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                 REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1668/2003            2006/EES/58/22 

frá 1. september 2003 

um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB, KBE) nr. 58/97 að því er varðar tæknilegt snið til 
nota við afhendingu á hagskýrslum um skipulag fyrirtækja og um breytingu á reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar nr. 2702/98 um tæknilegt snið til nota við afhendingu á 
hagskýrslum um skipulag fyrirtækja (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB, KBE) nr. 58/97 frá 
20. desember 1996 um hagskýrslur um skipulag 
fyrirtækja (1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð 
(EB) nr. 1667/2003 (2), einkum viii-lið 12. gr., 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Með reglugerð (EB, KBE) nr. 58/97 var settur 
sameiginlegur rammi um hagskýrslugerð 
Bandalagsins um skipulag, starfsemi, afkomu og 
samkeppnishæfni bankastofnana og lífeyrissjóða í 
Bandalaginu. 

 

2) Til að auðvelda afhendingu hagskýrslna um útgjöld til 
umhverfismála ber að aðlaga tæknilega sniðið sem 
kveðið er á um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 2702/98 frá 17. desember 1998 um tæknilegt 
snið til nota við afhendingu á hagskýrslum um 
skipulag fyrirtækja (3), eins og henni var breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1614/2002 (4). Í reglugerð (EB) nr. 
2702/98 er að finna skilgreiningu á tæknilegu sniði til 
nota við afhendingu á könnunaratriðum í hagskýrslum 
um skipulag fyrirtækja, sem talin voru upp í sam-
eiginlegu einingunni og sundurliðuðu einingunum 
fyrir iðnfyrirtæki, fyrirtæki í dreifingarstarfsemi og 
fyrirtæki í byggingariðnaði í reglugerð (EB, KBE) nr. 
58/97. Nauðsynlegt er að breyta þessu tæknilega sniði 
þannig að tekið sé tillit til könnunaratriða sem bæta 
ber við um útgjöld til umhverfismála auk viðbótar-
sundurliðunar eftir umhverfissviðum á sumum 
könnunaratriðum í sundurliðuðu einingunum fyrir 
iðnfyrirtæki í reglugerð (EB, KBE) nr. 58/97. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 244, 29.9.2003, bls. 32. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 51/2004 frá 
23. apríl 2004 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 43, 26.8.2004, bls. 17. 

(1) Stjtíð. EB L 14, 17.1.1997, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L, [...], bls. 1 . 
(3) Stjtíð. EB L 344, 18.2.1998, bls. 102. 
(4) Stjtíð. EB L 244, 12.9.2002, bls. 7. 

3) Nauðsynlegt er að tilgreina tæknilegt snið sem nota 
skal við afhendingu á hagskýrslum um skipulag 
lánastofnana og lífeyrissjóða sem talin eru upp í 6. og 
7. viðauka við reglugerð (EB, KBE) nr. 58/97 til að 
unnt sé að útbúa gögn sem eru sambærileg og 
samræmd milli aðildarríkjanna og draga þannig úr 
hættu á villum við afhendingu gagna og flýta fyrir því 
að unnt sé að vinna úr gögnunum sem safnað er og 
gera þau aðgengileg notendum. Nauðsynlegt er að 
skilgreina annað tæknilegt snið til nota við 
afhendingu á upplýsingum um könnunaratriði í 
sundurliðuðu einingunum fyrir lánastofnanir og 
lífeyrissjóði þar eð tæknilega sniðið, sem skilgreint er 
í reglugerð (EB) nr. 2702/98 og nota skal við 
afhendingu könnunaratriða í sameiginlegu einingunni 
og sundurliðuðu einingunum fyrir iðnfyrirtæki, 
fyrirtæki í dreifingarstarfsemi og fyrirtæki í 
byggingariðnaði, krefst annars konar sundurliðunar 
niðurstaðna.  

 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglu-
gerð, eru í samræmi við álit hagskýrsluáætlunar-
nefndarinnar. 

 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

 

1. gr. 

 

Viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 2702/98 er breytt í 
samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð. 

 

2. gr. 

 

Tæknilega sniðið, sem um getur í 9. gr. reglugerðar (EB, 
KBE) nr. 58/97, er skilgreint, að því er varðar 6. viðauka, í 
II. viðauka við þessa reglugerð. 

 

3. gr. 

 

Tæknilega sniðið, sem um getur í 9. gr. reglugerðar (EB, 
KBE) nr. 58/97, er skilgreint, að því er varðar 7. viðauka, í 
III. viðauka við þessa reglugerð. 
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4. gr. 
 
Aðildarríkin skulu nota þetta snið fyrir gögn er varða 
viðmiðunarárið 2001 og árin þar á eftir, að undanskildum 
gögnunum í 7. viðauka en að því er þau varðar skal nota 
þetta snið fyrir gögn er varða viðmiðunarárið 2002 og árin 
þar á eftir. 

5. gr. 
 
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 
 
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
Gjört í Brussel 1. september 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Pedro SOLBES MIRA 

framkvæmdastjóri. 
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I. VIÐAUKI 
 
 
Viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2702/98 er breytt sem hér segir: 
 
1. Í 2. lið, þar sem færslusniði er lýst, bætist eftirfarandi lína við: 

 

„Sundurliðun eftir 
umhverfissviðum A 4 Kóði fyrir umhverfissvið (einungis notað í iðnaði)“ 

 
 

2. Eftirfarandi röð bætist við töfluna í lið 3.1: Tegund raða: 
 

Tegund raða Kóði 

„Útgjöld til umhverfisverndar, sundurliðuð eftir stærðarflokkum 2O“ 

 
 

3. Eftirfarandi röð fær nýtt heiti í töflunni í lið 3.1: Tegund raða: 
 

Tegund raða Kóði 

„Útgjöld til umhverfisverndar sundurliðuð eftir umhverfissviðum 2B“ 

 
 

4. Eftirfarandi breytur bætast við töfluna í lið 3.7. Breyta 
 

Breyta Kóði 

„Fjármunamyndun í búnaði og tækjakosti í tengslum við hreina framleiðslutækni („samþætta
tækni“) 

21 12 0 

Samanlögð rekstrarútgjöld til umhverfisverndar 21 14 0“ 

 
5. Eftirfarandi tafla bætist við: 

 
„3.14. Sundurliðun eftir umhverfissviðum 
 

Sundurliðun eftir umhverfissviðum Kóði 

Verndun andrúmslofts og loftslags ED01 

Meðhöndlun skólps ED02 

Meðhöndlun úrgangs ED03 

Önnur umhverfisverndarstarfsemi ED09“ 
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II. VIÐAUKI 
 

TÆKNILEGT SNIÐ FYRIR HAGSKÝRSLUR UM LÁNASTOFNANIR 
 
 
 
1. Framsetning gagna 
 
 

Gögnin eru send sem safn gagnafærslna sem að miklu leyti er lýsing á könnunaratriðum gagnanna (landi, ári, 
atvinnustarfsemi, o.s.frv.). Gögnin sjálf eru númer sem má tengja kennimerkjum og neðanmálsskýringum, 
t.d. til að lýsa heildarniðurstöðum úr kóðum atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins (NACE). Gögn, 
sem eru háð trúnaðarkvöð, skal senda með raungildi skráð á gildissvæðið og kennimerki sem auðkennir hvers 
eðlis trúnaðargögnin eru sem bætt er við færsluna. 
 
Til að gæta nákvæmni í meðferð gagna er nauðsynlegt að greina á milli eftirfarandi sérstakra tilvika: 
 
— gögn jafngilda núlli (kóði „0“):  raungildi einungis núll (fyrirbærið, sem þau lýsa, er ekki til í landinu), 
 
— gögn vantar (kóði „m“): þetta eru gögn sem liggja ekki fyrir sem stendur en aðildarríkið mun leggja þau 

fram þegar þau eru tiltæk, 
 
— gögn ekki tiltæk: þetta eru gögn sem ekki er safnað í aðildarríkinu. Í því tilviki er samsvarandi færsla ekki 

send. 
 
Ef upplýsingum er ekki safnað um heilan þátt (breytu, kóða flokkunar hagskýrslusvæða, kóða stærðarflokks 
o.s.frv.) verður ekki um samsvarandi gagnafærslur að ræða (nema um sé að ræða þætti sem vantar vegna þess 
að þeir eru liður í endurflokkun á kóðum atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins). Af þessum sökum er 
áríðandi að greina á milli gagna sem í raun liggja ekki fyrir, með því að hafa færslu (eina fyrir hvert atriði 
sem vantar) þar sem gildi gagnanna er merkt sem „m“, og gagna sem í raun eru jafnt og núll, með því að hafa 
samsvarandi færslur þar sem gagnagildið er gefið upp sem 0. 
 
 
 

2. Skipan gagnasafns 
 
Í gagnasafninu skulu vera eftirfarandi svæði 
 

 Svæði Tegun
d 

Hámarks-
lengd Gildi 

1 Röð A 2 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H. Alstafakóði 
raðarinnar (sjá skrá hér á eftir) 

2 Ár A 4 Ártal með fjórum tölustöfum, t.d. 2001 

3 Hagskýrslusvæði A 6 Svarar til landskóðans að því er varðar gagnaraðir 
fyrir allt landið eða svæðiskóða flokkunar 
hagskýrslusvæða 1999 (NUTS 99) að því er 
varðar svæðisbundnar raðir: Flokkun 
hagskýrslusvæða (‘99-kóði) er nýja 
flokkunarkerfið sem tekið var í notkun í 
desember 1999 

4 Atvinnustarfsemi A 4 Kóði atvinnugreinaflokkunar 
Evrópubandalagsins, 1. endurskoðun 

5 Mælikvarði A 3 Breyta — tegund mælingar 

6 Eining A 4 Eining 

7 Breyta A 5 Breytukóði. Í kóðunum, sem mælt er fyrir um í 6. 
viðauka við reglugerð um hagskýrslur um 
skipulag fyrirtækja, eru 5 stafir (sjá skrá hér á 
eftir) 
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 Svæði Tegun
d 

Hámarks-
lengd Gildi 

8 Stærðarflokkur A 4 Kóði fyrir stærðarflokkinn (sjá skrá hér á eftir) 

 eða    

 Aðsetur móðurfyrirtækis   Kóði fyrir aðsetursland móðurfyrirtækis (sjá skrá 
hér á eftir) 
 

 eða    

 Flokkur   Kóði fyrir flokk lánastofnana (sjá skrá hér á eftir)

9 Sundurliðun eftir vöru A 6 Samsvarar kóða úr vöruflokkun 
Evrópubandalagsins (sjá skrá hér á eftir) 

10 Réttarstaða eða A 4 Kóði fyrir réttarstöðu fyrirtækis (sjá skrá hér á 
eftir) 

 Landfræðileg sundurliðun   Kóði fyrir landfræðilega sundurliðun 
samstarfslanda (sjá skrá hér á eftir) 

11 Gagnagildi A 12 Tölugildi gagna (frádráttarmerki er fyrir framan 
neikvæð gildi), gefið upp í heilli tölu án 
aukastafa. Setja skal „M“ ef gögn eru ekki send 
vegna þess að þau vantar  

12 Gæðamerki A 1 R: endurskoðuð gögn, M: uppfærð gögn, P:
bráðabirgðagögn  

13 Trúnaðarmerki A 1 A, B, C, D: gefur til kynna að gögnin séu 
trúnaðarmál og ástæðu trúnaðarkvaðarinnar (sjá 
skrá hér á eftir). Eyða gefur til kynna að gögnin 
séu ekki trúnaðargögn 

14 Ráðandi staða  3 Tölugildi minna en eða jafnt og 100. Það gefur til 
kynna ráðandi hundraðshluta eins eða tveggja 
fyrirtækja sem eru ríkjandi í gögnunum og setja á 
þau trúnaðarkvöð. Gildið er námundað að næstu 
heilu tölu: t.d. 90,3 verður 90, 94,50 verður 95. 
Þetta svæði er autt ef ekki er um að ræða 
trúnaðargögn. Svæðið er aðeins notað þegar 
trúnaðarmerkið B eða C er í svæðinu á undan 

15 Neðanmálsgrein  250 Athugasemdir um gögnin 

ATH: A = Alstafatákn, N = Tölutákn 

 
 

 
3. Lýsing á svæðum 
 
3.1. Röð 

 

Tegund raða Kóði 

Árlegar fyrirtækjahagskýrslur 6A 

Árlegar fyrirtækjahagskýrslur, sundurliðaðar eftir réttarstöðu 6B 
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Tegund raða Kóði 

Árlegar fyrirtækjahagskýrslur sundurliðaðar eftir aðseturslandi móðurfyrirtækis 6C 

Árlegar fyrirtækjahagskýrslur sundurliðaður eftir flokkum lánastofnana 6D 

Árlegar fyrirtækjahagskýrslur sundurliðaðar eftir stærðarflokki 6E 

Árlegar fyrirtækjahagskýrslur sundurliðaðar eftir vöru 6F 

Árlegar fyrirtækjahagskýrslur, landfræðileg sundurliðun 6G 

Árlegar svæðishagskýrslur 6H 

 
 

3.2 Ár 
 
3.3. Hagskýrslusvæði 
 

Þessi kóði svarar til landsins að því er varðar gagnaraðir fyrir allt landið eða kóða svæðis að því er varðar 
svæðisbundnar raðir (röð 6H). Hann byggist á flokkun hagskýrslusvæða, ‘99-kóðanum. Fyrir svæði bætast 
tveir stafir við þá tvo stafi sem standa fyrir landið (sjá flokkun hagskýrslusvæða ‘99). 
 

Tegund raða Kóði 

Belgía 

Danmörk 

Þýskaland 

Grikkland 

Spánn 

Frakkland 

Írland 

Ítalía 

Lúxemborg 

Holland 

Austurríki 

Portúgal 

Finnland 

Svíþjóð 

Breska konungsríkið 

Ísland 

Liechtenstein 

Noregur 

Sviss 

BE 

DK 

DE 

GR 

ES 

FR 

IE 

IT 

LU 

NL 

AT 

PT 

FI 

SE 

UK 

IS 

LI 

NO 

CH 
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3.4. Atvinnustarfsemi 
 

Atvinnustarfsemi — Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk.) Kóði 

Önnur þjónusta peningastofnana 

Önnur lánaþjónusta 

6512 

6522 

 
 

3.5. Mælikvarði 
 

Mælikvarði Kóði 

Innlendur gjaldmiðill 

Evrur 

Fjöldi 

NC 

EUR 

NBR 

 
 

3.6. Eining 
 

Eining Kóði 

Eining 

Þúsund 

Milljónir 

Milljarðar 

UNIT 

1 000 

MIO 

BIO 

 
 

3.7. Breyta 
 

Eining Kóði 

  

Skipulagsupplýsingar  

Fjöldi fyrirtækja 

Fjöldi fyrirtækja, sundurliðaður eftir réttarstöðu 

Fjöldi fyrirtækja, sundurliðaður eftir aðsetri móðurfyrirtækis 

Fjöldi fyrirtækja, sundurliðaður eftir stærðarflokkum niðurstöðutölu efnahagsreiknings 

Fjöldi fyrirtækja, sundurliðaður eftir flokkum lánastofnana 

Fjöldi starfsstöðva 

Heildarfjöldi útibúa, sundurliðaður eftir staðsetningu í löndum utan EES 

Heildarfjöldi fjárhagslegra dótturfyrirtækja, sundurliðaður eftir staðsetningu í öðrum löndum 

11 11 0 

11 11 1 

11 11 4 

11 11 6 

11 11 7 

11 21 0 

11 41 0 

11 51 0 

Bókhaldsgögn: rekstrarreikningur 

Vaxtatekjur og hliðstæðar tekjur 

Vaxtatekjur og hliðstæðar tekjur af verðbréfum með fastri ávöxtun 

Vaxtagjöld og hliðstæð gjöld 

42 11 0 

42 11 1 

42 12 0 
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Heiti breytu Code 

Vaxtagjöld og hliðstæð gjöld í tengslum við skuldabréfaútgáfu 42 12 1 

Tekjur af verðbréfum 42 13 0 

Tekjur af hlutabréfum og öðrum verðbréfum með breytilegri ávöxtun 42 13 1 

Þóknunartekjur 42 14 0 

Þóknunargjöld 42 15 0 

Hreinn hagnaður eða tap af fjármálastarfsemi 42 20 0 

Aðrar rekstrartekjur 42 31 0 

Almennur stjórnunarkostnaður 42 32 0 

Annar stjórnunarkostnaður 42 32 2 

Önnur rekstrargjöld 42 33 0 

Endurmat og bakfærslur í tengslum við lán og fyrirframgreiðslur og framlög (afskriftir) vegna 
skilyrtra skulda og skuldbindinga 42 35 0 

Annað endurmat og bakfærslur 42 36 0 

Hagnaður eða tap af reglulegri starfsemi 42 40 0 

Óreglulegur hagnaður eða tap 42 50 0 

Allir skattar (skattur á hagnað eða tap af reglulegri starfsemi, skattur á óreglulegan hagnað eða 
tap, aðrir skattar) 42 51 0 

Hagnaður eða tap á fjárhagsárinu  42 60 0 

Framleiðsluverðmæti  12 12 0 

Vinnsluvirði á grunnverði  12 14 0 

Vinnsluvirði á þáttaverði 12 15 0 

Heildarkaup á vörum og þjónustu  13 11 0 

Starfsmannakostnaður  13 31 0 

Verg fjármunamyndun í efnislegum fjármunum  15 11 0 

Bókhaldsgögn: efnahagsreikningur  

Lán og fyrirframgreiðslur til viðskiptamanna  43 11 0 

Skuldir við viðskiptamenn 43 21 0 

Eigið fé og varasjóðir alls  43 29 0 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings  43 30 0 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings, sundurliðuð eftir aðsetri móðurfyrirtækis 43 31 0 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings, sundurliðuð eftir réttarstöðu  43 32 0 

Gögn sundurliðuð eftir vöru   

Vaxtatekjur og hliðstæðar tekjur, sundurliðaðar eftir (undir)flokkum í vöruflokkun 
Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum (CPA)  44 11 0 

Vaxtagjöld og hliðstæð gjöld, sundurliðuð eftir (undir)flokkum í vöruflokkun 
Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum (CPA) 44 12 0 

Þóknunartekjur, sundurliðaðar eftir (undir)flokkum í vöruflokkun Evrópubandalagsins eftir 
atvinnugreinum (CPA)  44 13 0 

Þóknunargjöld, sundurliðuð eftir (undir)flokkum í vöruflokkun Evrópubandalagsins eftir 
atvinnugreinum (CPA) 44 14 0 
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Heiti breytu Kóði 

Gögn um alþjóðavæðingu   

Landfræðileg sundurliðun á heildarfjölda EES-útibúa  45 11 0 

Landfræðileg sundurliðun á vaxtatekjum og hliðstæðum tekjum 45 21 0 

Landfræðileg sundurliðun á niðurstöðutölu efnahagsreiknings 45 22 0 

Landfræðileg sundurliðun á vaxtatekjum og hliðstæðum tekjum í tengslum við réttinn til að 
veita þjónustu (í öðrum EES-löndum) 45 31 0 

Landfræðileg sundurliðun á vaxtatekjum og hliðstæðum tekjum í tengslum við starfsemi útibúa 
(í löndum utan EES) 45 41 0 

Landfræðileg sundurliðun á vaxtatekjum og hliðstæðum tekjum í tengslum við réttinn til að 
veita þjónustu (í löndum utan EES) 45 42 0 

Gögn um starfsmannahald   

Fjöldi starfsmanna  16 11 0 

Fjöldi starfsmanna, sundurliðaður eftir flokkum lánastofnana  16 11 1 

Fjöldi kvenna meðal starfsmanna  16 11 2 

Fjöldi launamanna  16 13 0 

Fjöldi kvenkyns launamanna 16 13 6 

Fjöldi heilla stöðugilda  16 14 0 

Aðrar upplýsingar   

Fjöldi reikninga, sundurliðaður eftir (undir)flokkum í vöruflokkun Evrópubandalagsins eftir 
atvinnugreinum (CPA)  47 11 0 

Fjöldi lána og fyrirframgreiðslna til viðskiptamanna, sundurliðaður eftir (undir)flokkum í 
vöruflokkun Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum (CPA) 47 12 0 

Fjöldi hraðbanka í eigu lánastofnana  47 13 0 

 
 

3.8. Stærðarflokkur/Aðsetur móðurfyrirtækis/Flokkur 
 

Heiti breytu Kóði 

> 99 999 milljónir evra SC01 

> 10 000 - 99 999 milljónir evra SC02 

> 1 000 -9 999 milljónir evra SC03 

100 -999 milljónir evra SC04 

< 100 milljónir evra SC05 

Aðsetursland móðurfyrirtækis Kóði 

Móðurfyrirtæki staðsett í heimaaðildarríki RE01 

Móðurfyrirtæki staðsett í öðrum löndum RE02 

Flokkur lánastofnana Kóði 

Bankar með starfsleyfi  CA01 

Sérhæfðar lánastofnanir  CA02 

Aðrar lánastofnanir CA03 
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3.9. Sundurliðun eftir vöru og þjónustu 
 

Vara og þjónusta Kóði 

Innlánaþjónusta milli atvinnugreina 651211 

Stöðluð innlánaþjónusta 651212 

Óstöðluð innlánaþjónusta  651213 

Útlánaþjónusta milli atvinnugreina 651221 

Útlánaþjónusta í tengslum við neytendalán 651222 

Útlánaþjónusta í tengslum við veðlán 651223 

Útlánaþjónusta í tengslum við viðskiptalán 651224 

Önnur útlánastarfsemi, ót.a. 651225 

Önnur þjónusta peningastofnana, ót.a. 65123 

Fjármögnunarleiga 6521 

Útlánaþjónusta milli atvinnugreina 65221 

Útlánaþjónusta í tengslum við neytendalán 65222 

Útlánaþjónusta í tengslum við veðlán 65223 

Útlánaþjónusta í tengslum við viðskiptalán 65224 

Önnur útlánaþjónusta, ót.a. 65225 

Fjárfestingabankaþjónusta 65231 

Önnur fjármálaþjónusta, ót.a. 65232 

Þjónusta tengd verðbréfamiðlun  67121 

Stjórnun verðbréfasjóða 67122 

Önnur stoðþjónusta tengd fjármálaþjónustu, ót.a 6713 

Verðbréfamiðlun  6721 

Önnur stoðþjónusta tengd vátryggingum og lífeyrissjóðum, ót.a. 6722 
 
 

3.10. Réttarstaða/Landfræðileg sundurliðun 
 

Réttarstaða Kóði 

Hlutafélög  LS01 

Samvinnufélög LS02 

Opinber fyrirtæki LS03 

Útibú fyrirtækja með aðalskrifstofu í löndum utan Evrópska efnahagssvæðisins. LS04 

Aðrir aðilar LS05 

Lönd og landahópar Kóði 

Belgique/België BEL 

Danmark DNK 

Deutschland DEU 
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Lönd og landahópar Kóði 

Eλλαδα GRC 

España ESP 

France FRA 

Ireland IRL 

Italia ITA 

Luxembourg LUX 

Nederland NLD 

Österreich AUT 

Portugal PRT 

Suomi/Finland FIN 

Sverige SWE 

United Kingdom GBR 

Ísland ISL 

Liechtenstein LIE 

Norge NOR 

Schweiz/Suisse/Svizzera CHE 

USA USA 

Japan JPN 

Í aðildarríki aðalskrifstofu  MSHO 

Í öðrum aðildarríkjum OMS 

Í öðrum löndum Evrópska efnahagssvæðisins OEEA 

Í öðrum þriðju löndum (aðrir heimshlutar) THCO 
 

 
3.11. Gagnagildi 

 
Peningamálagögn eru tilgreind í milljónum innlendra gjaldmiðilseininga eða í evrum (fyrir lönd sem eiga 
aðild að evrusvæðinu). 
 
Til að gæta nákvæmni í meðferð gagna er nauðsynlegt að greina á milli eftirfarandi tilvika:  
 
— gögn jafngilda núlli (kóði „0“):  raungildi einungis núll (fyrirbærið, sem þau lýsa, er ekki til í landinu),  
 
— gögn vantar (kóði „m“): Þetta eru gögn sem liggja ekki fyrir sem stendur en aðildarríkið mun leggja þau 

fram þegar þau eru tiltæk, 
 
— gögn ekki tiltæk: Þetta eru gögn sem ekki er safnað í aðildarríkinu. Í því tilviki er samsvarandi færsla 

ekki send. 
 
Ef upplýsingum er ekki safnað um heilan þátt (breytu, kóða flokkunar hagskýrslusvæða o.s.frv.) verður ekki 
um samsvarandi gagnafærslur að ræða nema um sé að ræða þætti sem vantar vegna þess að þeir eru liður í 
endurflokkun á kóðum atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins. Af þessum sökum er áríðandi að 
auðkenna gögn, sem í raun vantar, með því að hafa færslu (eina fyrir hvert atriði sem vantar) þar sem gildi 
gagnanna er merkt sem „m“. 
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3.12. Gæðamerki 
 

Gagnategund Kennimerki 

Endurskoðuð gögn R 

Uppfærð gögn M 

Bráðabirgðagögn P 

 
 
Endurskoðuð gögn eru gögn sem eru send í annað (eða fleiri) skipti og eru leiðréttingar á gögnum sem hafa 
verið send áður. 
 
Uppfærð gögn eru gögn sem voru ekki tiltæk fyrr og kóðinn á gagnagildissvæðinu gaf til kynna að vantaði 
(sjá lið 3.11) en urðu síðan tiltæk. 
 
Nota ber kennimerkið fyrir bráðabirgðagögn til marks um að líklega verði gögnin, sem lögð eru fram, 
leiðrétt. 

 
 
3.13. Trúnaðarmerki 
 

Farið er fram á það við aðildarríkin að þau merki trúnaðargögn greinilega með því að nota kennimerkin sem 
eru tilgreind hér á eftir: 

 
Lönd, sem ekki geta afhent trúnaðargögn, eru beðin um að tilgreina gildið „x“ (sjá lið 3.11 hér að framan) og 
gefa til kynna með viðeigandi kennimerki að gögnin séu ekki lögð fram vegna þess að þau eru trúnaðargögn. 
 

Ástæða trúnaðarkvaðar Kennimerki 

Of fá fyrirtæki A 

Eitt fyrirtæki er ríkjandi í gögnunum B 

Tvö fyrirtæki eru ríkjandi í gögnunum C 

Trúnaðargögn sem háð eru annars stigs trúnaðarkvöð D 

 
 

 
3.14. Ráðandi staða 
 

Tölugildi minna en eða jafnt og 100. Það gefur til kynna ráðandi hundraðshluta eins eða tveggja fyrirtækja 
sem eru ríkjandi í gögnunum og setja á þau trúnaðarkvöð. Gildið er námundað að næstu heilu tölu:  t.d. 90,3 
verður 90, 94,50 verður 95. Þetta svæði er autt ef ekki er um að ræða trúnaðargögn. Svæðið er aðeins notað 
þegar trúnaðarmerkið B eða C er á svæðinu á undan. 

 
 
3.15. Neðanmálsgrein 
 

Athugasemd um gögnin, ekki lengri en 250 stafir. 
 
 
4. Gögn á rafrænu formi  
 

Gögnin og lýsigögnin, sem afhent eru í samræmi við þessa reglugerð, skulu send Hagstofu 
Evrópubandalaganna frá lögbærum innlendum yfirvöldum á rafrænu formi. Afhendingin skal vera í samræmi 
við viðeigandi staðal um gagnaskipti sem hagskýrsluáætlunarnefndin (SPC) hefur samþykkt. Hagstofa 
Evrópubandalaganna mun koma á framfæri ítarlegum gögnum varðandi samþykktan staðal/samþykkta staðla 
og veita leiðbeiningar um hvernig skuli koma þessum staðli/stöðlum í framkvæmd í samræmi við kröfur 
þessarar reglugerðar. 
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5. Bráðabirgðafyrirkomulag 
 
Til bráðabirgða má senda gögnin sem einfalda skrá á ASCII-sniði þar sem hvert gagnasafn er ein færsla og 
semíkomma „;“ er svæðaskiltáknið en vendistafurinn (táknið „0D“ í ASCII-sextándakerfinu) og/eða 
línuskiptastafurinn (táknið „0A“ í ASCII-sextándakerfinu) er færsluskiltáknið. 
 

6. Dæmi um færslur 
 
1. dæmi 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Röð Ár Hag-
skýrslu
svæði 

Atvinnu-
starfsemi 

Mæli-
kvarði 

Eining Breyta Stærðar-
flokkur/
Aðsetur 
móður-
fyrir-
tækis/ 

Flokkur 

Sundur-
liðun 
eftir 
vöru 

Réttar-
staða/
Land-
fræði-

leg 
sundur-
liðun 

Gagna-
gildi 

Gæða-
merki 

Trúnaðar-
merki 

Ráðandi 
staða 

6A 2001 BE 6512 NBR UNIT 11110    87    

 
Belgía gefur upp í röð 6A (Árlegar fyrirtækjahagskýrslur) vegna viðmiðunarársins 2001 í grein 65.12 í 
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endurskoðun: 87 fyrirtæki . Gögnin eru ekki háð trúnaðarkvöð.  
 
6A; 2001; BE; 6512; NBR; UNIT; 11110; ;; ; 87; ;; ; 
 
2. dæmi: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Röð Ár Hag-
skýrslu
svæði 

Atvinnu-
starfsemi 

Mæli-
kvarði 

Eining Breyta Stærðar-
flokkur/
Aðsetur 
móður-
fyrir-
tækis/ 

Flokkur 

Sundur-
liðun 
eftir 
vöru 

Réttar-
staða/
Land-
fræði-

leg 
sundur-
liðun 

Gagna-
gildi 

Gæða-
merki 

Trúnaðar
-merki 

Ráðandi 
staða 

6B 2001 DK 6512 NBR UNIT 11111   LS02 25    

 
Danmörk gefur upp í röð 6B (Árlegar fyrirtækjahagskýrslur, sundurliðaðar eftir réttarstöðu) vegna 
viðmiðunarársins 2001 í grein 65.12 í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endurskoðun: 25 
fyrirtæki með réttarstöðu samvinnufélaga. Gögnin eru ekki háð trúnaðarkvöð. 
 
6B; 2001; DK; 6512; NBR; UNIT; 11111; ;; LS02; 25; ;; ; 
 
3. dæmi: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Röð Ár Hag-
skýrslu
svæði 

Atvinnu-
starfsemi 

Mæli-
kvarði 

Eining Breyta Stærðar-
flokkur/
Aðsetur 
móður-
fyrir-
tækis/ 

Flokkur 

Sundur-
liðun 
eftir 
vöru 

Réttar-
staða/
Land-
fræði-

leg 
sundur-
liðun 

Gagna-
gildi 

Gæða-
merki 

Trúnaðar
-merki 

Ráðandi 
staða 

6C 2001 PT 6512 EUR MIO 43310 RE01   23567 P A  
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Portúgal gefur upp í röð 6C (Árlegar fyrirtækjahagskýrslur, sundurliðaðar eftir aðseturslandi 
móðurfyrirtækis) vegna viðmiðunarársins 2001 í grein 6512 í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 
1. endurskoðun: niðurstöðutölu efnahagsreikninga sem nemur 23 567 milljónum evra fyrir lánastofnanir með 
móðurfyrirtæki í öðrum löndum. Gögnin eru hvort tveggja, bráðabirgðagögn og trúnaðargögn þar eð 
fyrirtækin eru of fá. 
 
6C; 2001; PT; 6512; EUR; MIO; 43310; RE01; ;; 23567; P; A; ; 
 
4. dæmi: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Röð Ár Hag-
skýrslu
svæði 

Atvinnu-
starfsemi 

Mæli-
kvarði 

Eining Breyta Stærðar-
flokkur/
Aðsetur 
móður-
fyrir-
tækis/ 

Flokkur 

Sundur- 
liðun  
eftir  
vöru 

Réttar-
staða/ 
Land-

fræðileg 
sundur-
liðun 

Gagna-
gildi 

Gæða-
merki 

Trúnaðar-
merki 

Ráðandi 
staða 

6D 2001 ES 6512 NBR UNIT 16111 CA01   130    

 
Spánn gefur upp í röð 6D (Árlegar fyrirtækjahagskýrslur, sundurliðaðar eftir flokkum lánastofnana) vegna 
viðmiðunarársins 2001 í grein 65.12 í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endurskoðun: 130 
starfsmenn banka með starfsleyfi. Gögnin eru ekki háð trúnaðarkvöð. 
 
6D; 2001; ES; 6512; NBR; UNIT; 16111; CA01; ;; 130; ;; ; 
 
5. dæmi: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Röð Ár Hag-
skýrslu
svæði 

Atvinnu-
starfsemi 

Mæli-
kvarði 

Eining Breyta Stærðar-
flokkur/
Aðsetur 
móður-
fyrir-
tækis/ 

Flokkur 

Sundur- 
liðun  
eftir  
vöru 

Réttar-
staða/ 
Land-

fræðileg 
sundur-
liðun 

Gagna-
gildi 

Gæða-
merki 

Trúnaðar
-merki 

Ráðandi 
staða 

6E  2001 FI 6512 NBR UNIT 11116 SC05   6    

 
Finnland gefur upp í röð 6E (Árlegar fyrirtækjahagskýrslur, sundurliðaðar eftir stærðarflokkum) vegna 
viðmiðunarársins 2001 í grein 65.12 í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endurskoðun: 6 fyrirtæki 
með niðurstöðutölu efnahagsreiknings í stærðarflokknum undir 100 milljónum evra. Gögnin eru ekki háð 
trúnaðarkvöð. 
 
6E; 2001; FI; 6512; NBR; UNIT; 11116; SC05; ;; 6; ;; ; 
 
6. dæmi: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Röð Ár Hag-
skýrslu
svæði 

Atvinnu-
starfsemi 

Mæli-
kvarði 

Eining Breyta Stærðar-
flokkur/
Aðsetur 
móður-
fyrir-
tækis/ 

Flokkur 

Sundur- 
liðun  
eftir  
vöru 

Réttar-
staða/ 
Land-

fræðileg 
sundur-

liðun 

Gagna-
gildi 

Gæða-
merki 

Trúnaðar-
merki 

Ráðandi 
staða 

6F  2001 UK 6512 NC MIO 44130  651211  1489   
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Breska komungsríkið gefur upp í röð 6F (Árlegar fyrirtækjahagskýrslur, sundurliðaðar eftir vöru) vegna 
viðmiðunarársins 2001 í grein 65.12 í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endurskoðun: 
þóknunartekjur sem nema 1489 milljónum punda í vöruflokknum „Innlánaþjónusta milli atvinnugreina“. 
Gögnin eru ekki háð trúnaðarkvöð. 
 
6F; 2001; UK; 6512; NC; MIO; 44130; ; 651211; ;1489; ;; ; 
 
7. dæmi: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Röð Ár Hag-
skýrslu
svæði 

Atvinnu-
starfsemi 

Mæli-
kvarði 

Eining Breyta Stærðar-
flokkur/
Aðsetur 
móður-
fyrir-
tækis/ 

Flokkur 

Sundur- 
liðun  
eftir  
vöru 

Réttar-
staða/ 
Land-

fræðileg 
sundur-
liðun 

Gagna-
gildi 

Gæða-
merki 

Trúnaðar
-merki 

Ráðandi 
staða 

6G 2001 FR 6512 NBR UNIT 11510   ESP 5    

 
 
Frakkland gefur upp í röð 6G (Árlegar fyrirtækjahagskýrslur, sundurliðaðar eftir landsvæðum) vegna 
viðmiðunarársins 2001 í grein 65.12 í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endurskoðun: 5 
dótturfyrirtæki á fjármálasviði á Spáni. Gögnin eru ekki háð trúnaðarkvöð. 
 
6G; 2001; FR; 6512; NBR; UNIT; 11510; ;; ESP; 5; ;; ; 
 
8. dæmi: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Röð Ár Hag-
skýrslu
svæði 

Atvinnu-
starfsemi 

Mæli-
kvarði 

Eining Breyta Stærðar-
flokkur/
Aðsetur 
móður-
fyrir-
tækis/ 

Flokkur 

Sundur- 
liðun  
eftir  
vöru 

Réttar-
staða/ 
Land-

fræðileg 
sundur-
liðun 

Gagna-
gildi 

Gæða-
merki 

Trúnaðar
-merki 

Ráðandi 
staða 

6H 2001 2IT51 6512 NBR UNIT 11210    38    

 
Ítalía gefur upp í röð 6H (Árlegar svæðishagskýrslur) vegna viðmiðunarársins 2001 í grein 65.12 í 
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endurskoðun: 38 starfsstöðvar á svæðinu „Toscana“ (IT51). 
Gögnin eru ekki háð trúnaðarkvöð. 
 
6H; 2001; IT51; 6512; NBR; UNIT; 11210; ;; ; 38; ;; ; 
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III. VIÐAUKI 
 

TÆKNILEGT SNIÐ FYRIR HAGSKÝRSLUR UM LÍFEYRISSJÓÐI 
 
 
1. Framsetning gagna 

 

Gögnin eru send sem safn gagnafærslna sem að miklu leyti er lýsing á könnunaratriðum gagnanna (landi, ári, 
atvinnustarfsemi o.s.frv.). Gögnin sjálf eru númer sem má tengja kennimerkjum og neðanmálsskýringum, t.d. 
til að lýsa heildarniðurstöðum úr kóðum atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins . Trúnaðargögn skal 
senda með raungildi skráð á gildissvæðið og kennimerki sem sýnir hvers eðlis trúnaðargögnin eru sem bætt er 
við færsluna . 

 

Til að gæta nákvæmni í meðferð gagna er nauðsynlegt að greina á milli eftirfarandi sérstakra tilvika: 

gögn jafngilda núlli (kóði „0“):  raungildi einungis núll (fyrirbærið, sem þau lýsa, er ekki til í landinu), 

gögn vantar (kóði „m“): þetta eru gögn sem liggja ekki fyrir sem stendur en aðildarríkið mun leggja þau fram 
þegar þau eru tiltæk, 

gögn ekki tiltæk:  þetta eru gögn sem ekki er safnað í aðildarríkinu. Í því tilviki er samsvarandi færsla ekki 
send. 

 

Ef upplýsingum er ekki safnað um heilan þátt (breytu, kóða flokkunar hagskýrslusvæða, kóða stærðarflokks 
o.s.frv.) verður ekki um samsvarandi færslur að ræða (nema um sé að ræða þætti sem vantar vegna þess að 
þeir eru liður í endurflokkun á kóðum atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins). Af þessum sökum er 
áríðandi að greina á milli gagna sem í raun liggja ekki fyrir með því að hafa færslu (eina fyrir hvert atriði sem 
vantar) þar sem gildi gagnanna er merkt sem „m“ og gagna sem í raun eru jafnt og núll með því að hafa 
samsvarandi færslur þar sem gagnagildið er gefið upp sem 0. 
 
 

2. Skipan gagnasafns 
 
Í gagnasafninu skulu vera eftirfarandi svæði 
 

 Svæði Tegund Hámarks-
lengd Gildi 

1 Röð A 2 7A, 7B, 7C, 7D og 7E - Alstafakóði raðarinnar (sjá 
skrá hér á eftir) 

2 Ár A 4 Ártal með fjórum tölustöfum, t.d. 2002 

3 Hagskýrslusvæði A 6 Svarar til landskóðans að því er varðar gagnaraðir 
fyrir allt landið eða svæðiskóða flokkunar 
hagskýrslusvæða 1999 (’99-kóði) að því er varðar 
svæðisbundnar raðir: Flokkun hagskýrslusvæða 
(‘99-kóði) er nýja flokkunarkerfið sem tekið var í 
notkun í desember 1999 

4 Atvinnustarfsemi A 4 Kóði atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins, 
1. endurskoðun 

5 Mælikvarði A 3 Breyta — tegund mælingar 

6 Eining A 4 Eining 

7 Breyta A 5 Breytukóði. Í kóðunum, sem mælt er fyrir um í 7. 
viðauka við reglugerð um hagskýrslur um skipulag 
fyrirtækja, eru 5 stafir (sjá skrá hér á eftir) 

 



Nr. 58/146  23.11.2006EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 Svæði Tegund Hámarks-
lengd Gildi 

8 Stærðarflokkur A 4 Kóði fyrir stærðarflokkinn (sjá skrá hér á eftir) 

9 Sundurliðun eftir 
gjaldmiðlum 

A 6 Svarar til gjaldmiðla (sjá skrá hér á eftir) 

10 Landfræðileg sundurliðun   Kóði fyrir landfræðilega sundurliðun 
samstarfslanda (sjá skrá hér á eftir) 

11 Gagnagildi A 12 Tölugildi gagna (frádráttarmerki er fyrir framan 
neikvæð gildi), gefið upp sem heil tala án 
aukastafa. Setja skal „M“ ef gögn eru ekki send 
vegna þess að þau vantar 

12 Gæðamerki A 1 R: endurskoðuð gögn M: uppfærð gögn, P:
bráðabirgðagögn 

13 Trúnaðarmerki A 1 A, B, C, D: sýnir að gögnin séu trúnaðarmál og 
ástæðu trúnaðarkvaðarinnar (sjá skrá hér á eftir).
Eyða gefur til kynna að gögnin séu ekki 
trúnaðargögn 

14 Ráðandi staða N 3 Tölugildi minna en eða jafnt og 100. Það gefur 
til kynna ráðandi hundraðshluta eins eða tveggja 
fyrirtækja sem eru ríkjandi í gögnunum og setja 
á þau trúnaðarkvöð. Gildið er námundað að 
næstu heilu tölu:  t.d. 90.3 verður 90, 94.50 
verður 95. 

 Svæðið er aðeins notað þegar trúnaðarmerkið B 
eða C er á svæðinu á undan 

15 Neðanmálsgrein A 250 Athugasemdir um gögnin 

NB: A = Alstafatákn, N = Tölustafur 
 

 

3. Lýsing á svæðinu 

 

3.1. Röð 

Tegund raða Kóði 

Árlegar fyrirtækjahagskýrslur 7A 

Árlegar fyrirtækjahagskýrslur, sundurliðaðar eftir stærðarflokkum 7B 

Árlegar fyrirtækjahagskýrslur, sundurliðaðar eftir gjaldmiðlum 7C 

Árlegar fyrirtækjahagskýrslur, landfræðileg sundurliðun 7D 

Árlegar fyrirtækjahagskýrslur um lífeyrissjóði sem ekki eru sjálfstæðir 7E 
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3.2. Ár 

3.3. Hagskýrslusvæði 

Þessi kóði svarar til landsins að því er varðar gagnaraðir fyrir allt landið eða kóða svæðis að því er varðar 
svæðisbundnar raðir (röð 6H). Hann byggist á flokkun hagskýrslusvæða (‘99-kóði). Fyrir svæði bætast tveir 
stafir við þá tvo stafi sem tilgreina landið (sjá flokkun hagskýrslusvæða ‘99). 

Land Kóði 

Belgía BE 

Danmörk DK 

Þýskaland DE 

Grikkland GR 

Spánn ES 

Frakkland FR 

Írland IE 

Ítalía IT 

Lúxemborg LU 

Holland NL 

Austurríki AT 

Portúgal PT 

Finnland FI 

Svíþjóð SE 

Breska konungsríkið UK 

Ísland IS 

Liechtenstein LI 

Noregur NO 

Sviss CH 

 

3.4. Atvinnustarfsemi 

Atvinnustarfsemi — Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk.) Code 

Starfsemi lífeyrissjóða 6602 6602 

Lífeyrissjóðir sem eru ekki sjálfstæðir:  Bálkur C–K, í heild CK 

Lífeyrissjóðir sem eru ekki sjálfstæðir:  Bálkur C: Námuvinnsla og grjótnám C 

Lífeyrissjóðir sem eru ekki sjálfstæðir:  Bálkur D: Framleiðsla D 

Lífeyrissjóðir sem eru ekki sjálfstæðir:  Bálkur E: Rafmagns-, gas- og vatnsveitur E 

Lífeyrissjóðir sem eru ekki sjálfstæðir:  Bálkur F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð  F 

Lífeyrissjóðir sem eru ekki sjálfstæðir:  Bálkur G: Heildverslun og smásöluverslun; viðgerðir 
á vélknúnum ökutækjum, bifhjólum og vörum til einka- og heimilisnota 

G 
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Atvinnustarfsemi — Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk.) Kóði 

Lífeyrissjóðir sem eru ekki sjálfstæðir:  Bálkur H: Hótel- og veitingahúsarekstur H 

Lífeyrissjóðir sem eru ekki sjálfstæðir:  Bálkur I: Flutningar, vörugeymsla og 
samskiptatækni 

I 

Lífeyrissjóðir sem eru ekki sjálfstæðir:  Bálkur J: Fjármálaþjónusta J 

Lífeyrissjóðir sem eru ekki sjálfstæðir:  Bálkur K: Fasteigna-, lána- og viðskiptastarfsemi K 

 
3.5. Mælikvarði 

 

Mælikvarði Kóði 

Innlendur gjaldmiðill NC 

Evrur EUR 

Fjöldi NBR 

 
3.6. Eining 
 

Eining Kóði 

Eining UNIT 

Þúsund 1 000 

Milljónir MIO 

Milljarðar BIO 

 
3.7. Breyta 
 

Heiti breytu Kóði 

Fjöldi fyrirtækja 11 11 0 

Fjöldi fyrirtækja, sundurliðaður eftir stærð fjármunamyndunar 11 11 8 

Fjöldi fyrirtækja, sundurliðaður eftir stærðarflokkum félagsaðila 11 11 9 

Fjöldi fyrirtækja með lífeyrissjóði sem ekki eru sjálfstæðir 11 15 0 

Fjöldi lífeyriskerfa 11 61 0 

Bókhaldsgögn: rekstrarreikningur (tekjur og útgjöld)  

Velta 12 11 0 

Lífeyrisiðgjöld frá félagsaðilum 48 00 1 

Lífeyrisgjöld frá vinnuveitendum 48 00 2 

Flutt réttindi í sjóðinn 48 00 3 

Önnur lífeyrisiðgjöld 48 00 4 
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Heiti breytu Kóði 
Lífeyrisiðgjöld til kerfa með fyrirfram skilgreind réttindi 48 00 5 

Lífeyrisiðgjöld til kerfa þar sem lífeyrisréttindi ákvarðast af framlögum í sjóðinn 48 00 6 

Lífeyrisiðgjöld til blandaðra kerfa 48 00 7 

Fjármunamyndunartekjur (PF) 48 01 0 

Söluhagnaður og -tap 48 01 1 

Óinnheimtar vátryggingakröfur 48 02 1 

Aðrar tekjur (PF) 48 02 2 

Framleiðsluverðmæti  12 12 0 

Vinnsluvirði á grunnverði 12 14 0 

Vinnsluvirði á þáttaverði 12 15 0 

Heildarútgjöld vegna lífeyris 48 03 0 

Reglubundnar lífeyrisgreiðslur 48 03 1 
Eingreiðslur lífeyris 
 

48 03 2 

Flutt réttindi úr sjóðnum 48 03 3 

Hrein breyting á vátryggingaskuld (varasjóðir) 48 04 0 

Ógreidd tryggingaiðgjöld 48 05 0 

Heildarrekstrarkostnaður 48 06 0 

Heildarkaup á vörum og þjónustu 13 11 0 

Starfsmannakostnaður  13 31 0 

Verg fjármunamyndun í efnislegum fjármunum 15 11 0 

Allir skattar 48 07 0 

Velta lífeyrissjóða sem ekki eru sjálfstæðir 48 08 0 

Upplýsingar í efnahagsreikningi: eignir  

Lóðir og húseignir (PF) 48 11 0 

Fjárfestingar í eignatengdum fyrirtækjum og samstarfsfyrirtækjum  48 12 0 

Hlutabréf og önnur verðbréf með breytilegri ávöxtun 48 13 0 

Hlutabréf sem viðskipti eru stunduð með á skipulegum markaði 48 13 1 

Hlutabréf sem viðskipti hafa verið stunduð með á skipulegum markaði sem er sérhæfður fyrir lítil og 
meðalstór fyrirtæki 

 
48 13 2 

Hlutabréf sem ekki eru stunduð opinber viðskipti með 48 13 3 

Önnur verðbréf með breytilegri ávöxtun 48 13 4 

Hlutdeildarskírteini í verðbréfasjóðum 48 14 0 

Skuldabréf og önnur verðbréf með fastri ávöxtun 48 15 0 

Skuldabréf og önnur verðbréf með fastri ávöxtun sem opinber stofnun gefur út 48 15 1 

Önnur skuldabréf og önnur verðbréf með fastri ávöxtun 48 15 2 

Hlutdeild í fjárfestingasjóðum (PF) 48 16 0 
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Heiti breytu Kóði 

Veðlán og önnur lán sem ekki eru tilgreind annars staðar 48 17 0 

Önnur fjármunamyndun 48 18 0 

Heildarfjármunamyndun lífeyrissjóða 48 10 0 

Heildarfjármunamyndun í „fjármögnunarfyrirtækinu“ 48 10 1 

Heildarfjármunamyndun á markaðsverði 48 10 4 

Aðrar eignir 48 20 0 

Upplýsingar í efnahagsreikningi: skuldir  

Eigið fé og varasjóðir 48 30 0 

Hrein vátryggingaskuld (PF) 48 40 0 

Aðrar skuldir 48 50 0 

Gögn um alþjóðavæðingu   

Landfræðileg sundurliðun á veltu 48 61 0 

Hlutabréf og önnur verðbréf með breytilegri ávöxtun, sundurliðuð eftir staðsetningu 48 62 0 

Heildarfjármunamyndun, sundurliðuð eftir staðsetningu 48 63 0 

Heildarfjármunamyndun, sundurliðuð í evruhluta og hluta sem ekki er í evrum  48 64 0 

Gögn um starfsmannahald   

Fjöldi starfsmanna  16 11 0 

Aðrar upplýsingar   

Fjöldi félagsaðila 48 70 0 

Fjöldi félagsaðila að kerfum með fyrirfram skilgreind réttindi 48 70 1 

Fjöldi félagsaðila að kerfum þar sem lífeyrisréttindi ákvarðast af framlögum í sjóðinn 48 70 2 

Fjöldi félagsaðila að blönduðum kerfum 48 70 3 

Fjöldi virkra félagsaðila 48 70 4 

Fjöldi félagsaðila sem eiga geymd réttindi 48 70 5 

Fjöldi starfsmanna á eftirlaunum 48 70 6 

3.8. Stærðarflokkar 

 

Stærðarflokkur fjármunamyndunar: Kóði 

> 5000 milljónir evra SC11 

2501 -5000 milljónir evra SC12 

501 -2500 milljónir evra SC13 

50 -500 milljónir evra SC14 

< 50 milljónir evra SC15 
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Stærðarflokkur félagsaðila (Eining) Kóði 

> 100 000 félagsaðilar SC21 

10 001 – 100 000 félagsaðilar SC22 

1001 -10 000 félagsaðilar SC23 

101 -1000 félagsaðilar SC24 

50 -100 félagsaðilar SC25 

< 50 félagsaðilar SC26 
 

3.9. Sundurliðun eftir gjaldmiðlum 
 

Sundurliðun eftir gjaldmiðlum Kóði 

Evrur EURO 

Aðrir gjaldmiðlar OTH 

 
3.10. Landfræðileg sundurliðun 
 

Landahópar Kóði 

Heimaland HOME 

Önnur lönd í Evrópusambandinu OEU 

Önnur lönd á Evrópska efnahagssvæðinu, OEEA 

Bandaríkin og Kanada US_CA 

Japan JPN 

Aðrir heimshlutar THCO 

 

3.11. Gagnagildi 

Peningamálagögn eru tilgreind í milljónum innlendra gjaldmiðilseininga eða í evrum (fyrir lönd sem eiga 
aðild að evrusvæðinu) 

Til að gæta nákvæmni í meðferð gagna er nauðsynlegt að greina á milli eftirfarandi tilvika: 

gögn jafngilda núlli (kóði „0“):  raungildi einungis núll (fyrirbærið, sem þau lýsa, er ekki til í landinu), 

gögn vantar (kóði „m“): þetta eru gögn sem liggja ekki fyrir sem stendur en sem aðildarríkið mun leggja fram 
þegar þau eru tiltæk, 

gögn ekki tiltæk: Þetta eru gögn sem ekki er safnað í aðildarríkinu. Í því tilviki er samsvarandi færsla ekki 
send. 

Ef upplýsingum er ekki safnað um heilan þátt (breytu, kóða flokkunar hagskýrslusvæða, o.s.frv.) verður ekki 
um samsvarandi gagnafærslur að ræða nema um sé að ræða þætti sem vantar vegna þess að þeir eru liður í 
endurflokkun á kóðum atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins. Af þessum sökum er áríðandi að greina á 
milli gagna sem í raun liggja ekki fyrir, með því að hafa færslu (eina fyrir hvert atriði sem vantar) þar sem 
gildi gagnanna er merkt sem „m“. 
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3.12. Gæðamerki 

Gagnategund Kennimerki 

Endurskoðuð gögn R 

Uppfærð gögn M 

Bráðabirgðagögn P 

 

Endurskoðuð gögn eru gögn sem eru send í annað (eða fleiri) skipti og eru leiðréttingar á gögnum sem hafa 
verið send áður . 

Uppfærð gögn eru gögn sem voru ekki tiltæk fyrr og kóðinn á svæðinu gaf til kynna að vantaði (sjá lið 3.11) 
en urðu síðan tiltæk. 

Nota ber kennimerkið fyrir „Bráðabirgðagögn“ til marks um að líklega verði gögnin, sem lögð eru fram, 
leiðrétt. 

3.13. Trúnaðarmerki 

Farið er fram á það við aðildarríkin að þau merki trúnaðargögn greinilega með því að nota kennimerkin sem 
eru tilgreind hér á eftir: 

Lönd, sem ekki geta afhent trúnaðargögn, eru beðin um að tilgreina gildið „x“ (sjá lið 3.11 hér að ofan) og 
gefa til kynna með viðeigandi kennimerki að gögnin séu ekki lögð fram vegna þess að þau eru trúnaðargögn. 

Ástæða trúnaðarkvaðar Kennimerki 

Of fá fyrirtæki A 

Eitt fyrirtæki er ríkjandi í gögnunum B 

Tvö fyrirtæki eru ríkjandi í gögnunum C 

Trúnaðargögn sem háð eru annars stigs trúnaðarkvöð D 

 

3.14. Ráðandi staða 

Tölugildi minna en eða jafnt og 100. Það gefur til kynna ráðandi hundraðshluta eins eða tveggja fyrirtækja 
sem eru ríkjandi í gögnunum og setja á þau trúnaðarkvöð. Gildið er námundað að næstu heilu tölu:  t.d. 90.3 
verður 90, 94.50 verður 95. Þetta svæði er autt ef ekki er um að ræða trúnaðargögn. Svæðið er aðeins notað 
þegar trúnaðarmerkið B eða C er á svæðinu á undan. 

3.15. Neðanmálsgrein 

Athugasemd um gögnin, ekki lengri en 250 stafir. 

4. Gögn á rafrænu formi 

Gögnin og lýsigögnin, sem afhent eru í samræmi við þessa reglugerð, skulu send Hagstofu 
Evrópubandalaganna frá lögbærum innlendum yfirvöldum, á rafrænu formi. Afhendingin skal vera í samræmi 
við viðeigandi staðal um gagnaskipti sem hagskýrsluáætlunarnefndin hefur samþykkt. Hagstofa 
Evrópubandalaganna mun koma á framfæri ítarlegum gögnum varðandi samþykktan staðal/samþykkta staðla 
og veita leiðbeiningar um hvernig skuli koma þessum staðli/stöðlum í framkvæmd í samræmi við kröfur 
þessarar reglugerðar. 
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5. Bráðabirgðafyrirkomulag 

Til bráðabirgða má senda gögnin sem einfalda skrá á ASCII sniði þar sem hvert gagnasafn er ein færsla og 
semikomma „;“ er svæðaskiltáknið en vendistafurinn (táknið "0D" í ASCII-sextándakerfinu) og/eða 
línuskiptastafurinn (táknið "0A" í ASCII–sextándakerfinu) er færsluskiltáknið. 

6. Dæmi um færslur 

 

1. dæmi: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Röð Ár Hag-
skýrslu
svæði 

Atvinnu-
starfsemi 

Mæli-
kvarði

Eining Breyta Stærðar-
flokkar 

Sundur-
liðun 
eftir 

gjald-
miðlum

Land-
fræði-

leg 
sundur-

liðun 

Gagna-
gildi 

Gæða-
merki 

Trún-
aðar-
merki 

Ráð-
andi 
staða 

Neðan-
máls-
grein 

7A 2002 BE 6602 NBR UNIT 11110    120     
 

Belgía gefur upp í röð 7A (Árlegar fyrirtækjahagskýrslur) vegna viðmiðunarársins 2002, í 
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins í grein 66.02, 1. endurskoðun: 120 fyrirtæki með lífeyrissjóði sem 
eru sjálfstæðir. Gögnin eru ekki háð trúnaðarkvöð. 
7A; 2002; BE; 6602; NBR; UNIT; 11110; ; ; ; 120; ; ; ; 

 

2. dæmi: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Röð Ár Hag-
skýrslu
svæði 

Atvinnu-
starfsemi 

Mæli-
kvarði

Eining Breyta Stærðar-
flokkar 

Sundur-
liðun 
eftir 

gjald-
miðlum

Land-
fræði-

leg 
sundur-

liðun 

Gagna-
gildi 

Gæða-
merki 

Trún-
aðar-
merki 

Ráð-
andi 
staða 

Neðan-
máls-
grein 

7B 2002 DK 6602 NBR UNIT 11118 SC14   38     
 

Danmörk gefur upp í röð 7B (Árlegar fyrirtækjahagskýrslur, sundurliðaðar eftir stærðarflokkum) vegna 
viðmiðunarársins 2002 í grein 66.02, í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endurskoðun: 38 óháða 
lífeyrissjóði með fjármunamyndun á bilinu 50-500 milljónir evra. Gögnin eru ekki háð trúnaðarkvöð. 
7B; 2002; DK; 6602; NBR; UNIT; 11118; SC14; ; ; 38; ; ; ; 

 

3. dæmi: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Röð Ár Hag-
skýrslu
svæði 

Atvinnu-
starfsemi 

Mæli-
kvarði

Eining Breyta Stærðar-
flokkar 

Sundur-
liðun 
eftir 

gjald-
miðlum

Land-
fræði-

leg 
sundur-

liðun 

Gagna-
gildi 

Gæða-
merki 

Trún-
aðar-
merki 

Ráð-
andi 
staða 

Neðan-
máls-
grein 

7C 2002 PT 6602 EUR MIO 48640  USD  1008     
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Portúgal gefur upp í röð 7C (Árlegar fyrirtækjahagskýrslur, sundurliðaðar eftir gjaldmiðlum) vegna 
viðmiðunarársins 2002 í grein 66.02 í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endurskoðun: 
fjármunamyndun, sem nemur 1008 milljónum evra, sem eru gefnar upp í Bandaríkjadölum (USD). Gögnin 
eru ekki háð trúnaðarkvöð. 
7C; 2002; PT; 6602; EUR; MIO; 48640; ; USD; ; 1008; ; ; ; 

 
4. dæmi: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Röð Ár Hag-
skýrslu
svæði 

Atvinnu-
starfsemi 

Mæli-
kvarði

Eining Breyta Stærðar-
flokkar 

Sundur-
liðun 
eftir 

gjald-
miðlum

Land-
fræði-

leg 
sundurl

iðun 

Gagna-
gildi 

Gæða-
merki 

Trún-
aðar-
merki 

Ráð-
andi 
staða 

Neðan-
máls-
grein 

7D 2002 FI 6602 EUR MIO 48610   OEU 12548     

 

Finnland gefur upp í röð 7D (Árlegar fyrirtækjahagskýrslur, sundurliðaðar eftir landsvæðum) vegna 
viðmiðunarársins 2002 í grein 66.02 í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endurskoðun: veltu sem 
nemur 12 548 milljónum evra og er gefin upp í öðrum löndum Evrópusambandsins. Gögnin eru ekki háð 
trúnaðarkvöð. 
7D; 2002; FI; 6602; EUR; MIO; 48610; ; ; OEU; 12548; ; ; ; 

5. dæmi: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Röð Ár Hag-
skýrslu
svæði 

Atvinnu-
starfsemi 

Mæli-
kvarði

Eining Breyta Stærðar-
flokkar 

Sundur-
liðun 
eftir 

gjald-
miðlum

Land-
fræði-

leg 
sundur-

liðun 

Gagna-
gildi 

Gæða-
merki 
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7B 2002 ES 6602 NBR UNIT 11119 SC21   M     

 

Spánn gefur upp í röð 7B (Árlegar fyrirtækjahagskýrslur, sundurliðaðar eftir stærðarflokkum) vegna 
viðmiðunarársins 2002 í grein 66.02 í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endurskoðun: gögn 
vantar um fjölda fyrirtækja í stærðarflokknum með > 100 000 félagsaðila. Gögnin eru ekki háð trúnaðarkvöð. 
7B; 2002; ES; 6602; NBR; UNIT; 11119; SC21; ; ; M; ; ; ; 

6. dæmi: 
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7E 2002 BE H NBR UNIT 11150    35     

 

Belgía gefur upp í röð 7E (Árlegar fyrirtækjahagskýrslur um lífeyrissjóði sem ekki eru sjálfstæðir) vegna 
viðmiðunarársins 2002 í bálki H (Lífeyrissjóðir sem ekki eru sjálfstæðir: Bálkur H: Hótel- og 
veitingahúsarekstur), í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endurskoðun: 35 fyrirtæki með 
lífeyrissjóði sem ekki eru sjálfstæðir. Gögnin eru ekki háð trúnaðarkvöð. 
7A; 2002; BE; H; NBR; UNIT; 11150; ; ; ; 35; ; ; ; 

 
 


