram en aðferð B ef gæðabreyting kemur ekki fram. 

 

Fyrir þjónustu, sem verðmætatengt gjald kemur fyrir, er notkun magnvísa aðferð B. Slíkir magnvísar geta náð 
yfir ýmis viðskipti sem eru sundurliðuð eftir verðmætaflokkum eða staðvirtum viðskiptafjárhæðum. Fyrir 
stoðþjónustu í tengslum við tryggingar eru magnvísar, sem byggjast á fjölda trygginga eftir tegund, eða 
brúttóiðgjöld, sem eru staðvirt með viðkomandi verðvísitölu, aðferð B. 
 

3.8. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 70 — Fasteignaþjónusta 

 

Fyrir greidda þjónustu, þar sem þóknun er reiknuð sem hlutfall af fasteignaverði, myndi rétt verðvísitala 
sameina breytingar á hlutfalli þóknunar og breytingar á húsverði. Þetta væri þá aðferð A. Í stað þess að fylgja 
ráðandi verði mætti biðja fasteignasala að gefa upp söluverð, t.d. á dæmigerðu húsnæði. Aðferð, þar sem slíkt 
verðlíkan er notað, getur líka verið aðferð A, að því tilskildu að viðmiðanir 2. liðar þessa viðauka séu uppfylltar. 
 

Nálgunaraðferðir (aðferðir B) geta falist í notkun verðvísitölu fyrir fjárfestingar í nýju húsnæði eða verðvísitölu 
sem byggist á verðmæti fasteignar (húsverði). 

 

Síðri aðferð B er að nota fjölda seldra húsa eða fjölda færslna hjá lögbókendum, svo fremi sundurliðað sé eftir 
tegund húsa (t.d. eftir stærð). 

 

Varðandi það að leigja út íbúðarhús eru upplýsingar um neysluverðsvísitölur alla jafna tiltækar og er notkun 
þeirra aðferð A. Fyrir útleigu annarra bygginga en íbúðarhúsa er litið á notkun framleiðsluverðsvísitalna, t.d. á 
grundvelli leigu á m2 skrifstofurými, sem aðferð A, að því tilskildu að fyrir liggi nægar upplýsingar um 
mismunandi tegundir bygginga og eiginleika þeirra. 
 

Að öðrum kosti er hægt að nota magnvísa er varða rúmmál íbúðarhúsnæðis eða annars húsnæðis sem aðferð B. 
Ef til vill er nauðsynlegt í þessu tilviki að leiðrétta með tilliti til breytinga á hlutfalli milli leigðs húsnæðis og 
húsnæðis sem eigandi nýtir. 
 

Að áætla verðbreytingar á byggingum, sem ekki eru íbúðarhús, út frá neysluverðsvísitölu fyrir íbúðarhús er 
aðferð C, nema hægt sé að sýna fram á að forsendan, sem byggt er á, sé raunhæf. 

 

3.9. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 71 — Leiga á vélum og tækjum án stjórnanda og leiga á hlutum til 
einka- og heimilisnota 

 

Aðferð A í tengslum við þessa þjónustu er að taka saman upplýsingar um þá leigu sem raunverulega er sett upp. 
Fyrir þjónustu sem er veitt samkvæmt samningi er nauðsynlegt að kanna hvort breytingar hafa orðið á gæðum á 
tilteknu tímabili. Taka ber fram að breytingar á gæðum þess sem leigt er út (þ.e. ekki einungis á 
leiguþjónustunni) skulu einnig endurspeglast í umfangi leiguþjónustunnar. Fyrir einstaka þjónustu er notkun 
verðlíkana, sem uppfylla viðmiðanir 2. liðar þessa viðauka, einnig aðferð A. 
 

Varðandi þjónustu, sem eingöngu er veitt heimilum, eru upplýsingar um neysluverðsvísitölur oft fyrir hendi og 
þá er notkun neysluverðvísitölu, sem er umreiknuð í grunnverð, aðferð A til þess að staðvirða framleiðsluvirðið. 
Ef þjónustan er veitt bæði fyrirtækjum og einkaheimilum er notkun neysluverðvísitölu til þess að staðvirða 
framleiðsluvirðið aðferð B. 
 

Ef engin mælistærð á verði leiguþjónustunnar fyrirfinnst getur verðvísitala fyrir raunverulega þjónustu talist 
aðferð B. 

 

3.10. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 72 — Tölvur og tölvuþjónusta 

 

Fyrir hugbúnaðarpakka er það aðferð A að staðvirða viðeigandi framleiðsluverðsvísitölur. Viðeigandi 
gæðaleiðréttingaraðferð (t.d. ánægjuverðsaðferðin) er mikilvæg. 
 

Að nota síður viðeigandi framleiðsluverðsvísitölu er aðferðir B. Enn fremur er það aðferð B að nota bandarísku 
vísitöluna fyrir hugbúnaðarpakka, leiðrétta með tilliti til gengisáhrifa eða mismunandi og almennra breytinga á 
verðlagi. Þó ber að gæta þess að fram komi að nýjum hugbúnaði er ekki dreift á sama tíma í Bandaríkjum 
Norður-Ameríku og í Evrópu. 
 

Staðvirðing framleiðsluvirðis með því að nota neysluverðsvísitölur fyrir hugbúnaðarpakka er aðferð C. 



15.11.2007  Nr. 54/421EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

Fyrir sérhæfða viðskiptaþjónustu (ráðgjöf bæði um vélbúnað og hugbúnað) er hægt að hugsa sér nálgun sem 
byggist á dæmigerðri verðlagningu (sjá 2. lið) og mögulega er hægt að nota sem aðferð A. Önnur aðferð A getur 
verið nálgun sem byggist á verðlagningarlíkani, að því tilskildu að skilyrði 2. liðar séu uppfyllt. Einnig mætti 
nota niðurstöður úr verðlagningarlíkani sem nálgun á verði hugbúnaðar, sem er framleiddur fyrir eigin reikning 
(aðferð B), ef sýnt verður fram á að hugbúnaður, sem er eigin framleiðsla, gæti einnig hafa verið framleiddur 
hjá utanaðkomandi fyrirtæki. 

 

Fyrir útleigu á forriturum á dagsgrundvelli má nota tímataxta sem aðferð B. 

 

Þar eð gæðabreytingar eru mishraðar er notkun verðvísis fyrir vélbúnað til þess að staðvirða hugbúnað aðferð C. 

 

3.11. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 73 — Rannsóknir og þróun 

 

Engin aðferð A er til fyrir rannsóknir og þróun. Hvorki samantekt raunverulegs framleiðsluverðs, t.d. frá 
rannsóknarstofnunum, né „verðlíkön“ skipta máli því það hefur enga þýðingu að verðleggja sömu framleiðslu 
rannsókna og þróunar tvö tímabil í röð. 

 

Fyrir markaðsframleiðslu eru tímataxtar eða tímagreiðslur (sjá 2. lið) aðferðir B. 

 

Sá hluti rannsókna og þróunar sem er utan markaðar er sameiginleg þjónusta (samgæði) (sjá ESA95, lið 3.85). 
Sjá skilgreiningar á aðferðum A, B og C fyrir sameiginlega þjónustu í lið 3.13 um vöruflokkun 
Evrópubandalagsins 75. 

 

3.12. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 74 — Önnur viðskipti og sérhæfð þjónusta 

 

3.12.1. Vöruflokkun Evrópubandalagsins  74.11 — Lögfræðiþjónusta 

 

Fyrir staðlaða þjónustu sem einkum varðar heimili, t.d. gerð kaupsamninga, erfðaskráa, hjúskaparsáttmála 
o.s.frv. (lögbókunarþjónusta), eru oft til fastar gjaldskrár sem neysluverðsvísitölur ná oftast yfir. Notkun vísitölu 
sem nær yfir þessar gjaldskrár getur talist aðferð A. Enn fremur er það aðferð B að taka saman magnvísa (fjölda 
samninga sem eru gerðir o.s.frv.) fyrir þessa staðalþjónustu, nema til sé aðferð til að leiðrétta þessa vísa með 
tilliti til breytinga á gæðum. 

 

Hluti af framleiðsluvirði lögfræðiþjónustu tengist fasteignakostnaði þar eð sú þjónusta verður hluti yfir-
færslukostnaðar við fasteignakaup. Þetta þýðir að hægt er að nota verðvísitölu eða magnvísitölu yfir þessar 
fasteignir sem nálgun á verði eða umfangi lögfræðiþjónustu. Ef greidd er föst þóknun nægir að fylgja breytingu 
á þeirri þóknun á tilteknu tímabili. Ef þóknun er hlutfall af fasteignaverði skal verðvísir samsettur af breytingum 
á hlutfalli þóknunar og breytingum á fasteignaverði. Í báðum tilvikum er um að ræða aðferð B vegna þess að 
erfitt er að fullyrða að gæðabreytingar eigi sér stað. 

 

Fyrir þjónustu við fyrirtæki er um tvenns konar grunnverðstilhögun að ræða á þessum markaði: hægt er að 
greiða lögfræðingum tímakaup eða fast gjald samkvæmt samningi. Í fyrra tilvikinu má nota tímataxta eða -
greiðslur sem aðferðir B. Í síðara tilvikinu (þjónusta gegn föstu gjaldi samkvæmt samningi) getur aðferð A falist 
í því að fylgjast grannt með fjárhæðum slíkra samninga, fylgja t.d. þeirri aðferð sem byggist á dæmigerðri 
verðlagningu (sjá 2. lið þessa viðauka), ef samningarnir eru nokkurn veginn af sama toga. Verðlagningarlíkan 
getur líka hentað vel og verið aðferð A, að því tilskildu að viðmiðanir 2. liðar þessa viðauka, séu uppfylltar. 

 

3.12.2. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 74.12 — Bókhalds-, bókfærslu- og endurskoðunarþjónusta; skattaráðgjöf 

 

Aðferð A fyrir bókhaldsþjónustu er að reikna staðvirði út frá samningsfjárhæðum fyrir mikilvægustu svið 
þeirrar þjónustu sem endurskoðendur veita samkvæmt samningi, nota t.d. aðferð sem byggist á dæmigerðri 
verðlagningu (sjá 2. lið þessa viðauka). Nauðsynlegt er fylgjast reglubundið með þessari verðlögðu þjónustu til 
að tryggja að ytri áhrif á borð við breytingar á reikningsskilastöðlum eða lögboðnum reikningsskilakröfum (t.d. 
vegna skattframtals) leiði ekki til umtalsverðra breytinga á mældu framleiðsluvirði eða á gæðum. Enn er hægt 
að nota verðlíkan sem aðferð A. 

 

Notkun magnvísa á borð við fjölda skattframtala (sundurliðað eftir aðalflokkum) er aðferð B fyrir hluta þessarar 
atvinnugreinar. Notkun tímataxta eða -greiðslna er aðferð B því breytingar á framleiðni eru ekki teknar til 
greina. 
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3.12.3. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 74.14 — Viðskipta- og rekstrarráðgjöf 

 

Aðferð A í tengslum við þessa þjónustu er samantekt upplýsinga um raunverulegar samningsfjárhæðir. 
Nauðsynlegt er að fylgjast með breytingum á gæðum samninga á tilteknu tímabili. 

 

Að taka saman verðlíkön er annað en að taka saman ráðandi verð og aðferðin er líka aðferð A ef hún uppfyllir 
viðmiðanir 2. liðar þessa viðauka. 

 

Þegar þjónusta er veitt á tímagrundvelli má nota tímataxta eða -greiðslur sem aðferð B. 

 

Að nota raunverulega vísitölu framleiðsluverðs sem nálgun á annaðhvort lögfræðiþjónustu eða bókhalds-, 
bókfærslu- og endurskoðunarþjónustu og skattaráðgjöf er aðferð B þar eð kostnaðarliðir þessara þjónustuþátta 
eru sameiginlegir. 

 

3.12.4. Vöruflokkun Evrópubandalagsins  74.15 — Rekstur eignarhaldsfélaga 

 

Sökum sérstöðu þessa þjónustuflokks fyrirfinnst engin aðferð A fyrir hann. Sem undantekning frá almennu 
reglunni felst aðferð B í því að beita sundurliðaðri aðfangaaðferð á sama hátt og lýst er í tengslum við 
sameiginlega þjónustu (samgæði) í lið 3.13 í þessum viðauka. 

 

3.12.5. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 74.2 — Þjónusta arkitekta og verkfræðinga og skyld tækniráðgjöf 

 

Verðlíkön eru aðferð A ef skilyrði 2. liðar þessa viðauka eru uppfyllt. 

 

Notkun tímataxta eða –greiðslna getur talist aðferð B. Við jarðefnaleit er það valkostur að nota magn-
mælikvarða, t.d. fjölda prufuborana eða svæða sem leitað er á, þótt nauðsynlegt sé að sundurliða eftir tegund 
jarðefna og leitaraðferð til þess að þetta geti talist aðferð B. 

 

3.12.6. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 74.4 — Auglýsingaþjónusta 

 

Auglýsingaþjónusta samanstendur af tvenns konar innbyrðis ólíkri og mikilvægri þjónustu. Almennt séð er um 
að ræða „úthlutun auglýsingarýmis“, þ.e. sölu á auglýsingarými, burtséð frá því hver miðillinn er, og 
„hugmyndavinnu“ sem tekur ekki til kostnaðar á borð við kvikmyndaframleiðslu eða ljósmyndagerð. 

 

Aðferð A við „úthlutun auglýsingarýmis“ er að taka saman raunverulegar samningsfjárhæðir, með því að nota 
upplýsingar s.s. um verð á sekúndu fyrir sjónvarpsauglýsingar, kostnað við hálfsíðuauglýsingu í dagblaði, verð 
á fermetra fyrir auglýsingaspjöld eða verð fyrir „hnapp“ á vefsíðu. Miklu skiptir að líta á fjölda áhorfenda sem 
gæðaþátt. Í það minnsta skal leitast við að taka tillit til mismunandi tíma „mesta áhorfs“. Verðlíkön eru einnig 
aðferð A, að því tilskildu að skilyrði 2. liðar séu uppfyllt. Einnig má nota mælikvarða á magn en þá verður að 
flokka mjög nákvæmt og skilmerkilega og taka mið af breytingum á gæðum til þess að þeir geti talist aðferð A. 

 

Samningsfjárhæðir „hugmyndavinnu“ eru aðferð A en þegar lesið er út úr samanteknum fjárhæðum skal þó séð 
til þess að í þeim felist ekki framleiðslukostnaður. Aðferð, þar sem notuð eru verðlíkön, getur líka talist aðferð 
A ef hún uppfyllir viðmiðanir 2. liðar þessa viðauka. Tímataxti eða –greiðslur eru aðferðir B. 

 

3.12.7. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 74.5 — Vinnumiðlun og ráðningarþjónusta 

 

Ef starfsmaður fær greitt hjá ráðningarskrifstofu eru aðferðir, sem byggjast á launavísitölum í tengslum við 
starfsfólk sem er leigt út, aðferðir B. Aðferð A tekur til leiðréttingar samkvæmt framleiðni og gæðum og 
endurspeglar enn fremur þann umsýslukostnað sem ráðningarskrifstofan tekur greiðslu fyrir. 
Samningsfjárhæðir, sem taka til tiltekinna tegunda af starfsmönnum, eru aðferðir A, að því tilskildu að nægilegt 
tillit sé tekið til breytinga á gæðum. Verðlíkön geta líka verið aðferð A ef viðmiðanir 2. liðar þessa viðauka eru 
uppfylltar. 

 

Ef reiknaður er hundraðshluti af launum gilda fyrrnefndar aðferðir og flokkanir en þær verður að tengja við 
upplýsingar um þessa hundraðshluta. Ef upplýsingar um hundraðshluta liggja ekki fyrir má líta á notkun 
launavísitalna sem aðferð B. 



15.11.2007  Nr. 54/423EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

3.12.8. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 74.6 — Eftirgrennslan og öryggisþjónusta 
 
Aðferð A er að taka saman upplýsingar um raunverulegar samningsfjárhæðir. Fylgjast skal náið með þeirri 
þjónustu, sem er veitt samkvæmt þessum samningum, í því skyni að grafast fyrir um breytingar á gæðum ef 
nauðsyn krefur. Notkun verðlíkana er einnig aðferð A samkvæmt skilyrðum 2. liðar þessa viðauka. 
 
Fyrir þjónustu sem er veitt á tímagrundvelli má nota tímataxta eða -greiðslur sem aðferð B. 
 
Gagnlegir magnvísar fyrir öryggisþjónustu geta verið vinnustundir við eftirlit eða vöktun og fjöldi mála sem 
einkaleynilögreglumenn taka að sér eða fjöldi viðskiptavina sem þeir þjóna. Ef þeir eru nógu viðeigandi geta 
þessir magnvísar verið aðferðir B. 
 

3.12.9. Vöruflokkun Evrópubandalagsins  74.7 — Ræstingar 
 
Fyrir þjónustu innan heimilis á borð við hreingerningu á gluggum og skorsteinum má nota upplýsingar um 
neysluverð sem aðferð A að því er varðar neyslu heimila og aðferð B að því er varðar aðfanganotkun. 
 
Fyrir hreingerningarþjónustu má nota skrifstofurými (í fermetrum) eða sambærilega vísa. Ef þessar upplýsingar 
liggja ekki fyrir má ætla að umfang ræstinga standi í hlutfalli við heildarflatarmál skrifstofurýmisins eða draga 
sambærilegar ályktanir. 
 

3.12.10. Önnur þjónusta í vöruflokkun Evrópubandalagsins 74 
 

Fyrir þá þjónustu í vöruflokkun Evrópubandalagsins 74 sem er ekki beinlínis skráð í liðum 3.12.1 til 3.12.9 
getur flokkun í aðferðir A, B og C leitt af almennum viðmiðunum fyrir hentugar aðferðir eins og tilgreint er í 
ákvörðun 98/715/EB. Almennt eru þær aðferðir sem byggjast á raun(samnings)verði eða verðlíkönum 
(samkvæmt skilyrðum í 2. lið þessa viðauka) aðferðir A. Ef greitt er fyrir þjónustu á tímagrundvelli má nota 
tímataxta eða -greiðslur sem aðferð B. Magnvísar, sem eru dæmigerðir fyrir framleiðsluvirði þjónustu, geta 
verið aðferð B. Aðfangaaðferðir eru aðferðir C. 

 
3.13. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 75 — Opinber stjórnsýsla og varnarmál, almannatryggingar 
 

Einstaklingsþjónusta 
 

Fyrir einstaklingsþjónustu eru aðferðir þar sem framleiðsla er mæld einu aðferðirnar sem uppfylla viðmiðanir 
fyrir aðferðir A eða B. Aðfangaaðferðir eru aðferðir C. 

 
Aðferð sem byggist á framleiðsluvísi er aðferð A ef vísarnir uppfylla eftirfarandi viðmiðanir: 

 
— þeir skulu eingöngu ná yfir alla þá þjónustu framleiðenda sem ytri notendum er veitt. Starfsemi sem er í 

raun viðbót við aðalframleiðsluna telst ekki með, 
 

— þeir skulu vegnir eftir kostnaði við hverja tegund framleiðslu á grunnárinu, 
 

— þeir skulu skilgreindir eins nákvæmlega og unnt er, 
 

— þeir skulu lagaðir að gæðum. 
 

Ef viðmið eru ekki uppfyllt að öllu leyti, t.d. ef sundurliðun gæti verið nákvæmari eða ef breytingar á gæðum 
eru ekki teknar til greina, er það aðferð B. Ef magnvísaaðferð mælir í raun ekki framleiðslu en frekar aðföng, 
starfsemi eða afrakstur (nema hægt sé að líta á afrakstur sem gæðaleiðrétta framleiðslu), og/eða ef umfang 
framleiðslu er ekki dæmigert, er þetta aðferð C. 

 
Sameiginleg þjónusta (samgæði)  

 
Flest þjónusta innan vöruflokkunar Evrópubandalagsins 75 er sameiginleg þjónusta. Fyrir sameiginlega 
þjónustu eru flokkunaraðferðir almennt þær sömu og fyrir einstaklingsþjónustu með tveimur mikilvægum 
undantekningum vegna erfiðleika við að skilgreina framleiðslu sameiginlegrar þjónustu: 
 
— aðfangaaðferðir eru aðferðir B fyrir sameiginlega þjónustu, 
 
— notkun magnvísa fyrir starfsemi er aðferð B. 
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Notkun eins magnvísis fyrir aðföng er ekki aðferð B: ef aðfangaaðferðir eru notaðar skal vera hægt að reikna 
magn fyrir hver aðföng sérstaklega og taka til greina breytingar á gæðum aðfanga, einkum laun og launatengd 
gjöld. 
 
Ekki skal gera frekari framleiðni- eða gæðaleiðréttingar á samanlögðu magni gæðaleiðréttra aðfanga. 
 

3.14. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 80 — Fræðslustarfsemi 
 
Allar aðferðir A eða B skulu uppfylla eftirfarandi almennar viðmiðanir: 
 
— að ná yfir allt eða næstum allt, 
 
— lagskiptingu í a.m.k. eftirtöldum flokkum: forskóli, grunnskóli, unglingastig, framhaldsskólastig (almennt 

nám/starfsnám), framhaldsmenntun (háskóli/annað) og önnur menntun. Að því er varðar námskeið á 
framhaldsmenntunarstigi skal lagskipting fara eftir efninu (greina t.d. námskeið í vísindum og læknisfræði 
frá námskeiðum í listgreinum). 

 
Markaðsþjónusta — það er aðferð A að staðvirða framleiðslu með viðeigandi framleiðsluverðsvísitölum fyrir 
hverja tegund þjónustu sem er tengd fræðslustarfsemi. Gæði þeirrar þjónustu sem er veitt skulu tekin til greina í 
verðvísitölum og eftirlit haft til þess að tryggja að notað sé grunnverð (þ.e. að meðtöldum afurðatengdum 
styrkjum). 
 
Aðferð B er að nota viðeigandi neysluverðsvísitölur, sem eru umreiknaðar í grunnverð, og sem endurspegla 
gæði þeirrar þjónustu sem er veitt. 
 
Ef þessar aðferðir eru ekki aðgengilegar fyrir markaðsþjónustu er einnig viðunandi að nota aðferðir A og B sem 
byggjast á framleiðsluvísi og lýst er hér á eftir vegna þjónustu utan markaðar. Aðferð sem byggist á aðföngum 
telst vera aðferð C. 
 
Þjónusta utan markaðar — Þar eð verð liggur ekki fyrir er sú ein aðferð A fyrir framleiðslu utan markaðar að 
nota „nemendatíma“, leiðrétta með tilliti til gæða eftir því sem við á, með fyrrgreindri sundurliðun. Aðferð B er 
að nota nemendatíma með tilskilinni sundurliðun án gæðaleiðréttingar. 
 
Að nota fjölda nemenda sem nálgun á nemendatímum er viðunandi að því er þessar aðferðir varðar ef hægt er 
að sýna fram á að fjöldi kennslustunda, sem nemendur hafa fengið, sé nægilega stöðugur. Mælt er með þessari 
aðferð fyrir háskólastig og fjarnám. 
 
Aðferð sem byggist á aðföngum er aðferð C, sömuleiðis aðferð þar sem ekki er notuð lágmarkssundurliðun eða 
sem spannar ekki allan geirann. Að nota fjölda kennaratíma er einnig aðferð C. 
 

3.15. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 85 — Heilbrigðis- og félagsþjónusta 
 

3.15.1. Vöruflokkun Evrópubandalagsins  85.11 — Sjúkrahúsrekstur 
 

M a r k a ð s f r a ml e i ð s l a  
 

Staðvirðing á markaðsframleiðslu sjúkrahúsa með viðeigandi framleiðsluverðsvísitölum er aðferð A. Notkun 
neysluverðsvísitölu er einnig aðferð A, að því tilskildu að verð sé skráð sem vergt verð sem tekur til 
endurgreiðslna og vísitalan sé umreiknuð í grunnverð (ef um afurðatengda styrki er að ræða). Ef verð er skráð 
sem hreint verð er notkun neysluverðsvísitalna aðferð C. Notkun framleiðsluverðsvísitölu, sem ekki á eins vel 
við, er aðferð B. 

 
Aðferðir sem byggjast á framleiðsluvísi, flokkaðar sem A eða B hér á eftir, má einnig nota á markaðs-
framleiðslu. 

 
F r a ml e i ð s l a  u t a n  ma r k a ð a r  

 
Nauðsynlegt er að greina á milli mismunandi tegunda sjúkrahúsrekstrar innan vöruflokkunar Evrópu-
bandalagsins 85.11 til þess að geta tekið tillit til misflókinnar samsetningar ólíkra þjónustuflokka. 
Aðfangaaðferðir eru aðferðir C í öllum tilvikum. 

 
a) Þjónusta við sjúklinga sem eru lagðir inn á almenn eða sérhæfð sjúkrahús 

 
Notkun magnvísa, sem eru að öllu leyti gæðaleiðréttir, byggð á flokkun sjúkdómsgreiningartengdra hópa 
(Diagnosis Related Groups (DRG)), er aðferð A. 
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Ef umfangið nær einungis yfir breytingar í samsetningu meðferðar eftir sjúkdómsgreiningartengdum 
hópum er kröfum með tilliti til aðferðar B fullnægt. 

 
Aðferðir, þar sem stuðst er við Alþjóðlega sjúkdóma- og dánarmeinaskrá (ICD) til að flokka útskriftir, 
getur einnig verið aðferð B, að því tilskildu að sjúkdómsgreiningar séu skráðar mjög nákvæmt og kostnaður 
veginn á viðeigandi hátt. 

 
Notkun grófra framleiðsluvísa, t.d. einungis fjölda útskrifaðra, er flokkuð sem aðferð C. 

 
b) Geðlæknisþjónusta 

 
Einnig hér eru sundurliðaðir vísar, sem byggjast á sjúkdómsgreiningartengdum hópum, með fullri 
leiðréttingu með tilliti til gæða og viðeigandi vægi kostnaðar, aðferð A. 
 
Vísar, sem byggjast á sjúkdómsgreiningarskyldum hópum, með gæðaleiðréttingu einungis að hluta eru 
aðferðir B. Að nokkru leyti óáreiðanlegri aðferð, sem þó telst vera aðferð B, er fjöldi legudaga (dagar á 
sjúkrahúsi) eftir umönnunarstigi, veginn með því að styðjast við dæmigerðar kostnaðarupplýsingar. 
 
Framleiðsluaðferðir þar sem ekki er greint á milli mismunandi umönnunarstiga flokkast sem C. 
 

c) Endurhæfingarþjónusta á endurhæfingarstöðvum/-sjúkrahúsum 
 
Vísar, sem byggjast á sjúkdómsgreiningartengdum hópum, og þar sem breytingar á gæðum eru teknar til 
greina að öllu leyti eru aðferð A. 
 
Ef einungis er að hluta tekið tillit til breytinga á gæðum eru aðferðir með framleiðsluvísum, sem byggjast á 
sjúkdómsgreiningartengdum hópum, flokkaðar sem aðferðir B. Það sama á við ef fjöldi legudaga eftir 
umönnunarstigi er notaður. Ef hægt er að sýna fram á tiltölulega einsleitni mismunandi 
endurhæfingarþjónustu má samþykkja að fjöldi legudaga, einn og sér, sé aðferð B. 
 

d) Hjúkrun (undir eftirliti læknis) 
 
Gæðaleiðréttir legudagar eftir umönnunarstigi eru ráðlögð aðferð A. Tekið er beint tillit til mismunandi 
umönnunarstiga með kerfisbundnum flokkunum eða óbeint með því að flokka stofnanir sem veita sams 
konar umönnun. 
 
Óleiðréttir legudagar eftir umönnunarstigi fullnægja kröfum með tilliti til aðferðar B. Í aðstæðum þar sem 
þjónusta er tiltölulega einsleit má samþykkja fjölda legudaga einan og sér sem aðferð B. 

 
3.15.2. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 85.12 — Heilsugæsla og starfsemi lækna 
 

M a r k a ð s f r a ml e i ð s l a  
 
Notkun framleiðsluverðsvísitalna er aðferð A. Notkun neysluverðsvísitalna er einnig aðferð A, að því tilskildu 
að verð sé skráð að meðtöldum endurgreiðslum. Neysluverðsvísitölur, þar sem verð er skráð að frádregnum 
endurgreiðslum, eru aðferð C. Aðferðir fyrir framleiðslu utan markaðar, flokkaðar sem A eða B hér á eftir, eru 
einnig viðeigandi. 
 
Framleiðsla utan markaðar 
 
Greint er á milli þjónustu heimilislækna og þjónustu sérfræðinga. 
 
a) Þjónusta heimilislækna  
 

Aðferð A er fjöldi viðtalstíma, sundurliðaður eftir tegund meðferðar og leiðréttur með tilliti til breytinga á 
gæðum. Þegar um er að ræða vægi eftir nálgun eða leiðréttingu með tilliti til gæða einungis að hluta til er 
fjöldi viðtalstíma eftir tegund meðferðar aðferð B. Fjölda viðtalstíma má einnig samþykkja einan og sér 
sem aðferð B ef mismunandi tegundir meðferðar eru nægilega einsleitar með tilliti til fjárþarfar (álíka 
kostnaðarvogir). 

 
b) Þjónusta sérfræðilækna 
 

Fjöldi fyrstu heimsókna, sundurliðað eftir tegund sérfræðings og tegund meðferðar, leiðrétt með tilliti til 
gæða og vegið með viðeigandi vægi kostnaðar, er aðferð A. Sami vísirinn án gæðaleiðréttingar er aðferð B. 
Ef ekki er unnt að gera greinarmun á tegund meðferðar er fjöldi fyrstu heimsókna ekki viðeigandi vísir. Við 
þessi skilyrði telst samanlagður fjöldi heimsókna vera aðferð B. Forsenda fyrir aðferð B er að hægt sé að 
greina á milli sérfræðinga. 
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3.15.3. Vöruflokkun Evrópubandalagsins A 85.13 — Tannlækningar 

 

Flest tannlæknaþjónusta er markaðsþjónusta. Það er aðferð A að nota neysluverðsvísitölur sem eru umreiknaðar 
í grunnverð og leiðréttar með tilliti til breytinga á gæðum. Skrá skal verð að meðtöldum endurgreiðslum og 
reikna neysluverðsvísitölur sem eru nægilega sundurliðaðar. Ef verð er skráð að frádregnum endurgreiðslum er 
notkun neysluverðsvísitalna aðferð C. Aðferð, sem byggist á framleiðsluvísi og fullnægir kröfum að því er 
varðar aðferð A, er fjöldi meðferða, leiðrétt með tilliti til gæða og sundurliðað eftir tegund meðferðar. Þegar um 
sérfræðilækna er að ræða er gert ráð fyrir að fjöldi fyrstu heimsókna gefi til kynna fjölda lokinna meðferða. 

 

Fjöldi fyrstu heimsókna, sundurliðaður eftir tegund meðferðar (ekki leiðréttur með tilliti til breytinga á gæðum) 
er aðferð B. Ef ekki er unnt að greina á milli tegunda meðferðar er ekki viðeigandi að telja aðeins fyrstu 
heimsóknir. Við þessi skilyrði telst samanlagður fjöldi viðtalstíma (heimsókna) vera aðferð B. 

 

3.15.4. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 85.14 — Önnur heilbrigðisþjónusta og vöruflokkun Evrópubandalagsins 
85.15 — Dýralækningar 

 

Næstum því öll þessi þjónusta er veitt sem markaðsþjónusta, þannig að mælt er með því að nota viðeigandi 
hluta neysluverðsvísitölu. Ef vísitalan er umreiknuð í grunnverð er það aðferð A, annars aðferð B. 

 

3.15.5. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 85.31 — Félagsþjónusta með dvöl á stofnun eða heimili 

 

Að því er varðar markaðsframleiðslu er staðvirðing viðeigandi þáttar neysluverðsvísitölu (umreiknuð í 
grunnverð) aðferð A. Fjöldi legudaga, sundurliðaður eftir tegund stofnunar og leiðréttur með tilliti til breytinga 
á gæðum að öllu leyti, fullnægir einnig kröfum að því er varðar aðferð A. 

 

Ef ekki á sér stað nein leiðrétting með tilliti til gæða er um aðferð B að ræða. Einnig má flokka heildarfjölda 
legudaga sem aðferð B. 

 

3.15.6. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 85.32 — Félagsþjónusta án dvalar á stofnun 

 

Að því marki sem þessi þjónusta er markaðsþjónusta er notkun viðeigandi þáttar neysluverðsvísitölu, sem er 
umreiknaður í grunnverð, aðferð A. Verði engin breyting á virði neysluverðsvísitölunnar er um aðferð B að 
ræða. 

 

Fjöldi einstaklinga, sem nýtur umönnunar, sem er sundurliðaður eftir umönnunarstigi er aðferð A að því er 
varðar framleiðslu utan markaðar. Notkun heildarfjölda einstaklinga, sem nýtur umönnunar, telst vera aðferð B. 

 

3.16. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 90 — Skólpveitur, sorphreinsun, hreinsunardeildir og skyld starfsemi 

 

Aðferðir A fela í sér notkun viðeigandi framleiðsluverðsvísitalna, séu þær tiltækar, og framleiðslumagnsvísa (t.d 
tonn af sorpi sem er hirt), leiðrétta með tilliti til tiltekinna gæðaþátta þjónustunnar, t.d. hversu oft sérstakt sorp 
(m.a. eitraður úrgangur) er hirt og meðhöndlað. 

 

Aðferðir B fela í sér notkun sundurliðaðra neysluverðsvísitalna, bæði fyrir neyslu heimila og fyrirtækja (ef hægt 
er að sýna fram á að þróun verðs fyrir þjónustu við fyrirtæki sé nokkurn veginn sú sama og fyrir þjónustu við 
heimili). Fyrir þjónustu utan markaðar telst notkun framleiðslumagnsvísa vera aðferð B ef þessir vísar hafa 
mikið umfang og eru nægilega mikið sundurliðaðir. 

 

3.17. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 91 — Starfsemi annarra ótalinna félaga og samtaka 

 

Hér er það aðferð A að afla nákvæmra upplýsinga um þá þjónustu sem meðlimum er í raun veitt og sem er 
sundurliðuð í minnstu smáatriði og vegin eftir kostnaði við þjónustustarfsemina. Til dæmis mun fagfélag, sem 
býður lögfræðiráðgjöf, heldur ráðstefnur, próf og veitir faggildingu félögum sínum til handa, veita upplýsingar 
um þá starfsemi en trúarleg samtök veita upplýsingar um fjölda einstaklinga sem sækir guðsþjónustur eða um 
fjölda guðsþjónusta sem eru haldnar. 

 

Aðferð B er að nota fjölda meðlima sem nálgun á framleiðslu en greina verður á milli mismunandi tegunda 
aðildar ef þær veita aðgang að mjög mismunandi þjónustu og það verður að koma skýrt fram að meðalnýting 
aðila á þjónustu breytist ekki verulega frá ári til árs. 
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3.18. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 92 — Tómstunda-, menningar- og íþróttastarfsemi 

 

Þjónusta sem áhorfendum er veitt 

 

Fyrir þjónustu, sem eingöngu er veitt heimilum, er aðferð A að staðvirða verðmæti seldra miða með 
sundurliðuðum neysluverðsvísitölum sem eru umreiknaðar í grunnverð. Með aðferðinni þarf að taka tillit til 
afsláttarmiða og annarra þátta sem hafa veruleg áhrif á gæði (t.d. ókeypis dagskráa eða símabókunar). 

 

Aðferðir B eru hér að nota neysluverðsvísitölur fyrir þjónustu sem einnig er veitt fyrirtækjum (ef hægt er að 
sýna fram á að það sé réttmæt ályktun) eða fjölda seldra miða, sem er sundurliðaður eftir tegund sætis og 
sýningar, sem magnmælikvarða. Ef upplýsingar um miða liggja ekki fyrir er hægt að nota fjölda sýninga sem 
aðferð B. 
 

Bókasöfn 

 

Aðferð A fyrir bókasöfn er að sameina útlánsgögn (sundurliðuð eftir helstu flokkum) og gögn um heimsóknir, 
leiðrétt með tilliti til gæðaþátta á borð við úrval tiltækra heimilda. Þessari samsetningu er best náð með því að 
nota kostnaðarvegna nálgun. Alla veitta markaðsþjónustu verður að mæla með söluverðmæti, staðvirtu með 
viðeigandi verðvísitölu. 
 

Aðferð B fyrir bókasöfn er að nota gögn um útlán (sundurliðuð eftir helstu flokkum) sem vísi fyrir heildarfrálag 
bókasafns. 

 

Þjónusta tengd fjárhættu- og veðmálastarfsemi 

 

Aðferð A fyrir þjónustu, sem er tengd fjárhættu- og veðmálastarfsemi, er bein staðvirðing upplýsinga um 
þjónustugjald með verðvísitölu þessarar þjónustu og leiðréttingum með tilliti til breytinga á gæðum eftir því 
sem við á. 

 

Aðferð B fyrir veðmálastarfsemi er að nota fjölda veðmála sem magnvísi. Greina skal á milli allra tegunda af 
veðmálaafgreiðslu (sími, Netið, verslanir) og (helst) á milli mismunandi leikjategunda, og vega eftir hlutfalli 
samanlagðra veðmála á grunntímabili. Aðferð B fyrir spilavíti er að nota upplýsingar um fjölda gesta. 
 

Framleiðsla og vinnsla kvikmynda-, útvarps- og sjónvarpsefnis 

 

Aðferðir B fyrir framleiðslu kvikmynda, sjónvarps- og útvarpsþátta er að taka saman verð á tilteknum 
vörulíkönum (t.d. hálftímalöngum gamanþætti fyrir sjónvarp, klukkustundarlöngum heimildarþætti fyrir útvarp) 
eða að nota magnupplýsingar um þáttagerð, sundurliðaðar eftir helstu þáttagerðarflokkum og vegnar með hlut 
þeirra í allri þáttagerðinni. 

 

Fréttastofur 

 

Aðferð A er að nota verðlagningarlíkan sem byggist á fréttaþjónustuáskriftum. Verðlagningarlíkanið skal vera í 
samræmi við almennu meginreglurnar í 2. lið þessa viðauka. 
 

Aðferð B fyrir fréttastofur er að nota magn- og gæðavísa, sem fyrirtækin nota sjálf til þess að mæla framleiðslu, 
svo fremi hægt sé að bera þá nægilega saman innan atvinnugreinarinnar og að skilgreining þeirra sé eins frá 
einu tímabili til annars. 

 

Íþróttamannvirki 

 

Hér er það aðferð A að nota sundurliðaðar upplýsingar um neysluverðsvísitölur, umreiknaðar í grunnverð, eða 
fjölda seldra miða, sem er sundurliðaður eftir tegund miða og, ef unnt er, eftir tegund starfsemi. Tilteknar 
leiðréttingar skulu eiga sér stað með tilliti til gæða mannvirkja og mæling á fjölda áhorfenda, sem greiða 
aðgang, skal vera aðskilin frá mælingu á fjölda þátttakenda. 
 

Aðferð B er að nota selda miða, sem eru ekki nægilega sundurliðaðir til þess að endurspegla mismunandi 
tegundir þjónustu, eða þar sem notaðar eru sundurliðaðar upplýsingar um neysluverðsvísitölur sem ekki eru að 
öllu leyti dæmigerðar fyrir starfsemina. 
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3.19. Vöruflokkun Evrópubandalagsins 93 — Önnur persónuleg þjónustustarfsemi 
 
Þessi skipting nær yfir þjónustu á mjög fjölbreytilegum sviðum. Hér á eftir er fjallað um mikilvægustu 
þjónustuna sem heyrir undir þennan lið. 
 
Þvottahús og efnalaugar 
 
Að því er varðar heimili er hugsanlegt að upplýsingar um neysluverðsvísitölur séu fyrirliggjandi fyrir þessa 
þjónustu (kostnaður við notkun þvottahúsa og við þurrhreinsun á stöðluðum hlutum). Í viðskiptaþjónustu er oft 
um samningsbundin tengsl að ræða og hentugir magnvísar geta verið þvottamagn í kílógrömmum eða tiltekinn 
fjöldi „staðalvéla“ með þvotti. Notkun neysluverðsvísitalna og upplýsinga um magn teljast aðferðir B. 
 
Hárgreiðsla 
 
Þessi þjónusta er nær eingöngu veitt heimilum og tillit er tekið til hennar í neysluverðsvísitölunni. Besta 
aðferðin er að nota „verðlíkan“ þar sem líkanið er dæmigerð staðalafurð á borð við hárþvott og klippingu. 
Notkun upplýsinga um neysluverðsvísitölur er aðferð A ef þær eru umreiknaðar í grunnverð. 
 
Útfararþjónusta 
 
Þessi þjónusta er eingöngu veitt heimilum og tillit er tekið til hennar í neysluverðsvísitölunni. Staðalafurðir eru 
fyrir hendi í atvinnugreininni, þannig að verðlagning er einföld, og notkun upplýsinga um neysluverðsvísitölur 
er aðferð A ef þær eru umreiknaðar í grunnverð. 
 
Önnur þjónusta 
 
Þetta nær yfir margvíslega þjónustu, sem er að mestu veitt sem staðalþjónusta (t.d. fegrunar- og snyrtiþjónusta, 
stefnumótaþjónusta, stjörnuspeki, vændi), og sem hægt er að verðleggja á mismunandi tíma og reikna út 
verðvísa. Notkun slíkrar staðalþjónustu er aðferð A ef tekið er tillit til allra gæðaþátta, annars aðferð B. 
 

4. AÐFERÐIR A, B OG C FYRIR NOKKRA VIÐSKIPTAFLOKKA 
 
4.1. Aðfanganotkun 

 
Aðferð A til þess að staðvirða aðfanganotkun skal uppfylla eftirfarandi viðmið: 
 
— staðvirðing skal eiga sér stað fyrir hverja vöru, 
 
— vörur innlendrar framleiðslu og innfluttar vörur eru staðvirtar hver fyrir sig, 
 
— annaðhvort eru notaðar raunhæfar verðupplýsingar um aðfanganotkun eða, að því er varðar innlendrar 

framleiðsluvörur, aðferð A er skilgreind fyrir hverja vöru (að teknu tilliti til mismunandi matsgrundvallar) 
og að því er varðar innfluttar vörur er aðferð A lýst í næsta lið. 

 
Með aðferðum B er ekki alltaf unnt að greina á milli innlendrar framleiðslu og innflutnings eða notaðar eru 
aðferðir sem eru flokkaðar sem aðferðir B að því er þessar vörur varðar. 
 
Ef aðfanganotkun er staðvirt sem heild, án sundurliðunar á vörum, er það aðferð C. Þar að auki, svo framarlega 
sem notaðar eru staðvirðingaraðferðir sem eru flokkaðar sem aðferðir C fyrir þessar vörur, eru þær einnig 
aðferðir C að því er varðar aðfanganotkun. 
 

4.2. Útflutningur og innflutningur á vörum 
 
Aðferðir A skulu byggjast á notkun gæðaleiðréttra verðvísitalna fyrir allan útflutning og innflutning. 
Verðvísitölurnar skulu vera í samræmi við þá vöruflokkun sem er notuð fyrir staðvirtu verðmætaupplýsingarnar. 
Mat á þeim skal samsvara því mati sem er notað fyrir upplýsingar um gangverð, þ.e. fob-verð fyrir útflutning og 
annaðhvort fob- eða cif-verð fyrir innflutning. 
 
Staðvirðing með verðvísitölum sem endurspegla ekki breytingar á gæðum á viðunandi hátt teljast aðferðir B. 
 
Fyrir vöruflokka sem eru nægilega einsleitir á tilteknu tímabili geta einingarverðsvísitölur (UVI) einnig talist 
aðferðir B. Við ákvörðun á notagildi einingarverðsvísitölu skal ekki eingöngu treysta á eigin skilning á efni 
tiltekins vöruflokks heldur kanna óstöðugleika einingarverðsvísitalnanna. 
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Meta skal notagildi framleiðsluverðsvísitalna í hverju einstöku tilviki áður en þær geta talist viðeigandi. Fyrst 
og fremst skal umfang vísitalna vera hæfilegt. Ef svipað verð er á innanlandsmarkaði og innflutningsmarkaði, 
og það er rakið til samkeppni, má telja beina notkun framleiðsluverðsvísitalna hentuga vegna lítils verðmunar. 
Ef markaðsskilyrði eru þannig að innlent verðlag endurspeglar ekki verð innfluttra eða útfluttra vara á 
viðunandi hátt ber að umreikna framleiðsluverðsvísitölur svo að þær sýni þann mun áður en þær teljast henta 
sem aðferðir B. Ef gengisbreytingar eru eini þátturinn sem hefur áhrif á innflutnings- eða útflutningsverð þarf 
að leiðrétta framleiðsluverðsvísitölur áður en það getur talist aðferð B. Hafi aðrir þættir áhrif á verð eru flóknari 
leiðréttingar framleiðsluverðsvísitalna nauðsynlegar áður en þær geta talist henta. 
 
Notkun á erlendu útflutningsverði til staðvirðingar á innflutningi er aðferð B ef umfang vörunnar er nákvæmt 
og, ef nauðsyn krefur, gerðar hafa verið leiðréttingar með tilliti til gengisbreytinga og ýmissa breytinga á 
heildarverði milli landanna tveggja. 
 
Aðferðir C ná yfir notkun einingarverðsvísitalna að því er varðar vöruflokka sem ekki eru nægilega einsleitir. 
 

4.3. Útflutningur og innflutningur á þjónustu 
 
Hentugar aðferðir við mat á verði og magni, þegar um er að ræða útflutning og innflutning á þjónustu, skulu 
endurspegla þær aðferðir sem eru skilgreindar fyrir framleiðslu viðkomandi þjónustu. Ef mælt hefur verið með 
verðvísitölum skulu þær þó endurspegla raunverulegt útflutnings- eða innflutningsverð sem greitt er þegar þær 
eru notaðar til staðvirðingar á útflutningi og innflutningi þjónustu. 
 
Það er aðferð A að staðvirða útgjöld þeirra sem ekki hafa búsetu í landinu (annaðhvort einstaklinga eða hins 
opinbera) með því að nota neysluverðsvísitölur sem eru í samræmi við þær vörur sem þeir kaupa. Það er aðferð 
B að nota neysluverðsvísitölur sem ná yfir færri eða fleiri vörur en þeir kaupa sem ekki hafa búsetu í landinu. 
 
Að því er varðar útgjöld heimamanna erlendis (einstaklinga eða hins opinbera) er það aðferð A að nota 
sundurliðaðar og viðeigandi neysluverðsvísitölur fyrir landið sem er heimsótt, leiðréttar með tilliti til gengis. 
Notkun neysluverðsvísitalna erlends lands, sem ná yfir breiðara eða þrengra svið, er aðferð B. 
 
Að því er varðar kaupmennsku, sem er atvinnustarfsemi, er viðeigandi að flokka aðferðir til að ákvarða 
verslunarálagningu í heildsölu- og smásöluverslun. 

 
4.4. Öflun að frádregnum ráðstöfunum á verðmætum 

 
Aðferð A, sem á við um framleiðslu verðmætra hluta, er að nota framleiðsluverðsvísitölu sem hentar 
atvinnugrein sem framleiðir verðmæta hluti og er leiðrétt nægilega með tilliti til breytinga á gæðum (þetta er t.d. 
mögulegt að því er varðar skartgripaiðnaðinn). Fyrir sumar tegundir verðmætra hluta getur verðlíkan eða 
verðlagning einstakra þátta talist aðferð A ef hún uppfyllir viðmiðanir 2. liðar þessa viðauka. 
 
Fyrir greidda þjónustu, þar sem þóknun er reiknuð sem hlutfall af virði meðhöndlaðra hluta, myndi rétt 
verðvísitala sameina breytingar á hlutfalli þóknunarinnar og breytingar á virði (þess sérstaka hluta) verðmætra 
hluta. Þetta væri aðferð A. 
 
Aðferðir B fyrir framleiðslu verðmætra hluta er samanburður á mjög náskyldum vörum (annaðhvort innanlands 
eða milli landa), s.s. málverk eftir sama málara, og skipting í efnisþætti (hentar betur fyrir skartgripi og 
samsettar framleiðsluvörur). 
 
Aðferðir B fyrir umboðslaun eða verslunarálagningu er að nota vísitölu sem byggist á virði verðmætra hluta. 
Þar eð umboðslaun fyrir verðmæta hluti eru oft reiknuð sem hlutfall af virði verðmætanna er sanngjarnt að álíta 
að næg samsvörun sé þar á milli til þess að um aðferð B geti verið að ræða. Síðan er óbeint gert ráð fyrir að 
hlutfall þóknunar sé stöðugt. 
 
Síðri aðferð B er að nota einingafjölda verðmætra hluta, sem verslað er með, sundurliðaðar eftir tegund. Þetta 
hentar betur þegar vörur eru einsleitari. 
 
Notkun almennrar verðvísitölu er aðferð C. 
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II. VIÐAUKI 
 

TÍMAÁÆTLUN UM FRAMKVÆMD FLOKKUNAR 
 
Framkvæmdartími, t.d. 2004 að því er varðar tiltekna vöru, þýðir að ársgögn um fast verðlag, sem eru lögð fyrir Hagstofu 
Evrópubandalaganna samkvæmt reglugerð ráðsins 2223/96 árið 2004 og síðar, skuli vera í samræmi við A/B/C-flokkunina 
sem er fastsett fyrir þá vöru. Í reynd þýðir það að frá þeim tíma eru aðferðir C ekki lengur leyfðar að því er varðar þá vöru. 
 

Vöruflokkur Framkvæmdartími 
Stór búnaður 2006 

Vöruflokkun Evrópubandalagsins 30.02: Tölvur og aðrar gagnavinnsluvélar 2004 

Vöruflokkun Evrópubandalagsins 45: Byggingastarfsemi — 

Vöruflokkun Evrópubandalagsins 64: Póst- og fjarskiptaþjónusta 2005 

Vöruflokkun Evrópubandalagsins 65: Fjármálaþjónusta, þó ekki starfsemi vá-
tryggingafélaga og lífeyrissjóða 

2005 

Vöruflokkun Evrópubandalagsins 66: Þjónusta vátryggingafélaga og lífeyrissjóða, þó ekki 
lögboðnar almannatryggingar 

2005 

Vöruflokkun Evrópubandalagsins 67: Starfsemi tengd fjármálaþjónustu 2005 

Vöruflokkun Evrópubandalagsins 70: Fasteignaþjónusta 2004 

Vöruflokkun Evrópubandalagsins 71: Leiga á vélum og tækjum án stjórnanda og leiga á 
hlutum til einka- og heimilisnota 

2004 

Vöruflokkun Evrópubandalagsins 72: Tölvur og tölvuþjónusta 2005 

Vöruflokkun Evrópubandalagsins 73: Rannsóknir og þróun - markaðsframleiðsla 2006 

Vöruflokkun Evrópubandalagsins 73: Rannsóknir og þróun – framleiðsla utan markaðar 2004 

Vöruflokkun Evrópubandalagsins 74: Önnur viðskipti og sérhæfð þjónusta 2006 

Vöruflokkun Evrópubandalagsins 75: Opinber stjórnsýsla og varnarmál, almannatryggingar 
– að því leyti sem sameiginlega þjónustu (samgæði) varðar 

2004 

Vöruflokkun Evrópubandalagsins 75: Opinber stjórnsýsla og varnarmál, almannatryggingar 
– að því leyti sem einstaklingsþjónustu varðar 

2006 

Vöruflokkun Evrópubandalagsins 80: Fræðslustarfsemi 2006 

Vöruflokkun Evrópubandalagsins 85: Heilbrigðis- og félagsþjónusta 2006 

Vöruflokkun Evrópubandalagsins 90-93: Önnur samfélagsþjónusta, félagsleg og persónuleg 
þjónusta 

2006 

Viðskiptaflokkur Framkvæmdartími 
Aðfanganotkun 2006 

Útflutningur og innflutningur á vörum – þó ekki á stórum búnaði 2004 

Útflutningur og innflutningur á stórum búnaði 2006 

Útflutningur og innflutningur á þjónustu 2006 

Öflun að frádregnum ráðstöfunum á verðmætum 2006 

 
 
Undanþágur veittar: 
 
Austurríki 
 
Vöruflokkun Evrópubandalagsins 70 og 72: 2006 
 
Danmörk 
 
Vöruflokkun Evrópubandalagsins 75 (einstaklingsþjónusta), 80 og 85: 2012 
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Þýskaland 
 
Allar vörur og viðskiptaflokkar (að svo miklu leyti sem aðferðir C eru enn notaðar): 2005 (að undanskilinni vöruflokkun 
Evrópubandalagsins 72): 2006 
 
Grikkland 
 
Vöruflokkun Evrópubandalagsins 30.02, 73 (utan markaðar), 75 (sameiginleg þjónusta) og útflutningur og innflutningur á 
vörum, þó ekki á stórum búnaði: 2005, það sem eftir er: 2006 
 
Spánn 
 
Vöruflokkun Evrópubandalagsins 70: 2005, vöruflokkun Evrópubandalagsins 30.02, 65, 66, 67, 72, 73 (utan markaðar) og 75 
(sameiginleg þjónusta): 2006 
 
Írland 
 
Vöruflokkun Evrópubandalagsins 30.02: 2005, vöruflokkun Evrópubandalagsins 64, 65, 66, 67, 70 og 72 og útflutningur og 
innflutningur á vörum að undanskildum stórum búnaði: 2006 
 
Lúxemborg 
 
Allir vöruflokkar og viðskiptaflokkar að undanskilinni vöruflokkun Evrópubandalagsins 71: 2006 
 
Portúgal 
 
Vöruflokkun Evrópubandalagsins 30.02, 64, 65, 66, 67, 70 og 72: 2006 
 
Breska konungsríkið 
 
Vöruflokkun Evrópubandalagsins 65: 2006 
 

 
 
 
 
 


