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                   REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 138/2004                2007/EES/26/44 

frá 5. desember 2003 

um hagreikninga landbúnaðarins í Bandalaginu (*) 

 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
1. mgr. 285. gr., 

 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. 
gr. sáttmálans (1) 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Eftirlit með sameiginlegri landbúnaðarstefnu og mat á 
henni krefst samanburðarhæfra, uppfærðra og 
áreiðanlegra upplýsinga um efnahagsstöðu land-
búnaðarins, nánar tiltekið um breytingar á tekjum í 
landbúnaði. 

 

2) Hagreikningar landbúnaðarins eru grundvallar-
verkfæri til greiningar á efnahagsstöðu land-
búnaðarins í hverju landi, að því tilskildu að þeir séu 
teknir saman samkvæmt sömu meginreglum. 
Hagreikningar landbúnaðarins gegna einnig 
veigamiklu hlutverki við gerð þjóðhagsreikninga. 

 

3) Hagreikningar fyrir landbúnaðinn eru teknir saman í 
samræmi við grunnhugtök og reglur reglugerðar 
ráðsins (EB) nr. 2223/96 frá 25. júní 1996 um 
evrópskt þjóðhags- og svæðisreikningakerfi í 
Bandalaginu (2). 

 

4) Með reglugerð ráðsins (EB) nr. 322/97 frá 17. febrúar 
1997 um hagskýrslur Bandalagsins (3) er myndaður 
viðmiðunarrammi fyrir þessa reglugerð. 

 

5) Þar eð aðildarríkin geta ekki með fullnægjandi hætti 
náð því markmiði sem fyrirhuguð aðgerð felur í sér, 
þ.e. að setja almenna hagskýrslustaðla sem gera kleift 
að taka saman samræmd gögn, og auðveldara er að ná

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB 33, 5.2.2004, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 136/2004, 24. 
september 2004 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins nr. 12, 10.3.2005, bls. 55. 

(1)  Álit Evrópuþingsins frá 3. september 2003 (hefur enn ekki verið birt í 
Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 17. nóvember 2003. 

(2)  Stjtíð. EB L 310, 30.11.1996, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt 
með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1267/2003 (Stjtíð. 
ESB L 180, 18.7.2003, bls. 1). 

(3)  Stjtíð. EB L 52, 22.2.1997, bls. 1. 

markmiðinu á vettvangi Bandalagsins vegna þess hve 
aðgerðin er umfangsmikil getur Bandalagið samþykkt 
ráðstafanir í samræmi við dreifræðisregluna, eins og 
segir í 5. gr. sáttmálans. Í samræmi við meðal-
hófsregluna, eins og kveðið er á um í þeirri grein, er 
ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari 
reglugerð til að ná því markmiði. 

 

6) Ráðstafanirnar, sem eru nauðsynlegar vegna fram-
kvæmdar þessarar reglugerðar, ber að samþykkja í 
samræmi við ákvörðun ráðsins 1999/468/EB frá 
28. júní 1999 um reglur um meðferð framkvæmda-
valds sem framkvæmdastjórninni er falið (4). 

 

7) Fastanefndinni um landbúnaðarskýrslur og 
hagskýrsluáætlunarnefndinni hefur verið tilkynnt 
þetta. 

 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

 

1. gr. 

 

Inntak 

 

1. Í þessari reglugerð eru ákvæði um uppsetningu 
hagreikninga fyrir landbúnað í Bandalaginu (hér á eftir 
nefndir „hagreikningar landbúnaðarins“) þar sem mælt er 
fyrir um: 

 

a) aðferðafræði í hagreikningum landbúnaðarins 
(sameiginlegir staðlar, skilgreiningar, flokkanir og 
reikningsskilareglur), sem nota skal við gerð reikninga á 
samanburðarhæfum grunni í þágu Bandalagsins og 
vegna sendinga á gögnum í samræmi við 3. gr.,  

b) frest vegna sendingar á hagreikningum landbúnaðarins 
sem eru teknir eru saman í samræmi við aðferðafræði 
hagreikninga landbúnaðarins. 

________________  

(4)   Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
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2. Þessi reglugerð skyldar ekki aðildarríki til að nota 
aðferðafræði hagreikninga landbúnaðarins við samantekt á 
hagreikningum fyrir landbúnað til eigin nota. 
 

2. gr. 
 

Aðferðafræði 
 
1. Aðferðafræði hagreikninga landbúnaðarins, sem um 
getur í a-lið 1. mgr. 1. gr., er sett fram í I. viðauka.  
 
2. Uppfæra skal aðferðafræði hagreikninga landbúnaðarins 
í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 4. gr. 
 

3. gr. 
 

Sending til framkvæmdastjórnarinnar 
 
1. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni 
(Hagstofu Evrópubandalaganna) gögnin í II. viðauka innan 
þess frests sem tilgreindur er fyrir hverja töflu. 
 
2. Fyrsta gagnasending skal fara fram í nóvember 2003. 

3. Uppfæra skal skrá yfir breytur og fresti vegna 
gagnasendingar, sem er sett fram í II. viðauka, í samræmi 
við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 4. gr. 

4. gr. 

Nefndarmeðferð 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar 
fastanefndarinnar um landbúnaðarskýrslur. 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 
4. og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón af 
ákvæðum 8. gr. hennar. 

Tímabilið, sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 4. gr. 
ákvörðunar 1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

3. Nefndin setur sér starfsreglur. 

5. gr. 

Lokaákvæði 

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 5. desember 2003. 
 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX P. LUNARDI 

forseti. forseti. 
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FORMÁLSORÐ 
 

Endurskoðun evrópska þjóðhags- og svæðisreikningakerfisins (ESA 1995) árið 1995 (1) og þörfin á aðlögun að þróun 
í rekstri og uppbyggingu landbúnaðarins hafa leitt til þess að nýjar grunnaðferðir hafa verið teknar upp fyrir 
hagreikninga landbúnaðarins. Breytingarnar, sem gerðar voru á grunnaðferðum í hagreikningum landbúnaðarins, 
þurftu að uppfylla tvenns konar kröfur, sem oft stönguðust á: annars vegar þurftu aðferðirnar að vera i samræmi við 
ESA til að samhæfing væri innan hagreikninga landbúnaðarins, bæði milli aðildarríkjanna og við aðalbálk 
þjóðhagsreikninganna, og hins vegar varð löggjafinn að tryggja að breytingarnar, sem gera átti, væru 
framkvæmanlegar. Við gerð þessarar handbókar var hugað að þessum atriðum. Í henni er því, auk hugtakanna, 
meginreglnanna og grunnreglnanna fyrir samantekt á hagreikningum landbúnaðarins, einnig tekið tillit til aðlögunar 
að sérstökum aðstæðum innan landbúnaðarins. 
 

I. ALMENN ATRIÐI VARÐANDI REIKNINGANA 

 

A. INNGANGUR 

 

1.01. Markmiðið með samþættum hagreikningum er að gefa kerfisbundið, samanburðarhæft og eins heildstætt 
yfirlit og unnt er yfir atvinnugreinar sem lagt verður til grundvallar fyrir greiningu, spár og 
stjórnmálalegar ráðstafanir. Því þarf að flokka fjölmörg og margbreytileg viðskipti og einingar, sem 
kerfið tekur til, í samræmi við almennar viðmiðanir og setja fram skýrt og greinilega í samfellt reikninga- 
og töflukerfi. 

 

1.02. Evrópska þjóðhags- og svæðisreikningakerfið, sem á rætur að rekja til endurskoðaðs kerfis Sameinuðu 
þjóðanna yfir þjóðhagsreikninga (SNA 93) (2), var stofnað til að sinna sérstökum þörfum 
Evrópusambandsins. Í því er mælt fyrir um hugtök, skilgreiningar, reikningsskilareglur og samræmda 
flokkun sem aðildarríki ESB skulu nota.  

 

1.03. Hagkerfi lands er starfsemi fjölmargra eininga sem heildar og þær hafa með höndum ýmiss konar 
viðskipti sem taka til framleiðslu, fjármögnunar, vátrygginga, dreifingar og neyslu. Einingar og hópar 
eininga, sem falla undir þjóðhagsreikningakerfi, verður að skilgreina út frá þeim haglíkönunum sem verið 
er að rannsaka. ESA-‘95 einkennist af notkun þrenns konar eininga og tvenns konar ólíkra aðferða við að 
skipta niður hagkerfi þjóða. 

 

1.04. Þegar greina á streymi sem felur í sér tekjur, eigið fé, fjármálaviðskipti og eignir skiptir höfuðmáli að 
velja einingar sem lýsa víxlverkun milli rekstraraðila (eininga hagkerfisins). Þegar greina á 
framleiðsluferli er áríðandi að velja einingar sem sýna tæknileg og hagræn tengsl (þ.e. staðbundnar 
rekstrareiningar og einsleitar framleiðslueiningar). 

 

1.05. Það má því skipta hagkerfinu á tvo mismunandi vegu: 

 

i) í haggeira eða undirhaggeira sem fela í sér einingaflokka innan hagkerfisins, 

 

ii) í atvinnugreinar sem í eru flokkar staðbundinna eininga (atvinnugrein) eða einsleitra 
framleiðslueininga (einsleit atvinnugrein). 

 

1.06. Aðaltilgangurinn með hagreikningum landbúnaðarins er að greina framleiðsluferlið og þær frumtekjur 
sem myndast í því. Þess vegna eru hagreikningarnir unnir á grundvelli hugtaksins atvinnugrein. 

 

1.07. Hagreikningar landbúnaðarins eru hliðarreikningar þar sem er að finna viðbótarupplýsingar og -hugtök 
sem eru löguð að sérstöku eðli landbúnaðarins. Þótt uppsetning þeirra sé afar lík uppsetningu 
þjóðhagsreikninga er engu síður nauðsynlegt að fastsetja reglur og aðferðir um samantekt þeirra. 

 

1.08. Gera þarf greinarmun á tekjum sem myndast við framleiðslu í landbúnaði og tekjum sveitaheimila þar eð 
í síðarnefndu tekjunum felast, auk tekna af landbúnaðarstarfsemi, aðrar tekjur (tekjur af fasteignum, 
félagslegar greiðslur o.s.frv.) sem sveitaheimilin geta haft. Þar eð þessar tvær tegundir tekna (tekjur sem 

 
 
 
(1) Hagstofa Evrópubandalaganna, evrópska þjóðhagsreikningakerfið (ESA) frá 1995, Lúxemborg 1996. 
(2) Þjóðhagsreikningakerfið, 1993. Sameiginleg útgáfa Sameinuðu þjóðanna, Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, framkvæmdastjórnar 

Evrópubandalagsins, Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) og Alþjóðabankans. 
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myndast við framleiðslu landbúnaðarvara og tekjur sveitaheimila) eru mældar í tvenns konar mismunandi 
tilgangi er nauðsynlegt að nota tvær mismunandi aðferðir við að skipta hagkerfinu niður. Sú fyrri, sem er 
fyrir hagreikninga landbúnaðarins, byggist á framleiðslueiningum sem eru skilgreindar með tilvísun til 
atvinnugreinar. Sú síðari byggist á heimilum (þ.e. einingum hagkerfisins) en aðaltekjustofn þeirra er 
sjálfstæð landbúnaðarstarfsemi (1). 

 

B. GRUNNEININGIN OG LANDBÚNAÐURINN 

 

1. Grunneining 

 

1.09. Í því skyni að greina streymi, sem myndast í framleiðsluferlinu, og notkun vara og þjónustu er 
nauðsynlegt að velja einingar sem draga fram tæknileg og hagræn tengsl ef þau eru fyrir hendi.. Þessi 
krafa felur í sér að sundurliða verður einingar hagkerfisins í smærri og einsleitari einingar með hliðsjón af 
eðli framleiðslunnar. Staðbundin rekstrareining (staðbundin RE) telst vera fyrsta hagnýta aðferðin sem 
uppfyllir þessa kröfu (ESA-’95, 2.105) (2). 

 

1.10. Staðbundin rekstrareining er skilgreind sem sá hluti rekstrareiningar sem samsvarar staðbundinni einingu. 
Rekstrareiningin tekur til allra hluta einingar hagkerfisins sem framleiðanda sem leggur fram sinn hlut til 
starfsemi á atvinnugreinarþrepi (fjórir tölustafir) í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, NACE 1. 
endursk. (viðmiðunarflokkunin fyrir efnahagsstarfsemi, sbr. lið 1.55) og samsvarar einni eða fleiri 
undirdeildum stofnanaeiningarinnar. Upplýsingakerfi eininga hagkerfisins verður að geta veitt 
upplýsingar um eða reiknað út fyrir hverja staðbundna rekstrareiningu a.m.k. framleiðsluvirði, 
aðfanganotkun, laun og launatengd gjöld, rekstrarafgang ásamt starfsmannafjölda og verga 
fjármunamyndun (ESA-’95, liður 2.106). 

 

1.11. Þó að staðbundin rekstrareining kunni að samsvara einingu hagkerfisins eða hluta af einingu hagkerfisins 
sem framleiðandi getur hún aldrei fallið undir tvær aðgreindar einingar hagkerfisins. Þar eð flestar 
einingar hagkerfisins, sem framleiða vörur og þjónustu, taka í reynd þátt í margvíslegri starfsemi 
samtímis (aðalstarfsemi og einni eða fleiri aukastarfsemi) er hægt að sundurliða þær í sama fjölda 
staðbundinna rekstrareininga. Stoðstarfsemi (innkaup, sala, markaðssetning, reikningshald, flutningar, 
birgðavarsla, viðhald o.s.frv., sbr. lið 1.27) getur þó ekki leitt til stofnunar staðbundinnar rekstrareiningar. 

 

1.12. Grundvallarreglan er að skrá skuli jafnmargar staðbundnar rekstrareiningar og aukastarfsemin tekur til en 
fyrir getur komið að vegna tölulegra (reikningshaldslegra) upplýsinga sé ekki unnt að aðgreina 
aukastarfsemi eða hluta einhverrar slíkrar starfsemi á vegum staðbundinna rekstareininga frá 
aðalstarfseminni. Af þeim sökum getur staðbundin rekstrareining annast aukastarfsemi, eina eða fleiri, 
ásamt aðalstarfseminni (ESA-’95, liður 2.107). 

 

1.13. Segja má að starfsemi fari fram þegar tilföng, s.s. tæki, vinna, framleiðslutækni, upplýsingakerfi eða 
vörur, eru sett saman þannig að úr verða sérstakar vörur eða þjónusta. Það sem einkennir starfsemi er 
aðföng (vara og þjónustu), framleiðsluferli og framleiðsluafurðir (ESA-’95, liður 2.103). Aðalstarfsemi 
starfsstöðvar framleiðslueiningar er sú starfsemi sem hefur hæsta vinnsluvirðið af þeirri starfsemi sem fer 
fram innan einingarinnar. Flokkun aðalstarfseminnar ákvarðast með tilliti til NACE, 1. endursk., fyrst í 
hæsta þrepi flokkunarinnar og síðan í nánar sundurliðuðum þrepum (ESA-’95, liður 3.10). 

 
 
(1) Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna, sem hefur tekið tillit til mismunandi þarfa greinenda, hefur mælt með 

notkun þrenns konar grunneininga til að lýsa hagreikningum fyrir matvæli og í landbúnaði, þ.e. einingar hagkerfisins (þ.m.t. 
heimili), stofnanir (sem jafngilda staðbundnum rekstrareiningum sem um getur í ESA) og vörur, eins og mælt er með í 1993 SNA 
(jafngildir starfsstöðvum framleiðslueiningar sem um getur í ESA) (sbr. Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna 
(1996) Hagreikningakerfi fyrir matvæli og í landbúnaði (System of Economic Accounts for Food and Agriculture), Sameinuðu 
þjóðirnar, Róm). 

(2) Bent skal á að einingin sem best hentar til greiningar á framleiðsluferlinu er einsleit framleiðslueining (UHP), þó að í ESA sé 
megináhersla lögð á staðbundnar rekstrareiningar. Þessi eining er notuð til að greina aðföng og afurðir þar sem hún samsvarar 
nákvæmlega starfsemi af tiltekinni gerð. Einingum hagkerfisins er þannig skipt í jafnmargar einsleitar framleiðslueiningar og 
starfsemin er (önnur en stoðstarfsemi). Með því að flokka saman þessar einsleitu framleiðslueiningar er unnt að skipta hagkerfinu 
niður í „hreinar“ (einsleitar) atvinnugreinar.  Að jafnaði er ekki unnt að kanna einsleita framleiðslueiningu beint. Þess vegna er 
ekki unnt að taka reikninga einsleitra atvinnugreina saman á grundvelli flokka einsleitra framleiðslueininga. Í ESA er lýst aðferð 
til að taka þessa reikninga saman. Hún felur í sér að rekja aukavöru og samsvarandi kostnað við hana til viðeigandi einsleitra 
atvinnugreina (ESA, liður 9.53 til 9.61). 
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2. Landbúnaðurinn 

 

1.14. Með því að flokka saman allar staðbundnar rekstrareiningar sem taka þátt í sams konar rekstri er unnt að 
ákvarða atvinnugrein. Það gerir kleift að skipta hagkerfinu eftir atvinnugreinum. Flokkun þessara 
atvinnugreina fer eftir aðalstarfsemi eininganna sem eru flokkaðar saman með þessum hætti. Í því þrepi, 
þar sem sundurliðunin er mest, mynda allar staðbundnar rekstrareiningar, sem eru í sömu grein (fjórir 
tölustafir) NACE, 1. endursk., atvinnugrein og fást því við sömu starfsemi og skilgreind er í NACE, 1. 
endursk. 

 

1.15. Þó að landbúnaðurinn hafi áður verið skilgreindur sem flokkun eininga í einsleitri 
landbúnaðarframleiðslu var staðbundin rekstrareining valin sem grunneining lýsingar í hagreikningum 
landbúnaðarins með það fyrir augum i) að nálgast hagreikninga landbúnaðarins út frá efnahagsstöðu 
landbúnaðarins, þ.e. að taka fullt tillit til tiltekinnar, óaðskiljanlegrar aukastarfsemi, sem ekki fellur undir 
landbúnað, við mat á heildarframleiðslustarfsemi landbúnaðareininga, og ii) að halda að öðru leyti 
samræmi við þjóðhagsreikninga. Með þessu er horfið frá greiningaraðferð, sem byggist á hugtökunum 
einsleit framleiðslueining og einsleit atvinnugrein, til tölfræðilegrar aðferðar sem byggist á hugtökunum 
staðbundin rekstrareining og atvinnugrein. 

 

1.16. Óaðskiljanleg aukastarfsemi, sem ekki fellur undir landbúnað, er starfsemi sem ekki er unnt að kanna 
aðskilið frá landbúnaðarstarfsemi. Dæmi eru vinnsla landbúnaðarafurða á býli, skógrækt, skógarhögg, 
ferðaferðaþjónusta. Framleiðsla í landbúnaðinum er því afrakstur tvenns konar starfsemi: 

 

i) landbúnaðarstarfsemi (aðal- eða aukastarfsemi) sem landbúnaðareiningar sinna, 

 

ii) aðgreinanlegrar aukastarfsemi, sem ekki fellur undir landbúnað, innan landbúnaðareininga. 

 

1.17. Bújörðin, sem er sú eining sem nú er notuð í hagskýrslurannsóknum (manntölum, könnunum á 
framleiðsluskipan á bújörðum) er sú staðbundna rekstrareining sem á best við um 
landbúnaðarstarfsemina (jafnvel þótt taka þurfi tilteknar aðrar einingar, s.s. samvinnufyrirtæki um vín- 
eða ólífuolíuframleiðslu eða einingar sem sinna verktakavinnu o.s.frv., með í henni). Þrátt fyrir það skal 
bent á að vegna þess að hægt er að sinna margs konar landbúnaðarstarfsemi á bújörð eru bújarðir sérstök 
tegund staðbundinnar rekstrareiningar. Hin stranga beiting ESA-reglna á einingar og flokka þeirra ætti í 
reynd að verða til þess að bújörðum sé skipt upp í nokkrar aðgreindar staðbundnar rekstrareiningar í 
tilvikum þar sem nokkrar tegundir atvinnustarfsemi í fjögurra tölustafa atvinnugrein NACE, 1. endursk., 
fara fram á sömu bújörðinni. Val á bújörð sem staðbundin rekstrareining í landbúnaði sem atvinnugrein í 
þjóðhagsreikningum og í hagreikningum landbúnaðarins byggist á hagskýrsluaðferð. 

 

1.18. Þannig verða reikningar fyrir landbúnaðinn í meginatriðum sambærilegir við reikninga bújarða 
(framleiðslureikningur og reikningur yfir ráðstöfun vinnsluvirðis). Til að forðast misskilning skal þó bent 
á að hagreikningar landbúnaðarins eru ekki reikningar fyrirtækja sem stunda landbúnað sem 
aðalstarfsemi. Fyrst má nefna að þeir taka ekki til allrar starfsemi þessara bújarða sem fellur ekki undir 
landbúnaðarstarfsemi (sú starfsemi sem unnt er að skilja frá landbúnaðarstarfsemi er undanskilin). Enn 
fremur er meðtalin í þeim landbúnaðarstarfsemi fyrirtækja sem ekki hafa landbúnað sem aðalstarfsemi. 
Þess vegna breytist það ekki þó að bújörðin hafi verið valin sem grunneining að hagreikningar 
landbúnaðarins eru hagreikningar allrar atvinnugreinarinnar. 

 

1.19. Þar sem atvinnugrein tekur til flokks eininga, sem sinna sams konar eða sambærilegri starfsemi, er 
skilgreiningin á atvinnugreininni landbúnaður í hagreikningum landbúnaðarins komin undir því hvernig 
starfsemi og einingum, sem eru einkennandi fyrir þá atvinnugrein, eru ákvarðaðar. Val á einkennandi 
landbúnaðarstarfsemi og einingum, sem af því leiðir, getur því orðið til þess að nokkur mismunur sé á 
hagreikningum landbúnaðarins, sem miðast við atvinnugreinina landbúnað, og þjóðhagsreikningum (sbr. 
lið 1.93). 

 

1.20. Farið er með landbúnaðinn sem samflokkun allra staðbundinna rekstrareininga sem sinna eftirfarandi 
efnahagsstarfsemi (sbr. lið 1.60 til 1.66 um nákvæma skilgreiningu á atvinnugreininni landbúnaður): 

 

— ræktun nytjaplantna, garðyrkja í atvinnuskyni, garðyrkja (þ.m.t. framleiðsla víns og ólífuolíu úr 
vínberjum og ólífum sem sama einingin ræktar). 

 

— búfjárrækt 
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— ræktun nytjaplantna í tengslum við búfjárrækt, 

 

— verktakavinna í landbúnaði, 

 

— dýraveiðar, viðhald veiðistofna, þ.m.t. tengd þjónustustarfsemi. 

 

1.21. Auk bújarða tekur atvinnugreinin landbúnaður til eininga sem í eru hópar framleiðanda (t.d. 
samvinnufélög) sem framleiða vín og ólífuolíu og sérhæfðar einingar sem  leggja til vélar, efni og vinnu 
til nota í verktakavinnu. 

 

1.22. Farið er með sérhæfðar einingar, sem leggja til vélar, búnað og starfsfólk til að inna af hendi 
verktakavinnu í landbúnaðarframleiðsluþrepinu (atvinnufyrirtæki í verktakavinnu eða ábúendur bújarða 
sem veita verktakaþjónustu), sem hluta atvinnugreinarinnar. Samkvæmt strangari skilningi skulu þessar 
einingar, sem skal telja til landbúnaðar, sinna starfsemi sem a) er hluti af framleiðsluferlinu í 
landbúnaðinum, b) tengist framleiðslu landbúnaðarafurða, c) er venjulega í verkahring bújarðanna og d)
 er í reynd að öllu leyti í höndum sérhæfðra eininga sem leggja til vélar, efni og vinnu. 

 

1.23. Ef sérhæfðar einingar vinna á hinn bóginn ekki að öllu leyti verktakavinnuna (t.d. ef ábúandi leigir vélar 
en notar eigin starfsmenn) verður að skrá þá starfsemi í deild 71 í NACE, 1. endursk.) (leiga á vélum og 
tækjum án stjórnanda); í því tilviki skal færa fjárhæðir, sem greiddar eru fyrirtækjum, sem vinna 
samkvæmt verksamningi við ábúanda, sem „aðrar vörur og þjónusta“ undir „aðfanganotkun“ (sbr. lið 
2.108). 

 

1.24. Þar eð tilgangurinn með hagreikningum landbúnaðarins er að mæla, lýsa og greina myndun tekna af 
hagrænni starfsemi í landbúnaði (sem í aðildarríkjum Evrópusambandsins er nær eingöngu 
atvinnustarfsemi) var ákveðið að undanskilja einingar þar sem landbúnaðarstarfsemi er einvörðungu 
tómstundaiðja. Þrátt fyrir það eru einingar, þar sem stundaður er sjálfsþurftarbúskapur, teknar með í 
hagreikninga landbúnaðarins. Bent skal á að skrá skal landbúnaðarframleiðslu til eigin neyslu á bújörðum 
í hagreikninga landbúnaðarins. 

 

3. Óaðskiljanleg aukastarfsemi sem ekki fellur undir landbúnað 

 

1.25. Þegar staðbundin rekstrareining er notuð sem grunneining í landbúnaðinum verður að færa aukastarfsemi, 
sem ekki fellur undir landbúnað, ef ekki er unnt að greina hana frá aðallandbúnaðarstarfseminni. 

 

1.26. Óaðskiljanleg aukastarfsemi, sem ekki fellur undir landbúnað, í staðbundnum rekstrareiningum er 
skilgreind sem starfsemi sem er nátengd landbúnaðarframleiðslu þegar ekki er unnt að aðgreina 
upplýsingar um framleiðslu, aðfanganotkun, laun og launatengd gjöld, notkun vinnuafls eða verga 
fjármunamyndun frá upplýsingum um aðallandbúnaðarstarfsemina á tímabilinu þegar tölfræðilegra 
upplýsinga er aflað. 

 

1.27. Aðaleinkenni þessarar óaðskiljanlegu aukastarfsemi, sem ekki fellur undir landbúnað, eru eftirfarandi: 

 

— framleiðslan úr starfseminni verður að vera ætluð til sölu eða vöruskipta (á reikningsskilatímabilinu 
eða síðar, eftir að hún er settar í birgðageymslu), til eigin neyslu framleiðanda eða sem greiðsla í 
fríðu (þ.m.t. endurgjald í fríðu til starfsmanna). 

 

— Ekki má vera um að ræða stoðstarfsemi.  Stoðstarfsemi er stuðningsstarfsemi (t.d. sala, 
markaðssetning, birgðavarsla, flutningar á eigin vegum; sjá ESA-’95, liði 3.12 og 3.13 og SNA 93, 
lið 5.9 til 5.16) á vegum fyrirtækisins í því skyni að skapa skilyrði fyrir rekstur aðal- og 
aukastarfseminnar. Yfirleitt kemur framleiðsla stoðstarfsemi fram sem aðföng til ýmiss konar 
framleiðslustarfsemi. 

 

— Samkvæmt venju getur ekki heyrt undir hana starfsemi sem felur í sér verga fjármunamyndun af 
vörum, sem falla ekki undir landbúnað (s.s. byggingar eða vélar), fyrir eigin reikning. Þessi 
framleiðsla til eigin neyslu telst vera aðgreinanleg starfsemi og er færð sem framleiðsla 
aðgreinanlegrar staðbundinnar rekstrareiningar. Eins skal farið með gistiaðstöðu sem starfsmönnum 
stendur til boða sem greiðslu í fríðu (hún er færð sem endurgjald í fríðu á reikninginn yfir ráðstöfun 
vinnsluvirðis). 
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— Starfsemin verður að vera dæmigerð fyrir bújarðir, þ.e. hún verður að skipta verulegu máli í 
efnahagslegu tilliti fyrir umtalsverðan fjölda bújarða. 

 
— „Verktakavinna“ í landbúnaði telst ekki til starfsemi sem fellur ekki undir landbúnaðarstarfsemi þar 

sem hún er dæmigerð starfsemi (þjónusta við landbúnað) fyrir landbúnaðinn. 
 
1.28. Aðeins skal taka með þann hluta sérstakrar aukastarfsemi, sem fellur ekki undir landbúnað, sem er 

óaðskiljanlegur frá aðalstarfseminni. Af þeim sökum er tiltekin starfsemi, sem fellur ekki undir 
landbúnað, innifalin í landbúnaðinum ef ómögulegt er að greina hana frá aðallandbúnaðarstarfsemi 
staðbundinnar rekstrareiningar en er undanskilin ef hægt er að skilja hana frá 
aðallandbúnaðarstarfseminni og verður hún þá að aukastarfsemi sem verður að staðbundinni 
rekstrareiningu sem fellur ekki undir landbúnað. Viðmiðun fyrir val á óaðskiljanlegri aukastarfsemi, sem 
fellur ekki undir landbúnað, er tegund starfseminnar (1) fremur en hvers eðlis viðkomandi vara er. Til 
dæmis skal aðeins taka með landbúnaðartengda ferðaþjónustu, sem býli rekur, ef ekki er unnt að skilja 
hana frá landbúnaðarstarfseminni. Það yrði líklega ekki þannig ef þessi starfsemi ykist að umfangi. Það er 
því breytilegt eftir landsvæðum og tímabilum hvernig vörur, sem ekki falla undir landbúnað, eru færðar í 
atvinnugreininni. 

 
1.29. Unnt er að greina milli tveggja aðalgerða óaðskiljanlegrar aukastarfsemi, sem ekki fellur undir 

landbúnað: 
 

— Starfsemi sem er framhald af landbúnaðarstarfsemi og þar sem notaðar eru landbúnaðarvörur. Þess 
háttar starfsemi er að finna í flestum aðildarríkjum Evrópubandalagsins. Vinnsla landbúnaðarvara er 
dæmigerð starfsemi í þessum flokki: 

 
Vinnsla landbúnaðarafurða: 
 
— mjólk í smjör, rjóma, osta, jógúrt og aðrar mjólkurafurðir, 
 
— ávextir og grænmeti í ávaxtasafa, niðursoðna matvöru, áfenga drykki og aðrar vörur. 
 
— vínber, must og vín í áfengar vörur (t.d. freyðivín, s.s. kampavín, og áfengi, s.s. koníak), 
 
— spuni/fléttun efnis úr jurtaríkinu/textílefnum/ull, 
 
— framleiðsla á kæfu, gæsalifrarkæfu og öðrum unnum kjötvörum, 
 
— framleiðsla á öðrum landbúnaðarafurðum. 
 
Flokkun og pökkun landbúnaðarvara, t.d. eggjum og kartöflum. 
 

— Starfsemi sem felur í sér afnot af bújörðinni og tækjum til framleiðslu landbúnaðarafurða (tæki, 
búnaður, byggingar, vinnuafl). Þessi starfsemi er í grundvallaratriðum sem hér segir: 
 
— landbúnaðartengd ferðaþjónusta — tjaldsvæði, veitingar, hótel, ýmisleg gistiaðstaða o.s.frv., 
 
— verslun á býlum — smásölustarfsemi sem snýr að verslun með aðrar vörur en fást af bújörðinni. 

Bein sala landbúnaðarafurða, óunninna eða unninna, er færð undir framleiðslu viðkomandi 
afurða, 

 
— íþróttir og tómstundaiðkun í sveit — notkun lands undir iðju eins og golf, útreiðar, veiði, o.s.frv., 
 
— þjónusta fyrir þriðju aðila — t.d. leiga og viðgerðir á landbúnaðarvélum, áveituframkvæmdir, 

ráðgjafarþjónusta fyrir landbúnað, birgðageymsla, viðhald bygginga á bújörðum, þjónusta í 
atvinnuskyni í tengslum við landbúnaðarafurðir, flutningur landbúnaðarafurða o.s.frv. Þess háttar 
þjónusta er aðeins færð sem aukastarfsemi ef hún er innt af hendi fyrir þriðja aðila. Þegar 
þjónustan er rekin fyrir eigin reikning telst hún vera stoðstarfsemi sem er ekki færð á reikningana 
(sbr. lið 1.27), 

 
 
(1) Bent er á að sum aukastarfsemi telst þó alltaf aðgreinanleg frá landbúnaðarstarfsemi, t.d. útleiga bygginga eða húsnæðis. 
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— þjónusta við landslagsmótun — grassláttur, gerðisklipping, snjómokstur, skipulagning, plöntun 
og viðhald grænna svæða o.þ.h. 

 
— fiskirækt, 
 
— önnur starfsemi sem felur í sér landnotkun og framleiðslutæki í landbúnaði. 
 

1.30. Skráin yfir aukastarfsemi, sem ekki fellur undir landbúnað (sbr. lið 1.29), er þó tilgreind með dæmum og 
gildir ekki fyrir öll lönd. Á hinn bóginn verða löndin að taka saman eigin skrá yfir óaðskiljanlega 
aukastarfsemi, sem ekki fellur undir landbúnað, eftir einkennum landbúnaðarins í hverju landi fyrir sig. 
Skráin skal tekin saman í samvinnu við þjóðhagsreikningadeildir til að tryggt sé að hagreikningar 
landbúnaðarins séu samanburðarhæfir við landbúnaðarhluta þjóðhagsreikninga og reikningana fyrir 
starfsemi, sem ekki fellur undir landbúnað, eins og þeir eru teknir saman til nota í þjóðhagsreikningum 
(þ.e. til að tryggja að engri starfsemi sé sleppt eða einhver tvítalin). 

 
1.31. Aukastarfsemi í landbúnaði í einingum, sem ekki falla undir landbúnað, er óveruleg og er samkvæmt 

venju færð sem núll. Landbúnaðarframleiðsla, sem stunduð er í einingu sem fellur ekki undir landbúnað, 
telst í reynd alltaf vera aðgreinanleg að því er varðar bókhaldsgögn vegna sérkenna varanna og 
framleiðslutækja landbúnaðarins, sem og vegna uppruna gagna og aðferða sem notaðar eru til að taka 
saman hagreikninga landbúnaðarins yfir hana (sbr. E-hluta I. kafla og B-hluta I. kafla og C-hluta II. 
kafla). Ef byggja á hagreikninga landbúnaðarins á atvinnugreinarhugtakinu verður að mæla framleiðslu 
allra landbúnaðarafurða, að undanskildum þeim afurðum sem rekja má til aukastarfsemi staðbundinna 
rekstrareininga sem ekki falla undir landbúnað. Þar sem þær síðarnefndu teljast samkvæmt venju vera 
núll er færð öll landbúnaðarframleiðsla (að undanskilinni framleiðslu eininga þar sem 
landbúnaðarstarfsemin er einvörðungu tómstundaiðja, sbr. lið 1.24). 

 
1.32. Vörur og þjónusta, sem ekki telst til landbúnaðarvara eða -þjónustu, sem framleiddar eru á bújörðum, eru 

ekki teknar með í hagreikningum landbúnaðarins nema rekja megi þær til óaðskiljanlegrar aukastarfsemi. 
Ef einingar ná yfir nokkra framleiðsluferla sem eru lóðrétt samþættir (t.d. fyrirtæki sem slátra, hreinsa og 
pakka alifugli í lofttæmdar umbúðir, fyrirtæki sem flokka, þvo og forpakka kartöflum eða öðru grænmeti, 
fyrirtæki sem flokka, tilreiða og selja fræ eða samvinnufyrirtæki sem leggja til geymslurými og selja 
vörurnar o.s.frv.), tekur atvinnugreinin aðeins til þess hluta af starfsemi þeirra sem tengist 
landbúnaðarframleiðslu eins og hún er skilgreind í liðum 1.62 og 1.63 og til óaðskiljanlegrar 
aukastarfsemi sem ekki fellur undir landbúnað. 
 

C. MÆLING Á FRAMLEIÐSLU 
 

1.33. Samkvæmt ESA-’95 nær framleiðsla greinarinnar yfir allar vörur sem allar einingar atvinnugreinarinnar 
framleiða á viðkomandi reikningsskilatímabili að undanskildum vörum og þjónustu sem sama einingin 
framleiðir og notar á sama reikningsskilatímabili. Mæling landbúnaðarframleiðslu byggist á (1) aðlögun 
þessarar ESA-reglu en þá er hluti framleiðslunnar, sem landbúnaðareiningin notar sjálf, talin með í 
landbúnaðarframleiðslunni (sbr. lið 2.032 til 2.036). Landbúnaðarframleiðsla í hagreikningum 
landbúnaðarins er þannig samtala framleiðslu allra eininga í atvinnugreininni (að undanskilinni 
framleiðslu til aðfanganotkunar sömu einingar), að viðbættri framleiðslu sem notuð er til 
aðfanganotkunar sömu einingar, að því tilskildu sú framleiðsla snerti tvenns konar grunnstarfsemi (s.s. 
ræktunarafurðir sem ætlaðar eru til nota sem dýrafóður) og uppfyllir tilteknar viðmiðunarreglur (settar 
fram í lið 2.055). 
 

1.34. ESA-reglan hefur verið aðlöguð vegna sérstaks eðlis landbúnaðarins: 
 
— sá hluti landbúnaðarframleiðslu, sem er notaður sem aðföng í sömu einingu, er stærri í 

landbúnaðinum en í öðrum atvinnuvegum, 
 
— landbúnaðarstarfsemi bújarðar er mjög fjölbreytileg og greinar starfseminnar nátengdar hver annarri 

(ein starfsemi er undirstaða annarrar eða tekur við af henni, s.s. korn- og fóðurframleiðsla; náin 
tengsl í notkun framleiðsluþátta, s.s. tæki og vélbúnaður). 

 

 

(1) Mæling framleiðslu byggðist áður á hugtakinu „innlent býli“, einstakri, tilbúinni bújörð þar sem fram fer öll 
landbúnaðarframleiðsla í hagkerfi þjóðarinnar, landbúnaðarframleiðslan er þá samtala allra afurða sem kæmu frá innlenda býlinu. 
Ákveðið var að fella niður innlenda býlið sem hugtak vegna (i) betri hagrænnar greiningar á hagreikningum landbúnaðarins 
(tæknilegir stuðlar og hlutföll vinnsluvirðis), (ii) betra samræmis á milli framleiðslureikninga og reikninga yfir ráðstöfun 
vinnsluvirðis, (iii) betri samanburðar á tæknilegum stuðlum og hlutföllum vinnsluvirðis á milli undiratvinnugreina og á milli 
aðildarríkja og (iv) betra samræmis við Þjóðhagsreikningakerfi Evrópu (ESA) og meginreglur þess. 
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Þótt ekki sé dregið í efa að bújörð skuli auðkennd sem staðbundin rekstrareining skapar 
margbreytilegt eðli hennar henni mikla sérstöðu í samanburði við staðbundnar rekstrareiningar 
annarra atvinnugreina í hagkerfinu (sbr. lið 1.17). Markmiðið með því að skipta hagkerfinu upp í 
atvinnugreinar í reikningunum er, að hluta til, að endurspegla streymið í framleiðsluferlinu: myndun, 
umbreytingu, verslun og yfirfærslu á efnahagslegum verðmætum. Það er ekki unnt að gera fulla grein 
fyrir þeirri margvíslegu starfsemi sem fram fer á bújörð með því einu að meta framleiðsluna sem fer 
frá bújörðinni. 

 
1.35. Þessi aðlögun ESA-reglunnar krefst sérstakrar meðferðar á tilteknum vörum, s.s. landbúnaðarvörum, sem 

ætlaðar eru til notkunar sem fóðurefni á bújörðinni, þrúgum, sem notaðar eru til vínframleiðslu, og 
ólífum, sem notaðar eru í framleiðslu á ólífuolíu, og landbúnaðarvörum, sem ætlaðar eru til 
aðfanganotkunar í óaðskiljanlegri aukastarfsemi sem fellur ekki undir landbúnað. 

 
1.36. Fjallað er sérstaklega um verslun milli bújarða með lifandi dýr og innflutning á lifandi dýrum þar sem 

slíkt telst vera hálfunnar vörur (sbr. II. kafla). 
 
D. REIKNINGSSKIL 
 
1. Reikningsskil eins og kveðið er á um í ESA-‘95 
 
1.37. Hagreikningar landbúnaðarins eru byggðir á kerfi innbyrðis tengdra reikninga. Í heildarreikningsskilum 

ESA-‘95 eru viðskiptareikningur, fjárfestingarreikningur og efnahagsreikningur. Fyrir tilstilli þessara 
reikninga er unnt að færa viðskipti og annað streymi, sem tengist sérstökum þáttum efnahagsferlisins (t.d. 
framleiðslu), í skipulegu kerfi. Þessar færslur taka til myndunar tekna, dreifingar og endurdreifingar 
þeirra, allt til uppsöfnunar þeirra í formi eigna. Stöðuliðirnir, sem verða til við þetta, eru síðan notaðir 
sem samtölur til að meta hagrænan árangur. 

 
1.38. Viðskiptareikningar taka til framleiðslunnar, dreifingar og endurdreifingar tekna og notkunar þeirra þ.e. 

neysla; með þeim er unnt að reikna „sparnað“ sem er undirstöðuþáttur uppsafnaðrar fjárfestingar. Á 
fjárfestingarreikningi eru greindir ýmsir breytingarþættir á eignum og skuldum eininga og þar er unnt að 
færa breytingar á hreinni eign (mismunurinn á eignum og skuldum). Á efnahagsreikningi koma fram 
heildareignir og -skuldir ýmissa eininga við upphaf og lok reikningshaldstímabilsins ásamt hreinni eign 
þeirra. Streymi fyrir hvern eignar- og skuldalið, sem færður er í fjárfestingarreikninginn, kemur einnig 
fram á reikningnum „breytingar á efnahagsreikningi“ (ESA-’95, liður 8.04). 

 
1.39. Heildarreikningsskilin, sem um getur hér að framan, eiga einungis við um einingar hagkerfisins, geira og 

undirgeira. Samkvæmt ESA-’95 er talið ástæðulaust að taka saman heildarreikningsskil fyrir staðbundna 
rekstrareiningu og atvinnugrein vegna þess að slíkar einingar hafa sjaldnast getu til að eiga vörur eða 
eignir í eigin nafni eða til þess að taka við og úthluta tekjum. 

 
2. Reikningsskil í hagreikningum landbúnaðarins 
 
1.40. Þar sem hagreikningar landbúnaðarins byggjast á atvinnugreinarhugtakinu verða reikningsskil í samræmi 

við ESA-‘95 að takmarkast við fyrstu viðskiptareikningana: 
 

— framleiðslureikning og 
 

— reikning yfir ráðstöfun vinnsluvirðis en á honum eru stöðuliðirnir vinnsluvirði og rekstrarafgangur 
(sbr. töflu 1 og 2 hér á eftir). 

 
1.41. Vegna sérkenna landbúnaðarins skal, þrátt fyrir það vera unnt að taka saman aðra reikninga, a.m.k. að 

hluta til, að svo miklu leyti sem greinilega er hægt að rekja viðkomandi streymi til þeirra. Reikningarnir, 
sem um er að ræða (sbr. töflu 3 og 4 hér á eftir), eru eftirfarandi: 

 
— reikningur yfir tekjur af atvinnurekstri (einn af viðskiptareikningunum) og 

 
— fjármagnsreikningurinn (einn af fjárfestingarreikningunum). 

 
1.42. Í athugun er að bæta tilteknum liðum (streymi) við reikningsskilin á reikninginn „aðrar eignabreytingar“ 

á fjárfestingarreikningnum (þ.e. tilteknum liðum undir „aðrar magnbreytingar á eignum“ og í 
endurmatsreikningnum) og á efnahagsreikningi. 

 
1.43. Hægt er að setja fram reikningsskil í hagreikningum landbúnaðarins eins sést í töflu 1 til 4 á grundvelli 

taflnanna og uppbyggingar reikningshaldsins í ESA-‘95. 
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A. Viðskiptareikningar 
 

Tafla 1: Framleiðslureikningur 
Notkun 
P.2 Aðfanganotkun 50 P.1 Framleiðsluvirði 100

B.1b Vergt vinnsluvirði 50   

K.1 Fjármunanotkun 10   

B.1n Hreint vinnsluvirði 40   
 

Tafla 2: Reikningur yfir ráðstöfun vinnsluvirðis 
 
  

Notkun  Tilföng 
D.1 Laun og launatengd gjöld 10 B.1n Hreint vinnsluvirði 40

D.29 Aðrir framleiðsluskattar 5   

D.39 Aðrir framleiðslustyrkir −10   

B.2n/B.3n Hreinn 
rekstrarafgangur/hreinar 
einyrkjatekjur 

35   

 
  

Tafla 3: Reikningur yfir tekjur af atvinnurekstri 
 

Notkun  Tilföng 
D.4 Eignatekjur 10 B.2n/B.3n Hreinn 

rekstrarafgangur/hreinar 
einyrkjatekjur 

35

D.41 Vextir 5   

D.45 Leiga 5 D.4 Eignatekjur 1

   D.41 Vextir 1

   D.42 Úthlutaðar tekjur af 
fyrirtækjum 

   D.43 Endurfjárfestur hagnaður af 
beinum fjárfestingum 
erlendis 

   D.44 Eignatekjur sem renna til 
tryggingartaka 

   D.45 Leiga á landi og nýtanlegum 
jarðlögum 

B.4n Hreinar tekjur af 
atvinnurekstri 

26   

 
 

B. Fjárfestingareikningar 
 

Tafla 4: Fjármagnsreikningur 
 

Eignabreytingar  Breytingar á skuldum og hreinni eign 
B.10.1 Breytingar á hreinni eign 

vegna sparnaðar og 
fjármagnstilfærslna 

 B.8n Sparnaður, hreinn 

     

   D.9 Fjármagnstilfærslur, 
óinnheimtar 

10

   D.92 Fjárfestingarstyrkir 5

   D.99 Aðrar fjármagnstilfærslur 5

   D.9 Fjármagnstilfærslur, 
ógreiddar 

   D.91 Fjármagnsskattar 
   D.99 Aðrar fjármagnstilfærslur 
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Eignabreytingar  Breytingar á skuldum  og hreinni eign 
P.51 Verg fjármunamyndun (GFCF) 100 B.10.1 Breytingar á hreinni eign vegna 

sparnaðar og fjármagnstilfærslna 
P.511 Öflun að frádregnum ráðstöfunum á 

efnislegum fastafjármunum 
85   

P.511a Verg fjármunamyndun af plantekrum 10   

P.511b Verg fjármunamyndun af búfénaði 15   

P.511c Verg fjármunamyndun af vélum og búnaði 20   

P.511d Verg fjármunamyndun af flutningatækjum 20   

P.511e Verg fjármunamyndun af byggingum á býli 20   

P.511f Verg fjármunamyndun af öðrum 
framkvæmdum að undanskildum 
jarðabótum (öðrum byggingum, 
mannvirkjum o.s.frv.) 
 

   

P.512 Öflun að frádregnum ráðstöfunum á 
óefnislegum fastafjármunum (hugbúnaður 
o.s.frv.) 

10   

P.513 Virðisaukning ófjárhagslegra eigna sem 
ekki eru framleiddar 

5   

P.513a Verulegar jarðabætur 4   

P.513b Kostnaður við yfirfærslu á eignarrétti á 
landi og framleiðsluréttindum 

1   

     

K.1 Fjármunanotkun 10   

     

P.52 Breytingar á birgðum 5   

     

P.53 Öflun að frádregnum ráðstöfunum á 
verðmætum 

   

     

K.2 Öflun að frádregnum ráðstöfunum á 
ófjárhagslegum eignum sem ekki eru 
framleiddar 

   

K.21 Öflun að frádregnum ráðstöfunum á landi 
og öðrum efnislegum eignum sem ekki eru 
framleiddar 

   

K.22 Öflun að frádregnum ráðstöfunum á 
óefnislegum eignum sem ekki eru 
framleiddar (framleiðsluréttindi o.s.frv.) 

   

     

B.9 Hrein lánveiting(+)/hrein lántaka(-)    

1.44. Vakin er athygli á að yfirfærslur og birgðir, sem settar eru fram með skáletri í töflu 3 og 4, eru liðir sem: 

— falla ekki undir hagreikninga landbúnaðarins vegna þess að atvinnugreinarhugtakið er notað og 
reikningsskilin eru ófullnægjandi. Viðkomandi liðir eru liðirnir D.42 Úthlutaðar tekjur af 
fyrirtækjum, D.43 Endurfjárfestur hagnaður af beinum erlendum fjárfestingum, D.44 Eignatekjur 
vátryggingartaka og D.45 Leiga undir Tilföng í töflu 3 og liðirnir B.8n Hreinn sparnaður, B.10.1 
Breytingar á hreinu virði vegna sparnaðar og fjármagnstilfærslna og B.9 Hrein útlán(+)/hrein innlán 
(-) í töflu 4 eða 

— eru ekki færð, annaðhvort vegna skorts á áreiðanlegum upplýsingum eða vegna þess að þeir hafa þá 
stundina takmarkað gildi fyrir þann tilgang sem hagreikningar landbúnaðarins þjóna. Liðirnir, sem 
um ræðir, eru D.9 Fjármagnstilfærslur, ógreiddar, D.91 Fjármagnsskattar og D.99 Aðrar 
fjármagnsyfirfærslur, P.53 Öflun að frádregnum ráðstöfunum á verðmætum, K.2 Öflun að 
frádregnum ráðstöfunum á ófjárhagslegum eignum sem ekki eru framleiddar, K.21 Öflun að 
frádregnum ráðstöfunum á landi og ófjárhagslegum eignum sem ekki eru framleiddar og K.22 Öflun 
að frádregnum ráðstöfunum á óefnislegum eignum sem ekki eru framleiddar (framleiðsluréttindum 
o.s.frv.) í töflu 4. Sumir þeirra (t.d. D.91, K.2, K.21 og K.22) kunna síðar að verða færðir í 
hagreikningum landbúnaðarins. 
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1.45. Á framleiðslureikninginn eru færð viðskipti í tengslum við framleiðsluferlið. Hann tekur til 
framleiðsluvirðis undir „Tilföng“ og aðfanganotkunar undir „Notkun“. Vinnsluvirði, þ.e. stöðuliðinn, má 
annaðhvort reikna fyrir eða eftir fjármunanotkun (vergt eða hreint vinnsluvirði). Þar eð framleiðsla er 
metin á grunnverði og aðfanganotkun á kaupverði eru vörutengdir styrkir að frádregnum sköttum á vörur 
innifaldir í vinnsluvirðinu. 

 

1.46. Reikningurinn yfir ráðstöfun vinnsluvirðis tekur til tekjumyndunar af framleiðsluferlinu og skiptingu 
þessara tekna milli framleiðsluþáttarins „vinna“ og opinbera geirans (sem skatta og styrkja). 
Rekstrarafgangurinn, þ.e. stöðuliðurinn, svarar til þeirra tekna sem myndast í einingunum með notkun 
þeirra á framleiðslueignum. Þegar um er að ræða fyrirtæki í heimilisgeiranum sem hafa ekki réttarstöðu 
lögaðila er þáttur, sem svarar til endurgjalds eiganda eða fjölskylda hans, fyrir vinnu, sem hún innir af 
hendi, óbeint innifalinn í stöðulið þessa reiknings og óaðskiljanlegur frá hagnaði hans sem 
atvinnurekanda. Þetta er nefnt „einyrkjatekjur“ (ESA-’95, liður 8.19). 

 

1.47. Með reikningi yfir tekjur af atvinnurekstri er unnt að mæla tekjur sem eru sambærilegar við hugtakið 
rekstrarhagnaður fyrir tekjuskatt og úthlutun arðs, sem venja er að nota í reikningshaldi fyrirtækja. 

 

1.48. Með fjármagnsreikningi er unnt að ákvarða að hve miklu leyti öflun að frádregnum ráðstöfunum á 
fjármunum öðrum en fjáreignum hefur verið fjármögnuð með sparnaði og fjármagnstilfærslum. Á honum 
kemur fram útlán eða lántaka. Ekki er mögulegt að taka saman heildarfjármagnsreikning fyrir 
landbúnaðinn vegna þess að ekki er unnt, að reikna aðra liði (t.d. hreinan sparnað, reikningsstöðu 
viðskiptareikninga) á grundvelli atvinnugreinar þótt rekja megi tiltekið fjárstreymi til hennar. Þrátt fyrir 
það er unnt að fá mikilsverðar upplýsingar á rekstrar- og efnahagsreikningi (að viðbættum upplýsingum 
um tekjumyndun í framleiðsluferlinu) með því að færa inn eins mikið og unnt er af breytingum á virði 
fjármuna öðrum en fjáreignum í atvinnugreininni (vegna öflunar, ráðstöfunar og notkunar fjármuna) og 
fjármagnstilfærslum sem atvinnugreinin móttekur. 

 

 

E. UPPRUNI GAGNA OG REIKNINGSAÐFERÐIR VIÐ SAMANTEKT Á HAGREIKNINGUM 
LANDBÚNAÐARINS 

 

 

1.49. Eitt megineinkenni á hagreikningum landbúnaðarins er notkun formúlunnar „magn x verð“ við mælingu 
á framleiðsluvirði langflestra vara. Þessi aðferð var einkum valin vegna þess hve erfitt er að taka saman 
landbúnaðarreikninga sem eru byggðir á dæmigerðum úrtökum úr reikningum fyrirtækja. 

 

1.50. Yfirleitt er unnt að byggja mat á uppskerumagni á framleiðsluþáttunum, þ.e. áætluðu framleiðslumagni 
(uppskeru), sem byggist á mati á ræktunarsvæðum og afrakstri, eða á notkun, þ.e. á mati á innkaupum í 
atvinnugreinum sem nota landbúnaðarvörur, útflutningi að frádregnum innflutningi, að viðbættu tilteknu 
magni í notkun aðfanga í landbúnaði, birgðabreytingum framleiðenda og notkunar fyrir eigin reikning 
(sem að miklu leyti fer til eigin neyslu). Síðarnefnda aðferðin getur hentað mjög vel þegar kaupendur 
landbúnaðarvaranna eru auðgreinanlegir og notkunarþættirnir fjórir eru takmarkaðir (t.d. vörur, sem 
krefjast forvinnslu áður en unnt er að nota þær, s.s. sykurrófur, tóbak o.fl.). Þrátt fyrir það er þó 
nauðsynlegt að taka saman yfirlit yfir stöðu raunbirgða til að sannreyna heilleika og áreiðanleika 
gagnanna. 

 

1.51. Í tölulegum gögnum um slátrun, útflutning/innflutning á lifandi dýrum og stærð hjarða er að finna helstu 
upplýsingar til að mæla framleiðslu dýra. Við mat á framleiðslu dýraafurða (einkum mjólkur) er yfirleitt 
stuðst við sölu til notenda í atvinnugreinum (mjólkurbúa, pökkunarfyrirtækja) vegna sérstakrar notkunar 
á þeim. 

 

1.52. Ítarlegri lýsingu á aðferðum við útreikninga er að finna í II. kafla. 

 

1.53. Flestar hálfunnar vörur er í meginatriðum aðeins hægt að nota í landbúnaði (fræ og fjölgunarefni, 
áburður, varnarefni o.s.frv.). Í því tilviki eru innkaup í landbúnaði reiknuð út frá sölugögnum í 
atvinnugreinum sem dreifa þessum hálfunnu vörum (eftir að tekið hefur verið tillit til 
utanríkisverslunarinnar). 
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1.54. Beiting þessarar reglu hefur þó í för með sér ákveðna áhættu. Í raun samsvarar sala framleiðenda á 
aðföngum, sem eru aðallega notuð í landbúnaði, ekki endilega innkaupum á þessum vörum í 
landbúnaðargeiranum vegna þess að áburður, varnarefni o.s.frv. kann einnig að vera keypt í öðrum 
tilgangi (birgðir verslunareininga, notkun annarra eininga, s.s. almenningsgarða, heimila o.s.frv.). 

 

F. FLOKKUNIN 
 

1. Almennt 

 

1.55. Hagreikningar landbúnaðarins eru óaðskiljanlegur hluti evrópska þjóðhagsreikningakerfisins og af þeim 
sökum er við samantekt þeirra stuðst við almenna flokkun Hagstofu Evrópubandalaganna (Eurostat), 
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins (NACE), 1. endursk. NACE, 1. endursk., er fjögurra þrepa 
flokkunarkerfi yfir atvinnustarfsemi sem var tekið saman 1990. Það er í raun endurskoðun á almennu 
atvinnugreinaflokkuninni eftir atvinnustarfsemi í Evrópubandalögunum, eða atvinnugreinaflokkun 
Evrópubandalagsins (NACE), sem Hagstofa Evrópubandalaganna birti fyrst árið 1970.  

 

1.56. NACE, 1. endursk., er ítarlegri útgáfa af atvinnugreinaflokkun Hagstofu Sameinuðu þjóðanna (ISIC),  3. 
endursk. (1), aðlöguð sérstaklega að evrópskum aðstæðum. NACE, 1. endursk., er einnig í beinum 
tengslum við vöruflokkun eftir atvinnugreinum (CPA) innan Efnahagsbandalags Evrópu sem er byggð á 
aðalvöruflokkun Sameinuðu þjóðanna (CPC). 

 

1.57. NACE, 1. endursk., er flokkun atvinnustarfsemi sem er notuð til að skilgreina atvinnugreinar í 
þjóðhagsreikningum. Það byggist á fjögurra þrepa flokkunarkerfinu sem lýst er hér að framan. 

 

— forþrepi, auðkenndu með einum bókstaf, „bálkar“, 

 

— milliþrepi, auðkenndu með tveimur bókstöfum, „undirbálkar“, 

 

— öðru þrepi, auðkenndu með tveimur tölustöfum, „deildir“, 

 

— þriðja þrepi, auðkenndu með þremur tölustöfum, „flokkar“, 

 

— fjórða þrepi, auðkenndu með fjórum tölustöfum, „greinar“. 

 

1.58. Yfirleitt er unnt að flokka hvert þrep í atvinnustarfsemi eftir vörum eða þjónustu sem eru einkennandi 
fyrir það. Þannig er vöruflokkun eftir atvinnugreinum notuð til að afmarka margvíslega atvinnustarfsemi 
með viðbótaraðgreiningu með tveimur tölustöfum og þannig fæst ítarlegri skilgreining í yfirskriftinni. 

 

1.59. Atvinnugrein svarar til flokks staðbundinna rekstrareininga sem fást við sömu eða sambærilega 
atvinnustarfsemi. Með ítarlegustu flokkuninni eru allar staðbundnar rekstrareiningar í sömu grein (fjórir 
tölustafir) NACE, 1. endursk., og eru þær því í sömu atvinnustarfsemi, eins og skilgreint er samkvæmt 
þessari flokkun (ESA-’95, 2.108). Við skilgreiningu á sviði landbúnaðarstarfsemi þarf því að koma 
nákvæmlega fram: 
 

— starfsemin sem einkennir hana, 

 

— einingarnar sem einkenna hagreikninga landbúnaðarins. 

 

2. Skilgreining á starfsemi sem er einkennandi fyrir landbúnað 

 

1.60. Landbúnaðurinn, eins og lýst er í hagreikningum landbúnaðarins, samsvarar deild 01 í NACE, endursk. 1. 

 

1.61. Hagreikningar landbúnaðarins er hliðarreikningur innan þjóðhagsreikninga og grunnhugtök, meginreglur 
og ákvæði þeirra grundvallast á ESA-‘95. ESA-’95 er þó aðeins almennur rammi fyrir hagkerfið í heild 
og þarfnast aðlögunar að sérstökum þörfum landbúnaðarins.  

 
(1)  Atvinnugreinaflokkun Hagstofu Sameinuðu þjóðanna (ISIC). 3. endursk.: atvinnugreinaflokkun Hagstofu Sameinuðu þjóðanna. 
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Þessar sérstöku þarfir stafa einkum af sérstökum tilgangi með hagreikningum landbúnaðarins, því hvort 
gögn eru tiltæk og séreinkennum landbúnaðareininga og atvinnustarfsemi þeirra. Vegna sérstaks eðlis 
hliðarreikninganna er nauðsynlegt að tekin sé saman skrá um einkenni landbúnaðarstarfsemi í 
hagreikningum landbúnaðarins sem augljóslega verður að byggjast á NACE, 1. endursk. 

 
1.62. Að því er varðar þjóðhagsreikninga er atvinnugreinin landbúnaður skilgreind sem einingar, sem einar sér 

eða ásamt annarri aukastarfsemi, annast starfsemi sem heyrir undir deild 01 í NACE, 1. endursk., 
„Landbúnaður, dýraveiðar og tengd þjónustustarfsemi“. Til deildar 01 telst (1): 
 
— Flokkur 01.1: Ræktun nytjaplantna, garðyrkja í atvinnuskyni, garðyrkja, 
 
— Flokkur 01.2: Búfjárrækt, 
 
— Flokkur 01.3: Blandaður búskapur jarðyrkju og búfjárræktar (blandaður búskapur), 
 
— Flokkur 01.4: Þjónustustarfsemi, tengd jarðyrkju og búfjárrækt, önnur en dýralækningar, 
 
— Flokkur 01.5: Dýraveiðar, gildruveiðar og viðhald veiðistofna, þ.m.t. tengd þjónustustarfsemi. 
 

1.63. Skráin yfir einkenni landbúnaðarstarfsemi í hagreikningum landbúnaðarins samsvarar þessum fimm 
flokkum starfsemi (01.1 til 01.5) með eftirfarandi frávikum: 

 
— innifalin er framleiðsla á víni og ólífuolíu (einvörðungu úr vínberjum og ólífum sem ræktuð eru á 

sömu bújörð), ræktun jurtaefnis til fléttunar, jólatrjáa, ávaxtatrjáa, vínviðar og skrauttrjáa fyrir 
gróðrarstöðvar (sem heyra undir deild 02, skógrækt), 

 
— undanskilin er starfsemi sem tengist framleiðslu á fræi, þ.e.a.s. allri vinnu við myndun útsæðis, og 

tiltekinni starfsemi sem í NACE, 1. endursk., telst vera þjónustustarfsemi í tengslum við landbúnað 
(þ.e.a.s. rekstur áveitukerfa, hönnun, gróðursetning og viðhald garða, almenningsgarða og grænna 
svæða við íþróttamannvirki o.þ.h., klipping trjáa og limgerða; einungis er fært launað starf sem telst 
til landbúnaðar). 

 
3. Skilgreining á einingum sem eru einkennandi fyrir landbúnað 
 
1.64. Telja skal með allar einingar sem annast starfsemi sem er einkennandi fyrir atvinnugreinina landbúnað í 

hagreikningum landbúnaðarins. Einingarnar sem um ræðir annast starfsemi sem telst til eftirfarandi 
flokks í NACE, endursk. 1: 
 
— flokkur 01.1: Ræktun nytjaplantna, garðyrkja í atvinnuskyni, garðyrkja 
 

— framleiðsla fræs: aðeins einingarnar sem fást við fræfjölgun, 
 

— framleiðsla vínviðar (ólífuolíu): einungis þær einingar sem fást við þess háttar framleiðslu úr 
þrúgum (ólífum) sem sömu einingar og hópar framleiðenda rækta (t.d. samvinnufélög) (2), 

 
— flokkur 01.2: Búfjárrækt, 
 
— flokkur 01.3: Blandaður búskapur jarðyrkju og búfjárræktar (blandaður búskapur), 
 
— flokkur 01.4: Þjónustustarfsemi, tengd jarðyrkju og búfjárrækt, önnur en dýralækningar 
 

— að undanskildum einingum sem annast þjónustustarfsemi í landbúnaði sem er ekki verktakavinna 
(þ.e. einingar sem sjá um rekstur áveitukerfa eða annast þjónustu í tengslum við hönnun, 
gróðursetningu og viðhald garða, almenningsgarða og grænna svæða fyrir íþróttamannvirki 
o.þ.h. og klippingu trjáa og limgerða, 

 
— flokkur 01.5: Dýraveiðar, gildruveiðar og viðhald veiðistofna, þ.m.t. tengd þjónustustarfsemi. 
 

 
(1) Sjá einnig 4. kafla „Skýringar“ í Eurostat: Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins (NACE), 1. endursk., Atvinnugreinaflokkun 

Evrópubandalagsins Theme 2, Series E, Lúxemborg, 1996. 
(2) Greinarmunur er því gerður á þrenns konar einingum sem framleiða vín: matvælafyrirtækjum, samtökum framleiðenda í 

landbúnaði og bújörðum. 
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1.65. Bæta skal við upptalninguna í lið 1.64 og telja með einingar sem framleiða jólatré, ávaxtatré, vínvið og 
skrauttré fyrir gróðrarstöðvar og framleiðslueiningar sem framleiða jurtaefni til fléttunar. 

 

1.66. Hægt er sjá af upptalningunni, ef bújarðir eru undanskildar, að hinar einingarnar sem eru einkennandi 
fyrir landbúnað eru: samtök framleiðenda á vínum og ólífuolíu og sérhæfðar einingar sem vinna 
verktakavinnu í landbúnaði (sbr. liði 1.20 og 1.21). Hafa skal í huga að einingar, þar sem 
landbúnaðarstarfsemi er einvörðungu tómstundaiðja, eru ekki taldar með einingunum sem eru 
einkennandi fyrir landbúnað (sbr. lið 1.24). 

 

4. Athugasemdir varðandi ýmsa liði 

 

a) Flokkur 01.1: Ræktun nytjaplantna, garðyrkja í atvinnuskyni, garðyrkja 

 

1.67. Með flokki 01.1, „nytjaplöntur“, fæst kerfisbundin sundurliðun sem gerir kleift að flokka alla starfsemi 
við framleiðslu nytjaplantna í aðildarríkjum ESB, auk uppskerustarfsemi (plöntur eða villtir ávextir). 

 

1.68. Framleiðsla fóðurplantna er einungis skráð ef hún er þáttur í atvinnustarfsemi. 

 

1.69. Ólíkt því sem er í NACE, 1. endursk., þar sem framleiðsla á trjám í gróðrarstöðvum er talin til 
skógræktar,  er farið með þessa starfsemi sem landbúnaðarstarfsemi, að svo miklu leyti sem hún er í 
tengslum við framleiðslu trjágræðlinga og ávaxtarunna, vínviðar og skrautrunna, en farið er með 
framleiðslu skógarplantna sem skógræktarstarfsemi ef plönturnar eru ætlaðar til framleiðslu 
skógartrjáa (1). Einnig er farið með framleiðslu jólatrjáa sem landbúnaðarstarfsemi ef trén eru ræktuð í 
gróðrarstöðvum sérstaklega til skrauts, en ef jólatré falla t.d. til við stýfingu eða þynningu skógartrjáa 
telst það vera skógræktarframleiðsla. 

 

1.70. Í flokkunarkerfi hagreikninga landbúnaðarins er landbúnaðarfræ flokkað undir fyrirsögnina „fræ“, að 
undanteknu kornjurtafræi (þ.m.t. hrísgrjón) og olíuríku fræi, prótínríkum plöntum og kartöflum sem eru 
skráð undir mismunandi afbrigði af korni og olíuríku fræi, prótínríkar plöntur og kartöflur (2). 
Framleiðsla á fræi nær í raun yfir nokkrar tegundir framleiðslustarfsemi: rannsóknir (þ.e. framleiðsla á 
frumgerðum fyrstu kynslóðar af fræi), fjölgun (fer fram á bújörðum samkvæmt verksamningi) og vottun 
(þ.e. flokkun og pökkun hjá sérhæfðum framleiðslueiningum). Einungis fjölgun fræs er starfsemi sem er 
einkennandi fyrir landbúnað, þar sem rannsókna- og vottunarstarfsemi fer fram á rannsókna- og 
framleiðslustofnunum og er ekki hluti hefðbundinnar landbúnaðarstarfsemi (þ.e. nýting náttúrulegra 
auðlinda sem miðar að framleiðslu jurta og dýra). Af þeim sökum snertir fræframleiðsla í hagreikningum 
landbúnaðarins einungis framleiðslu á framræktuðu fræi. Aðfanganotkun á fræi svarar til i) fyrstu 
kynslóðar af fræi, sem keypt er til framræktunar, og ii) vottað fræ, sem landbúnaðarframleiðendur kaupa 
til að framleiða nytjaplöntur. 

 

1.71. Framleiðsla þrúgumusts, víns og ólífuolíu: í vöruflokkun eftir atvinnugreinum er farið með vín og 
ólífuolíu sem matvæli. Í NACE, 1. endursk., fellur framleiðsla á víni og olífuolíu undir undirbálk DA 
„atvinnugreinar með framleiðslu úr nytjaplöntum“ (greinar 15.93 „Framleiðsla á léttu víni“ og 15.41 
„Framleiðsla á óhreinsaðri olíu og feiti“). Aðeins framleiðsla vínþrúgna og ólífa falla undir landbúnað 
(grein 01.13 „Ræktun ávaxta, hneta, jurta til drykkjargerðar og kryddjurta“). Samkvæmt venju í NACE, 
endursk. 1. er vín (ólífuolía) talið til landbúnaðar (grein 01.13) þegar það er framleitt úr þrúgum (ólífum) 
sem ræktaðar eru í sömu framleiðslueiningu. Með þessari venju er ekki nauðsynlegt að greina á milli 
einingarinnar sem ræktar þrúgurnar og einingarinnar sem framleiðir vínið. Af þeim sökum er öll vín- (og 
ólífuolíu-) framleiðsla úr þrúgum (ólífum) sömu bújarðar hluti af landbúnaðarstarfsemi sem einkennir 
hana. 

 

 

(1) Nokkurt misræmi er á milli skilgreininga í NACE eftir löndum.  Samkvæmt þýsku og ensku útgáfum NACE er einungis rekstur 
skógræktarstöðva hluti af NACE 02.01 (skógrækt og skógarhögg). Ef ræktunarstöðvar sem framleiða ávaxtatré, vínvið og 
skrauttré væru taldar með landbúnaðarstarfsemi væri það ekki frávik frá NACE. 

(2) Ástæðan fyrir þessu fráviki frá almennu reglunni er að í þessum sértilvikum fæst verulegur hluti framleiðslu á fræi viðkomandi 
olíuríkra fræja, prótínríkra plantna eða kartaflna úr venjulegri uppskeru en plönturnar eru í öðrum tilvikum framleiddar á 
sérhæfðum bújörðum. 
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1.72. Einnig er farið með vínframleiðslu eininga, sem eru í nánum tengslum við bújarðir, sem einkennandi 
landbúnaðarstarfsemi í hagreikningum landbúnaðarins. Í einingum sem eru nátengdar bújörðum eru 
samtök framleiðenda (t.d. samvinnufélög viðviðarræktenda). Það, að telja þær til landbúnaðar, ræðst af 
eðli þessara samtaka sem sögulega séð eru „framlenging“ á bújörðum (vegna sameiginlegrar framleiðslu 
og markaðssetningar) og þær eru yfirleitt í eigu bújarðanna. Á hinn bóginn er framleiðsla 
matvælafyrirtækjanna á víni (ólífuolíu) ekki tekin með í hagreikningum landbúnaðarins (þar sem hún er 
greinilega iðnaðarlegs eðlis). 

 

1.73. Framleiðsla á þrúgumusti á sér stað samhliða framleiðslu á víni í skránni yfir einkennandi starfsemi þar 
sem unnt er að selja eða flytja út þrúgumust sem hrávöru eða setja það í birgðir fyrir sölu eða útflutning, 
annaðhvort til neyslu eða til vínframleiðslu, á síðara viðmiðunartímabili. 

 

1.74. Þar eð vín, ólífuolía og þrúgumust (hið síðastnefnda aðeins ef ekki er lagað vín úr því á 
viðmiðunartímabilinu) eru afrakstur landbúnaðarframleiðslu í formi vinnslu á þrúgum og ólífum, sem 
sama eining ræktar, skulu hvorki þrúgur, sem eru ætlaðar til framleiðslu á þrúgumusti og víni, né ólífur, 
sem eru ætlaðar til framleiðslu á ólífuolíu (þ.e. grunnafurðin), teljast með í framleiðslunni. Farið er með 
þessar afurðir sem notkun innan einingarinnar sem er ekki mæld sem framleiðsla í atvinnugreininni (sbr. 
lið 2.052). Þrúgumust, sem er ekki lagað vín úr á viðmiðunartímabilinu, skal teljast til framleiðslu á 
tímabilinu. Á tímabilinu, þegar lagað er vín úr mustinu, skal það fært sem aðfanganotkun (notkun innan 
atvinnugreinarinnar) til jafns við samsvarandi minnkun birgða. Vínið, sem verður til við vinnslu 
mustsins, skal færa sem þátt í framleiðslunni 

 

1.75. Plantekrur (þ.e. vínekrur og aldingarðar) eru fastafjármunir og stofnun þeirra verður að færa undir 
framleiðslu. Stofnun plantekra fyrir eigin reikning er „Framleiðsla á fastafjármunum fyrir eigin reikning“. 
Þegar sérhæfðar einingar stofna plantekrurnar samkvæmt samningi telst virði hans vera „Sala“. 

 

b) Flokkur 01.2: Búfjárrækt 

 

1.76. Eins og á við um ræktun nytjaplantna (sbr. lið 1.67) er allt búfé og búfjárafurðir, sem framleitt er í 
aðildarríkjum Evrópusambandsins, sundurliðað kerfisbundið í þessum flokki. 

 

1.77. Í vöruflokkun eftir atvinnugreinum eru egg til útungunar flokkuð með eggjum í einum undirflokknum. 
Samkvæmt venju er þó farið með þau í hagreikningum landbúnaðarins sem hálfunna 
alifuglaframleiðslu (1). 

 

1.78. Hrossarækt er einkennandi starfsemi í hagreikningum landbúnaðarins, hver sem lokaákvörðunarstaður 
dýrsins kann að vera (til undaneldis, kjötframleiðslu eða þjónustu). Þó skal bent á að rekstur 
kappreiðahesthúsa og reiðskóla er ekki einkennandi fyrir landbúnaðarstarfsemi (það er 
tómstundastarfsemi, menningarleg starfsemi og íþróttastarfsemi: Deild 92) (sbr. lið 2.210). Þess vegna 
verður að undanskilja tekjur sem bændur hafa af slíkri starfsemi frá hagreikningum landbúnaðarins. Auk 
þess er rekstur keppnishesta eða reiðhesta, sem ekki er hluti af framleiðsluferli í landbúnaði, undanskilinn 
frá hagreikningum landbúnaðarins. Það sama á við um naut sem alin eru til nautaats. 

 

1.79. Í þjóðhagsreikningum eru aukaafurðir (2), sem verða sjálfkrafa til við framleiðslu tiltekinna 
landbúnaðarafurða, ekki færðar í sama lið og afurðin sjálf. Þær eru birtar sér í lok viðkomandi flokks 
framleiðslustarfsemi, sundurliðaðar eftir gerð. Í nytjaplöntuframleiðslu er t.d. um að ræða hálm, rófu- og 
kálblöð, baunir og baunabelgi o.s.frv. (í vínframleiðslu víndreggjar og vínstein, í framleiðslu á ólífuolíu 
úrgang, s.s. olíufræskökur,  og í búfjárrækt húðir, hár og feldi af veiðidýrum ásamt vaxi og föstum og 
fljótandi húsdýraáburði. Yfirleitt er höfuðtilgangur framleiðslunnar ekki að framleiða þessar afurðir sem 
skýrir hvers vegna svo sjaldgæft er að tölfræðilegar upplýsingar um þær séu áreiðanlegar.  

 

(1) Ástæðan fyrir þessu fráviki er að í reynd er framleiðsluferlið við útungun eggja afar ólíkt því sem er við framleiðslu eggja til 
neyslu og ekki er um að ræða neitt eitt framleiðsluvirði á „eggjum“ sem hægt væri ákveða eftir á hver tilgangurinn væri með. Frá 
upphafi framleiðsluferlisins er ákveðið að egg til útungunar séu til framleiðslu á alifuglum. Það er því farið með þau í 
hagreikningum landbúnaðarins á sama hátt og grísi sem teljast hálfunnin afurð í svínaframleiðslu. 

(2) Aukavara er afurð sem er tæknilega í tengslum við framleiðslu annarra afurða. Hún getur verið sérstök þegar hún er í tengslum 
við aðrar afurðir í sama flokki en framleiðsla þeirra er sérstök fyrir þennan flokk eða reglubundin þegar hún tengist öðrum 
vörum, en framleiðsla þeirra getur fallið undir fleiri en einn flokk. 
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Í landbúnaðinum sjálfum eru þessar vörur aðallega notaðar sem dýrafóður eða til jarðvegsbóta. Öðru 
hverju eru þessar aukaafurðir seldar í aðra geira hagkerfisins en landbúnaðinn og þá skal 
framleiðsluvirðið koma fram í hagreikningum landbúnaðarins. 

 

c) Flokkur 01.4: Þjónustustarfsemi, tengd jarðyrkju og búfjárrækt, önnur en dýralækningar 

 

1.80. Skipta má starfsemi í flokki 01.4 í tvennt: 

 

— landbúnaðarþjónustu í formi verktakavinnu á framleiðslustiginu (þ.e. verktakavinnu í landbúnaði), 

 

— „önnur“ landbúnaðarþjónusta (rekstur áveitukerfa eða hönnun, gróðursetning og viðhald garða, 
almenningsgarða og grænna svæða fyrir íþróttamannvirki o.þ.h., klippingu trjáa og limgerða o.s.frv.). 

 

1.81. Ekki er farið með þjónustustarfsemi í landbúnaði í síðara tilvikinu sem starfsemi sem er einkennandi fyrir 
hagreikninga landbúnaðarins (þrátt fyrir að hún sé færð í landbúnaðarhluta þjóðhagsreikninga) þar sem 
hún er ekki hefðbundin eða dæmigerð landbúnaðarstarfsemi. Hana má á hinn bóginn færa sem 
óaðskiljanlega aukastarfsemi sem fellur ekki undir landbúnað (í skilningi hagreikninga landbúnaðarins). 
Til hefðbundnu nálgunarinnar, þar sem landbúnaði er lýst sem jarðrækt, telst þar af leiðandi öll vinna sem 
miðar að því að nota og nýta náttúruauðlindir til ræktunar og búfjárræktar til hagsbóta fyrir mannkynið. 
Þrátt fyrir vaxandi efnahagslegt mikilvægi þjónustustarfsemi sem snýr að umhverfismálum var það talið 
óviðunandi útvíkkun á þeirri hefðbundnu nálgun, sem lýst er hér að framan, að taka tillit til slíkrar 
starfsemi. 

 

Verktakavinna í landbúnaði 

 

1.82. Með aukinni sérhæfingu í hagkerfinu eru bújarðir og bændaheimili fyrir löngu hætt að annast tiltekin 
störf og þróunin orðið sú að vaxandi fjöldi sérgreina með eigin framleiðslueiningar er farin að stunda þau. 
Þessi verkaskipting snerti í fyrstu aðallega vinnslu landbúnaðarafurða (slátrun og kjötvinnslu, kornmölun, 
framleiðslu á brauði, smjöri og ostum og frævinnsla fór fram í nýjum geirum), en á síðari stigum 
markaðsfærslu. Þetta á einkum við þegar um er að ræða miklar skipulagsbreytingar sem hafa haft áhrif í 
landbúnaði: aukin notkun stórvirkra véla og landbúnaðarstarfsemi, sem hefur bein áhrif á framleiðslu 
nytjaplantna og búfjárrækt, hefur í auknum mæli verið útvistuð til sérhæfðra eininga. 

 

1.83. Af þessari starfsemi má nefna áburðar- og kalkdreifingu, plægingu, sáningu, eyðingu illgresis og varnir 
gegn plágum, plöntuvernd, hirðing heys, þresking og rúning fjár. 

 

1.84. Það sem einkennir alla þessa starfsemi er að hún er yfirleitt nauðsynlegur hluti framleiðsluferlis 
landbúnaðarafurða og tengist framleiðslu þeirra afurða. 

 

1.85. Starfsemi sem er ekki í beinum tengslum við framleiðslu landbúnaðarafurða, þ.e. á sér  ekki stað á 
framleiðslustigi landbúnaðarafurðanna (flutningur fyrir reikning þriðju aðila og afhending mjólkur til 
mjólkurbúa eru dæmi um starfsemi sem fellur ekki undir landbúnað og er hluti annarrar atvinnugreinar) 
skal ekki birta í hagreikningum landbúnaðarins (nema um sé að ræða starfsemi sem er óaðskiljanleg frá 
aðallandbúnaðarstarfseminni; sbr. lið 1.12). 

 

1.86. Hafa skal í huga að þessi flokkun á því aðeins við að starfsemin, sem um ræðir, sé að öllu leyti fyrir 
reikning sérhæfðu einingarinnar. Ef bóndinn leigir á hinn bóginn vélar án stjórnanda eða aðeins með 
nokkrum þeirra stjórnenda, sem þarf til að manna þær, og heldur áfram starfseminni sem slíkri með 
vélunum, flokkast þessi starfsemi undir Deild 71 í NACE, endursk. 1. Þessar aðstæður koma einkum upp 
þegar um er að ræða einfaldar vélar sem krefjast tiltölulega lítilla viðgerða og aðallega á háannatímum 
þegar þörfin er mest fyrir vélarnar (sbr. lið 1.23). 

 

1.87. Við verktakavinnu, sem unnin er á vinnslustigi í landbúnaðarframleiðslu, eru aðallega notaðar dýrar vélar 
og búnaður. Slík vinna getur verið á vegum: 

 

a) sérhæfðra verktaka, sem hafa hana sem aðalstarfsemi, 
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b) bújarða. 

 

Verktakavinna, sem ábúendur bújarða annast, er yfirleitt á eftirfarandi formi: 

 

— ef um er að ræða viðbótartekjur bænda er sveigjanlegasta formið tilfallandi aðstoð sem veitt er 
nágrönnum. Í þessum flokki er einnig hýsing á búfénaði og, aðallega á svínum og alifuglum, 
búfjárrækt gegn þóknun (sérstaklega eldi). Hýsing getur einnig verið veitt búfénaði í eigu annars 
bónda eða búfénaðurinn kann að vera í eigu fyrirtækis, einkum birgis (t.d. 
framleiðanda/kaupmanns í fóðurvörum) eða kaupanda (t.d. sláturhúss), 

 

— meira eða minna leyti sjálfstæð samlög um vélar sem er kerfisbundið form á gagnkvæmri hjálp 
nágranna. Hátt verð á vélum og lítil nýting einstakra bújarða á þeim verður til þess að bújarðir, 
sem eiga slíkar vélar, mynda vélasamlög sem eru til ráðstöfunar fyrir aðrar bújarðir með öllum 
þeim mannskap sem þarf. Aðaltekjur bænda úr landbúnaði koma í auknum mæli af 
verktakavinnu vegna þess að fólk stundar landbúnað sem aukastarfsemi og í sumum tilvikum er 
það einungis eigendur landsins. 

 

— samvinnufélög um landbúnaðarvélar (1). Þetta eru stór samvinnufélög með launuðum starfs-
mönnum; þeim svipar til sérhæfðra verktaka, 

 

c) fyrirtækja sem annast síðari framleiðslustig og uppskera ávexti eða grænmeti og annast vinnsluna 
sjálf (t.d. niðursuðuverksmiðjur sem sjóða niður baunir samkvæmt samningi), 

 

d) fyrirtækja sem fást við fyrra framleiðslustig. Hér eru meðtaldir kaupmenn sem versla með 
landbúnaðarvélar og vinna verktakavinnu. Þótt það geti í öðrum tilvikum, miðað við hagreikninga 
landbúnaðarins, virst mjög ólíklegt er það fræðilegur möguleiki að framleiðandi varnarefna noti vöru 
sína sjálfur. Ef þetta er gert og nýjasta tækni notuð, er það þó ekki endilega verktakavinna á 
vinnslustigi í landbúnaðarframleiðslu, og áreiðanlega ekki ef bóndinn vinnur ekki vinnuna reglulega 
(t.d. varnarefnaúðun úr lofti). 

 

1.88. Í þeim tilvikum, þegar ákveða verður hvort fara skuli með starfsemi sem verktakavinnu (þ.e. vinnuna sem 
venjulega fer fram á bújörðunum sjálfum í framleiðsluferlinu í landbúnaðinum), skal hafa í huga að það 
er ekki aðeins eðli starfseminnar sem skiptir máli heldur einnig þær sérstöku aðstæður sem hún er unnin 
við, þ.e. sjálft „framleiðsluferli landbúnaðarins“. 

 

1.89. Búfjárrækt, sem er rekin á bóndabýlum gegn endurgjaldi (lagt til land fyrir búfé), er verktakavinna í 
landbúnaði þar sem hún er hluti af framleiðsluferlinu í landbúnaðinum. Ekki er þó innifalið í þessum lið 
eldi og umönnun einkareiðhesta þar eð þess háttar starfsemi felur ekki í sér vöruframleiðslu en er hrein 
þjónusta í skilningi ESA-’95 (bálkur O í NACE 1. endursk.). Að sama skapi skal ekki farið með vinnu 
sem tengist stofnun og viðhaldi almenningsgarða, garða, golfvalla og gróðurs meðfram vegum sem 
framleiðsluferlinum í landbúnaðinum. 

 

1.90. Ekki skiptir máli í hvaða formi einstaklingarnir sem vinna verktakavinnu fá greidd laun. Það þarf ekki að 
vera neins konar föst þóknun (þ.e. laun í strangasta skilningi); endurgjaldið getur vel verið hvers konar 
hagnaðarhlutdeild eða ýmsar samsetningar af henni (t.d. fær bóndi, sem elur kálfa gegn greiðslu, yfirleitt 
fasta fjárhæð á kálf að viðbættri hlutdeild í hreinum hagnaði). Þóknun getur einnig verið í formi tiltekins 
hluta af framleiðslunni. 

 

1.91. Hvað sem öðru líður verður sjálfstætt fyrirtæki ávallt að inna starfið af hendi: vinna launaðra starfsmanna 
bújarðarinnar heyrir ekki undir þennan flokk. Frá sjónarhóli bújarðarinnar er þóknun fyrir þess háttar 
starf (t.d. vinna launaðs fólks við mjaltir) launakostnaður og fellur undir liðinn „laun og launatengd 
gjöld“. Á hinn bóginn er vinna, sem fyrirtæki, sem sér um mjaltir samkvæmt samningi fyrir aðrar 
bújarðir, innir af hendi, færð í hagreikningum landbúnaðarins, bæði sem framleiðslu (sala á þjónustu), ef 
miðað er við verktakann, og sem aðfanganotkun (kaup á þjónustu), ef miðað er við bújörðina. 

 
 
(1) Búnaðurinn og vélarnar eru í eigu samvinnufélagsins ólíkt því sem á við um samnýtingu véla sem eru yfirleitt í eigu einstakra 

bújarða.  
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d) Flokkur 01.5: Dýraveiðar, gildruveiðar og viðhald veiðistofna, þ.m.t. tengd þjónustustarfsemi 

 

1.92. Þessi atvinnugreinarflokkur felur í sér eftirtalda starfsemi: i) dýraveiðar og veiðar í gildru til matar, vegna 
felds eða húðar, í rannsóknarskyni, fyrir dýragarða eða til nota sem gæludýr, ii) framleiðslu 
feldskeraverkstæða, hamir eðla eða fugla sem rekja má til dýraveiða eða veiðar í gildru, iii) endurnýjun 
stofna veiðidýra, iv) þjónusta til eflingar dýraveiða og veiða í gildru í atvinnuskyni. Bent skal á að 
framleiðsla sláturhúsa á húðum og leðri og dýraveiðar sem íþrótt eða tómstundaiðkun teljast ekki til 
dæmigerðrar starfsemi í landbúnaðinum. Því er svo við að bæta að flokkurinn „veiðar“ felur ekki í sér 
undaneldi veiðidýra á bújörðum sem skal færa sem hluta flokksins „búfjárrækt með öðrum lifandi 
dýrum“. 

 

5. Mismunur á landbúnaðarstarfsemi í hagreikningum landbúnaðarins og landbúnaðarhluta 
aðalbálks þjóðhagsreikninganna 

 

1.93. Landbúnaður í hagreikningum landbúnaðarins, eins og atvinnugreinin er skilgreind í lið 1.62 til 1.66, er 
að nokkru leyti frábrugðinn atvinnugreininni eins og hún er skilgreind í þjóðhagsreikningum. 
Mismunurinn liggur í skilgreiningunni á hvoru tveggja dæmigerðri starfsemi og einingunum. Hægt er að 
taka þær saman á eftirfarandi hátt: 
 

Atvinnugreinin landbúnaður í hagreikningum  
landbúnaðarins         = landbúnaðarhluti þjóðhagsreikninga 

+ vín- og ólífuframleiðslueiningar (samtök fram-
leiðenda, samvinnufélög o.s.frv.) 

+ framleiðslueiningar sem framleiða efni til fléttunar 

+ framleiðslueiningar þar sem framleidd eru jólatré, 
ávaxtatré, vínviður og skrauttré, í gróðrarstöðvum,  

– einingar sem framleiða fræ (til rannsókna eða 
vottunar) 

– framleiðslueiningar í þjónustu við landbúnaðinn að 
undanskilinni verktakastarfsemi í landbúnaði (þ.e. 
rekstur áveitukerfa, hönnun, gróðursetning og 
viðhald garða, almenningsgarða og grænna svæða 
fyrir íþróttamannvirki o.þ.h., klipping trjáa og 
limgerða) 

– einingar þar sem landbúnaðarstarfsemi er 
einvörðungu tómstundaiðja 

 

 

II. FÆRSLUR VEGNA AFURÐA 

 

2.001. Með færslum vegna afurða fást upplýsingar um uppruna og notkun afurða. Með afurðum er átt við allar 
vörur og þjónustu sem verða til við framleiðslustarfsemina. Helstu flokkar  að því er varðar afurðir, sem 
eru skilgreindar í ESA-’95, eru: framleiðsla, aðfanganotkun, neysluútgjöld, raunneysla, fjárfesting, 
útflutningur vara og þjónustu og innflutningur vara og þjónustu. 

 

2.002. Eins og getið er í liðum 1.40 og 1.41 er aðeins tekið tillit til framleiðslu, aðfanganotkunar og fjárfestingar 
í hagreikningum landbúnaðarins. Framleiðsla er fært sem uppruni og aðfanganotkun sem notkun á 
framleiðslureikninginn. Fjárfesting er færð sem notkun (eignabreyting) á fjármagnsreikninginn. 

 

A. ALMENNAR REGLUR 
 

1. Viðmiðunartímabil 

 

2.003. Viðmiðunartímabilið fyrir hagreikninga landbúnaðarins er almanaksárið. 
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2. Einingar 

 

a) Magn 
 

2.004. Magn er yfirleitt tiltekið í 1000 t (þrúgumust og vín í 10000 hl) með einum aukastaf. Fyrir dýr á fæti er 
notuð lífþyngd. 

 

b) Verð 

 

2.005. Í hagreikningum landbúnaðarins skal verð miðað við tonn (vín og þrúgumust miðað við 10 hl). 

 

2.006. Í hagreikningum landbúnaðarins skal verð fært annaðhvort miðað við næstu heilu tölu eða með 
nákvæmni upp á einn eða tvo aukastafi eftir því hve tiltækar verðupplýsingar eru tölfræðilega 
áreiðanlegar. 

 

c) Virði 

 

2.007. Tilgreina skal virði í milljónum eininga í innlendum gjaldmiðli. 

 

3. Færslutími 

 

2.008. Í ESA-’95 (1.57) er streymið (einkum í viðskiptum með afurðir og í jöfnunarviðskiptum) fært á 
rekstrargrunni, m.ö.o. þegar stofnað er til efnahagslegs virðis, óinnheimtrar fjárhæðar eða kröfu, eða 
þegar þess háttar verðmætum er umbreytt, þau eru afturkölluð eða þegar þau eru ekki lengur fyrir hendi, 
en ekki þegar greiðsla fer raunverulega fram. 

 

a) Framleiðsla 

 

2.009. Meta skal framleiðslu og færa þegar hún verður til. Þess vegna verður að færa það þegar afurðin er 
framleidd en ekki þegar kaupandi greiðir fyrir hana. 

 

2.010. Í ESA-’95 er farið með framleiðslu eins og samfellt ferli þar sem vörum og þjónustu er umbreytt í aðrar 
vörur og þjónustu. Ferlið getur átt sér stað á ýmsum tímabilum eftir afurðunum og tímabilin geta verið 
lengri en reikningsskilatímabilið. Þessi auðkenning framleiðslunnar ásamt rekstrargrunnsreglunni leiðir 
því til þess að framleiðslan er færð sem hálfunnar vörur. Af þeim sökum  skal, í samræmi við ESA-’95 
(lið 3.58), færa framleiðslu landbúnaðarafurða eins og hún sé samfelld á öllu framleiðslutímabilinu (en 
ekki einfaldlega þegar uppskera fer fram eða þegar gripum er slátrað). Farið skal með nytjaplöntur í 
ræktun og birgðir fisks eða dýra til neyslu sem birgðir hálfunninna vara meðan á framleiðsluferlinu 
stendur en þær eru umreiknaðar í birgðir fullunninna afurða þegar ferlinu lýkur. 

 

2.011.  Það er bæði æskilegt og nauðsynlegt við efnahagslega greiningu að færa framleiðsluna sem hálfunnar 
vörur þegar framleiðsluferlið nær yfir tímabil sem er lengra en reikningsskilatímabilið. Með því móti er 
samræmi milli færslu á kostnaði og framleiðslu sem gerir kleift að afla raunhæfra gagna um 
vinnsluvirðið. Þar sem hagreikningar landbúnaðarins miðast við almanaksárið má gera ráð fyrir að færsla 
á hálfunnum vörum taki einungis til afurða sem ekki voru fullunnar við lok almanaksársins (en einnig til 
tilvika þar sem almennt verðlag tekur mjög örum breytingum á reikningsskilatímabilinu) (1). 

 

2.012. Þegar um er að ræða landbúnaðarafurðir með styttra framleiðsluferli en reikningsskilatímabilið ber þó 
ekki nauðsyn til að færa framleiðsluna sem hálfunnar vörur. Færsla framleiðslu þegar afurðir eru 
fullunnar, þ.e. við uppskeru (þegar um er að ræða framleiðslu nytjaplantna), gerir í reynd kleift að ná 
viðunandi samræmi milli þess og framleiðslukostnaðarins. Þetta á við um flesta landbúnaðarframleiðslu 
þar sem framleiðsluferlið er styttra en ár. Ekki er heldur nauðsynlegt að færa nytjaplöntuframleiðslu með 
stuttu framleiðsluferli sem hálfunnar vörur þegar framleiðsluferlið nær yfir á annað almanaksár (sbr. lið 
2.172.). Í því tilviki eru nytjaplöntur í ræktun ekki taldar vera birgðir hálfunninna vara. 

 

 

(1) Sbr. lið 6.72 til 6.79 og 6.94 til 6.100 í SNA. 
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2.013. Í framkvæmd á sú aðferð að færa hálfunnar vörur aðeins við um afurðir með langt framleiðsluferli. Þess 
háttar afurðir eru einkum búfé, afurðir nytjaplantna, s.s. vín (geymsla þess er óaðskiljanlegur hluti 
framleiðsluferlisins), og afurðir af plantekrum. Venjulega er verðþróun í Evrópusambandinu almennt 
ekki mjög ör og ætti hún ekki að vera orsök þess að tilteknar afurðir séu færðar sem hálfunnar vörur (þótt 
það geti átt við í undantekningartilvikum, sbr. lið 2.172). 

 

2.014. Þegar afurðir með langt framleiðsluferli, sem hafa verið færðar sem hálfunnar vörur, eru upp skornar 
(afurðir nytjaplantna) eða er slátrað (dýr) er framleiðsluferlinu lokið og hálfunnar vörur umbreytast í 
birgðir fullunninna afurða sem eru tilbúnar til sölu eða annarra nota. Meðan á framleiðsluferlinu stendur 
er unnt að fá fram virðið, sem skal færa á hverju ári sem framleiðsluvirði í liðinn hálfunnar vörur, með 
því að skipta virði fullunnu afurðarinnar í réttu hlutfalli við kostnaðinn sem stofnað er til á hverju tímabili 
(SNA 93, liður 6.96). 

 

2.015. Dýr: Framleiðsla dýraafurða tekur langan tíma, nær hugsanlega yfir nokkur reikningsskilatímabil áður en 
ferlinu lýkur. Eftir fæðingu dýrs er hugsanlegt og einnig viðeigandi að færa inn hvert framleiðslustig, þ.e. 
fyrir hvern aldurshóp dýranna (ekki er unnt að færa inn þann hluta framleiðsluferlisins sem á sér stað 
fyrir fæðingu dýrsins vegna þess að ekki er unnt að greina hann frá umsjón með móður). 

 

2.016. Framleiðsluferlinu fyrir dráttardýr lýkur formlega við fæðingu; upp frá því eru þau færð sem 
fjármunaeign. Dýrin eru að sjálfsögðu ekki tilbúin til ætlaðra nota en munur á einstökum dýrum er svo 
mikill að fastur aldur, sem væri valin fyrir öll dýrin, yrði afar tilviljanakenndur. Fæðingartíminn er valinn 
af hagkvæmnisástæðum, einkum þar eð síðari notkun dýranna hefur á þessu stigi þegar verið ákveðin. 

 

2.017. Þetta á ekki alltaf við um nautgripi, svín, sauðfé og annað búfé sem kann að vera alið til undaneldis eða 
til slátrunar. Þegar unnt er að greina á milli ungra dýra í samræmi við framtíðarnotkun skal færa dýr, sem 
ætluð eru til nota sem framleiðsluþættir, sem verga fjármunamyndun alveg frá fæðingu (verg 
fjármunamyndun fyrir eigin reikning, þ.e. þau teljast til hálfunninna vara og vöxtur þeirra er færður sem 
framleiðsla, sbr. ESA-’95, lið 3.112). Að öðrum kosti eru dýr innifalin í birgðum sem hálfunnar vörur þar 
til þau verða fullvaxin og eru sjálf notuð sem framleiðsluþættir (t.d. sem mjólkurkýr, til undaneldis eða 
annarrar framleiðslu, s.s. ullarframleiðslu). Þá eru þau færð sem fastafjármunir Dýr, sem eru tekin úr 
hjörðum fyrir slátrun, skulu einnig færð sem birgðir en ekki sem fjármunaeign. 

 

2.018. Kjúklingaframleiðsla fær sérstaka meðferð ef hún nær yfir tvö reikningsskilatímabil. Klak eggja í 
útungunarvélum í lok tímabils telst vera kjúklingaframleiðsla og er fært í hagreikningum landbúnaðarins 
undir alifuglaframleiðslu (sem hálfunnar vörur) (sbr. lið 2.048). 

 

2.019. Vín: Framleiðslan skal færð sem hálfunnar vörur þar eð geymsla hennar er hluti af framleiðsluferlinu og 
getur náð yfir nokkur reikningsskilatímabil. Farið er með þrúgumust í gerjun, sem ekki er lengur hrámust 
en heldur ekki vín, eins og egg í útungunarvél í lok reikningsskilatímabils og er það tilgreint í 
hagreikningum landbúnaðarins sem hálfunnar vörur. 

 

2.020. Eignir sem ræktaðar eru á plantekrum Eignir, sem ætlaðar eru til vergrar fjármunamyndunar fyrir eigin 
reikning (þó ekki búfé), s.s. plantekrur, sem gefa ítrekað af sér afurðir, skal færa sem verga 
fjármunamyndun þegar framleiðslan á sér stað. 

 

b) Aðfanganotkun 

 

2.021. Færa skal vörur og þjónustu þegar þær koma inn í framleiðsluferlið, þ.e. þegar raunveruleg notkun þeirra 
á sér stað en ekki þegar þær eru keyptar eða settar í birgðir. 

 

2.022. Vörunotkun á tilteknu reikningsskilatímabili svarar í reynd til innkaupa eða öflunar á vörum að 
viðbættum upphaflegum birgðum og að frádregnum endanlegum birgðum í lok tímabilsins (1). 

 

 
(1)   Sbr. lið 2.029 til 2.031 að því er varðar tímann þegar birgðirnar eru færðar. 
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2.023. Þjónusta er færð þegar hún er keypt. Þar eð ekki er unnt að setja þjónustu í birgðir er tíminn þegar 
þjónusta er keypt einnig tími notkunarinnar. 

 

2.024. Eftirtalin þjónusta er undantekning frá þessari reglu: 

 

— þjónusta, sem tengist innkaupum á vörum, s.s. verslunar- og flutningaþjónusta, er færð sem 
aðfanganotkun þegar viðkomandi vörur eru notaðar (sbr. lið 2.111). 

 

— þjónusta sem telst vera viðvarandi, s.s. vátryggingaþjónusta. Þjónusta af þessu tagi er færð í hlutfalli 
við notkun í lok reikningsskilatímabilsins í samræmi við hlutfall fjárhæðarinnar sem kemur til 
greiðslu á viðkomandi ári eða hluta árs. Til samræmis við það svara fjárhæðir sem færðar eru ekki 
nauðsynlega til vátryggingaiðgjaldsins sem er greitt á viðkomandi tímabili. 

 

c) Verg fjármunamyndun 

 

2.025. Verg fjármunamyndun er færð þegar yfirfærsla eignarhalds á viðkomandi fastafjármunum til einingar, 
sem hyggst nota þá til framleiðslu, fer fram. Þó eru tvær undantekningar á þessari meginreglu: Í fyrsta 
lagi eru eignir sem aflað er með fjármögnunarleigu færðar eins og notandinn hafi eignast þær þegar hann 
fékk þær til afnota (sbr. lið 2.122). Í öðru lagi er verg fjármunamyndun fyrir eigin reikning færð um leið 
og viðkomandi eignir eru framleiddar (undanskilið er nautgripir, svín, sauðfé og annað búfé sem ekki er 
unnt að skilgreina nákvæmlega þar eð þau dýr eru innifalin í birgðum sem hálfunnar vörur, sbr. lið 2. 
017). 

 

2.026. Þegar t.d. er um að ræða stofnun ávaxtagarða og vínekra (fastafjármunir framleiddir fyrir eigin reikning) 
og ekki hefur verið lokið allri nauðsynlegri vinnu við lok reikningsskilatímabilsins skal virði notaðs efnis 
og veittrar þjónustu á viðmiðunartímabilinu á sama hátt fært sem verg fjármunamyndun í lok tímabilsins. 

 

2.027. Kaup og sala á landi ásamt tengdum kostnaði eru færð um leið og eignarhald er yfirfært. Kaup á landi að 
frádregnum öllum kostnaði er þó ekki innifalin í vergri fjármunamyndun þar eð land er eign sem ekki er 
framleidd. Hrein aukning á landi (og öðrum efnislegum eignum sem ekki eru framleiddar) að frádregnum 
öllum kostnaði eru færð á fjármagnsreikninginn (reikning fyrir öflun á ófjárhagslegum eignum). 

 

d) Birgðabreytingar 

 

2.028. Birgðabreytingar eru mismunur á vörum sem bætast við birgðir og vörum sem teknar eru úr birgðum á 
viðmiðunartímabilinu. 

 

2.029. Vörur sem bætast í birgðir eru annaðhvort vörur sem ætlaðar eru til notkunar síðar í framleiðsluferlinu 
(birgðir aðfanga), og eru þá færðar þegar yfirfærsla eignarhalds á sér stað, eða þær eru vörur úr 
atvinnugreininni sjálfri til framtíðarnota, t.d. til sölu eða yfirfærslu yfir í fastafjármuni einingarinnar 
(birgðir afurða), og eru þá færðar sem birgðir þegar framleiðslu þeirra lýkur. 

 

2.030. Þegar um er að ræða afurðir atvinnugreinarinnar, sem ekki eru fullunnar (færðar sem hálfunnar vörur), er 
virði efnanna, sem eru notuð, og veittrar þjónustu á viðmiðunartímabilinu einnig fært sem birgðir í lok 
þess tímabils (nema þegar um er að ræða fasta ræktun nytjaplantna með stuttan vaxtartíma, sbr. lið 
2.012). Þar af leiðandi hefur hluti af efnunum, sem notuð eru, og þjónustunni, sem er veitt á 
viðmiðunartímabilinu, verið notaður án þess að virði birgðanna sé hækkað til jöfnunar). 

 

2.031. Vörur, sem eru dregnar til baka úr birgðum, eru, þegar um er að ræða aðfangabirgðir, vörur sem fara í 
framleiðsluferlið eða, þegar um er að ræða afurðabirgðir, vörur sem fara út úr atvinnugreininni til sölu 
eða til annarra nota. Í fyrra tilvikinu eru vörurnar dregnar frá birgðum atvinnugreinarinnar þegar aðföngin 
eru raunverulega notuð í framleiðsluferlinu. Í síðara tilvikinu eru þær dregnar frá birgðunum þegar þær 
eru seldar eða notaðar. 
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B. FRAMLEIÐSLA 

 

(sbr. ESA-’95, lið 3.07 til 3.58) 

 

1. Almennt um framleiðsluhugtakið í ESA-‘95 og hagreikningum landbúnaðarins 

 

2.032. Í ensku útgáfunni af ESA-’95 merkir hugtakið „production“ ferlið og hugtakið „output“ merkir vörur og 
þjónustu sem út úr því kemur. Mikilvægt er að gera skýran greinarmun á þessu tvennu. Samkvæmt ESA-
‘95 (lið 3.14) nær „output“ yfir allar afurðir sem framleiddar eru á reikningsskilatímabilinu. 

 

2.033. Samkvæmt ESA-’95 nær framleiðsla einnig yfir i) vörur og þjónustu sem ein staðbundin rekstrareining 
afhendir annarri sem tilheyrir sömu einingu hagkerfisins, og ii) vörur sem ein staðbundin rekstrareining 
framleiðir og er enn í birgðum við lok þess reikningsskilatímabils þegar þær eru framleiddar, án tillits til 
þeirrar notkunar sem þær eru ætlaðar til síðar. Vara eða þjónusta, sem sama staðbundna rekstrareining 
framleiðir og notar á sama reikningsskilatímabili, er þó ekki færð sérstaklega. Hún er því hvorki færð 
sem framleiðsla né sem aðfanganotkun einingarinnar. 

 

2.034. Hugtakið framleiðsla í hagreikningum landbúnaðarins, sem tengist hugtakinu „heildarframleiðsla“, 
byggist á aðlögun ESA-’95 þar sem nokkrar landbúnaðarvörur og –þjónusta, sem eru framleiddar og 
notaðar á sama reikningsskilatímabili innan sömu landbúnaðareiningar, eru færðar í heildarframleiðslu 
landbúnaðarstarfseminnar. Viðmiðanir til greiningar á þess háttar vörum og þjónustu til að unnt sé að 
taka þær með í landbúnaðarframleiðslunni eru settar fram í lið 2.055. Munurinn á ESA-‘95 og aðferðinni 
sem tekin er upp í hagreikningum landbúnaðarins felst í þessum þáttum notkunar innan einingar en virði 
þeirra kemur bæði fram sem framleiðsla og notkun aðfanga. Vinnsluvirðið er þannig hið sama hvor 
aðferðin sem notuð er. 

 

2.035. Eins og fram kemur í lið 1.34 byggist þessi breyting á ESA-reglunni á sérstöku eðli 
landbúnaðarstarfseminnar og bújarðarinnar (sem staðbundin rekstrareining). Enn fremur er með þessu 
unnt: 

 

— að bæta hagræna greiningu búreikninga, einkum skilgreininguna á tæknistuðlum og hlutföllum 
vinnsluvirðis (hlutfallið milli framleiðslu og notkunar aðfanga). 

 

— að bæta samanburð á tæknistuðlum og hlutföllum vinnsluvirðis á milli undirgreina 
efnahagsstarfseminnar og milli landa. Reyndin er sú að framleiðsla, sem notuð er innan einingar, 
takmarkast einkum við fáar tilteknar afurðir (s.s. korn, prótín og olíuafurðir, fóðurplöntur og mjólk til 
búfjárfóðurs) og hlutfall innri notkunar er talsvert breytilegt eftir atvinnugreinum og löndum. 

 

— að auka samræmi milli framleiðslureikninga, ráðstöfunarreikninga vinnsluvirðis og reikninga yfir 
tekjur af atvinnurekstri: nauðsynlegt samræmi milli afurðafærslna (framleiðsla, aðfanganotkun 
o.s.frv.) og jöfnunarfærslna (laun og launatengd gjöld, styrkir, skattar, leiga, vextir o.s.frv.) hefur 
aukist frá því endurbætur voru gerðar á almennri landbúnaðarstefnu árið 1992 með því að styrkir 
(nokkrir þeirra snerta afurðir sem falla undir notkun innan atvinnugreinarinnar) gegna nú mikilvægu 
hlutverki í myndun og þróun tekna í landbúnaði. 

 

2.036. Þótt það sé ekki lagt til í ESA-’95 er kveðið á um regluna, sem tekin er upp í hagreikningum 
landbúnaðarins, í SNA (sbr. SNA-‘93, I. viðauka, lið 15) vegna sérstaks eðlis landbúnaðar og í 
aðferðafræðihandbók Matvæla- og landbúnaðarstofnunar SÞ (1). Loks gerir hún kleift að takmarka 
verulega þau frávik í mælingu á framleiðslu sem rekja má til þess hvaða grunneining er valin (staðbundin 
rekstrareining eða einsleit framleiðslueining). 

 
 
(1) Matvæla- og landbúnaðarstofnun SÞ (1996). Kerfi þjóðhagsreikninga fyrir matvæli og landbúnað (System of economic accounts 

for food and agriculture). Sameinuðu þjóðirnar, Róm. 
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2. Framleiðsla landbúnaðarstarfseminnar: magn 
 
2.037. Í samantekt hagreikninga landbúnaðarins er framleiðslan sundurliðuð eftir magni, í áföngum. 
 

Kerfisbundin framsetning á tilföngum og notkun landbúnaðarafurða 
 

Verg framleiðsla (1q)  

Tap eða 
tjón(2q) 

 
Nothæf framleiðsla (3q) 

Upphafsbir
gðir (UB) 

(4q) 

Tiltækar heildarbirgðir (5q) 

Lokabirgðir (LB) (11q) 
 

Notkun 
innan 

einingar 
(6q) 

Forvinnsla 
framleiðen

da (7q) 
Eigin 

neysla (8q)
Heildarsala

(9q) S (*) (10q) LB-UB = 
(**). 
(12q) 

 

(*) S = Fastafjármunir framleiddir fyrir eigin reikning. 
(**) LB-UB= Birgðabreytingar. Í skýringardæminu hér að ofan er gert ráð fyrir að lokabirgðir séu meiri en
upphafsbirgðir. 
 
 

2.038. Upphafsviðmiðun í framvindu þessara útreikninga er annaðhvort: 
 

— verg framleiðsla (1q) eða 
 
— nothæf framleiðsla (3q) 
 
eftir því hvort uppskerutölur, sem miðað er við, fela í sér tap á akrinum, tap á uppskerunni og tap á býlinu 
eða ekki. 
 
a) Verg framleiðsla 

 
Verg framleiðsla: (1q) 

 
2.039. Þetta er upphafspunktur fyrir lönd þar sem tap eða tjón er innifalið í opinberum uppskerutölum. 

Samkvæmt atvinnugreinarhugtakinu þarf að mæla allar afurðir landbúnaðarstarfsemi landbúnaðareininga 
í atvinnugreininni (eins og um getur í liðum 1.62 og 1.63). Samkvæmt venjunni, sem kveðið er á um í lið 
1.31 (að ekki sé um að ræða framleiðslu í aukastarfsemi í einingum, sem ekki falla undir landbúnað, 
vegna þess að gert er ráð fyrir að öll landbúnaðarstarfsemi sé aðgreinanleg og myndi því aðalstarfsemi 
eigin staðbundinnar rekstrareiningar í landbúnaði), þarf að færa inn alla framleiðslu í landbúnaði nema þá 
sem framleidd er í einingum þar sem landbúnaðarstarfsemin er einvörðungu tómstundaiðja (sbr. lið 1.24). 

 
b) Tap 

 
Tap: (2q) 

 
2.040. Þessi liður vísar til endurtekins taps á vörum í birgðum (sbr. lið 2.041). Í því felst tap á akri, við uppskeru 

og annað tap á býlum (vegna þess hve viðkvæmar afurðirnar eru, áhrifa veðurs, s.s. frosts, þurrka 
o.s.frv.). Tap, sem verður á ýmsum stigum þegar afurð er sett á markað, þ.e. í flutningi frá býlinu, í 
geymslu hjá söluaðilum og í vinnslu eða meðferð í úrvinnsluiðnaðinum, skal ekki talið með hér. Hins 
vegar skulu afurðir, sem framleiðendur hyggjast selja en seljast ekki og eru því skemmdar (einkum 
ávextir og grænmeti), einnig taldar með hér. 

 
Tegundir taps 

 
2.041. Samkvæmt ESA-’95 geta framleiðendur orðið fyrir þrenns konar tapi: endurteknu tapi á birgðum (ESA-

’95, liðir 3.117 og 3.118), óvenjulegu tapi á birgðum (ESA-’95, e-liður 6.25) og tapi vegna stóráfalla 
(ESA-’95, liðir 6.22 og 6.23.b). 
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Færsla á þrenns konar tapi: 

 

2.042. Þegar tap á vörum í birgðum er fært þarf að gera greinarmun á endurteknu tapi annars vegar og 
óvenjulegu tapi og tapi vegna stóráfalla hins vegar. En færsla á tapi er einnig komin undir aðferð við 
útreikninga á framleiðslu og gerð tölfræðilegra grundvallarupplýsinga í hverju landi. 

 

2.043. Þegar útreikningur á framleiðslu byggist á gögnum um upphafs- og lokabirgðir, sölu og hugsanlega 
öðrum notum (s.s. fastafjármunum fyrir eigin reikning) hefur endurtekið tap þegar verið dregið frá 
birgðabreytingum og ef það er aftur fært undir liðnum „tap“ myndi slíkt leiða til tvítalningar. Ef 
útreikningur á framleiðslu er á hinn bóginn ekki byggður birgðagögnum en þess í stað á traustum 
útreikningi, s.s. raunverulegum fæðingartölum, skal endurtekið tap á framleiðslu á viðkomandi 
viðmiðunartímabili fært ásamt tapi á dýrum sem flutt eru inn til eldis eða slátureldis. 

 

2.044. Óvenjulegt tap og tap vegna stóráfalla skal færa í fjárfestingareikninga, þ.e. reikninginn fyrir aðrar 
magnbreytingar á eignum. Framleiðsluvirði er því innifalið í heildarvirði taps af þessum toga. 

 

2.045. Tap (hvort sem það er endurtekið, óvenjulegt eða vegna stóráfalla) á fastafjármunum (s.s. mjólkurkúm, 
dýrum til undaneldis o.s.frv.) skal færa í reikninginn „aðrar magnbreytingar á eignum“. Það hefur engin 
áhrif á framleiðsluvirði. Lögð skal áhersla á að færa þarf tap, sem hefur áhrif á plantekrur, sem þegar gefa 
af sér, annaðhvort sem „fjármunanotkun“ eða sem „aðrar magnbreytingar á eignum“ eftir því um hvers 
konar tap er að ræða. 

 

c) Nothæf framleiðsla 

 

Nothæf framleiðsla: (3q) = (1q) – (2q) = verg framleiðsla að frádregnu tapi (á framleiðslustigi) 
 

2.046. Þetta er fyrsti liðurinn sem lönd, þar sem viðmiðunarhagtölur fyrir uppskeru fela í ekki sér tap, skulu 
færa. Til hans telst framleiðsla til ráðstöfunar á viðmiðunartímabilinu sem verður annaðhvort sett á 
markað, notuð sem framleiðslutæki, unnin frekar hjá framleiðanda sjálfum, neytt á heimili hans, sett í 
birgðageymslu eða hugsanlega notuð sem fastafjármunir sem framleiddir eru fyrir eigin reikning. 

 

d) Upphafsbirgðir 

 

Upphafsbirgðir (4q) 
 

2.047. Hér er um að ræða fullunnar eða hálfunnar birgðir eigin afurða sem til eru á bújörðunum (þ.e. sem eru í 
eigu framleiðenda) í upphafi viðmiðunarársins. Birgðir á mismunandi markaðsstigi og íhlutunarbirgðir 
skal þó ekki færa inn hér (sbr. lið 2.201 og áfram að því er varðar meðferð búfjár). 

 

2.048. Með í upphafsbirgðum „alifugla“ skal einnig taka egg í útungunarvélum við upphaf viðmiðunarársins þar 
sem þau teljast vera hálfunnin alifuglaframleiðsla (sbr. lið 2.018). 

 

e) Fyrirliggjandi heildarbirgðir 

 

Fyrirliggjandi heildarbirgðir: (5q) = nothæf framleiðsla að viðbættum upphafsbirgðum (3q + 4q) 
 

f) Notkun innan einingar 

 

Notkun innan einingar: (6q) 
 

2.049. Í liðnum „færð notkun innan einingar“ eru þær afurðir sem framleiddar eru í landbúnaðareiningunni 
(staðbundin rekstrareining) og einingin notar sem aðföng í framleiðsluferlinu á sama 
reikningsskilatímabili. 

 

2.050. Allar landbúnaðarafurðir (nema búfé; sbr. liði 2.067 og 2.208), sem landbúnaðareining selur annarri 
framleiðslueiningu í landbúnaði, verður að færa sem sölu og síðan sem aðfanganotkun. Þetta tekur til 
vara sem þurfa meðferð og vinnslu og aukaafurða þeirra (t.d. skila á undanrennu, klíði, olíuköku og 
sykurrófudeigi og –káli, sem og skila á fræi eftir meðhöndlun). 
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Flokkun á notkun innan einingar 
 
2.051. Notkun innan einingar má skipta eftir notkun viðkomandi afurða: 
 
2.052. Afurðir sem notaðar eru innan atvinnugreinarinnar í sömu landbúnaðarstarfsemi (þ.e. í sama flokk 

starfsemi með sömu fjórum tölum atvinnugreinaflokks NACE, 1. endursk.). 
 

— fræ (fyrir korn, grænmeti, blóm o.s.frv.): endurnotuð fyrir ræktun sömu nytjaplöntu, 
 
— vínþrúgur og þrúgumust: notað í vínframleiðslu, 
 
— ólífur: notaðar í framleiðslu ólífuolíu, 
 
— mjólk: notuð í búfjárfóður. 

 
2.053. Afurðir sem notaðar eru innan atvinnugreinarinnar innan sömu landbúnaðarstarfsemi (þ.e. með sömu 

fjórum tölum atvinnugreinaflokks NACE, 1. endursk.). 
 

Einkum er um að ræða nytjaplöntuafurðir sem notaðar eru í skepnufóður en einnig aukaafurðir dýra sem 
notaðar eru í framleiðsluferli annarrar starfsemi (fljótandi húsdýraáburður og mykja sem notuð eru sem 
áburður við ræktun nytjaplantna). Afurðir nytjaplantna, sem notaðar eru í dýrafóður, má flokka í 
samræmi við það hversu algengt er að þær séu settar á markað (sem er venjulega metið): 

 
— afurðir til dýrafóðurs sem yfirleitt er unnt að setja á markað: korn (hveiti, rúgur, bygg, hafrar, maís, 

dúrra, hrísgrjón og annað korn), prótínplöntur, kartöflur, olíufræ (repjufræ, sólblómafræ, sojabaunir 
og annað olíufræ), 

 
— afurðir til dýrafóðurs sem yfirleitt er ekki unnt að setja á markað: 
 

— fóðurafurðir: fóðurjurtir (sykurrófa, fóðurrófa, gulrófa, fóðurnæpur, fóðurgulrætur, 
fóðurkál/grænkál og aðrar fóðurjurtir), fóðurmaís og annað grænfóður (grænt, þurrkað eða 
rotvarið), 

 
— tvíærar fóðurafurðir: fjölærar og skammærar fóðurafurðir sem verða til við atvinnustarfsemi 

(grænar, þurrkaðar eða rotvarðar), 
 
— aukaafurðir sem notaðar eru sem fóður (hálmur, hýði, plöntulauf og –stilkar og aðrar aukaafurðir 

sem eru notaðar sem fóður). 
 

Skilgreining á notkun innan einingar sem á að taka með í framleiðslu atvinnugreinarinnar 
 
2.054. Landbúnaðarafurðir sem notaðar eru innan einingar eru ekki teknar með í mælingu á framleiðslu 

atvinnugreinarinnar nema þær séu í samræmi við tilteknar viðmiðanir. Við setningu viðmiðana fyrir 
færslu á notkun innan einingar eru gerðar tvenns konar kröfur: Í fyrsta lagi aðferðafræðilegar kröfur, þar 
sem nauðsynlegt var, eftir að vikið hafði verið frá bókstaf ESA-reglunnar, að fylgja „anda“ hennar (með 
því að láta kröfurnar taka til tvenns konar starfsemi), í öðru lagi hagkvæmniskröfur, þar sem 
viðmiðanirnar, sem skyldi setja, áttu að mynda nákvæman og sambærilegan ramma til skilgreiningar á 
því hvaða notkun innan einingar þyrfti að færa inn svo að þessi mælingaraðferð reyndist gerleg. 

 
2.055. Viðmiðanirnar eru eftirfarandi: 
 

1. Sú tvenns konar starfsemi, sem fer fram, skal falla undir mismunandi fjögurra tölustafa þrep í NACE, 
1. endursk. (deild 01 Landbúnaður og dýraveiðar og tengd þjónusta). Beiting þessara viðmiðana 
kemur t.d. í veg fyrir að mjólk, sem er notuð í búfjárfóður, og fræ, sem framleitt er og notað á sömu 
bújörð til framleiðslu nytjajurta, séu metin (á sama reikningsskilatímabili). 

 
2. Efnahagslegt virði landbúnaðarafurðarinnar skal skipta máli fyrir umtalsverðan fjölda bænda. 

 
3. Auðvelt skal vera að fá aðgang að gögnum um verð og magn. Erfitt er að uppfylla þessa viðmiðun að 

því er varðar afurðir sem eru ekki markaðshæfar. 
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2.056. Í samræmi við skilgreiningu í valviðmiðunum að því er varðar að taka notkun afurða innan einingar með 
í mælingum á framleiðslu (sbr. lið 2.055) eru aðeins afurðir nytjaplantna, sem notaðar eru í dýrafóður 
(hvort sem þær eru markaðshæfar eða ekki), færðar í landbúnaðarframleiðslu atvinnugreinarinnar. 

 

2.057. Þegar þessar afurðir eru færðar í framleiðslu greinarinnar verður einnig að færa þær sem aðfanganotkun 
og virða með því þá meginreglu að tekið sé tillit til þess heildarmagns sem er framleitt og síðan notað í 
annarri framleiðslustarfsemi á viðmiðunarárinu (sbr. lið 2.055). Þegar breytingin úr framleiðslu yfir í 
aðfanganotkun tekur lengri tíma en viðmiðunarárið, sem um ræðir, skal færa tilsvarandi framleiðslumagn 
sem „lokabirgðir“ viðkomandi afurðar á viðmiðunarárinu. 

 

2.058. Aukaafurðir dýra eru ekki teknar með í aðföngum vegna þess hve miklum erfiðleikum er bundið í 
framkvæmd að fá gögn um magn og ekki síður um verð. 

 

g) Vinnsla framleiðenda 

 

Vinnsla framleiðenda: (7q) 

 

2.059. Undir liðnum vinnsla framleiðenda er fært það magn sem framleiðendur í landbúnaði framleiða til frekari 
vinnslu hjá landbúnaðarframleiðendum (t.d. mjólk sem er unnin til smjör- eða ostagerðar, epli sem eru 
unnin fyrir vinnslu á eplamusti eða eplavíni) en einungis í innan ramma vinnslustarfsemi sem er aðskilinn 
frá aðallandbúnaðarstarfseminni (á grundvelli bókhaldsgagna, sbr. lið 1.26). Aðeins skal færa hráefni (t.d. 
hrámjólk, epli) en ekki unnar afurðir sem framleiddar eru úr þeim (t.d. smjör, eplamust og eplavín). Með 
öðrum orðum er ekki tekið tillit til vinnunnar sem felst í vinnslu landbúnaðarafurða undir þessum lið. 
Afurðir, sem verða til við vinnslu framleiðandans, koma að sjálfsögðu fram í framleiðslu undirgeirans 
„landbúnaður“ í þjóðhagsreikningunum (sbr. liði 1.04 og 1.05). 

 

2.060. Þegar þessi vinnslustarfsemi er óaðskiljanleg starfsemi sem fellur ekki undir landbúnað er afurð þessara 
úrvinnslu færð í framleiðsluvirði landbúnaðarins (sbr. lið 1.25). Grundvallarlandbúnaðarafurðir, sem eru 
notaðar sem aðföng í þessari vinnslustarfsemi, eru hvorki færðar sem framleiðsla né aðfanganotkun. 
Reglan stafar af því að ekki er unnt að greina í sundur tvenns konar starfsemi af þessu tagi (framleiðslu 
landbúnaðarafurða og vinnslu slíkra afurða) á grundvelli bókhaldsgagna. Kostnaður við tvenns konar 
starfsemi er í slíku tilviki færður sameiginlega og framleiðsla þeirra er metin sem framleiðsla unninna 
afurða. 

 

h) Eigin neysla 

 

Eigin neysla: (8q) 

 

2.061. Þetta tekur til: 

 

i) afurða sem neytt er á heimili bóndans sem framleiðir þær, 

 

ii) afurða sem koma frá landbúnaðareiningunni (bújörð) sem eru notaðar sem endurgjald í fríðu til 
verkafólks á bújörð eða látnar í skiptum fyrir aðrar vörur. 

 

2.062. Landbúnaðarafurðir, sem landbúnaðareiningin vinnur úr með aðgreindum hætti (þ.e. verður til þess að 
stofnuð er staðbundin rekstrareining sem fellur ekki undir landbúnað) og neytt er á heimili bóndans, eru 
færðar undir framleiðslu í „Matvæla- og drykkjarvöruiðnaður; tóbaksiðnaður“ (undirbálkur DA í NACE, 
1. endursk.) sem eigin neysla. Neysla á landbúnaðarafurðum á landbúnaðarheimilum, sem ekki eru 
forunnar sem liður í framleiðslu óaðskiljanlegri vinnslustarfsemi sem fellur ekki undir landbúnað, er á 
hinn bóginn færð sem eigin neysla í þessari starfsemi (sbr. lið 2.080) og talin til framleiðsluvirðis í 
landbúnaðinum. 

 

2.063. Húsaleiguígildi eigin húsnæðis er ekki fært hér heldur undir greininni „leiga og umsýsla eigin bygginga“ 
(grein 70.20 í NACE, 1. endursk). Leiga húsnæðis er starfsemi sem fellur ekki undir landbúnað og er 
alltaf talin aðgreinanleg frá landbúnaðarstarfsemi. 
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i) Sala 

 

Sala: (9q) 

 

2.064. Undir þennan lið fellur sala landbúnaðareiningarinnar á landbúnaðarafurðum til annarra eininga (eininga 
í landbúnaði eða öðrum greinum), þ.m.t. sala til birgða- og neyðarmiðstöðva, þó ekki ráðstöfun 
fastafjármuna. Hún er sundurliðuð í sölu á heimamarkaði út fyrir atvinnugreinina, sölu á heimamarkaði 
til annarra landbúnaðareininga og sölu til útlanda. 

 

2.065. Af þeim sökum svarar sala tiltekinnar einingar til veltu af þeirri framleiðslu sem hún setur á markað. Bent 
skal á að ekki er færð sala á dýrum, sem eru flokkuð sem fastafjármunir, þegar þau eru tekin út úr hjörð í 
framleiðslu (til útflutnings eða slátrunar). Dýr, sem flokkuð eru sem fastafjármunir og eru tekin úr hjörð í 
framleiðslu, eru yfirfærð yfir í birgðir áður en þau eru seld, en sala þessara dýra (til slátrunar eða 
útflutnings) kemur fram í reikningunum sem lækkun á birgðum og sést aðeins í fjármagnsreikningnum. 
Samsvarandi framleiðsla hefur þegar verið tilreiknuð sem hluti af fastafjármunum sem framleiddir hafa 
verið fyrir eigin reikning (1) og færðir í framleiðslureikninginn. 

 

2.066. Búfé, sem telst til birgða: ráðstöfun búfjár, sem telst til birgða, til annarrar bújarðar er sala í samræmi við 
skilgreininguna í lið 2.064.  

Þessa sölu má jafna með lækkun birgða ef búféð er fært sem birgðir í upphafi viðmiðunartímabilsins 
(annars er aðeins færð sala). 

 

2.067. Kaup á búfé er færð í birgðir ef afurðirnar eru ekki endurseldar á viðmiðunartímabilinu. Ekki má þó fara 
með keypt búfé sem aðfanganotkun vegna þess að vörur, sem eru aðföng, hljóta, samkvæmt 
skilgreiningu, að hverfa (eða a.m.k. umbreytast verulega) í framleiðsluferlinu. Þessi dýr teljast hálfunnar 
vörur þar eð ferli búfjárframleiðslunnar er ekki að fullu lokið (framleiðsluferlinu lýkur við slátrun). Kaup 
eru því færð á hálfunnar vörur (afurðir) í birgðum og eru þannig færðar sem „neikvæð“ sala en ekki sem 
aðfanganotkun. Þegar um er að ræða viðskipti milli bújarða innan sama lands eru sala og samsvarandi 
innkaup jöfnuð innbyrðis (nema þegar um er að ræða kostnað við yfirfærslu á eignarrétti) (2). Með tilliti 
til þessarar sérstöku meðferðar á viðskiptum með lifandi dýr milli landbúnaðareininga er engin 
aðfanganotkun undir „búfé og dýraafurðir“(3). 

 

2.068. Búfé flokkað sem fastafjármunir: viðskipti með búfé sem fastafjármuni milli landbúnaðareininga eru ekki 
færð sem sala, eins og skilgreint er hér að framan, heldur sem viðskipti með eignir (fært í 
fjármagnsreikninginn sem verg fjármunamyndun í landbúnaði). Þegar um er að ræða viðskipti milli 
bújarða innan sama lands eru sala og samsvarandi innkaup jöfnuð innbyrðis (nema þegar um er að ræða 
yfirfærslukostnað). 

 

2.069. Færsla á innflutningi lifandi dýra (sem ekki eru ætluð til slátrunar þegar í stað): Eins og þegar um er að 
ræða viðskipti milli bújarða í sama landi er farið með búfé sem birgðir (þó ekki dýr sem eru ætluð til 
slátrunar þegar í stað) og landbúnaðareiningar flytja það inn á viðmiðunartímabilinu er fært sem 
hálfunnin vara inn á birgðir og er af þeim sökum dregið frá sölu. Á hinn bóginn skal búfé, sem flokkað er 
sem fastafjármunir (s.s. dýr til undaneldis) og flutt inn sem slíkt, ekki dregið frá sölu. 

 

2.070. Þar sem oft er erfitt í framkvæmd að gera raunhæfan greinarmun á mismunandi flokkum dýra á 
grundvelli tiltækra gagna frá ESB (á dýrum sem flokkuð eru sem fastafjármunir og þeim sem eru flokkuð 
sem birgðir) er samt sem áður allur innflutningur talinn vera á dýrum sem ætluð eru til að uppbyggingar á 
birgðum og virði allra innfluttra dýra (nema þeirra sem ætluð eru til slátrunar þegar í stað) er dregið frá 
virði sölu. Þessi færsluaðferð tryggir að meðferð á viðskiptum við erlend ríki á lifandi dýrum sé 
sambærileg þeirri sem notuð er í útreikningum á vergri innanlandsframleiðslu í hagskýrslum um 
dýraframleiðslu. 

 
 
(1) Framleiðsluvirði þessara dýra er reiknað með því að bæta fastafjármunum sem framleiddir eru fyrir eigin reikning (= eignfærslur 

að frádregnum ráðstöfunum eigna) og sala (= ráðstafanir). 
(2) Þegar viðskipti eru metin er kostnaðurinn við yfirfærslu eignarhalds (verslunarálagning og flutningskostnaður) innifalinn í virði 

kaupanna. Þegar um er að ræða viðskipti milli bújarða innan sama lands jafnast sala og innkaup út að undanskildum 
yfirfærslukostnaði sem í útreikningi á framleiðsluvirði er farið er með sem „neikvæða sölu“. 

(3) Sama meðferð á við um aðrar landbúnaðarafurðir sem hafa einkenni birgða. 
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j) Fastafjármunir framleiddir fyrir eigin reikning 

 

Fastafjármunir framleiddir fyrir eigin reikning: (10q) 
 

2.071. Þessi liður tekur aðeins til: 

 

— vinnu sem landbúnaðareiningar inna af hendi (t.d. notkun vinnu, véla og annarra framleiðslutækja, 
þ.m.t. plöntunarefni) við að koma upp plantekrum, s.s. ávaxtagörðum, vínekrum, mjúkávaxtarækt og 
humlarækt. Almennt er vinna fyrir eigin reikning við plöntun ávaxtagarða og vínekra o.s.frv. fólgin í 
fjölmörgum einstökum aðgerðum sem ekki er unnt að leggja saman þannig úr verði sérstakar 
magntölur. 

 

— dýra sem framleidd eru í landbúnaðareiningum og yfirfærð yfir í fastafjármuni þeirra (sbr. lið 2.161). 
Hér er um að ræða dýr sem alin eru vegna framleiðslu sem einingarnar afhenda reglubundið 
(aðallega búfé til undaneldis, búfé til mjólkurframleiðslu, dráttardýr, sauðfé og önnur dýr, sem alin 
eru vegna ullarinnar, sbr. lið 2.202). 

 

k) Lokabirgðir 

 

Lokabirgðir: (11q) 
 

2.072. Hér er um að ræða birgir fullunninna eða hálfunninna afurða á bújörðum atvinnugreinarinnar (þ.e. sem 
framleiðendur halda) í lok viðmiðunarársins. Hér skal ekki taka með birgðir á ýmsum stigum setningar á 
markað (einkum varabirgðir söluaðila og vinnslufyrirtækja) eða íhlutunarbirgðir. 

 

2.073. Afurðir, sem eru aðeins tímabundið í birgðum og eru notaðar á síðara tímabili í atvinnugreininni (t.d. 
korntegundir til neyslu, fræ og fjölgunarefni o.s.frv.), skal einnig færa hér þar sem ekki er vitað hver 
lokanotkun afurðar verður þegar hún er færð í birgðir. 

 

l) Heildarnotkun 

 

Heildarnotkun: (12q) (að frátaldri notkun innan einingar) = (7q) + (8q) + (9q) + (10q) + (11q) = vinnsla 
framleiðenda plús eigin notkun plús sala plús fastafjármunir framleiddir fyrir eigin reikning plús 
lokabirgðir. 

 

2.074. Þessi færsla er samtala dálka 7q til 11q: 

 

m) Birgðabreytingar 

 

Birgðabreytingar: (12q) = (11q) mínus (4q) = viðbætur við birgðir (V) mínus eftirstöðvar í birgðum (E) 
 

2.075. Breytingar á birgðum innan atvinnugreinarinnar (að frátöldum birgðum á ýmsum stigum setningar á 
markað) á viðmiðunarárinu eru mældar með því að reikna mismuninn á því sem er fært inn á birgðir og 
því sem er tekið út af þeim eða mismuninn á loka- og upphafsbirgðum. Í síðara tilvikinu á að draga frá 
aðrar breytingar á magni og geymsluhagnað (að frádregnu geymslutapi) í útreikningi á virði (sbr. lið 
2.179 og áfram). 

 

n) Framleiðsla landbúnaðarstarfsemi 
 

Framleiðsla landbúnaðarstarfsemi = (6q, dýrafóður) + (7q) + (8q) + (9q) + (10q) + (12q) 

 

2.076. Í samræmi við framleiðsluhugtakið, sem er notað, og reglurnar um færslu notkunar innan einingar (sbr. 
lið 2.049 og áfram), vinnslu landbúnaðarafurða (sbr. liði 2.059 og 2.060) og eigin notkun á fullunnum 
afurðum (sbr. liði 2.061–2.062 og 2.063) má setja framleiðslu landbúnaðarstarfseminnar upp á 
eftirfarandi hátt: 
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Tilföng Notkun Landbúnaðarframleiðsla 
í  landbúnaðinum 

Verg framleiðsla Sala (samtals, að frátöldum viðskiptum með dýr 
milli bújarða) 

X 

 Birgðabreytingar (hjá framleiðendum) X 

– Tap Fastafjármunir framleiddir fyrir eigin reikning 
(plantekrur sem gefa ítrekað afurðir, dýr í 
framleiðslu) 

X 

 Eigin neysla (landbúnaðarafurða) X 

= Nothæf framleiðsla 
 

Vinnsla framleiðenda (landbúnaðarafurða, 
aðgreinanleg starfsemi) 
 

X 

 Notkun innan einingar: 
— í sömu starfsemi: (fræ, mjólk til fóðrunar 

búfjár, vínþrúgur, ólífur til vinnslu á 
ólífuolíu, útungunaregg) 

 

 — í aðgreindri starfsemi: 
plöntuafurðir sem notaðar eru til dýrafóðurs 
(korn, ólíurík fræ, fóðurjurtir, hvort sem 
þær eru markaðshæfar eða ekki, o.s.frv.) 

X 

 aukaafurðir dýra sem notaðar eru í ræktun 
nytjaplantna (blanda af föstum og fljótandi 
húsdýraáburði, mykja) 

 

 
 

2.077. Í samanburði við hugtakið „endanleg afurð“ („final output“) sem áður var byggt á í hagreikningum 
landbúnaðarins felast í nýja hugtakinu fyrir mælingar á framleiðslu landbúnaðarstarfsemi viðskipti með 
landbúnaðarvörur og –þjónustu milli landbúnaðareininga sem og notkun innan einingar á fóðurafurðum 
fyrir búfé (hvort sem það er markaðshæft eða ekki). 

 

3. Framleiðsla óaðskiljanlegrar aukastarfsemi sem ekki fellur undir landbúnað 
 

2.078. Unnt er að greina að tvær aðalgerðir óaðskiljanlegrar aukastarfsemi, sem ekki fellur undir landbúnað: 

 

— „vinnsla landbúnaðarafurða“: Þessi flokkur tekur til starfsemi í framhaldi af landbúnaðarstarfsemi og 
þar sem landbúnaðarafurðir eru notaðar, Vinnsla landbúnaðarvara er dæmigerð starfsemi í þessum 
fyrra flokki. 

 

— „önnur óaðskiljanleg aukastarfsemi sem ekki fellur undir landbúnað“: Í þessum flokki er starfsemi 
sem nýtir bújörðina og tæki hennar til framleiðslu landbúnaðarafurða. Hún er ekki jafn einsleit og 
fyrri flokkurinn. 

 

2.079. Almennt tekur þessi starfsemi til fjölbreytilegra afurða (vöru og þjónustu) en ekki er unnt að leggja magn 
þeirra saman. 

 

2.080. Afurðir þessarar starfsemi eru annaðhvort ætlaðar til sölu, vöruskipta, greiðslu í fríðu, eigin neyslu (sbr. 
lið 2.062) eða til geymslu í birgðum. 

 

4. Framleiðsla landbúnaðarins sem atvinnugreinar 

 
2.081. Samkvæmt skilgreiningu á framleiðslu landbúnaðarins sem atvinnugreinar (sbr. lið 1.16) er framleiðsla 

landbúnaðarins samtala framleiðslu landbúnaðarafurða (sbr. lið 2.076 til 2.077) og á vörum og þjónustu 
sem framleiddar eru í óaðskiljanlegri aukastarfsemi sem ekki fellur undir landbúnað (sbr. lið 2.078 til 
2.080). 
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5. Mat á framleiðslu 
 
2.082. Framleiðslu skal meta á grunnverði. Grunnverð er verðið sem framleiðendur fá frá kaupanda fyrir 

vörueiningu eða þjónustu, sem þeir framleiða eða inna af hendi, að frádregnum sköttum sem leggjast á 
eininguna vegna framleiðslu eða sölu (þ.e. skatta á vörur) auk styrkja til framleiðslu eða sölu á 
viðkomandi vöru (þ.e. vörutengdra styrkja). Í grunnverði eru undanskilin öll flutningsgjöld sem 
framleiðandi setur á sérstakan vörureikning. Á hinn bóginn er innifalinn í því allur flutningskostnaður 
sem framleiðandinn gjaldfærir á sama vörureikning, jafnvel þótt hann sé í sérstökum lið á reikningnum 
(sbr. ESA-‘95, liður 3.48). 

 
2.083. Þættir í framleiðslu, s.s. sala, greiðsla í fríðu, viðbætur við birgðir og afurðir, sem notaðar eru innan 

einingar, skal meta á grunnverði. Eins skal framleiðsla afurða til eigin nota (þ.e. fastafjármunir, sem eru 
framleiddir fyrir eigin reikning, og eigin neyslu) metin á grunnverði sambærilegra afurða sem seldar eru á 
markaði. Hálfunnar vörur og viðbætur við þær eru metin hlutfallslega á gildandi grunnverði fullunninnar 
afurðar. Ef meta þarf afurð, sem telst til hálfunninna afurða, skal byggja útreikningana á raunkostnaði, 
sem stofnað hefur verið til, að viðbættri fjárhæð sem svarar til áætlaðs rekstrarafgangs eða einyrkjatekna. 

 
2.084. Ef taka á upp hagreikninga landbúnaðarins í samræmi við „hreint“ færslukerfi (sbr. lið 3.033 til 3.043) er 

virðisaukaskatturinn, sem framleiðandi reikningsfærir, ekki innifalinn þegar grunnverðið er reiknað. 
 
2.085. Verðið, sem framleiðandinn fær, svarar til verðs til framleiðanda (að frátöldum reikningsfærðum 

virðisaukaskatti) eins og það er skilgreint í SNA 93 (þ.e. verð frá býli). Unnt er að reikna grunnverðið út 
frá verði til framleiðanda með því að bæta við vörutengdum styrkjum og draga frá skatta (aðra en 
virðisaukaskatt) á afurðir. Ef erfitt er að reikna grunnverðið vegna vandkvæða við að finna hlut 
tiltekinnar afurðar í skatti eða vörutengdum styrk er unnt að reikna framleiðsluna beint sem grunnverð. Í 
því tilviki er það fengið beint sem virði framleiðslunnar á verði til framleiðanda (að undanskildum 
reikningsfærðum virðisaukaskatti), að frádregnu virði skatta á vörur (annarra en virðisaukaskatts) og að 
viðbættu virði vörutengdra styrkja. 

 
2.086. Við mat á framleiðslu á grunnvirði er nauðsynlegt að greina á milli skatta (annarra en virðisaukaskatts) á 

afurðir og vörutengdra styrkja (sbr. liði 3.027 og 3.053), annars vegar, og annarra skatta og vörutengdra 
styrkja (sbr. liði 3.044 og 3.058), hins vegar. Vörutengdir skattar og styrkir eru ekki færðir á reikninginn 
yfir ráðstöfun vinnsluvirðis í atvinnugreininni (í þessum reikningi eru einungis aðrir framleiðsluskattar og 
–styrkir, sbr. lið 3.055). 

 
2.087. Verð tiltekinnar vöru, sem framleiðendur fá fyrir hana, er ekki endilega alltaf hið sama, það getur breyst, 

m.a. eftir því hvernig afhendingu er háttað. Til dæmis geta vörur, sem framleiðandinn flytur út beint, haft 
aðra eiginleika en vörur til neyslu innanlands eða á vörur sem ætlaðar eru til sölu til annarra innlendra 
landbúnaðareininga. Verð þeirra vara getur þess vegna verið annað. Þegar framleiðslueining flytur 
framleiðslu sína beint út skal bent á að taka skal inn- eða útgreiðslu peningalegra jöfnunarfjárhæða vegna 
útflutningsins með í hagreikningum landbúnaðarins. 

 
2.088. Þessar almennu meginreglur um mat krefjast sérstakrar beitingar að því er varðar tilteknar afurðir, s.s. 

árstíðabundnar afurðir og vín. Þær reglur eru skýrðar í liðunum um mat á birgðabreytingum (sbr. 2.185 til 
2.200). 

 
C. AÐFANGANOTKUN 

 
(sbr. ESA-‘95, lið 3.69 til 3.73) 
 

1. Skilgreining 
 
2.089. Aðfanganotkun er virði allra vara og þjónustu sem notuð eru sem aðföng í framleiðsluferlinu að 

frátöldum fastafjármunum en notkun þeirra er færð sem fjármunanotkun. Viðkomandi vörum og þjónustu 
er annaðhvort umbreytt eða fullnýttar í framleiðsluferlinu (sbr. ESA-‘95, 3.69). Í aðfanganotkun kemur 
fram, með ítarlegri skiptingu eftir mismunandi vöruflokkum, hvers konar samtenging er milli 
landbúnaðar og annarra atvinnugreina í hagkerfinu eftir aðföngum. Aðfanganotkun eru einnig notuð sem 
færsla í útreikningi á þáttarnotkun (þ.e. hlutfallið milli tveggja framleiðsluþátta, t.d. milli 
aðfanganotkunar og vinnuaflsnotkunar). 

 
2.090. Í aðfanganotkun er ekki talin með aukning fastafjármuna, nýrra eða fyrirliggjandi, sem hafa verið 

framleiddir innan hagkerfisins eða fluttir inn. Hún er færð sem verg fjármunamyndun (sbr. c- og f-lið 
2.109). Þetta á við um fastafjármunaliði sem falla ekki undir landbúnað, s.s. byggingar eða önnur 
mannvirki, vélar og búnað ásamt fastafjármunum í landbúnaði, s.s. plantekrur og dýr í framleiðslu. 
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Eins eru kaup á eignum sem ekki eru framleiddar, s.s. landi, ekki tekin með í aðfanganotkun. Verkfæri og 
aðrar varanlegar vörur (sagir, hamrar, skrúfjárn o.s.frv.) eru færð sem aðfanganotkun þegar innkaupsvirði 
þeirra fer ekki yfir 500 evrur (á verðlagi 1995) fyrir hvern hlut (eða í heildarinnkaupum ef keypt er í 
miklu magni). Ef farið er yfir þessi mörk eru innkaup á þessum varanlegu fjárfestingarvörum færð sem 
verg fjármunamyndun (sbr. ESA-‘95, 3.70). 

 

2.091. Aðfanganotkun tekur til vöru og þjónustu sem notuð eru í stoðstarfsemi (t.d. innkaup og sala, 
markaðssetning, reikningshald, flutningar, geymsla, viðhald o.s.frv.). Ekki skal greina notkun þessara 
vara og þjónustu frá þeim vörum og þjónustu sem notuð eru í aðalstarfsemi (eða aukastarfsemi) 
staðbundinnar rekstrareiningar. 

 

2.092. Aðfanganotkun tekur einnig til allra útgjalda til vara og þjónustu sem, þótt það sé vegna starfsmanna, er 
samt aðallega í þágu atvinnurekandans (1) (t.d. endurgreiðsla ferðakostnaðar starfsmanna, kostnaðar 
vegna annars heimilis, flutningskostnaðar starfsmanna í tengslum við starfið, risnukostnaðar starfsmanna 
sem fulltrúa fyrirtækisins, útgjalda til aðstöðu á vinnustað). 

 

2.093. Þar sem hugtakið atvinnugrein og staðbundin rekstrareining er notað sem grunneining í hagreikningum 
landbúnaðarins teljast vörur og þjónusta, sem ein staðbundin rekstrareining veitir annarri (vegna 
framleiðslu), til aðfanganotkunar atvinnugreinarinnar þó að báðar einingarnar tilheyri sömu einingu í 
hagkerfinu. 

 

2.094. Viðskipti með búfé, sem eru sambærileg við það að vera með birgðir af hálfunnum vörum (s.s. grísi og 
egg til útungunar, sbr. lið 1.77), sem fara fram milli landbúnaðareininga, og innflutningur búfjár eru ekki 
færð sem aðfanganotkun (eða neins konar framleiðsla) (sbr. liði 2.066 til 2.070). 

 

2.095. Vörur og þjónusta, sem eru framleidd og notuð innan sömu landbúnaðareiningar (þ.e. framleidd og notuð 
á sama viðmiðunartímabili í landbúnaðarframleiðslu), eru ekki færð sem aðfanganotkun nema þau komi 
einnig fram í framleiðslu atvinnugreinarinnar (þ.e. nytjaplöntur sem eru notaðar í dýrafóður, sbr. lið 
2.049 til 2.057 og lið 2.060). 

 

2.096. Bent skal á að í samræmi við bráðabirgðareglu í ESA-’95 er öll óbeint mæld fjármálaþjónusta (FISIM), 
sem innlendir þjónustuaðilar veita, færð sem aðfanganotkun hagkerfisins í heild. Í því tilviki að ákveðið 
er í ESA-'95 að sundurliða skuli óbeint mælda fjármálaþjónustu eftir notendageirum og atvinnugrein 
notanda skal þess háttar fjármálaþjónusta, sem landbúnaðurinn nýtir, færð sem aðfanganotkun 
atvinnugreinarinnar (sbr. I. viðauka við ESA-‘95). 

 

2. Þættir í aðfanganotkun 

 

a) Fræ og fjölgunarefni 

 

2.097. Undir þennan lið heyrir heildarnotkun á aðkeyptu, innlendu og innfluttu fræi og fjölgunarefni fyrir þá 
framleiðslu, sem er í gangi, og til viðhalds vínekrum, ávaxtagörðum og jólatrjáaplantekrum. Til hennar 
teljast einkum bein innkaup á fræjum og fjölgunarefni frá öðrum bændum. Fræ, sem eru framleidd og 
notuð innan sömu einingar á sama viðmiðunartímabili, eru þó ekki færð undir þessum lið (sbr. lið 2.052). 

 

2.098. Bent skal á að aðfanganotkun á akurræktar- og grænmetisfræi tekur aðallega til i) fyrstu kynslóðar fræja, 
sem framleiðendur kaupa til fjölgunar, og ii) vottaðra fræja, sem ábúendur bújarða kaupa til að framleiða 
nytjaplöntur. 

 

b) Orka, smurefni 

 

2.099. Undir þennan lið heyrir rafmagn, gas og allt annað fast og fljótandi eldsneyti og drifefni. Bent skal á að 
einungis á að koma fram orkunotkun á bújörðum en ekki notkun á heimilum bænda. 

 

(1) Þetta á yfirleitt við ef vinnuveitandi stendur straum af kostnaði við framleiðslu og hún er í sumum tilvikum aðeins möguleg 
vegna þessara útgjalda hans. 
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c) Áburður og jarðvegsbætar 
 
2.100. Til jarðvegsbæta telst t.d. kalk, mór, seyra, sandur og gervifroða. 
 

d) Vörur til plöntuverndar og varnarefni 
 
2.101. Til þeirra telst illgresiseyðir, sveppaeyðir, varnarefni og önnur sambærileg ólífræn og lífræn efni (t.d. 

eitruð beita). 
 

e) Kostnaður vegna dýralækninga 
 
2.102. Lyf, sem eru reikningsfærð sérstaklega og aðgreind frá greiðslu til dýralæknis, skulu færð hér (lyf sem 

dýralæknir gefur beint eru færð með þóknun hans) og dýralækningakostnaður 
 

f) Fóður 
 
2.103. Undir þennan lið heyra öll aðkeypt innlend og innflutt fóðurefni hvort sem þau eru unnin eða ekki, þ.m.t. 

þau sem fengin eru beint frá öðrum bændum. Plöntuafurðir, sem notaðar eru í fóður sem er framleitt og 
notað á sama viðmiðunartímabili á sömu bújörð, eru einnig færð undir undirliðnum „fóður“ sem notkun 
innan einingar (sbr. lið 2.057). Þær eru einnig færðar sem framleiðsla. 

 
2.104. Kostnaður, sem stofnað er til við tilreiðslu og rotvörn fóðurs (t.d. orkukostnaður og kostnaður vegna 

íðefna til rotvarnar o.s.frv.), skal sundurliðaður eftir kostnaðartegund og ekki færður með sjálfu fóðrinu. 
 

g) Viðhald efna 
 
2.105. Í þessum lið eru: 
 

— kaup á vörum og þjónustu vegna viðhalds (þ.e. reglubundin skipti á einstökum hlutum sem eru 
skemmdir eða bilaðir) og þær viðgerðir sem þarf til að halda fjárfestingarvörum í nothæfu ástandi 
(sbr. lið 2.127 til 2.129), 

 
— kaup á uppskeruvarnarbúnaði (að frátöldum efnablöndum til plöntuverndar og plágueyðingar, sbr. lið 

2.101), s.s. hvellhettur, haglvörn, reykur gegn frostskemmdum o.s.frv. 
 
h) Viðhald bygginga 

 
2.106. Undir þennan lið heyra innkaup á efni (sement, múrsteinar o.s.frv.), vinnukostnaður eða heildarkostnaður 

sem bændur stofna til vegna viðhalds landbúnaðarbygginga eða annarra mannvirkja (nema íbúðarhúsa) 
(sbr. lið 2.127 til 2.129). 

 
i) Landbúnaðarþjónusta 

 
2.107. Landbúnaðarþjónusta (sem felst í leigu véla og búnaðar með tilheyrandi starfskrafti) er óaðskiljanlegur 

hluti landbúnaðar (sbr. lið 1.82 til 1.91) og færð sem aðfanganotkun og jafnframt færð undir 
„framleiðsla“. 

 
j) Önnur vara og þjónusta 

 
2.108. Til annarra vara og þjónustu telst: 
 

a) greidd leiga, annaðhvort beint eða sem hluti leigusamnings, fyrir notkun annarra bygginga en 
íbúðarhúsa og annarrar fjármunaeigna (hvort sem þær eru efnislegar eða óefnislegar), s.s. leiga véla 
og tækja án starfsliðs (sbr. lið 1.23) eða tölvuhugbúnaður. Ef ekki er unnt að greina á milli leigu 
staðbundinnar rekstrareiningar á öðrum húsum en íbúðarhúsum og leigu á landi er þó allur liðurinn 
færður sem leiga á landi á tekjureikning fyrirtækisins (sbr. lið 3.082), 

 
b) þóknun fyrir læknisskoðun á starfsmönnum, 
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c) þóknun til landbúnaðarráðunauta, landmælingamanna, endurskoðenda, skattaráðgjafa, lögfræðinga 
o.s.frv., 

 
d) kaup á vísindarannsóknum, markaðsrannsóknum og auglýsingum, útgjöld vegna þjálfunar starfsfólks 

og sambærileg þjónusta, 
 
e) útgjöld vegna flutningaþjónustu: undir þetta fellur endurgreiðsla ferðakostnaðar starfsmanna, 

kostnaður sem verður vegna reksturs annars heimilis og kostnaður vegna flutninga starfsmanna 
vegna starfa þeirra, einkum í þágu vinnuveitanda, og fjárhæðir sem vinnuveitandi greiðir sjálfstæðum 
fyrirtækjum fyrir flutninga á starfsmönnum (nema flutninga milli heimilis og vinnustaðar, sbr. lið 
2.092, b-lið 2.109 og lið 3.016) sem og flutning á vörum á kaupstefnur og vörusýningar. Ef 
starfsmenn á hinn bóginn sjá um flutninga og nota til þess flutningatæki vinnuveitanda skal 
kostnaðurinn færður undir viðeigandi liðum. 

 
Þar eð innkaup á vörum skulu metin á innkaupsverði og salan á grunnverði (sbr. lið 2.110 til 2.111 
og lið 2.082) er kostnaður við flutning varanna venjulega ekki tilgreindur sérstaklega. Litið er á 
flutningskostnað, sem er innifalinn í sölu, eins og hann sé reikningsfærður sérstaklega. Þegar 
framleiðandi fær þriðja aðila til að flytja vörurnar til kaupanda kemur flutningskostnaðurinn hvorki 
fram sem aðfanganotkun né framleiðsla í hagreikningum landbúnaðarins. Í því tilviki að framleiðandi 
flytur vörurnar sjálfur telst það vera starfsemi sem fellur ekki undir landbúnað og skal kostnaðurinn 
því færður samkvæmt því ef starfsemin að aðgreinanleg. Loks teljast til þessa liðar útgjöld sem 
stofnað er til í aukastarfsemi sem ekki fellur undir landbúnað og felst í flutningum, verslun og 
vörugeymslu fyrir þriðju aðila. 

 
f) kostnaður vegna póst- og fjarskiptaþjónustu, 
 
g) endurgjald fyrir þjónustu sem felst í vergum vátryggingariðgjöldum sem eru greidd til að tryggja 

fyrirtækið gegn áhættu, s.s. tapi á búfé, skaða af völdum hagls, frosts, elds og storms o.s.frv. 
Eftirstöðvarnar, þ.e. hreint iðgjald, er sá hluti af innborguðu, greiddu iðgjaldi sem 
vátryggingafyrirtæki hafa til ráðstöfunar til að gera upp tjónakröfur. 

 
Aðeins er unnt að ná fram nákvæmri skiptingu vergra iðgjalda í þessa tvo hluta fyrir þjóðarbúskapinn 
í heild, eins og er gert í þjóðhagsreikningunum. Skipting þjónustuhlutans milli framleiðslugreina fer 
yfirleitt fram með því að notaðir eru viðunandi sundurliðunarlyklar í tengslum við uppsetningu á 
aðfanga- og afurðatöflunum. Því skal vísa til þjóðhagsreikninga þegar þessi liður er færður í 
hagreikninga landbúnaðarins (um færslu á styrkjum sem tengjast vátryggingarþjónustu, sjá nmgr. 48 
við lið 3.063), 

 
h) folatollar, 

 
i) þjónustugjöld banka (en ekki vextir af bankalánum) í öllum tilvikum og óbeint mæld 

fjármálaþjónusta einvörðungu þegar hún er sundurliðuð eftir notendageira/atvinnugrein notanda (sbr. 
liði 2.096 og 3.079), 

 
j) árgjöld, félagsgjöld til fagsamtaka, s.s. bændasamtaka, verslunarsamtaka og stéttarfélaga í 

landbúnaði, 
 
k) árgjöld til samvinnufélaga í landbúnaði, 
 
l) kostnaður við prófun mjólkurafurða, sýningar og færslur í ættarbækur, 
 
m) útgjöld vegna gervifrjóvgana og vönunar, 
 
n) greiðslur fyrir notkun á óefnislegum eignum sem ekki eru framleiddar, s.s. einkaleyfisvarðar eignir, 

vörumerki, höfundarréttur, mjólkurkvótar eða annar framleiðsluréttur o.s.frv. Kaup á þess háttar 
óefnislegum eignum, sem ekki eru framleiddar, eru á hinn bóginn færð á fjármagnsreikning, 

 
o) greiðslur til opinberra aðila fyrir leyfi til að stunda verslunar- eða atvinnustarfsemi, ef leyfin eru veitt 

eftir gaumgæfilega athugun í eftirlitsskyni (nema gjöldin séu ekki í samræmi við kostnaðinn af 
viðkomandi þjónustu, sbr. e-lið 3.048 og ESA-‘95, d-lið 4.80); 

 
p) innkaup á smáverkfærum, vinnufatnaði, varahlutum og varanlegum búnaði sem hefur lágt verðgildi 

(minna en 500 evrur á verðlagi 1995) eða með endingartíma sem venjulega er innan við eitt ár (sbr. 
lið 2.125), 
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q) innkaup starfsmanna á verkfærum, búnaði og vinnufatnaði með sérstökum greiðslum í þeim tilgangi 
eða er haldið eftir af launum þeirra samkvæmt samningum. 

 

k) liðir sem ekki eru innifaldir í aðfanganotkun 

 

2.109. Aðfanganotkun felur ekki í sér: 

 

a) vörur og þjónustu á markaði sem framleiðslueiningar veita starfsmönnum sínum að kostnaðarlausu 
eða á lækkuðu verði að því tilskildu að þessi útgjöld séu augljóslega og aðallega í þágu 
starfsmannanna. Virði þessara vara og þjónustu er hluti af launum og launatengdum gjöldum (sbr. lið 
3.018), 

 

b) ferðastyrkir sem vinnuveitandi greiðir starfsmönnum sínum í reiðufé; þeir teljast þáttur í launum og 
launatengdum gjöldum (starfsmaðurinn notar síðan þessa peninga til að greiða fyrir flutning milli 
heimilis síns og vinnustaðar) (sbr. c-lið 3.018). Eins teljast greiðslur sem vinnuveitandi greiðir beint 
til flutningafyrirtækis fyrir sameiginlegan flutning starfsmanna (fyrir ferðir milli heimilis og 
vinnustaðar) til launa og launatengdra gjalda. Þess háttar þjónusta, s.s. flutningur frá heimili til vinnu 
eða bifreiðastæði, hafa nokkur einkenni aðfanganotkunar. Engu að síður teljast vinnuveitendur þurfa 
á þess konar þjónustu að halda til að laða að starfsmenn og halda þeim (sem þeir hefðu hvort eð er 
þurft að greiða fyrir sjálfir) en ekki vegna þess að þörf væri fyrir hana í sjálfu framleiðsluferlinu (sbr. 
SNA 93, lið 7.41), 

 

c) kaup á byggingum á bóndabýlum og veltufjármunum (þ.e. fjárfestingarvörum sem eru að öllu jöfnu 
notaðar lengur en í eitt ár); þess háttar kaup teljast verg fjármunamyndun (sbr. lið 2.162), 

 

d) greiðslur fyrir fjármögnunarleigu vegna notkunar á fastafjármunum fyrir landbúnað eru ekki kaup á 
þjónustu heldur viðskipti sem skal færa að hluta til sem vexti (í reikningi yfir tekjur af atvinnurekstri) 
og að hluta til sem endurgreiðslu á höfuðstólnum (í fjárhagsreikningnum) (sbr. lið 2.122), 

 

e) útgjöld vegna endurgerðar (til viðhalds, sbr. liði 2.105 og 2.106) fastafjármuna (endurnýjun á þökum, 
rennum, rafmagns- og hitalögnum á og í húsakosti á býlum) og útgjöld til endurbóta og viðgerða á 
fjárfestingarvörum sem eru ætlaðar til að lengja venjulegan endingartíma eða auka framleiðni þeirra; 
þess háttar útgjöld teljast verg fjármunamyndun þar sem þau eru langt umfram það sem nauðsynlegt 
er til að viðhalda fastafjármunum í starfhæfu ástandi (sbr. lið 2.127 til 2.129), 

 

f) kaup á þjónustu í tengslum við öflun eignarréttar á landi, byggingum og öðrum fyrirliggjandi 
fastafjármunum, s.s. þóknun milliliða, lögmanna, landmælingamanna, verkfræðinga o.s.frv., sem og 
þóknun vegna færslna í þinglýsingarbók (sbr. ESA-’95, lið 3.111). Þetta telst til vergrar 
fjármunamyndunar (sbr. liði 2.132 og 2.133), 

 

g) vörur og þjónustu sem eru framleidd og notuð innan sömu einingar á sama viðmiðunartímabili (nema 
að því er varðar tilteknar afurðir, sbr. lið 2.056, 2.103, 2.107). Þessar vörur og þjónusta eru ekki 
heldur færð sem framleiðsluvirði, 

 

h) leigu sem er greidd fyrir notkun lands sem skráð er undir „leiga“ (sbr. lið 3.080), 

 

i) útgjöld á notkun íbúðarhúsnæðis; þetta er neysla (heimilisreikningar) og kemur ekki fram í 
hagreikningum landbúnaðarins, 

 

j) slit á fjárfestingarvörum sem fellur undir fjármunanotkun (sbr. lið 3.099), 

 

k) hrein vátryggingariðgjöld (sbr. g-lið 2.108), 

 

l) vátryggingariðgjöld af slysatryggingum og bótum vegna veikinda og vinnuslysa; þeim er skipt milli 
jöfnunarviðskipta og neyslu (heimilisreikningar), 

 

m) vatnsgjöld sem eru einvörðungu greidd sem skattur án tillits til þess hve mikið vatn er notað, 

 

n) kaup á þjónustu frá opinberum aðilum við sérstakar aðstæður (sbr. e-lið 3.048). 
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3. Mat á aðfanganotkun 

 

2.110. Afurðir, sem fara í aðfanganotkun, skal meta á því innkaupsverði sambærilegra vara og þjónustu sem í 
gildi er þegar þau eru sett inn í framleiðsluferlið. 

 

2.111. Innkaupsverðið er verðið sem kaupandi greiðir raunverulega fyrir afurðirnar þegar hann kaupir þær. Það 
felur í sér skatta að frádregnum vörutengdum styrkjum (en að frátöldum sköttum á afurðirnar eins og 
virðisaukaskatti). Í kaupverðinu felast einnig flutningsgjöld sem kaupandi greiðir sérstaklega til að fá 
afhendingu á tilskildum tíma og stað, eftir að magnafsláttur eða árstíðabundinn afsláttur hefur verið 
dreginn frá föstu verði eða gjaldi, að undanskildum vöxtum eða þjónustugjaldi sem bætist við samkvæmt 
lánsfyrirkomulagi, að undanskildum aukakostnaði sem bætist við ef ekki er staðið í skilum á þeim tíma 
sem samið var um þegar kaupin fóru fram (ESA-’95, liður 3.06). 

 

2.112. Ólíkt því sem gerist í öðrum atvinnugreinum í hagkerfinu skipta styrkir í tengslum við aðfanganotkun 
miklu máli í landbúnaði. Markmiðið með þeim er að lækka kostnað við aðfanganotkun. Þegar þessir 
styrkir eru flokkaðir sem styrkir vegna afurða (sem ekki falla undir landbúnað) lækka þeir virði aðfanga 
sem eru færð á innkaupsverði (hvort sem þeir eru greiddir aðfangabirgjum eða framleiðendum í 
landbúnaði). 

 

2.113. Ef framleiðslueiningar flytja vörur eða þjónustu beint inn skulu öll innflutningsgjöld, ófrádráttarbær 
virðisaukaskattur og peningalegar jöfnunarfjárhæðir (inn- eða útgreiðslur) vera innifalin í 
innkaupsverðinu sem er notað. 

 

2.114. Aðfanganotkun er metin án frádráttarbærs virðisaukaskatts. Frádráttarbær virðisaukaskattur er reiknaður 
á öll innkaup landbúnaðareininga, hvort sem þær eru virðisaukaskattsskyldar samkvæmt venjulegu 
virðisaukaskattsfyrirkomulagi eða í kerfi með flötum virðisaukaskatti.  Ofgreiddur eða vangreiddur 
virðisaukaskattur fæst með mismuninum á virðisaukaskatti sem landbúnaðareiningar, sem falla undir 
kerfi með flötum virðisaukaskatti, hefðu getað dregið frá, ef þær hefðu verið virðisaukaskattsskyldar 
samkvæmt almenna virðisaukaskattskerfinu, og flötum greiðslum. Þetta er fært undir aðrir 
framleiðslustyrkir eða aðrir framleiðsluskattar (sbr. liði 3.041 og 3.042). 

 

D. FJÁRFESTING 

 

(sbr. ESA-‘95, liði 3.100 til 3.116) 

 

2.115. Í fjárfestingu felst eftirfarandi: 

 

— verg fjármunamyndun, 

 

— birgðabreytingar, 

 

— öflun að frádregnum ráðstöfunum á verðmætum. 

 

2.116. Þar sem hagreikningar landbúnaðarins eru teknir saman til að sýna streymi sem einingarnar mynda með 
framleiðslustarfsemi sínu er aðeins fjallað um verga fjármunamyndun og birgðabreytingar hér á eftir. 

 

2.117. Fjárfesting merkir verga fjármunanotkun. Hrein fjármunamyndun fæst með því að draga fjármunanotkun 
frá fjárfestingu. Fjármunanotkun er virði afskrifta af fastafjármunum sem má rekja til eðlilegs slits í 
framleiðsluferlinu (sbr. lið 3.099). 

 

1. Verg fjármunamyndun 

 

a) Skilgreining 

 

2.118. Verg fjármunamyndun felst í kaupum innlendra framleiðenda á fastafjármunum að frádregnum 
ráðstöfunum á tilteknu tímabili, að viðbættri tiltekinni aukningu á virði eigna, sem ekki eru framleiddar, 
og má rekja til framleiðslustarfsemi framleiðanda eða eininga hagkerfisins. Fastafjármunir eru efnislegar 
eða óefnislegar eignir sem verða til í framleiðsluferlinu og eru notaðar aftur og aftur eða stöðugt í öðru 
framleiðsluferli lengur en í eitt ár (sbr. ESA-’95, lið 3.102). 



7.6.2007  Nr. 26/341EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

b) Atriði sem snerta innlenda efnahagskerfið í heild, 

 

2.119. Með vergri fjármunamyndun í hagkerfi þjóðar er átt við þann hluta vergrar þjóðarframleiðslu (VÞF) sem 
er framleiddur á viðmiðunarárinu og er ætlaður til notkunar á lengri tíma en einu ári sem framleiðslutæki 
í framleiðsluferlinu. Þannig er hún aðgreind frá neyslu einkaheimila og hins opinbera, útflutningi og 
birgðabreytingum. Af þessum sökum eru vörur sem notaðar eru á annan hátt á viðmiðunartímabilinu, 
þrátt fyrir að þær hafi verið framleiddar einhvern tíma í fortíðinni og eru því innifaldar í 
þjóðarframleiðslunni, ekki taldar með í vergri fjármunamyndun í hagkerfinu. Breyting á notkun eða 
eignarrétti felur ekki í sér að slíkar vörur verði hluti af innlendri framleiðslu í annað sinn og hefur ekki í 
för með sér neinar breytingar á magnsamtölu fastafjármuna í hagkerfinu í heild. Það er þó mikilvægt að 
telja þess háttar viðskipti með þegar greining fer fram eftir einsleitri atvinnugrein eða geira. 

 

2.120. Ef breyting á eignarrétti leiðir til annarrar notkunar (ef ekki er lengur um að ræða fjármunaeign) er um að 
ræða lækkun á fjármunaeign í hagkerfinu. Algengasta dæmið um þetta er vélknúin ökutæki sem heimilin 
kaupa notuð af framleiðslueiningum, skip sem eru seld notuð til annarra landa og einnig 
fjárfestingarvörur sem hafa verið teknar í sundur og notaðar sem aðföng. Þar sem ný notkun í þessum 
tilvikum er hluti af þjóðarframleiðslu (neysla, útflutningur eða einhver önnur notkun fer eftir gerð 
vörunnar sem er framleidd úr brotajárninu) er afleiðingin sú að það dregur úr vergri fjármunamyndun 
sem því svarar. Þetta er ástæðan fyrir því að í ESA-’95 er notað hugtakið hrein aukning á fyrirliggjandi 
framleiddum vörum til að reikna verga fjármunamyndun: Í þessum lið er gert ráð fyrir ráðstöfun 
fjármagns, þ.e. taka skal tillit til lækkunar á fastafjármunum. 

 

2.121. Hrein aukning á fyrirliggjandi vörum getur verið jákvæð, þ.e.a.s. um er að ræða aukningu í fjármunaeign 
í hagkerfinu í heild. Þetta á t.d. við þegar notuð eru vélknúin ökutæki, sem hafa þegar verið skráð sem 
neysla í þjóðarframleiðslunni, eru keypt til notkunar sem fastafjármunir. Þar sem sala á fyrirliggjandi 
fjárfestingarvörum er hærri en innkaupin er hrein eignaaukning neikvæð fyrir hagkerfið í heild. Ef vergri 
fjármunamyndun er á hinn bóginn skipt eftir atvinnugreinunum þar sem vörurnar eru notaðar getur hrein 
aukning verið jákvæð fyrir sumar greinar. 

 

c) Viðmiðun fyrir yfirfærslu eignarhalds  
 

2.122. Við ákvörðun á vergri fjármunamyndun geira eða atvinnugreina í hagkerfinu er miðað við yfirfærslu 
eignarhalds (við kaup eða ráðstöfun) en ekki við notkun varanna. Bent skal á að farið er með 
fastafjármuni, sem keyptir eru með fjármögnunarleigu (en ekki fastafjármuni sem eru einfaldlega á 
leigu), sem eign leigutaka (ef hann er framleiðandi) en ekki eign leigusala sem á fjáreign sem jafngildir 
sýndarkröfu (sbr. d-lið 2.109 og II. viðauka við ESA-‘95 um aðgreiningu á mismunandi formum á leigu 
varanlegra vara) (1). 

 

2.123. Hvernig viðmiðuninni um yfirfærslu eignarhalds er beitt fer eftir því kerfi um tölulegar upplýsingar sem 
er grundvöllur útreiknings á vergri fjármunamyndun. Ef það eru gögn frá kaupendum er fræðilega ekki 
neinum erfiðleikum bundið (að undanskildum þeim sem felast í framkvæmdinni við að skrá alla 
fjárfesta). Oft (og það á sérstaklega við um landbúnað) eru það þó upplýsingar frá framleiðendum 
fjárfestingavara um framleiðslu þeirra eða sölu sem eru notaðar sem grundvöllur útreikninganna. Auk 
þeirra tilvika þegar ekki er greinilegt hvort afurð heyrir undir liðinn fjárfestingavörur eða ekki er einnig 
vandkvæðum bundið að ákvarða raunverulegan kaupanda þar sem eðli fjárfestingavara gefur aðeins 
vísbendingar um hver sé notandinn. Í landbúnaði er því sú áhætta fyrir hendi að einnig verði færðar 
fjárfestingavörur sem ekki hafa verið keyptar á bújarðir heldur af atvinnufyrirtækjum til útleigu án 
starfsliðs. 

 

d) Öflun 

 

2.124. Öflun á fastafjármunum tekur til nýrra eða fyrirliggjandi fastafjármuna, sem hafa verið keyptir 
(aðkeyptir, fengnir í vöruskiptum, fengnir sem fjármagnstilfærslur í fríðu eða keyptir í 
fjármögnunarleigu), framleiddir fastafjármunir til eigin notkunar framleiðandans, umtalsverðra endurbóta  
 

 
(1) Fjármögnunarleiga er frábrugðin almennri leigu að því leyti að áhætta og ávinningur af eignarrétti í fjármögnunarleigu yfirfærist 

í reynd en ekki að lögum frá leigusala til leigutaka (notanda eignarinnar). Í ESA er höfð hliðsjón af efnahagslegum veruleika 
fjármögnunarleigu með því að taka tillit til þess þegar hún er færð að leigusalinn veitir leigutakanum lán sem gerir hinum 
síðarnefnda kleift að kaupa varanlega vöru og verða í reynd eigandi hennar. Fjármögnunarleiga telst þannig vera sérstakt form á 
fjármögnun fjárfestingar. 
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á fastafjármunum og á efnislegum eignum sem ekki eru framleiddar, náttúrulegs vaxtar á 
landbúnaðareignum (búfé og plantekrum) og kostnaðar í tengslum við yfirfærslu eignarhalds á eignum 
sem ekki eru framleiddar (sbr. ESA-‘95, a-lið 3.103). 

 

2.125. Hafa skal í huga að til þess að unnt sé að færa verga fjármunamyndun er skilyrði að einingarvirði 
varanlegra vara (eða heildarvirði, ef þeirra er aflað í miklu magni), sem aflað er, sé yfir 500 evrum á 
verðlagi ársins 1995 (sbr. lið 2.090). 

 

2.126. Hið sama á við um innkaup eða framleiðslu fyrir eigin reikning á varanlegum vörum sem nauðsynlegar 
eru til að koma fyrirtæki á laggirnar. Birgðir af flöskum fyrir brugghús eða víngerð (að undanskildum 
einnota flöskum) eru t.d. vörur í nokkru magni sem færa skal sem eignir þó að virði hverrar flösku sé 
óverulegt. Hið sama á við stóla og borð, leirvörur og hnífapör veitingastaða og verkfæri fyrirtækis. Þegar 
fyrirtæki er komið á fót teljast þessar vörur vera fjármunamyndun, en engin fjármunanotkun er reiknuð í 
þessum tilvikum vegna þess að gert er ráð fyrir að vörurnar haldi sama verðgildi þegar þeim hefur verið 
komið í gagnið vegna þess að stöðug innkaup eru á hlutum til endurnýjunar á þeim sem týnast eða verða 
ónothæfir. Innkaup til sífelldrar endurnýjunar á hlutum eru færð sem aðfanganotkun. Stundum er erfitt í 
framkvæmd að beita þessari reglu, sem er þó fræðilega skýr, þar sem töluleg gögn um framleiðslu eða 
sölu gefa ekki skýra mynd af því hvort vörurnar, sem um ræðir, hafi verið keyptar þegar fyrirtækinu er 
komið á fót eða til endurnýjunar á hlutum sem fyrir voru. 

 

2.127. Vörur og þjónusta, sem innifalin eru í fyrirliggjandi fastafjármunum í þeim tilgangi að endurbæta þá, 
endurbyggja eða endurgera, lengja endingartíma eða auka framleiðni þeirra, eru færð ásamt þeim 
fjárfestingarvörum sem þau tilheyra. Þetta verk telst vera kaup á nýjum fastafjármunum. Að jafnaði falla 
undir þennan lið allar vörur og þjónusta sem innifalin eru í fastafjármunum og eru langt umfram daglegt 
viðhald og viðgerðir. Með daglegu viðhaldi er átt við alla þjónustu sem, skal veitt endurtekið með 
tiltölulega stuttu millibili til að viðhalda vörunum í nothæfu ástandi ef borið er saman við eðlilegan 
endingartíma fjárfestingarvaranna. Það nær t.d. yfir endurnýjun á þeim hlutum fjárfestingarvara sem 
slitna ört, málningu innan- og utanhúss o.s.frv. 

 

2.128. Stærð fjárhæðanna sem varið er í þetta viðhald er á engan hátt viðmiðun fyrir ákvörðun um það hvort 
þjónusta myndar eign eða er daglegt viðhald þar sem þjónusta vegna daglegs viðhalds getur verið mjög 
kostnaðarsöm þegar um er að ræða mjög verðmæta fastafjármuni (sbr. e-lið 2.109)). Strangt til tekið skal 
skipting á þjónustu vegna fyrirliggjandi fastafjármuna ýmist í flokkana „daglegt viðhald“ eða „verg 
fjármunamyndun“ ákvarðast af tímabilinu sem líður áður en endurtaka þarf aðgerðina, t.d. telst 
endurnýjun hlutar, sem yfirleitt slitnar upp innan árs, s.s. hjólbarða á vörubíl, daglegt viðhald en 
endurnýjun vélar er á hinn bóginn fjármunamyndun, ekki vegna þess að útgjöldin eru meiri heldur vegna 
þess að venjulega þarf ekki að skipta um vél á hverju ári heldur fyrst eftir nokkur ár. Með færslu á 
þjónustu af þessu tagi undir liðnum eignir (þ.e. farið er með hana sem fjármunamyndun en ekki sem 
daglegt viðhald) er unnt að jafna virðinu, sem fellur undir fjármunanotkun, á allt notkunartímabilið. 

 

2.129. Í SNA 93 er tilgreint að endurbætur, sem gerðar eru á fastafjármunum, skuli annaðhvort ákvarðast af því 
hversu umfangsmiklar breytingarnar á einkennum föstu fjármunanna eru — þ.e. miðað við miklar 
breytingar á stærð, lögun, afköstum, getu eða áætluðum endingartíma — eða af því að endurbæturnar eru 
ekki sams konar breytingar og eiga sér með reglubundnum hætti stað á öðrum, sams konar 
fastafjármunum, sem hluti af venjulegri viðhalds- og viðgerðaráætlun (sbr. SNA 93, lið 10.49). 

 

e) Ráðstöfun 

 

2.130. Ráðstöfun á fastafjármunum felst í sölu, niðurrifi, úreldingu eða förgun eiganda á fastafjármunum eða 
afhending þeirra í vöruskiptum eða fjármagnstilfærslum í fríðu (sbr. ESA-‘95, b-lið 3.103 og lið 3.104). 
Þessar ráðstafanir skulu að öllu jöfnu leiða til breytinga á eignarrétti og hafa beinan fjárhagslegan tilgang 
(þess vegna eru fastafjármunir, sem eigandinn rífur, úreldir eða fargar til þess að þeir séu ekki lengur 
nýttir efnahagslegum tilgangi, ekki taldir með í þessum ráðstöfunum) (sbr. SNA 93, liði 10.35 og 10.39). 
Ráðstafanir geta þó haldist innan sömu einingar hagkerfisins, t.d. þegar bóndi slátrar dýrum og fjölskylda 
hans neytir þeirra. 
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f) Mat á vergri fjármunamyndun 
 
2.131. Verg fjármunamyndun er metin á innkaupsverði (þ.m.t. kostnaður við yfirfærslu á eignarrétti, 

uppsetningu og annar kostnaður við eigendaskiptin) eða, þegar framleitt er fyrir eigin reikning, hún er 
metin á grunnverði sambærilegra fastafjármuna (í því tilviki er grunnverðið summan af þeim kostnaði 
sem stofnað er til). Ráðstöfun skal færa á söluverði sem svarar til innkaupsverðs að frádregnum kostnaði 
við yfirfærslu eignarhalds, uppsetningu og kostnaði við eigendaskipti (sbr. lið 2.130). 

 
g) Kostnaður við yfirfærslu eignarhalds 

 
2.132. Kostnaður við yfirfærslu eignarhalds er verg fjármunamyndun hjá kaupanda eignanna, jafnvel þótt 

seljandi greiði einhvern hluta kostnaðarins. Til kostnaðarins teljast útgjöld, sem stofnað er til þegar tekið 
er við eignunum (kostnaður við uppsetningu, flutning o.s.frv.), þóknun og umboðslaun milliliða 
(lögmenn, sérfræðingar o.s.frv.) og gjöld sem greidd eru af millistigsþjónustu við yfirfærslu eignarhalds. 

 
2.133. Til vergrar fjármunamyndunar kaupanda telst virði eignanna, sem keyptar eru (að frátöldum kostnaði við 

eignaskiptin), að viðbættum heildaryfirfærslukostnaði við kaupin. Á hinn boginn telst aðeins virði seldu 
eignanna (að frátöldum kostnaði við eignaskiptin) til vergrar fjármunamyndunar seljanda (1). Þegar um er 
að ræða eignir sem ekki eru framleiddar (s.s. land eða einkaleyfisverndaðar eignir eins og framleiðslurétt) 
sem eru ekki innifalin í vergri fjármunamyndun verður að aðgreina þann kostnað frá kaupum/ráðstöfun á 
þessum eignum og færa í annan lið sem verga fjármunamyndun kaupanda. 

 
h) Verg fjármunamyndun og breytingar á virði annarra eigna 

 
2.134. Á efnahagsreikningnum, sem er sundurliðuð skrá yfir virði eigna viðkomandi og skuldbindinga sem 

gengist hefur verið undir, eru upplýsingar um mismunandi þætti í breytingum á virði eigna. Eins og 
skilgreint er á efnahagsreikningum (sbr. ESA-‘95, lið 7.08) má lýsa breytingum á virði eigna milli loka 
og upphafs reikningsskilatímabils á eftirfarandi hátt: 
 
– Virði eigna í upphafi 

reikningsskilatímabilsins =  
 
 
Verg fjármunamyndun 

 – Fjármunanotkun 
 + Aðrar magnbreytingar 
 + Nafnvirði geymsluhagnaðar (að frádregnu geymslutapi) 
 
 

2.135. Nafnvirði geymsluhagnaðar (að frádregnu geymslutapi) er geymsluhagnaður (að frádregnu geymslutapi) 
sem hefur safnast upp á tímabilinu sem um ræðir vegna breytinga á verði eignanna sem halda 
efnahagslegum og áþreifanlegum (megindlegum og eigindlegum) einkennum sínum óbreyttum á 
viðkomandi tímabili. Þessar breytingar eru færðar á endurmatsreikning. 

 
2.136. Hinar magnbreytingarnar á eignum er streymi sem gerir kleift að færa fund, hnignun eða eyðingu 

náttúruauðlinda, sem og afleiðingar af óvæntum atburðum sem geta breytt ávinningi af eignum. Að því er 
varðar eignir í landbúnaðinum má flokka magnbreytingar í þrjá flokka: 

 
— óvenjulegt tap eða tap vegna stóráfalla (jarðskjálfta, styrjalda, þurrka, farsótta o.s.frv.). 
 
— munurinn á áætluðum afskriftum á eignum (mældur út frá fjármunanotkun) og raunafskriftum (vegna 

ófyrirsjáanlegrar úreldingar, skemmda, rýrnunar og slysa sem leiðir til hærri afskrifta en áætlað var), 
 
 
(1) Sem bein afleiðing af þessari aðferð skal kostnaður í tengslum við viðskipti með búfé sem „fastafjármuni“ milli eininga færður 

sem verg fjármunamyndun kaupanda. 
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— breytingar á flokkun eða uppbyggingu fastafjármuna: t.d. breytingar á efnahagslegum markmiðum 
með ræktuðu landi, búfé til mjólkurframleiðslu er fært yfir í kjötframleiðslu (sbr. 1. nmgr. liðar 
2.149) eða landbúnaðarbyggingum sem hefur verið breytt til einkanota eða annarra efnahagslegra 
nota. 

 
2.137. Verg fjármunamyndun og fjármunanotkun (sbr. lið 3.098 til 3.106) eru þess vegna ekki einu þættirnir 

sem taka þarf tillit til við greiningu á breytingum á virði eigna. 
 

i) Þættir vergrar fjármunamyndunar 
 
2.138. Í ESA-‘95 eru tilgreindir ferns konar þættir sem færa skal sem verga fjármunamyndun (sbr. ESA-‘95, lið 

3.105): 
 

— öflun að frádregnum ráðstöfunum á nýjum eða fyrirliggjandi, efnislegum fastafjármunum 
(íbúðarhúsnæði, öðrum byggingum og mannvirkjum, vélum og búnaði, ræktuðum eignum), 

 
— öflun að frádregnum ráðstöfunum á nýjum eða fyrirliggjandi, óefnislegum fastafjármunum 

(námuréttindum, tölvuhugbúnaði, listaverkum o.fl.), 
 
— umtalsverðar endurbætur á efnislegum eignum sem ekki eru framleiddar, þ.m.t. land, 
 
— kostnaður við yfirfærslu eignarhalds á eignum sem ekki eru framleiddar, s.s. landi og 

einkaleyfisvernduðum eignum. 
 
2.139. Í hagreikningum landbúnaðarins er vergri fjármunamyndun skipt í eftirfarandi fimm gerðir: 
 

— plantekrur sem gefa af sér afurðir aftur og aftur, 
 
— búfé, 
 
—  efnislegir og óefnislegir fastafjármunir: 
 
— vélar og önnur fjárfestingarvara, 
 

— flutningatæki, 
 
— landbúnaðarbyggingar (þó ekki íbúðabyggingar), 
 
— önnur mannvirki (aðrar byggingar, mannvirki o.s.frv.), þó ekki jarðabætur, 
 
— annað (tölvuhugbúnaður o.s.frv.), 
 
— jarðabætur, 

 
— kostnaður við yfirfærslu eignarhalds á eignum sem ekki eru framleiddar, s.s. á landi og 

framleiðslurétti. 
 
2.140. Verg fjármunamyndun í landbúnaðareignum varðar tvenns konar eignir (plantekrur og dýr) sem eru 

stöðugt í notkun til framleiðslu afurða, s.s. ávaxta, gúmmís, mjólkur o.s.frv.: ávaxtagarða, vínekrur, 
humlagarða, mjúkaldinplantekrur og spergilræktun. Jólatrjáaekrur (sem gefa einungis af sér fullunna vöru 
einu sinni) eru ekki fastafjármunir, alveg eins og kornvörur og grænmeti eru það ekki. Dýr, sem teljast til 
fastafjármuna, eru t.d. dýr til undaneldis, mjólkurkýr, sauðfé, sem ræktað er vegna ullarinnar, og 
dráttardýr (dýr til slátrunar, þ.m.t. alifuglar, eru ekki fastafjármunir). 

 
j) Plantekrur 

 
2.141. Samkvæmt ESA-‘95 (liður 3.103) samsvarar verg fjármunamyndun virði kaupa að frádregnum 

ráðstöfunum á náttúrulegum eignum, sem gefa af sér afurðir aftur og aftur (s.s. ávaxtatré) og hafa náð 
fullum þroska, að viðbættum eðlilegum vexti slíkra náttúrulegra eigna þar til þær ná fullum þroska (þ.e. 
gefa af sér afurð) á viðkomandi reikningsskilatímabili. 
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2.142. Undir þessa skilgreiningu á vergri fjármunamyndun falla: 
 

— útgjöld vegna nýrra plantna (í nýjar eða endurnýjaðar plantekrur) á reikningsskilatímabilinu, þ.m.t. 
fjárhæðir sem varið er til viðhalds á ungum plöntum á reikningsskilatímabilinu (á fyrstu þremur 
árunum),  

 
— aukning á virði plantnanna sjálfra þar til þær ná fullum þroska, 
 
— kostnaður í tengslum við yfirfærslu eignarhalds milli landbúnaðareininga á fullþroska plöntum. 

 
2.143. Fyrstu tveir þættirnir í vergri fjármunamyndun að því er varðar plantekrur eru verg fjármunamyndun af 

landbúnaðarframleiðslu fyrir eigin reikning. 
 
2.144. Ráðstöfun á plantekrum (færð sem neikvæð verg fjármunamyndun) getur verið tvenns konar: Hún getur 

verið sala á gróðursettum plöntum til annarra eininga (í landbúnaði) en þá er einvörðungu kostnaðurinn í 
tengslum við yfirfærslu eignarhalds færður í hagreikningum landbúnaðarins. Hinn möguleikinn er að 
plönturnar hafi verið felldar áður en komið var að lokum eðlilegs æviskeiðs þeirra. Í því tilviki verða 
samt sem áður að vera bein efnahagsleg not fyrir felldar plöntur, í samræmi við almenna skilgreiningu á 
ráðstöfun, með öðrum orðum, það verður að vera mótfærsla í formi notkunar á vörum og þjónustu (s.s. 
sölu til fyrirtækis sem sérhæfir sig í timbursölu (1)). Í þessu síðara tilviki verður ráðstöfun plantnanna, 
sem skráð er sem neikvæð verg fjármunamyndun, að vera óveruleg fjárhæð. 

 
2.145. Af þeim sökum má í flestum tilvikum (þ.e. að undanskildu síðara dæminu sem sett er fram í lið 2.144) 

ekki draga virði efnisins sem fellur til við ruðninginn frá virði fjárfestinganna í plantekrunni. Farið skal 
með fjárfestingar sem ætlaðar eru til endurnýjunar á plöntum, sem fyrir eru, sem fjárfestingar en ekki eins 
og reglubundinn viðhaldskostnað. 

 
2.146. Meðferð á ruðningi plantekra skal greind í tengslum við útreikning á fjármunanotkun. Í samræmi við 

ESA-‘95 samsvarar fjármunanotkun, þegar um er að ræða plantekrur, afskriftum af plantekrum þegar þær 
hafa náð fullum þroska. Ruðning plantekra (2) skal þess vegna túlka á eftirfarandi hátt: 

 
— ruðningur sem fer fram við lok eðlilegs æviskeiðs plantekrunnar svarar til plantekra sem eru dregnar 

til baka úr eignum. Tekið er tillit til þess háttar ruðnings í fjármunanotkun á öllum framleiðslutíma 
plantekranna. 

 
— „óvenjulegur“ ruðningur er ruðningur sem fer fram við lok eðlilegs æviskeiðs plantekra af 

margvíslegum (fjárhagslegum, skipulagslegum o.fl.) ástæðum. Þær skal túlka sem mismuninn á 
raunverulegum (raun)afskriftum og eðlilegum afskriftum sem mældar eru með fjármunanotkun. 
Þennan afskriftaafgang skal færa í reikninginn „aðrar magnbreytingar eigna“ (fjárfestingarreikningar) 
sem er ekki tekinn með í hagreikningum landbúnaðarins. 

 
2.147. Breytingar á virði plantekra á reikningsskilatímabilinu taka því til eftirfarandi fjögurra þátta (sbr. lið 

2.134): 
 

— vergrar fjármunamyndunar sem svarar til virðis mismunarins á kaupum og ráðstöfunum á 
viðmiðunartímabilinu eins og skilgreint er í lið 2.141 til 2.145, 

 
— fjármunanotkunar sem er mæling á afskriftum plantekrunnar og skilgreind í lið 2.146, 

 
— annarra breytinga á „magni“ sem taka tillit til áhrifa ófyrirsjáanlegra atburða á plantekrur (s.s. 

óvenjulegur ruðningur) og er færður á reikninginn „aðrar magnbreytingar eigna“ (sbr. 
skilgreininguna í liðum 2.136 og 2.146), 

 
— geymsluhagnaðar (að frádregnu geymslutapi) sem er mæling á breytingum á virði vegna breytinga á 

verði á reikningsskilatímabilinu og færður á endurmatsreikning í fjárfestingareikningum ESA-’95 
(sbr. skilgreininguna í lið 2.135). 

 
(1) Í þessu tilviki fellur starfsemin við að fella plönturnar og selja timbrið undir skógrækt. 
(2) Bent skal á að kostnaðurinn við ruðninginn, sem ruðningsfyrirtæki kann að gera reikning fyrir, er aðfanganotkun 

ruðningsþjónustunnar. 
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2.148. Fjárfesting í nytjaplöntum í ræktun, þ.e. plantekrum, er annaðhvort færð sem sala, hjá fyrirtækjum sem 
sérhæfa sig í þess háttar verktakavinnu í landbúnaði (með undirbúningi jarðvegs, útvegun véla, plöntun, 
vinnuafli o.s.frv.), eða sem framleiðsla fastafjármuna sem framleiddir eru fyrir eigin reikning (sbr. lið 
1.75). 

 

Að því er varðar framleiðslu á plantekru fyrir eigin reikning skal færa eftirfarandi: 

 

a) við útreikning á framleiðsluvirði: fyrir „framleiðslu fastafjármuna fyrir eigin reikning“ á plantekrum 
er annaðhvort fært virði sambærilegra plantekra, metið á grunnverði, með hlutfallslegum 
framleiðslukostnaði á tímabilinu eða virði notaðs efnis (þ.m.t. græðlingar) og veittrar þjónustu á 
tímabilinu, 

 

b) við útreikning á aðfanganotkun er fært virði ýmissa aðfanga (þ.m.t. græðlingar), 

 

c) fyrir verga fjármunamyndun í liðnum „plantekrur“ er virðið reiknað með því að leggja saman virði 
„framleiðslu fastafjármuna fyrir eigin reikning“ (þ.e. færslan sem um getur í a-lið) og 
framleiðsluvirði plantekra í einingum sem sérhæfðar eru í þess háttar verktakavinnu. 

 

k) Fastafjármunir í búfé 

 

2.149. Eftirfarandi þættir eru verg fjármunamyndun af búfé: 

 

— árlegur vöxtur búfjár (uns það hefur náð fullum vexti), 

 

— kaup á búfé (innflutningur) að frádregnum ráðstöfunum (slátrun (1) og útflutningur), 

 

— kostnaður sem stofnað er til í tengslum við yfirfærslu eignarhalds í viðskiptum milli 
landbúnaðareininga (2). 

 

2.150. Verg fjármunamyndun af búfé er í samræmi við ESA-’95 mæld sem mismunurinn á öflun á búfé 
(eðlilegur vöxtur og innflutningur) á árinu, þ.m.t. framleiðsla fyrir eigin reikning og ráðstöfun búfjár (til 
slátrunar (3), útflutnings eða annarra endanlegra nota), sem kostnaður við yfirfærslu eignarhalds leggst 
síðan við (4). Verg fjármunamyndun af búfé nær til alls æviskeiðs dýrsins: Í fyrstu felst verg 
fjármunamyndun aðallega í eðlilegum vexti dýrsins. Þegar það er fullvaxið mælist fjármunamyndunin 
einkum sem ráðstöfun (sala til slátrunar eða útflutnings). Innflutningur, útflutningur og kostnaður við 
yfirfærslu eignarhalds eru þættir í vergri fjármunamyndun af búfé sem líklegir eru til að koma fyrir á 
nýtingartíma dýrsins. Eðlilegur vöxtur búfjár (en ekki verga fjármunamyndunin í heild) er 
landbúnaðarframleiðsla fyrir eigin reikning á fastafjármunum í búfé. 

 

2.151. Eins og fram kemur í lið 2.134 er mæling á vergri fjármunamyndun af búfé einungis einn þáttur í 
breytingum á virði eigna. Í reynd er aðeins unnt að mæla verga fjármunamyndun af búfé á grundvelli 
breytinga á fjölda búfjár sem metinn er á meðalverði á almanaksárinu fyrir hvern flokk búfjár (megindleg 
aðferð) ef þrjú skilyrði eru uppfyllt: 

 

— engar breytingar mega eiga sér stað á nafnvirði geymsluhagnaðar eða –taps (þ.e. þróun í verði og 
fjölda í búfjárstofni skal vera jöfn), 

 
(1) Að fara með sölu búfjár til slátrunar (þ.e. í sláturhúsum eða hjá bóndanum, að meðtalinni allri sölu til eininga, sem ekki falla 

undir landbúnað, vegna efnahagslegra nota annarra en slátrunar) sem ráðstöfun fastafjármuna er einföldun á 
reikningsskilaaðferðum þegar færa á ráðstöfun á fastafjármunum ef efnahagsleg not af þeim hafa breyst. Búfé sem 
„fastafjármunir“ er í reynd umreiknað yfir í birgðir með því að færa streymi sem nefnt er „aðrar magnbreytingar“ (sbr. lið 2.136) 
á reikninginn „aðrar magnbreytingar eigna“. Dýrin eru einungis seld sem birgðir, enda er salan þá úttekt af birgðum en ekki 
ráðstöfun eigna. 

(2) Ef salan og innkaupin eiga sér stað á sama reikningsskilatímabili. Að öðrum kosti er færð ráðstöfun (á tímabilinu þegar salan fer 
fram) og kaup (á tímabilinu þegar innkaupin eiga sér stað).  

(3) Þ.m.t. slátrun til eigin neyslu eða með greiðslu í fríðu. 
(4) Viðskipti með búfé til undaneldis milli bænda er ekki færð í reikningana. Þetta á einnig við um viðskipti sem fer fram í gegnum 

umboðsmenn (ef kaup og sala eiga sér stað á sama tímabili). Kostnaður við yfirfærslu eignarhalds (umboðslaun, álagning, 
flutningskostnaður o.s.frv.) verður að vera innifalinn í virði vergrar fjármunamyndunar af búfé. 
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— aðrar magnbreytingar (þ.e. ekkert tap vegna náttúruhamfara og engar breytingar á flokkun o.s.frv.) 
mega ekki eiga sér stað, 

 

— ekki má vera um að ræða neina fjármunanotkun (þ.e. það mega ekki vera neinar fyrirsjáanlegar 
afskriftir á virði búfjár). 

 

Önnur reikningsaðferð (beina aðferðin) felst í mælingu á streymi innfærslna og úttekta í hverjum 
búfjárflokki á samsvarandi verði: með þessari aðferð er ekki aðeins tekið tillit til kaups og ráðstafana 
heldur verður líka að taka tillit til innfærslna (einkum fæðinga) og úttekta á bújörðunum. 
 

2.152. Almenna reglan er því sú að ekki sé hægt að mæla verga fjármunamyndun af búfé sem mismuninn á virði 
búfjár við lok og upphaf reikningsskilatímabilsins. Reglan um útreikning á vergri fjármunamyndun af 
búfé fer beinlínis eftir færsluaðferðinni sem er notuð og mælingunni á þeim þremur þáttum breytinga á 
virði búfjár (öðrum en vergri fjármunamyndun), einkum notkun á þættinum fastafjármunir. 

 

2.153. Fræðilega séð skal reikna fjármunanotkun vegna búfjár (1). Í reynd svarar fjármunanotkun vegna búfjár 
til mælingar á áætlaðri lækkun á framleiðni búfjár þegar það er nýtt til framleiðslu, en sú lækkun kemur 
síðan fram í uppfærðu virði tekna af viðkomandi búfé í framtíðinni. Með tilliti til erfiðleika við 
framkvæmd mats á fjármunanotkun (skilgreining á breytum í útreikningnum er mjög flókin, sbr. liði 
3.105 og 3.106) skal þó ekki reikna fjármunanotkun vegna búfjár í framleiðslu. 

 

2.154. Mæla má verga fjármunamyndun af búfé með ýmsum aðferðum. Með PIM-aðferðinni (perpetual 
inventory method) er unnt að meta hvern þeirra vergu fjármunamyndunarþátta, sem skilgreindir eru í lið 
2.149 (eðlilegan vöxt búfjár, innflutning, sölu til slátrunar og útflutnings, kostnað við yfirfærslu 
eignarhalds) afar nákvæmlega. Hún gerir engu að síður kröfu um margvísleg gögn (s.s. verð á búfé í 
framleiðslu allan nýtingartíma þess). Hið sama á við um aðferðir sem byggjast á framleiðsluferli 
búfjárins. Þess vegna þarf að taka upp einfaldari aðferð jafnvel þótt hún sé ekki eins nákvæm. 

 

2.155. Aðferðin, sem mælt er með, byggist á óbeinum útreikningi (2). Hún byggist á því að reikna breytingar á 
fjölda búfjár og á eftirfarandi tveimur forsendum: 

 

— verð á búfé breytist jafnt og reglubundið og yfirleitt er hægt að spá fyrir um það svo að unnt er að 
nota meðalverð ársins til verðmats á magninu og jafnframt taka tillit til geymsluhagnaðar eða -taps, 

 

— unnt er að meta óvenjulegt tap (í magni og verði). 

 

2.156. Mælingin á vergri fjármunamyndun byggist á samtölu eftirfarandi þátta: 

 
Verg fjármunamyndun =  Breyting á fjölda búfjár milli loka og upphafs reikningsskilatímabilsins, metin 

á meðalverði ársins P 

+ lógunarafsláttur 

 + annað tap á búfé í framleiðslu 

 + kostnaður í tengslum við yfirfærslu eignarhalds 
 

2.157. Hugtakið „lógunarafsláttur“ vísar til mismunarins, þegar búféð er tekið út úr búfé í framleiðslu, á virði 
búfjár, sem er metið sem dýr í framleiðslu (á því sem mætti nefna „fjármagnsverð“), og á virði sama 
búfjár sem metið er sem dýr sem ætluð eru til slátrunar (þ.e. á söluverði til sláturhússins). 

 

2.158. Í hugtakinu „annað tap á búfé í framleiðslu“ felst tvenns konar tap: 

 

— óvenjulegt tap á búfé í framleiðslu sem er fullvaxið, 

 

— virði búfjár sem haft er í framleiðslu til æviloka þess (eðlilegs dauða). 

 
(1) Samkvæmt SNA 93 (lið 6.185) skal reikna fjármunanotkun vegna búfjár ólíkt því sem á við um ESA-‘95 (liður 6.03). 
(2) Nota má hvaða aðra aðferð sem er ef hún leiðir til sömu niðurstöðu. 
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2.159. Virði taps, sem nota skal við útreikning á vergri fjármunamyndun, samssvarar mismuninum á virði 
búfjárins á því verði sem í gildi er við upphaf tímabilsins og ráðstöfunarvirðis dýranna. Ráðstöfun er 
metin á söluverði dýranna sem er slátrað (þ.e. til sölu eða eigin neyslu) eða söluvirðið er núll þegar engin 
fjárhagsleg not eru fyrir dýrin (t.d. ef þeim er fargað). 

 

2.160. Hugtökin „annað tap á búfé í framleiðslu“ og „lógunarafsláttur“ svara til streymis sem er fært á 
reikninginn „aðrar magnbreytingar á eignum“ á efnahagsreikningnum. Með þeim fást tengsl milli 
mismunandi þátta í breytingum á virði eigna og vergrar fjármunamyndunarinnar og þau tryggja samræmi 
við ESA-'95. Ef litið væri framhjá þeim leiddi það til þess að raunveruleg verg fjármunamyndun af 
búfé væri vanmetin. 

 

2.161. Mat á framleiðslu fastafjármuna í búfé fyrir eigin reikning, sem svarar til eðlilegs vaxtar dýra, byggist á 
skilgreiningunni á vergri fjármunamyndun af búfé sem sett er fram í lið 2.149 og beitt á þá flokka dýra 
sem ekki eru fullvaxin: 

 

Framleiðsla fyrir eigin reikning = verg fjármunamyndun + ráðstafanir (slátrun og útflutningur) — kaup 
(innflutningur) (1) — (kostnaður við yfirfærslu eignarhalds). 

(l) Efnislegir og óefnislegir fastafjármunir (sem ekki falla undir eignir í landbúnaði) 
 

2.162. Til efnislegra og óefnislegra fastafjármuna, sem ekki falla undir eignir í landbúnaði (plantekrur og búfé), 
teljast eftirfarandi þættir: 

 

— vélar og önnur fjárfestingarvara, 

 

— flutningatæki, 

 

— landbúnaðarbyggingar (þó ekki íbúðabyggingar), 

 

— annað (tölvuhugbúnaður o.s.frv.). 

 

2.163. Verg fjármunamyndun svarar til öflunar á þessum eignum (nýjar eignir sem eru framleiddar eða fluttar 
inn á reikningsskilatímabilinu eða fyrirliggjandi eignir) að frádregnum tilfærslum til annarra eininga (í 
landbúnaði eða öðrum atvinnugreinum). Minnt skal á að ef þessi yfirfærsla snertir tvær einingar í 
landbúnaðinum sem atvinnugrein á einu og sama reikningsskilatímabilinu vegur þetta tvenns konar 
streymi hvort annað upp og einungis kostnaðurinn í tengslum við yfirfærslu eignarhalds er færður í 
viðkomandi eignalið. 

 

2.164. Þegar um er að ræða nýbyggingu eða fjárfestingarvörur (sem ætlaðar eru til sölu) og framleiðsla þeirra 
dreifist á nokkur tímabil er virði verksins, sem unnið er á tímabilinu, fært í birgðabreytingar 
framleiðandans sem hálfunnin vara. Þess háttar vörur (hvort sem þær eru lausafjármunir eða 
fastafjármunir) eru ekki færðar á verga fjármunamyndun fyrr en eigendaskipti hafa átt sér stað. Þegar 
framleiðslan er fyrir eigin reikning eru slíkar vörur hins vegar færðar sem verg fjármunamyndun á öllu 
framleiðslutímabilinu (sbr. lið 2.025). 

 

2.165. Þegar efnahagsleg not eigna breytast án þess að breyting verði á eignarrétti (t.d. þegar bóndabær er 
notaður í öðrum tilgangi en til landbúnaðarframleiðslu) er það ekki fært sem ráðstöfun eigna. Þessar 
breytingar eru færðar á reikninginn „aðrar magnbreytingar á eignum“. 

 

m) Jarðabætur 

 

2.166. Umtalsverðar endurbætur á efnislegum eignum sem ekki eru framleiddar taka einkum til jarðabóta (meiri 
landgæði og meiri afrakstur með áveitu, framræslu og flóðavörnum o.s.frv.) og skal farið með þær sem 
hverja aðra verga fjármunamyndun. Þar sem kaup og ráðstöfun á landi eru ekki færð sem verg 
fjármunamyndun (þar sem um er að ræða eignir sem ekki eru framleiddar) eru fjárfestingar í jarðabótum 
skráðar sérstaklega í sérstökum lið fyrir verga fjármunamyndun. 

 
(1) Þessi frádráttarliður samsvarar því fræðilega tilviki að innflutningur á dýrum í framleiðslu sé færður sem verg fjármunamyndun. 

Í framkvæmd er farið með öll dýr, sem landbúnaðurinn flytur inn, sem birgðabreytingar (sbr. lið 2.205). 
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2.167. Þessar fjárfestingar svara til útgjalda vegna endurbóta á landi og undirbúnings fyrir önnur efnahagsleg 
not, að frátöldum útgjöldum til kerfisbundins viðhalds (sbr. lið 2.127 til 2.129). Útgjöld þessi skulu 
ábúendur inna af hendi eða útkoma útgjaldanna verða þeirra eign. Þetta á einkum við útgjöld vegna vinnu 
við grunnvirki, s.s. við að ryðja land, sléttun, framræslu, áveitu og sameiningu landspildna (sbr. ESA-‘95, 
lið 3.106 og SNA 93, lið 10.51 til 10.54). 

 

n) Kostnaður í tengslum við yfirfærslu eignarhalds á eignum sem ekki eru framleiddar 

 

2.168. Kostnaður við yfirfærslu eignarhalds á eignum sem ekki eru framleiddar vísar til kaupa 
landbúnaðareininga á landi og óefnislegum eignum sem ekki eru framleiddar (s.s. einkaleyfisvörðum 
eignum, framleiðslurétti o.s.frv.). Þessi kaup eru ekki færð sem verg fjármunamyndun (heldur í annan lið 
fjármagnsreikningsins vegna þess að um er að ræða eignir sem ekki eru framleiddar) en aðeins kostnaður 
í tengslum við yfirfærslu eignarhalds er færður sem verg fjármunamyndun (hjá kaupanda en ekki 
seljanda). 

 

o) Vörur og þjónusta sem falla ekki undir verga fjármunamyndun 

 

2.169. Eftirfarandi vörur og þjónusta falla ekki undir verga fjármunamyndun: 

 

a) smáverkfæri, vinnufatnaður, varahlutir og verðlítill búnaður (minna en 500 evrur á verðlagi ársins 
1995), jafnvel þótt venjulegur nýtingartími þessara vara sé lengri en eitt ár (sbr. þó liði 2.125 og 
2.126); vegna þess að þessar vörur eru endurnýjaðar reglulega og til að halda samræmi við 
reikningsskilavenjur fyrirtækja teljast innkaup á þessum vörum til aðfanganotkunar (sbr. liði 2.105 
og 2.106), 

 

b) yfirstandandi viðhald og viðgerðir (sbr. lið 2.127 til 2.129) eru flokkuð sem aðfanganotkun, 

 

c) þjónusta vegna rannsókna, auglýsinga, markaðsrannsókna o.s.frv. Kaup á þess háttar þjónustu eru 
innifalin í aðfanganotkun (sbr. d-lið 2.108), 

 

d) varanlegar neysluvörur sem heimilin kaupa til að uppfylla þarfir sínar. Þar sem þessar vörur eru ekki 
notaðar í framleiðsluna er farið með þær sem neyslu. 

 

e) dýr sem teljast til birgða: eldisdýr til slátrunar, þ.m.t. alifuglar, 

 

f) geymsluhagnaður og –tap af fastafjármunum (sem skal færa á endurmatsreikning, sbr. lið 2.135), 

 

g) tap á fastafjármunum vegna stóráfalla (nautgripasjúkdóma o.s.frv.) eða óviðráðanlegra atvika (flóða, 
hvassviðris o.s.frv.) (sbr. liði 2.045 og 2.136). 

 

2.170. Virði fastafjármuna, sem notaðir eru jöfnum höndum í atvinnurekstri og til einkanota (t.d. ökutæki), er 
fært í samræmi við tvenns konar hugsanlega notkun, að hluta til sem verg fjármunamyndun og að hluta til 
sem neysla. 

 

2. Birgðabreytingar 

 

a) Skilgreiningar á birgðum og birgðabreytingar 

 

2.171. Til birgða teljast allar vörur sem ekki eru hluti fastafjármuna og eru í eigu framleiðslueininga á tilteknum 
tíma. Gerður er greinarmunur á tvenns konar birgðum: aðfangabirgðum og afurðabirgðum: 

 

— Til aðfangabirgða teljast hráefni og aðdrættir sem verða notuð síðar sem rekstrarvörur í 
framleiðsluferlinu. Yfirleitt er notkun þessara afurða reiknuð með því að jafna innkaupum (eða 
annars konar öflun) á móti birgðabreytingum á viðmiðunartímabilinu (sbr. lið 2.021). 

 

— Afurðabirgðir eru birgðir fullunninna og hálfunninna afurða hjá framleiðandanum. Tekið er tillit til 
þeirra við útreikning á framleiðslu. Til afurðabirgða teljast: 
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— Fullunnar afurðir atvinnugreinarinnar: Þetta eru vörur sem framleiðendur hafa ekki í hyggju að 
vinna frekar áður en þær verða sendar áfram til annarra efnahagslegra nota. Í landbúnaði teljast 
til þessara vara plöntuafurðir, ólífuolía, þrúgumust, búfjárafurðir og vörur, sem falla ekki undir 
landbúnað og framleiddar eru í óaðskiljanlegri aukastarfsemi, 

— Hálfunnar vörur: Þetta er framleiðsla sem er ekki fullunnin. Til þeirra telst, að því er varðar 
hagreikninga landbúnaðarins, vín, búfé til slátrunar, allir kjúklingar og aðrir alifuglar (þ.m.t. 
alifuglar til undaneldis) og önnur dýr nema þau sem talin eru til fastafjármuna. Bent skal á að 
nytjaplöntur í ræktun (sbr. lið 2.012) teljast ekki til hálfunninna vara í ársreikningum yfir 
þjóðarbúskapinn. 

2.172. Það er réttlætanlegt í evrópskum landbúnaði að færa ekki nytjaplöntur í ræktun sem hálfunnar vörur 
vegna þess að framleiðsluferli mikils meiri hluta nytjaplantna er styttra en eitt reikningsskilatímabil. 
Einnig er talið að með því að miða færslu þeirra við uppskeru náist nægilegt samræmi við 
framleiðslukostnaðinn til útreiknings á tekjum af starfseminni (sbr. lið 2.012). Þegar uppskeran, 
undirbúningur jarðvegs og sáning fer fram á mismunandi reikningsskilatímabilum kemur fram 
reikningslegt tap á reikningunum á þeim tímabilum þegar stofnað er til kostnaðarins en reikningslegur 
hagnaður á uppskerutímanum. Þessi reikningsskilaaðferð kann þó að verða samþykkt vegna þess að 
nálgun fæst á reikningslegri stöðu, ef aðstæður eru þær sömu frá ári til árs, með því að útgjöld sama 
tímabils jafnast á móti hagnaðinum af sölu á fyrri uppskeru. Þessi jöfnun næst þó ekki ef umtalsverðar 
breytingar eru á framleiðslu eða þegar uppskera er mjög rýr. Við slíkar aðstæður kann framleiðslan að 
vera færð sem hálfunnar vörur (sjá einnig lið 2.013). 

2.173. Einnig skal bent á að þjónusta er ekki færð sem birgðir nema þegar hún er innifalin í innkaupsverði vara 
sem settar eru í birgðir. 

2.174. Samkvæmt ESA-’95 eru birgðabreytingar mældar með því að draga virði úttektar úr birgðum og ítrekað 
tap á vörum í birgðum frá því virði sem er innfært á birgðir. 

b) Færslutími og mat á birgðabreytingum 

2.175. Færslur inn á birgðir skulu metnar daginn sem þær eru færðar inn á birgðir og úttektir skulu metnar á því 
verði sem í gildi er þegar þær eru teknar út af birgðum. Færslutími (og matstími) birgðafærslna og -
úttekta skal vera í samræmi við aðrar færslur á afurðum (framleiðsla og aðfanganotkun). 

2.176. Grunnverðið er verðið sem skal nota til að meta birgðabreytingar (færslur, úttektir eða ítrekað tap á 
fullunnum afurðum eða hálfunnum vörum). Að því er varðar hálfunnar vörur skal áætla verðið með 
hliðsjón af þeim hluta kostnaðar heildarframleiðslunnar, sem stofnað hefur verið til við lok tímabilsins, 
og grunnverði sambærilegrar fullunninnar afurðar. Einnig er unnt að meta virði færslna á hálfunnum 
vörum sem virði framleiðslukostnaðarins með álagningu sem miðast við áætlaðan rekstrarafgang eða 
(áætlaðar) einyrkjatekjur (sbr. ESA’-95, liði 3.51 og 3.52). 

2.177. Aðferðin sem mælt er með í ESA-’95 við færslu inn og út af birgðum er PIM-aðferðin. Yfirleitt er þó 
ekki unnt að beita þessari aðferð vegna þess hve erfitt er að afla upplýsinga um innfærslur og úttektir. Í 
tilraun til að samrýmast PIM-aðferðinni um birgðir er í ESA-’95 mælt með „megindlegri“ aðferð sem 
felst í að mæla breytingar á birgðum sem mismuninn á magni birgða við upphaf og lok 
reikningsskilatímabilsins og meta það á meðalverðinu sem gildir á viðkomandi tímabili. Þessi aðferð er 
þó einungis nothæf ef verðið er stöðugt á því tímabili, sem verið er að athuga, eða ef hækkun eða lækkun 
á verði og aukning eða minnkun á magni í birgðum er jöfn á reikningsskilatímabilinu. 

2.178. Þessari „megindlegu aðferð“ er ekki unnt að beita á ræktun nytjaplantna vegna sveiflna í verði og magni 
sem rekja má til framleiðsluferlisins og því hvernig framboði og eftirspurn er háttað. Um þetta vandamál, 
sem á sérstaklega við um landbúnaðinn, er fjallað í ESA-‘95 (sbr. c-lið 3.124). 
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2.179. Einnig skal hafa í huga að birgðabreytingar, eins og þær eru skilgreindar í lið 2.174, eru einungis einn af 
þáttunum í breytingum á virði birgða frá upphafi til loka reikningsskilatímabilsins. Reyndar er til 
reikningsskilajafna sem lögð er til grundvallar um tengsl upphafs- og lokatalna yfir eignir í birgðum  
 
Virði lokabirgða á verði sem
gildir við lok reiknings-
skilatímabilsins 

 

– Virði upphafsbirgða á 
verði sem gildir við 
upphaf reiknings-
skilatímabilsins = Birgðabreytingar (innfærslur – úttektir – ítrekað tap) 

 + nafnvirði geymsluhagnaðar (að frádregnu geymslutapi) 
 + aðrar magnbreytingar 
 
 

2.180. Þetta nafnvirði geymsluhagnaðar og -taps og aðrar magnbreytingar (1) skal ekki taka með við mælingu á 
framleiðslu heldur færa á reikning fyrir aðrar eignabreytingar (á endurmatsreikningi og á reikningi fyrir 
aðrar magnbreytingar á eignum). 

 

2.181. Aðalvandkvæðið við mat á birgðabreytingum í hagreikningum landbúnaðarins varðar plöntuafurðir. 
Þessar afurðir eru í raun árstíðabundnar afurðir og færsla þeirra inn á birgðir fer aðeins fram eftir 
uppskeruna og úttektir eru dreifðar yfir nokkra mánuði eftir uppskeru og heldur oft áfram inn á næsta 
reikningsskilaár. Verð þeirra getur einnig verið háð umtalsverðum sveiflum frá einu tímabili til annars 
eða jafnvel á einu og sama tímabili. 

 

c) Breytingar á birgðum búfjár og dýraafurða 

 

2.182. Þegar birgðabreytingar á búfé eru metnar skiptir ekki miklu máli hvort dýrin voru alin frá fæðingu í sama 
landi eða voru flutt inn sem ungviði og síðan alin í því landi. Þegar tekið er við innfluttu dýrunum á 
bújörðinni, þar sem eldi þeirra heldur áfram á innlendu yfirráðasvæði, fá dýrin „þegnrétt“ og eru síðan 
samlöguð innlendri framleiðslu. 

 

2.183. Þegar breytingar á hjörðinni eru metnar í lok viðmiðunartímabilsins þarf að gera greinarmun á dýrum 
sem teljast til „birgða“ og dýrum sem teljast til „fastafjármuna“ (sbr. liði 2.140 og 2.202). Að því er fyrra 
flokkinn varðar skal virði á grunnverði vera samtala heildarframleiðslukostnaðarins allan aldur meðaldýrs 
í mismunandi búfjárflokkum til og með viðmiðunarárinu, að viðbættri álagningu fyrir áætlaðan 
rekstrarafgang eða áætluð einyrkjalaun (sbr. lið 2.176). Ef dýrið var upphaflega flutt inn má telja 
innkaupsverðið, þegar það var flutt inn, vera samtölu framleiðslukostnaðarins til þess dags. 

 

2.184. Vegna þess að breytingar á verði dýra eru yfirleitt reglubundnar er unnt að meta breytingar á 
búfjárstofnum með einfaldri nálgunaraðferð þar sem nafnvirði geymsluhagnaðar (að frádregnu 
geymslutapi) er undanskilið. Í hverjum dýraflokki eru breytingar á stofninum frá upphafi til loka 
reikningsársins margfaldaðar með meðalverði viðmiðunartímabilsins. 

 

d) Birgðabreytingar á árstíðabundnum afurðum 

 

2.185. Vegna óreglulegrar verð- og magnþróunar árstíðabundinna afurða (sbr. liði 2.178 og 2.181) er 
megindlega aðferðin ekki góð nálgun á PIM-aðferðinni í tengslum við þær vörur. Beiting megindlegu 
aðferðarinnar gæti leitt til þess að nafnvirði geymsluhagnaðar eða –taps væri tekið með í mælingu á 
birgðabreytingum. Ein lausn gæti verið að miða mælingu á birgðabreytingum við styttri tímabil en 
viðmiðunartímabilið (t.d. ársfjórðungslega) þar sem verð- og magnþróun væri jafnari á styttri tímabilum. 
Oft er samt erfitt að beita þessari aðferð vegna skorts á grunngögnum. 

 
 
(1) Með öðrum breytingum á magni er almennt átt við vörubirgðir sem er fargað í kjölfar óvenjulegra atburða (s.s. náttúruhamfara). 

Rýrnun er innifalin í úttektum af birgðum. 
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2.186. Önnur aðferð við að meta birgðir árstíðabundinna afurða er að rannsaka verðþróun vara í birgðum. Verð 
vöru getur breyst á meðan hún er í geymslu a.m.k. af þremur ástæðum (SNA 93, liður 6.105): 

 

— efnislegir eiginleikar geta aukist eða rýrnað með tímanum, 

 

— árstíðabundnir þættir geta haft áhrif á framboð hennar og eftirspurn og þannig leitt til reglubundinna 
og fyrirsjáanlegra breytinga á verði hennar á árinu þó að gæði hennar séu óbreytt, 

 

— þættir eins og almenn verðbólga eða aðrir almennir þættir geta leitt til verðbreytinga þó að gæði 
vörunnar eða hagrænir eiginleikar hennar hafi ekkert breyst. 

 

2.187. Mismunur á verði afurða þegar þær eru settar í birgðir og verðinu þegar þær eru teknar út af birgðum í 
fyrstu tveimur tilvikunum skal endurspegla viðbót við framleiðsluvirði afurða, sem eru framleiddar á 
meðan þær eru í geymslu (sbr. SNA 93, 6.106), vegna þess að vörur sem teknar eru af birgðum nokkrum 
mánuðum eftir uppskeru eru öðruvísi, í hagrænu tilliti, en þær afurðir sem voru settar í birgðir. Þess 
konar aukning á virði afurða skal ekki skoðast sem nafnvirði geymsluhagnaðar (SNA 93, 12.70). 

 

2.188. Á grundvelli mismunandi þátta í breytingum á virði birgða og þáttum, sem verð afurða í birgðum 
ákvarðast af, og að teknu tilliti til vandkvæða við að útiloka að fullu geymsluhagnað eða -tap frá mati á 
árstíðabundinni framleiðslu, er mælt með tveimur aðferðum. Þær eru ólíkar að því er varðar túlkun á 
geymslustarfseminni og færslutíma virðisbreytinga vara sem stafa af geymslu þeirra í birgðum. Fyrri 
aðferðin er viðmiðunaraðferðin sem er beitt við mat á framleiðslu og birgðabreytingum árstíðabundinnar 
landbúnaðarframleiðslu. Síðari aðferðina má nota í sértækari tilvikum (einkum á afurðir sem erfitt er að 
segja fyrir um verð á). 

 

2.189. Með viðmiðunaraðferðinni eru breytingar á birgðum ákvarðaðar sem mismunurinn á framleiðsluvirði 
ársins og virði sölu (og annarra nota) sama árs (1). Hún byggist á þeirri forsendu að engar birgðir séu eftir 
við lok markaðsársins (lok fyrri hluta næsta almanaksárs). Heildarframleiðsluvirði uppskeru ársins n er 
metið beint á vegnu meðalverði framleiðslutímabilsins (n/n + 1) og frá því dregst virði allrar sölu (og 
annarra nota) á almanaksárinu n þegar uppskeran (2) fer fram á því verði sem í gildi er við sölu (eða aðra 
notkun). 

 

2.190. Í viðmiðunaraðferðinni er litið á geymslustarfsemina sem þátt til hækkunar á verði varanna á 
geymslutímanum. Með henni er þannig gerður greinarmunur á geymslustarfseminni og áhrifum hennar á 
afurðaverð. Aukning á virði, sem rekja má til geymslutímans, er „fyrirsegjanleg“ þar sem hún er sett á 
framleiðslu ársins n (þ.e. uppskeruárið, þó að salan dreifist yfir tvö almanaksár), að því tilskildu að unnt 
sé að segja fyrir um verðþróun án of mikillar óvissu því hún orsakast af fremur reglubundnum og 
fyrirsjáanlegum breytingum (sbr. lið 2.186). 

 

2.191. Beiting þessarar aðferðar gerir kleift að draga eins mikið og unnt er úr því að geymsluhagnaðar eða -taps 
sé tekið með í mælingu á framleiðsluvirði. Með henni er tryggt samræmi milli útreikninga á 
framleiðsluvirði og -magni og sneitt hjá færslu framleiðsluvirðis á grundvelli hálfunninna vara (þar sem 
krafist er gagna um birgðastöðu við upphaf og lok almanaksársins ásamt samsvarandi verði). Með henni 
er einnig auðveldara að færa reikninga á föstu verðlagi. 

 

2.192. Mælt er með síðari aðferðinni í sérstökum tilvikum þegar um er að ræða vörur sem erfitt er að segja fyrir 
um verð á (s.s. ávextir, grænmeti, kartöflur og ólífuolía) og ef geymsla þeirra á bújörðum er umtalsverð á 
hagrænan mælikvarða. 

 
 
(1) Stuðst er við sundurliðun framleiðslu í sölu (og öðrum notum) og birgðabreytingar. 
(2) Fá má svipaða niðurstöðu með því að færa sölu á hálfsárs fresti og reikna framleiðslu viðmiðunarársins n með því að leggja 

saman sölu síðari hluta ársins n við sölu fyrri hluta ársins n + 1. 
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Með þessari aðferð er ekki lögð jafnrík áhersla á að halda geymsluhagnaði og -tapi aðgreindu frá 
mælingu á framleiðslu og í viðmiðunaraðferðinni og í henni er geymslustarfsemin talin framlenging á 
framleiðsluferlinu. Frestað er að taka með verðhækkun birgða og hún er sett á árið sem geymslan stóð 
yfir. 

 

2.193. Með síðari aðferðinni er árstíðabundin framleiðsluvirði reiknað beint sem samtala sölu, annarra nota og 
birgðabreytinga. Birgðabreytingar eru metnar með því að meta birgðirnar við upphaf og lok 
reikningsskilatímabilsins á grundvelli gildandi verðs þeirra. 

 

2.194. Bent skal á að þessar tvær aðferðir eru mismunandi að því er varðar mælingu á birgðabreytingum en ekki 
að því er varðar mælingu á sölu (sem er metin á því grunnverði sem í gildi er við úttekt af birgðum). 

 

e) Breytingar á birgðum víns (sem er framleitt úr þrúgum sem ræktaðar eru á sömu bújörðinni) 

 

2.195. Vín er afurð sem er yfirleitt geymd í nokkur ár til að vínið eldist og þroskist. Á þessum geymslutíma 
breytast gæði vínsins. Þessa geymslustarfsemi á bújörðinni má telja framlengingu á vínframleiðsluferlinu 
þar sem vínið er öðruvísi þegar það er tekið úr geymslunni en það var þegar það var sett í hana. Þess 
vegna skal farið með vín í geymslu eins og hálfunna vöru og hækkun á virði, sem er síðan ákvörðuð, skal 
teljast hækkun á framleiðsluvirðinu og mælast samfelld á geymslutímanum. 

 

2.196. Breytingin á virði vínsins getur stafað af þremur þáttum: breytingum á gæðum, breytingum á 
samsetningu framboðs og eftirspurnar (þ.e. hlutfallslegu sambandi milli ungra og gamalla vína) og 
almennri verðhækkun. Þó að breytingin á virði víns vegna tveggja fyrstu þáttanna skuli tekin með í 
mælingu á framleiðsluvirðinu skal hækkun á verði víns, sem rekja má til almennrar hækkunar á vínverði, 
ekki endurspeglast í framleiðsluvirðinu heldur skal farið með slíka hækkun sem geymsluhagnað (sem er 
færður á endurmatsreikninginn). 

 

2.197. Færa skal stöðuga hækkun á virði vínsins á framleiðsluvirði allan tímann sem vínið er í öldrunarferlinu. 
Þegar þessi háttur er hafður á þurfa þó að liggja fyrir miklar upplýsingar um samsetningu vínbirgðanna 
eftir framleiðsluári, gæðum og framleiðslusvæði ásamt þróun viðkomandi vínverðs. Þar sem þessi gögn 
liggja yfirleitt ekki fyrir í aðildarríkjunum hafa verið þróaðar tvær hagnýtar aðferðir sem gera kleift að 
reikna fyrir hagreikninga landbúnaðarins nokkurn veginn þá hækkun sem verður á virði vínsins við 
geymslu. Þó að þessar tvær aðferðir séu ekki mjög nákvæmar fræðilega séð virðast þær engu að síður 
vera viðunandi í núverandi stöðu að því varðar möguleika á að afla gagna. Val hvers aðildarríkis fer eftir 
samsetningu vínræktarinnar í því og hagskýrslukerfi þess. 

 

2.198. Væntingar um hækkað virði við geymslu víns: fyrsta aðferðin er að meta brigðafærslur víns sem á að 
geyma eftir framleiðanda og styðjast við söluverð vína, sem hafa þegar verið geymd, eins og það mælist á 
síðari hluta ársins. Vænst er áætlaðar hækkunar á framleiðsluvirði uppskeruársins. Hækkunin er aðeins að 
hluta til þar eð þessi vín eru ekki metin á raunverulegu söluverði heldur á verði annarra vína sömu 
tegundar en eldri. Mismunurinn á raunverulegu söluverði þeirra og því sem notað er við mat á 
brigðafærslum er ekki tekinn með í framleiðsluvirðinu þar sem það er túlkað sem geymsluhagnaður (ath.: 
áhrif verðbólgu eru innifalin í þessum mismun). Þar eð enginn munur er gerður á uppskeruárum vína í 
birgðum eða seldra vína teljast öll vín á markaðnum fyrir gæðavín jöfn með tilliti til aldurs vínsins. 

 

2.199. Frestað er að taka mið af öldrun víns: Síðari aðferðin er að meta brigðafærslur á verði „óaldraðra“ vína 
við uppskeru og færa ekki viðbót við vínið vegna hálfunninna vara (þ.e. verðhækkun vegna geymslu án 
tillits til áhrifa af almennum breytingum á verði víns) fyrr en aldraða vínið er selt. Þar sem salan er metin 
á meðalverði ársins er hækkun á virði milli uppskeruárs og söluárs færð í framleiðsluvirði söluársins (og 
er því ekki skipt niður á tímann). Þessi aðferð krefst meiri upplýsinga um samsetningu vínbirgðanna þar 
sem gert er ráð fyrir að upplýsingar liggi fyrir um dreifingu birgðanna (og úttekt af birgðum) fyrir hvert 
uppskeruár. Með henni er engu að síður unnt að fá nákvæmari stöðu á sölu og birgðum mismunandi 
árganga. 
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2.200. Í hvorugri þessara tveggja hagnýtu aðferða er gert ráð fyrir að hækkun á virði víns sé skipt niður á 
tímann: með annarri er fært fyrirfram og með hinni er færslu frestað. Þessi ókostur verður að teljast 
tiltölulega lítill í báðum tilvikum ef gert er ráð fyrir að viss stöðugleiki sé í framleiðslu „aldraðs“ víns. 
Fyrri aðferðin virðist henta betur þegar meðalgeymslutímabilið er stutt. 

 

3. Færsla á búfé sem „verg fjármunamyndun“ eða „birgðabreytingar“ 

 

2.201. Eins og fram kemur í liðum 2.140 og 2.151 eru breytingar á fjölda búfjár færðar (fyrir hagskýrslugerð um 
landbúnað) annaðhvort sem verg fjármunamyndun eða sem breytingar á birgðum eftir því um hvers 
konar dýr er að ræða. 

 

a) Skilgreining 

 

2.202. Verg fjármunamyndun af búfé varðar dýr, þ.e. fastafjármuni, sem eru notuð aftur og aftur og stöðugt í 
framleiðsluferlinu. Þau eru alin vegna afurðanna sem þau gefa reglubundið af sér og til þeirra telst t.d. 
búfé til undaneldis, búfé til mjólkurframleiðslu, dráttardýr, sauðfé og önnur dýr sem alin eru vegna 
ullarinnar. Dýr sem birgðir eru hins vegar dýr sem eru framleidd á yfirstandandi eða fyrra tímabili og 
haldin til að unnt sé að selja þau eða nota síðar í aðra framleiðslu. Til þeirra teljast dýr sem eru alin vegna 
kjötsins, s.s. dýr til slátrunar og alifuglar. 

 

b) Færsla á innflutningi dýra 

 

1. Dýr sem eru fastafjármunir: 

 

2.203. Ef unnt er við innflutning að auðkenna dýr greinilega sem fastafjármuni skal undantekningarlaust færa 
þau sem kaup á verga fjármunamyndun (sbr. liði 2.149 og 2.150). Að sjálfsögðu skal einungis færa dýr, 
sem keypt eru í landbúnaðinum, sem verga fjármunamyndun í atvinnugreininni og þess vegna skal ekki 
færa þannig, svo dæmi sé tekið, reiðhesta til einkanota eða dýr sem keypt eru í öðrum tilgangi. 

 

2. Dýr sem eru birgðir: 

 

2.204. Ef á hinn bóginn er unnt við innflutning að auðkenna dýr greinilega sem birgðir (þ.e. dýr til slátrunar) 
skal færa innflutning þeirra inn á birgðir hálfunninna vara og eru þær því dregnar frá sölu (neikvæð sala) 
í útreikningum á framleiðsluvirði (sbr. lið 2.069). 

 

3. Reikningshald: 

 

2.205. Oft er erfitt á grundvelli fyrirliggjandi gagna að gera viðeigandi greinarmun á þessum mismunandi 
flokkum dýra. Af þeim sökum skal draga virði allra innfluttra dýra (dýra sem eru flokkuð sem 
fastafjármunir eða birgðir að undanskildum þeim innfluttu dýrum sem fara beint í slátrun) frá sölu í 
útreikningi á framleiðsluvirði. Ef þau eru flutt yfir í hjörð búfjár til framleiðslu (þ.e. fastafjármuna) eru 
þau færð sem fastafjármunir sem framleiddir eru fyrir eigin reikning á því viðmiðunartímabili þegar 
flutningurinn á sér stað (á sama hátt og dýr sem eru framleidd og alin í landinu og eru síðan flutt yfir í 
hjarðir búfjár til framleiðslu) (sbr. liði 2.069 og 2.070). 

 

2.206. Bent skal á að dýr, sem eru flutt inn og fara beint í slátrun, eru færð sem innflutningur sláturhúsa í hverju 
aðildarríki og eru ekki færð í hagreikninga landbúnaðarins þar sem þeir takmarkast við að gefa mynd af 
framleiðslu landbúnaðar í hverju aðildarríki. 

 

c) Færsla viðskipta með búfé milli landbúnaðareininga 

 

2.207. Dýr flokkuð sem fastafjármunir: Viðskipti með þess háttar dýr eru færð á verga fjármunamyndun sem 
öflun og ráðstöfun á fastafjármunum (þjónusta í tengslum við yfirfærslu eignarhalds er færð á kaupverð). 
Þegar sala og innkaup fara fram á sama reikningsskilatímabili jafnast fjárstreymið vegna þeirra út og 
einungis þjónusta í tengslum við yfirfærslu eignarhalds er færð sem verg fjármunamyndun (sbr. lið 
2.068). 
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2.208. Dýr flokkuð sem birgðir: Þess háttar sala og innkaup eru aðeins færð ef þau eiga sér stað á tveimur 
reikningsskilatímabilum. Þjónustu í tengslum við þessi viðskipti, sem er innifalin í innkaupsverðinu, skal 
draga frá samtölu framleiðsluvirðisins þegar viðskiptin eiga sér stað á sama reikningsskilatímabilinu (sbr. 
lið 2.067). 

 
2.209. Með tilliti til þessarar sérstöku meðferðar á viðskiptum með lifandi dýr milli landbúnaðareininga og til 

innflutnings er engin aðfanganotkun undir „búfé og dýraafurðir“. 
 

d) Dýr sem falla ekki undir landbúnað 
 
2.210. Ræktun kappreiðahesta, reiðhesta, hunda, katta, fugla í búrum, dýragarðs- og sirkusdýra og nauta til 

nautaats er innifalin í þeirri starfsemi sem heyrir undir atvinnugreinina, hvort sem það er kynbótaræktun, 
kjötframleiðsla, tómstundaiðkun eða íþróttaviðburðir (sbr. lið 1.78). Notkun þessara dýra í 
þjónustustarfsemi telst aðeins til landbúnaðar þegar slík starfsemi fer fram á vegum landbúnaðareininga 
sem stunda óaðskiljanlega aukastarfsemi. Eldi eininga á dýrum, sem ekki falla undir landbúnað, þar sem 
landbúnaðarstarfsemi er einvörðungu tómstundaiðja, telst ekki hluti af hagreikningum landbúnaðarins 
(sbr. lið 1.24). 

 
2.211. Þess háttar dýr má selja: 
 

— heimilum: síðari aðgerðir í tengslum við þessi dýr skipta engu máli fyrir hagreikninga 
landbúnaðarins, 

 
— öðrum atvinnugreinum: t.d. eru dýr eins og varðhundur, sirkusdýr eða kappreiðahestur hluti af 

fastafjármunum í atvinnugrein kaupanda. 
 
III. JÖFNUNARVIÐSKIPTI OG ANNAÐ STREYMI 
 
A. SKILGREINING 
 
3.001. Jöfnunarviðskipti eru viðskipti: 
 

— sem dreifa vinnsluvirðinu sem myndast í framleiðslunni á vinnuafl, höfuðstól og opinber yfirvöld, 
 
— sem fela í sér endurdreifingu tekna og auðs. 

 
3.002. Í ESA-’95 er greint á milli rekstrartilfærslna og fjármagnstilfærslna og er hið síðara endurdreifing á 

sparnaði eða auði fremur en tekjum. 
 
3.003. Þar sem hagreikningar landbúnaðarins miðast við atvinnugrein er aðeins lýst tilteknum 

jöfnunarviðskiptum í þessum kafla. Þau mikilvægustu eru þau sem færð eru í jöfnunarreikninga 
frumtekna, einkum reikninginn yfir ráðstöfun vinnsluvirðis og reikninginn yfir tekjur af atvinnurekstri 
(sbr. reikningsskil hagreikninga landbúnaðarins, lið 1.38 til 1.48). Að því er varðar reikninginn yfir 
ráðstöfun vinnsluvirðis snerta þessi jöfnunarviðskipti aðra framleiðsluskatta, aðra framleiðslustyrki og 
laun og launatengd gjöld. Á reikninginn tekjur af atvinnurekstri eru færðar tekjur af tilteknum gerðum 
eigna (aðallega leigutekjur af landi, vaxtatekjur og eignatekjur af tryggingarskírteinum). Á reikninginn 
eru einnig færð jöfnunarviðskipti sem svara til fjárfestingarstuðnings og annarra fjármagnstilfærslna á 
fjármagnsreikning. 

 
3.004. Undir þær falla ekki jöfnunarviðskipti sem varða tilteknar eignatekjur (aðallega arð og aðrar tekjur sem 

félög úthluta), tekju- og eignaskattar o.s.frv. Skráning þessara viðskipta í hagskýrslum er aðeins 
hugsanleg og skiptir máli ef tekið er mið af flokkun eininga hagkerfisins, þ.e. í geira eða undirgeira (sbr. 
lið 1.06). 

 
B. ALMENNAR REGLUR 
 
1. Viðmiðunartímabil 
 
3.005. Viðmiðunartímabilið fyrir hagreikninga landbúnaðarins er almanaksárið. 
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2. Einingar 

 

3.006. Tilgreina skal virði í milljónum eininga í innlendum gjaldmiðli. 

 

3. Færslutími jöfnunarviðskipta 

 

3.007. Eins og var skýrt í lið 2.008 eru jöfnunarviðskipti samkvæmt ESA-‘95 færð á rekstrargrunni, þ.e. þegar 
stofnað er til efnahagslegs virðis, óinnheimtrar fjárhæðar eða kröfu, eða þegar þess háttar verðmætum er 
umbreytt, þau eru afturkölluð eða þegar þau eru ekki lengur fyrir hendi, en ekki þegar greiðsla fer 
raunverulega fram. Þessari færslureglu (sem byggist á réttindum og skyldum) er beitt á allt streymi án 
tillits til þess hvort um er að ræða peningastreymi eða hvort það er á milli eininga eða innan einstakrar 
einingar. Tilteknar undantekningar gætu þó átt rétt á sér af hagkvæmnisástæðum. 

 

3.008. Færsla á jöfnunarviðskiptum eftir mismunandi gerð þeirra skal fara fram sem hér segir: 

 

a) Laun og launatengd gjöld 

 

3.009. Verg laun og raunframlag til félagslegra kerfa (af hálfu vinnuveitanda) eru færð á tímabilinu þegar 
vinnan er innt af hendi þótt bónusgreiðslur og aðrar sérgreiðslur séu færðar þegar þær verða gjaldkræfar 
(sbr. ESA-‘95, lið 4.12). 

 

b) Framleiðsluskattar og framleiðslustyrkir 

 

3.010. Framleiðsluskattar eru færðir þegar starfsemin, viðskiptin eða annað, sem er tilefni fjárhagslegrar 
skuldbindingar, á sér stað (sbr. ESA-‘95, lið 4.26). Eins eru framleiðslustyrkir færðir þegar viðskiptin eða 
annað (framleiðsla, sala, innflutningur o.s.frv.), sem þeir tengjast, á sér stað (sbr. ESA-‘95, lið 4,39). 

 

c) Eignatekjur 

 

3.011. Vextir eru færðir á reikningsskilatímabilinu sem þeir falla á, hvort sem þeir eru greiddir út eða lagðir við 
viðkomandi lánsfjárhæð samfellt á lánstímanum (sbr. ESA-‘95, 4.50 og áfram). Leiga er einnig færð á 
tímabilinu þegar leigan fellur í gjalddaga (sbr. ESA-’95, lið 4.75). 

 

d) Fjármagnstilfærslur 

 

3.012. Fjármagnstilfærslur (fjárfestingarstyrkir eða aðrar tilfærslur) eru færðar þegar greiðslan fellur í gjalddaga 
(eða, þegar um er að ræða tilfærslur í fríðu, þegar eigendaskiptin verða á eigninni eða þegar skuldin er 
dregin til baka) (sbr. ESA-‘95, liði 4.162 og 4.166). 

 

4. Almennar athugasemdir varðandi vinnsluvirði 

 

3.013. Vinnsluvirðið er stöðuliðurinn í framleiðslureikningnum. Það er mismunurinn á framleiðsluvirði og virði 
aðfanganotkunar (án tillits til þess hvaða framleiðsluhugtak er notað þar sem notkun aðfanga breytist í 
samræmi við það). Það er mikilvægur liður í mælingu á framleiðni hagkerfis eða atvinnugreinar. Það má 
færa á vergum grunni (vergt vinnsluvirði) eða á hreinum grunni (hreint vinnsluvirði), þ.e. áður en eða 
eftir að fjármunanotkun hefur verið dregin frá. Hreint vinnsluvirði er einu tilföngin í myndun reiknings 
yfir ráðstöfun vinnsluvirðis. Vinnsluvirði er mælt á grunnverði í samræmi við aðferðina við mælingu á 
framleiðsluvirði (grunnverð) og aðfanganotkun (innkaupsverð). 

 

3.014. Með því að draga aðra framleiðsluskatta frá vinnsluvirðinu á grunnverði og bæta við öðrum 
framleiðslustyrkjum fæst virðisaukinn á þáttavirði. Hreinn virðisauki á þáttavirði er tekjuvirði 
framleiðslunnar. 
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C. LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD 
 

(sbr. ESA-‘95, lið 4.02 til 4.13) 
 
3.015. Laun og launatengd gjöld eru skilgreind sem heildarendurgjald, í reiðufé eða í fríðu, sem vinnuveitandi 

greiðir starfsmanni fyrir vinnu þess síðarnefnda á reikningsskilatímabilinu (sbr. ESA-’95, 4.02). Þau fela 
í sér: 
 
— verg laun (í reiðufé eða í fríðu), 
 
— framlag vinnuveitenda til félagslegra kerfa (raunveruleg og tilreiknuð). 
 

3.016. Til vergra launa (í reiðufé) teljast eftirfarandi þættir: 
 
a) bein grunnlaun (greidd með reglulegu millibili), 
 
b) hærri launagreiðslur fyrir yfirvinnu, nætur- eða helgarvinnu, sérstaklega erfiða vinnu o.s.frv., 
 
c) greiðslur vegna hækkaðs framfærslu- og húsnæðiskostnaðar, 
 
d) launauppbót, s.s. jóla- og nýársuppbót, orlofsframlag eða framleiðnikaupauki og álag fyrir aukið 

vinnuframlag, 
 
e) greiðslur fyrir flutning í og úr vinnu (1), 
 
f) laun fyrir óunna daga, launað orlof, 
 
g) umboðslaun, þjórfé, greiðsla fyrir mætingu, 
 
h) aðrar greiðslur eða stakar greiðslur sem hluti launa í árangurstengdu launakerfi, 
 
i) framlag vinnuveitenda til sparnaðar starfsmanna, 
 
j) eingreiðslur til starfsmanna þegar þeir hætta hjá fyrirtækinu svo framarlega sem greiðslurnar séu ekki 

inntar af hendi samkvæmt almennum kjarasamningum, 
 
k) staðgreitt húsnæðisframlag vinnuveitenda til starfsmanna. 

 
3.017. Lögð skal áhersla á að gögnin, sem færa skal, eru verg laun, þ.m.t. launaskattar og skattar í hærra 

skattþrepi og framlög starfsmanna til almannatrygginga. Í þeim tilvikum þar sem vinnuveitendur greiða 
starfsmönnum hrein laun skal því bæta við þau virði þessara liða. 

 
3.018. Verg laun í fríðu taka til vara og þjónustu sem vinnuveitendur veita starfsmönnum sínum án endurgjalds 

eða á lækkuðu verði fyrir þá og fjölskyldur þeirra eftir óskum þeirra og þörfum. Þau eru ekki endilega 
tekin með í framleiðsluferlinu. Virði þeirra er virði ávinningsins sem veittur er með þeim: virði varanna 
ef þær eru án endurgjalds eða mismunurinn á virði þeirra og greiðslu til vinnuveitenda ef starfsmenn fá 
vörurnar eða þjónustuna á lækkuðu verði. Þessir liðir, sem skipta verulegu máli í hagreikningum 
landbúnaðarins, taka til eftirfarandi þátta: 

 
a) landbúnaðarafurða sem starfsmenn fá án endurgjalds eða á lækkuðu verði sem greiðslu (2), 
 
b) húsnæði sem starfsmenn fá til eigin afnota án endurgjalds eða á lækkuðu verði (3), 
 

 
 
(1) Í þessum flokki mega ekki vera greiðslur sem eru aðallega inntar af hendi í þágu vinnuveitanda. Þess háttar greiðslur eru hluti 

aðfanganotkunar (sbr. e-lið 2.108), 
(2) Landbúnaðarafurðir, sem starfsmenn hljóta, eru framleiðsla landbúnaðarins. 
(3) Farið er með útvegun húsnæðis sem aðgreinanlega starfsemi sem fellur ekki undir landbúnað og því kemur það einvörðungu 

fram sem hluti launa og launatengdra gjalda og sem frádráttur frá rekstrarafgangi í atvinnugreininni. Ef útvegun húsnæðis væri 
óaðskiljanleg starfsemi, sem fellur ekki undir landbúnað, væri það fært sem þáttur í framleiðslunni og sem hluti launa og 
launatengdra gjalda. 
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c) vörur og þjónusta, sem vinnuveitandi kaupir, að því tilskildu að þau innkaup uppfylli skilgreiningu á 
launum í fríðu (þ.e. þegar þau teljast ekki aðfanganotkun). Sérstaklega er flutningur starfsmanna 
milli vinnustaðar og heimilis hluti af launum í fríðu nema hann fari fram á vinnutíma. Til þessa 
flokks teljast kaup á þjónustu vegna húsnæðis og daggæslu barna starfsmanna o.s.frv. (sbr. ESA-‘95, 
lið 4.05). 

 

3.019. Laun í fríðu skal meta á grunnverði eða á kaupverði (eftir því hvort um er að ræða hluti sem einingin 
framleiðir eða kaupir inn). 

 

3.020. Verg laun fela á hinn bóginn ekki í sér útgjöld fyrir vinnuveitendur sem eru í þeirra eigin þágu og stofnað 
er til með hag fyrirtækisins í fyrirrúmi. Meðal þeirra liða sem um ræðir eru: greiðslur eða endurgreiðslur 
til starfsmanna vegna kostnaðar við ferðir, kostnaðar vegna annars heimilis eða flutningskostnaðar 
starfsmanna í tengslum við starfið, risnukostnaðar starfsmanna sem fulltrúa fyrirtækisins, útgjalda til 
aðstöðu á vinnustað (t.d. til íþrótta- og tómstundastarfs). Eins eru greiðslur í reiðufé, sem vinnuveitendur 
greiða starfsmönnum sínum til kaupa á verkfærum eða sérstökum fatnaði (þ.m.t. fjárhæðir sem 
starfsmenn eru samningsbundnir til að veita til slíkra hluta), ekki hluti af vergum launum sem falla undir 
þennan lið. Allir þessir liðir eru færðir á aðfanganotkun vinnuveitenda (sbr. ESA-’95, lið 4.07). 

 

3.021. Til framlaga vinnuveitenda til félagslegra kerfa teljast framlög sem tryggja rétt starfsmanna til þeirra 
opinberrar félagsþjónustu sem kveðið er á um í lögum um almannatryggingar (að undanskildum 
framlögum starfsmanna til félagslegra kerfa sem dregin eru af vergum launum, sbr. lið 3.017). Þessi 
framlög geta verið hvort sem er raungreiðslur eða tilreiknaðar greiðslur. 

 

3.022. Raungreiðslur til félagslegra kerfa eru greiðslur sem vinnuveitendur greiða, þ.m.t. lögboðin, 
samningsbundin og valfrjáls tryggingaframlög vegna áhættu og félagslegra erfiðleika. Þessi framlög til 
félagslegra kerfa eru greidd til tryggjenda (almannatryggingakerfisins eða einkarekinna tryggingafélaga). 
Þó að greiðslur séu greiddar beint til tryggjenda er farið með þær sem þátt í launum og launatengdum 
gjöldum þar sem starfsmenn teljast fá þóknunina og greiða hana síðan til tryggingafélaganna. 

 

3.023. Tilreiknuð framlög vinnuveitenda til félagslegra kerfa samsvara félagslegum bótum sem ekki eru 
greiddar úr sjóðum en vinnuveitendur greiða beint til starfsmanna sinna eða fyrrverandi starfsmanna án 
þátttöku tryggingafélaga eða sjálfstæðra lífeyrissjóða (1) (sbr. ESA-‘95, lið 4.10). Þessi framlög eru færð 
á tímabilinu þegar starfið er innt af hendi (sem mótfærsla á lögboðnum framlögum félagslegra kerfa) eða 
þegar bæturnar eru greiddar (sem mótfærsla á valfrjálsum framlögum til félagslegra kerfa). 

 

3.024. Leggja verður áherslu á það í hagreikningum landbúnaðarins, ef framleiðslueiningarnar eru sjálfstæð 
fyrirtæki, að í launum og launatengdum gjöldum er ekki innifalið endurgjald fyrir vinnu ábúanda eða 
ólaunaðra einstaklinga í fjölskyldu hans á bújörðinni; þeir einstaklingar fá hlutdeild í einyrkjatekjunum 
sem eru stöðuliður reikningsins yfir ráðstöfun vinnsluvirðis einstakra fyrirtækja. Ef 
framleiðslueiningarnar tilheyra á hinn bóginn félagi (sbr. liði 5.09 og 5.10) þarf að færa allt sem fellur 
undir endurgjald sem laun og launatengd gjöld. 

 

D. SKATTAR Á FRAMLEIÐSLU OG INNFLUTNING 

 

(sbr. ESA-‘95, lið 4.14 til 4.29) 

 

3.025. Skattar á framleiðslu og innflutning eru lögboðnar, einhliða greiðslur í fé eða fríðu sem opinber yfirvöld 
eða stofnanir Evrópusambandsins leggja á framleiðslu og innflutning á vörum og þjónustu, ráðningu 
vinnuafls, eignar- eða afnotarétt af lóðum, byggingum eða öðrum eignum, sem notaðar eru við 
framleiðslu. Þessa skatta skal greiða hvort sem um er að ræða hagnað eða ekki (sbr. ESA-‘95, lið 4.14). 

 
 
(1) Þau svara einkum til launa sem vinnuveitendur halda áfram að greiða starfsmönnum til bráðabirgða þegar um er að ræða 

veikindi, barneign, vinnuslys, örorku eða uppsögn, að svo miklu leyti sem unnt er að sérgreina viðkomandi fjárhæð. 
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3.026. Framleiðsluskattar skiptast í: 
 

— skatta á vörur: 
 

— gjald vegna virðisauka (VSK), 
 

— skatta og gjöld á innflutning aðrir en virðisaukaskattur og 
 
— skatta á vörur aðra en virðisaukaskatt og innflutningsskatta 

 
— aðra framleiðsluskatta. 

 
1. Skattar á vöru 
 
3.027. Skattar á vöru eru skattar sem skal greiða af hverri framleiddri eða seldri einingu vöru eða þjónustu. 

Skatturinn getur verið tiltekin fjárhæð af hverri einingu vöru eða þjónustu eða reiknuð eftir virði sem föst 
hundraðstala af einingarverði eða -virði vörunnar eða þjónustunnar (sbr. ESA-’95, lið 4.16). 

 
3.028. Virðisaukaskattar eru skattar á vörur og þjónustu sem fyrirtæki leggja á í þrepum og leggst skatturinn 

allur á endanlegan kaupanda. Til þeirra telst virðisaukaskattur og aðrir frádráttarbærir skattar sem beitt er 
samkvæmt reglum sem eru sambærilegar við þær sem kveða á um virðisaukaskatt (1). 

 
3.029. Skattar og tollar á innflutning (án virðisaukaskatts) eru lögboðnar greiðslur sem hið opinbera eða 

stofnanir Evrópusambandsins innheimta af innfluttum vörum án virðisaukaskatts til að þær fái frjálsa 
dreifingu á efnahagssvæðinu ásamt þjónustu sem erlendar einingar veita innlendum einingum. 

 
3.030. Til þeirra teljast aðflutningsgjöld og aðrir skattar, s.s. álagning á innfluttar landbúnaðarvörur, 

jöfnunargreiðslur í peningum, sem lagðar eru á innflutning, vörugjöld o.s.frv. (sbr. ESA-‘95, lið 4.18). 
Innflytjendum ber að greiða þessi gjöld og þau flytjast yfirleitt yfir á ábúandann sem kaupir afurðina, þ.e. 
þau verða hluti af innkaupsverði vörunnar og þjónustunnar. Þegar framleiðslueiningar í landbúnaði flytja 
framleiðslutæki beint inn koma innflutningsgjöld, ófrádráttarbær virðisaukaskattur og peningalegar 
jöfnunarfjárhæðir (inn- eða útgreiðslur) einnig fram í innkaupsverðinu sem er notað í hagreikningum 
landbúnaðarins. 

 
3.031. Til skatta á vörur; að undanskildum virðisaukaskatti og innflutningsgjöldum, teljast skattar á vörur og 

þjónustu, sem innlend fyrirtæki framleiða og sem þeim ber að greiða vegna framleiðslu, útflutnings, sölu, 
tilfærslu, leigu eða afhendingar þessara vara eða þjónustu eða vegna notkunar þeirra til eigin neyslu eða 
eigin fjárfestingar. 

 
3.032. Í landbúnaði er um að ræða eftirfarandi skatta: 
 

— gjöld á sykurrófur, 
 
— sektir fyrir að fara fram úr mjólkurkvótum, 
 
— samábyrgðargjöld sem áður fyrr voru lögð á mjólk og kornvöru. 

 
3.033. Þar eð framleiðsluvirði er fært á grunnvirði eru skattar á vörur færðir á framleiðslureikninginn (sbr. lið 

2.082 til 2.086) og koma ekki fram á reikningnum yfir ráðstöfun vinnsluvirðis. Þá skal færa þegar 
starfsemin, viðskiptin eða annað gefur tilefni til þess að greiðsla fari fram. Þar eð þessir liðir eru færðir án 
frádráttarbærs virðisaukaskatts í hagreikninga landbúnaðarins er eini veltuskatturinn, sem færður er í þá, 
ófrádráttarbær virðisaukaskattur. Af þeim sökum er enginn virðisaukaskattur færður á reikningana nema í 
því sérstaka tilviki þegar um er að ræða vangreiðslur vegna virðisaukaskatts sem fjallað er um í liðnum 
„aðrir framleiðsluskattar“ (sbr. g-lið 3.048). 

 
 
(1) Velta er mikilvægasti liðurinn að því er varðar skattlagningu. Öll aðildarríki ESB innheimta veltuskatt í formi 

virðisaukaskatts. Hlutfall þessa skatts er breytilegt frá einu aðildarríki til annars og jafnvel innan einstakra 
aðildarríkja. Almennt er skatthlutfall af landbúnaðarafurðum lægra en venjulegt skatthlutfall. 
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3.034. Skattar á vörur (aðrir en virðisaukaskattur), sem hafa áhrif á aðfanganotkun tiltekinna vara í 
landbúnaðarframleiðslu, skulu vera innifaldir í innkaupsverði aðfanga í framleiðslureikningnum (sbr. lið 
2.110 til 2.113). Þetta á t.d. við um skatta á sykur og alkóhól til vínframleiðslu sem eru innheimtir í 
nokkrum aðildarríkjum ESB. Þessir skattar, sem eru skattar á vörur, sem verða til við úrvinnslu 
landbúnaðarafurða, skulu leggjast við virði aðfanganotkunar í landbúnaði. 

 
2. Meðferð á virðisaukaskatti 
 
3.035. Lýsingin í ESA-‘95 (4.17) vísar til almenns virðisaukaskattskerfis þar sem hverju fyrirtæki er heimilt að 

draga skattinn sem það hefur greitt vegna innkaupa á aðföngum eða á fjárfestingarvörum frá þeirri 
fjárhæð virðisaukaskatts sem það innheimtir af eigin sölu . Auk almennra virðisaukaskattsreglna eru þó 
sérreglur um landbúnað (kerfi með flötum virðisaukaskatti) sem eru breytilegar frá einu aðildarríki ESB 
til annars. 

 
3.036. Kerfin með flötum virðisaukaskatti, sem notuð eru í aðildarríkjum ESB, má flokka eftir tveimur 

aðalaðferðum við greiðslu á virðisaukaskatti sem greiddur er af innkaupum: 
 

— í verðinu. Í þessu tilviki selja bændur, sem eru í flata kerfinu, afurðir sínar að viðbættum 
virðisaukaskatti með flatri hlutfallstölu en greiða ekki skattyfirvöldum reikningsfærðan 
virðisaukaskatt þar sem sá virðisaukaskattur, sem þeir reikningsfæra og halda eftir, er reiknaður með 
tilliti til þess að þeir fái bætta, eins nákvæmlega og unnt er, þá fjárhæð virðisaukaskatts sem þeir hafa 
greitt af innkaupum. 

 
— sem endurgreiðslu. Í þessu tilviki selja bændur afurðir sínar án virðisaukaskatts. Eftir að hafa sent 

umsókn til skattyfirvalda fá þeir síðar greiðslu sem reiknast sem flöt hlutfallstala (1) af sölu á móti 
virðisaukaskattinum sem þeir hafa greitt af innkaupum. 

 
a) Skilgreiningar 

 
3.037. Eftirfarandi hugtök fyrir almennt virðisaukaskattskerfi eiga einnig við um kerfi með flötum skatti: 
 

a) Virðisaukaskattur sem framleiðandi reikningsfærir: Þetta er virðisaukaskatturinn sem framleiðandi 
reiknar með þeirri hlutfallstölu sem á við um seldu afurðina og gjaldfærir á reikninga sína til hvers 
kaupanda á innanlandsmarkaði, 

 
b) Virðisaukaskattur sem er reikningsfærður á aðfanganotkun framleiðanda: Þetta er 

virðisaukaskatturinn sem er reiknaður með þeirri hlutfallstölu sem á við um hverja afurð sem keypt 
er og sem framleiðandi hefur greitt af aðföngum; þetta nefnist frádráttarbær (2) virðisaukaskattur á 
aðfanganotkun, 

 
c) Virðisaukaskattur sem er reikningsfærður á innkaup framleiðanda á fastafjármunum: Þetta nefnist 

frádráttarbær virðisaukaskattur á innkaup á fjárfestingarvörum, 
 
d) Virðisaukaskattur sem framleiðanda ber að greiða af yfirstandandi viðskiptum: Þetta er mismunurinn 

á virðisaukaskattinum sem framleiðandi reikningsfærir og virðisaukaskattinum á vörureikningum til 
framleiðandans vegna innkaupa á aðföngum (a-b), 

 
e) Heildarvirðisaukaskattur sem framleiðandi greiðir: Þetta er mismunurinn á virðisaukaskattinum sem 

framleiðandi reikningsfærir og heildarvirðisaukaskattinum á innkaup hans á aðföngum og á innkaup 
á fjárfestingarvörum (a-b-c). 

 
3.038. Með ákvæðum ESA-'95 er mælt fyrir um eina aðferð á færslu virðisaukaskatts. Það er „hreina“ kerfið en í 

því er afurða- og aðfangaverð fært án frádráttarbærs virðisaukaskatts. 
 
 
(1) Hlutfallstalan getur verið breytileg eftir því hvers konar afurð og dreifingarleiðir er um að ræða. 
(2) Mismunur á því hvernig virðisaukaskattskerfi aðildarríkjanna starfa skapar stundum aðstæður þar sem virðisaukaskattur, sem 

bændur greiða af innkaupum, fæst ekki endurgreiddur eða bættur. Þess háttar virðisaukaskattsgreiðslur eru i) ófrádráttarbær 
virðisaukaskattur, þ.e. virðisaukaskattur sem greiddur er af innkaupum og bændur, án tillits til þess kerfis sem þeir eru í, geta 
ekki dregið virðisaukaskattinn á sölureikningnum frá og ekki er um neinar bætur að ræða, ii) og/eða virðisaukaskattur, annar en 
getið er undir i-lið, sem greiddur er af innkaupum, og bændur í kerfi með flötum virðisaukaskatt fá ekki fullar uppbætur í 
söluverðinu eða með endurgreiðslum. 
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3.039. Í skattalögum telst virðisaukaskattur vera „skammtímaliður“ svo að frádráttarbær virðisaukaskattur, sem 
framleiðandi þarf að greiða af innkaupum sínum, er ekki raunverulegur kostnaðarliður í útreikningum 
hans og ekki má telja hann einvörðungu sem innborgun inn á virðisaukaskattinn sem hann þarf að reikna 
á eigin veltu og því þarf hann aðeins að greiða mismuninn til skattyfirvalda. Þar eð það er yfirleitt 
neytandinn, sem þarf að greiða virðisaukaskattinn, sem lagður er á þessa afurð, er framleiðandinn (ásamt 
framleiðendum afurða sem þarf í aðföng) í raun umboðsaðili skattyfirvalda. Ef framleiðandinn á hinn 
bóginn getur ekki dregið frá (eða endurheimt) skatt sem greiddur er við innkaup (ófrádráttarbær 
virðisaukaskattur) skal virðisaukaskatturinn í þessum tilvikum teljast kostnaðarliður. 

 

b) Notkun hreinfærsluaðferðarinnar 

 

3.040. Fyrir bændur í almennu kerfi eru engir erfiðleikar við reikningshald; virðisaukaskatti, sem er 
reikningsfærður á seldar afurðir eða ráðstafað á annan hátt, er sleppt í hagreikningum landbúnaðarins og 
skal ekki koma fram í framleiðsluverði sem notað er til að meta endanlega afurð, en frádráttarbærum 
virðisaukaskatti á innkaup á aðföngum og fastafjármunum er einnig sleppt í verðinu þegar útgjöld eru 
reiknuð vegna hagreikninga landbúnaðarins. 

 

3.041. Fyrir bændur sem eru í kerfum með flötum skatti eru þó vandamál í reikningshaldinu (sbr. lið 3.035 og 
áfram). Augljóslega er greiðslan sem einstakir bændur fá sjaldnast nákvæmlega jöfn virðisaukaskattinum 
sem þeir hafa greitt í innkaupum. Þegar um er að ræða kerfi með flötum skatti er aðferðin við færslu 
virðisaukaskatts sú sama og notuð er í almenna kerfinu, virðisaukaskattur er undanskilinn fyrir einstaka 
liði endanlegra afurða og frádráttarbær virðisaukaskattur er undanskilinn fyrir einstaka liði 
aðfanganotkunar og vergrar fjármunamyndunar. Ofgreiddur eða vangreiddur virðisaukaskattur fæst með 
mismuninum á flötum greiðslum til bænda, sem falla undir kerfi með flötum virðisaukaskatti, og 
virðisaukaskatti sem þeir hefðu getað dregið frá ef þeir hefðu fallið undir almenna virðisaukaskattskerfið. 
Allar ofgreiðslur eða vangreiðslur skal færa sérstaklega í hagreikningum landbúnaðarins. 

 

3.042. Aðferðin við færslu ofgreiðslna eða vangreiðslna vegna virðisaukaskatts í flata skattkerfinu er 
eftirfarandi: 

 

— ofgreiðsla vegna virðisaukaskatts á innkaupum er færð á „aðrir framleiðslustyrkir“, 

 

— vangreiðsla vegna virðisaukaskatts á innkaupum eru færðar á „aðrir framleiðsluskattar“.  

 

 „Virðisaukaskattur á innkaup“ er virðisaukaskatturinn, sem bændur í kerfi með flötum virðisaukaskatti, 
hefðu getað dregið frá hefðu þeir verið í almenna virðisaukaskattskerfinu. 

 

3.043. Kosturinn við þessa færsluaðferð er að hún leiðir til einsleitrar meðferðar á landbúnaðarframleiðslu, 
aðfanganotkun og vergri fjármunamyndun án tillits til þess virðisaukaskattskerfis sem bændur falla undir. 
Enn fremur næst með þessu samhverf meðferð ofgreiðslna og vangreiðslna vegna virðisaukaskatts í 
samanburði við vergt vinnsluvirði á grunnverði. Það gerir kleift að reikna vergt vinnsluvirði á grunnverði 
án tillits til þess hvernig virðisaukaskattskerfið er sem eykur samræmi og samanburðarhæfi hagreikninga 
landbúnaðarins í aðildarríkjunum (sbr. lið 3.033). 

 

3. Aðrir framleiðsluskattar 

 

3.044. Aðrir framleiðsluskattar ná til allra skatta sem fyrirtæki skulu greiða vegna framleiðslustarfsemi án tillits 
til magns eða virðis vara og þjónustu sem er framleidd eða seld (sbr. ESA-’95, lið 4.22). Þeir geta verið 
innheimtir af landi, fastafjármunum eða vinnuaflinu sem notað er. 

 

3.045. Aðrir framleiðsluskattar eru einu skattarnir sem eru færðir á reikninginn yfir ráðstöfun vinnsluvirðis fyrir 
atvinnugreinina. Þeir koma fram í hagreikningum atvinnugreina eða -geira sem greiða þá 
(greiðsluviðmiðun). 
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3.046. Skattarnir, sem skal færa á reikninginn yfir ráðstöfun vinnsluvirðis fyrir landbúnaðinn, verða: 

 

a) að vera lögboðnir, 

 

b) að vera greiddir beint af landbúnaðinum, 

 

c) að vera greiddir til hins opinbera eða stofnana Evrópusambandsins, 

 

d) að rúmast innan skilgreiningarinnar á öðrum framleiðslusköttum (sjá lið 3.044). 

 

3.047. Þar sem söguleg þróun opinberra fjármála í aðildarríkjum Evrópusambandsins er mjög breytileg eru 
framleiðsluskattar afar fjölbreytilegir í ESB. Í landbúnaði eru tvenns konar skattar á framleiðslu sem 
skipta talsverðu máli: fasteignaskattur og þungaskattur. 

 

3.048. Aðrir framleiðsluskattar í landbúnaði sem skipta mestu máli eru: 

 

a) fasteignaskattar og aðrir skattar af landi og byggingum sem notuð eru til framleiðslu (án tillits til þess 
hvort landbúnaðareiningar eiga þær eða leigja), 

 

b) skattar á notkun fastafjármuna í framleiðslu, s.s. ökutækja, véla eða annars búnaðar (án tillits til þess 
hvort landbúnaðareiningar eiga þær eða leigja), 

 

c) launaskattar sem vinnuveitandi greiðir, 

 

d) skattar á mengun sem stafar af framleiðslustarfsemi, 

 

e) skattar á leyfi/heimildir til að takast á hendur verslunarstarfsemi eða atvinnustarfsemi með því 
skilyrði að leyfin/heimildirnar séu veitt sjálfkrafa þegar greidd hafa verið þau gjöld sem krafist er. Ef 
eftirlitsaðgerð er í tengslum við þessar greiðslur (t.d. könnun á menntun og hæfi umsækjanda) skal 
fara með þær eins og kaup á þjónustu frá hinu opinbera og færa þær sem aðfanganotkun (nema þær 
séu í miklu ósamræmi við kostnaðinn af því að veita viðkomandi þjónustu) (sbr. o-lið 2.108), 

 

f) vatnsgjöld sem eru greidd sem flatur skattur og ekki í hlutfalli við það hve mikið vatn er notað. 

 

g) vangreiðslur vegna virðisaukaskatts sem stafa af beitingu kerfa með flötum virðisaukaskatti (sbr. liði 
3.041 og 3.042). 

 

3.049. Í samræmi við meginregluna um færslu þegar tekna er aflað eru framleiðsluskattar færðir þegar stofnað er 
til skuldbindingar um að greiða þá. Þegar um er að ræða vangreiðslur vegna virðisaukaskatts er þetta tími 
innkaupa á vöru og þjónustu til nota í framleiðslunni og sá tími þegar verg fjármunamyndunin á sér stað 
sem stofnar til skuldbindingar til að greiða virðisaukaskatt (en ekki þegar endurgreiðslan fer fram). 

 

3.050. Aðrir framleiðsluskattar fela ekki í sér: 

 

a) lögbundnar greiðslur sem landbúnaðurinn innir af hendi beint en ekki til hins opinbera eða stofnana 
Evrópusambandsins. Þessar greiðslur teljast innkaup á markaðsþjónustu frá viðtakendum greiðslna 
og eru því færðar sem aðfanganotkun í landbúnaðinum, 

 

b) dráttarvexti og skattasektir og kostnað, sem leggst á í tengslum við innheimtu og skil, og skal ekki 
færa með sköttunum sem þessar greiðslur tengjast nema ekki sé unnt að aðgreina þær frá þeim (sbr. 
ESA-’95, lið 4.133), 

 

c) lögboðna skatta, sem hið opinbera leggur ekki á eða stofnanir Evrópusambandsins, og sem, falla á 
atvinnugrein sem skiptir við landbúnaðinn þó að landbúnaðurinn greiði þá. Þessar greiðslur skulu 
færðar á aðfanganotkun í atvinnugreininni sem notar afurðirnar. 
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d) skatta sem venjulega eru lagðir á hagnað eða eignir, s.s. jöfnunarskattar, tekjuskattur, félagaskattur 
og eignarskattur. Þessir skattar skulu vera innifaldir í tekju- og eignarsköttum á tekjur, eignir o.s.frv. 
í reikningnum yfir annars stigs tekjudreifingu, 

 

e) skatta á arf og gjafir og sérstakir eignarskattar. Þessir skattar skulu teljast til eiginfjárskatta á 
fjármagnsreikningi, 

 

f) vatnsgjöld þegar fjárhæð þeirra er beint eða óbeint með hliðsjón af því hve mikið vatn er notað. 

 

E. STYRKIR 

 

(sbr. ESA-‘95, lið 4.30 til 4.40) 

 

3.051. Styrkir eru hlaupandi, einhliða greiðslur sem hið opinbera eða stofnanir Evrópusambandsins inna af 
hendi til framleiðenda í hverju aðildarríki í þeim tilgangi að hafa áhrif á framleiðslumagn og verð eða 
endurgjald fyrir framleiðsluþættina. Aðrir framleiðendur utan markaðar geta aðeins fengið aðra styrki til 
framleiðslu samkvæmt ESA-‘95 ef greiðslurnar eru háðar opinberum reglum sem gilda jafnt um 
framleiðendur á markaði sem utan markaðar. Samkvæmt venju eru vörutengdir styrkir ekki færðir á aðra 
afurð utan markaðar (sbr. ESA-‘95, lið 4.30). 

 

3.052. Styrkir eru flokkaðir í: 

 

— vörutengda styrki: 

 

— innflutningsstyrki, 

 

— aðra vörutengda styrki og 

 

— aðra framleiðslustyrki. 

 

1. Vörutengdir styrkir 

 

3.053. Vörutengdir styrkir eru styrkir sem skal greiða af hverri framleiddri eða innfluttri einingu vöru eða 
þjónustu. Styrkurinn kann að vera tiltekin fjárhæð á hverja einingu vöru eða þjónustu eða verðmæti hans 
reiknað sem tiltekið hlutfall af einingarverði. Styrk má einnig reikna sem mismuninn á tilteknu 
viðmiðunarverði og markaðsverðinu sem kaupandi greiðir í raun. Vörutengdur styrkur kemur yfirleitt til 
greiðslu þegar varan hefur verið framleidd, seld eða flutt inn. Samkvæmt venju geta vörutengdir styrkir 
aðeins tekið til framleiðslu á markað eða framleiðslu til eigin neyslu (sbr. ESA-‘95, lið 4.33). 

 

3.054. Innflutningsstyrkir eru styrkir á vörur og þjónustu sem koma til greiðslu þegar vörurnar fara yfir 
landamæri til nota á efnahagssvæðinu eða þegar þjónusta við innlenda einingu hagkerfisins er veitt. Til 
þeirra getur talist tap sem á sér stað vegna meðvitaðrar stefnu stjórnvalda fyrir tilstilli opinberra 
viðskiptastofnana sem hafa það hlutverk að kaupa inn afurðir utan lands frá og endurselja þær síðan á 
lægra verði til innlendra kaupenda (sbr. ESA-’95, lið 4,34). 

 

3.055. Vörutengdir styrkir eru færðir á grunnverði (sbr. lið 2.082 til 2.086) þegar mat á framleiðsluvirði fer fram 
og koma því ekki fram á reikningnum yfir ráðstöfun vinnsluvirðis. Vörutengdir styrkir, sem tengjast 
kaupum (þ.e. innflutningi o.fl.) á aðföngum eða fastafjármunum og leiða til lækkunar á innkaupsverði 
þessara vara, eru færðir með því að styðjast við innkaupsverðið í mati á aðfanganotkun eða vergri 
fjármunamyndun (sbr. lið 2.110 til 2.113); þetta leiðir til samsvarandi lækkunar á verði þessara afurða 
eða vara. 

 

3.056. Aðferðin við að meta framleiðslu á grunnverði krefst grundvallaraðgreiningar á styrkjum á afurðum og 
öðrum framleiðslustyrkjum. Samkvæmt skilgreiningu teljast einkum eftirfarandi styrkir til styrkja á 
landbúnaðarafurðir (með tilvísun til samsvarandi liðar á fjárlögum Evrópusambandsins): 
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a) Styrkir vegna landbúnaðarafurða sem greiðast til framleiðenda í landbúnaði 
 

— tilteknir styrkir sem var komið á með endurbótum á almennri landbúnaðarstefnu. Styrkirnir, sem 
um ræðir, eru jöfnunaraðstoð vegna nytjaplantna (korns, prótínjurta og olíufræs) (B1-104 og B1-
1050 til B1-1055) og framlag vegna nautgripa (fyrir kýr með kálf á spena og sérstakt framlag, 
B1-2120 til B1-2122, B1-2127). Þessi flokkun byggist á eftirfarandi þremur atriðum: 

 
— hugtakið vörutengdur styrkur hefur verið víkkað út í ESA-‘95 svo að það nái yfir styrki í 

formi „uppbótargreiðslna“ (deficiency payments). Beiting jöfnunargreiðslna fyrir 
nytjaplöntur er sambærileg við uppbótargreiðslur. Enn fremur eru fjárhæðir þessara greiðslna 
fasttengdar framleiðslumagni (þjóðhagslega séð), 

 
— umbætur í sameiginlegri landbúnaðarstefnu ESB — starfsemi og hagræn áhrif:  Þessir styrkir 

eru liður í stefnu sem alltaf hefur miðast við afurðir og sameinar markaðsstuðning og beina 
aðstoð jafnframt aðgerðum til að draga úr framleiðslu. Þessari stefnu hefur verið viðhaldið 
þrátt fyrir að fjárhæð styrkja og landbúnaðarframleiðslan eða umfang á notkun 
framleiðslutækja í landbúnaði (aðeins skiptingu ýmiss konar stuðnings — í útflutningsstyrki, 
íhlutunaraðstoð og beina aðstoð — hefur verið breytt) hafi verið „aftengd“ að nokkru leyti. 

 
— hækkun á fjárhæðinni, sem fólst í framlagi vegna nautgripa og var liður í umbótum á 

sameiginlegri landbúnaðarstefnu ESB, er jöfnunaraðstoð vegna lækkunar á íhlutunarverði 
nautgripa. Hún er flokkuð sem vörutengdur styrkur í samræmi við jöfnunargreiðslur vegna 
nytjaplantna. Þrátt fyrir flóknari meðferð framlaga áður en gerðar voru umbætur á 
sameiginlegri landbúnaðarstefnu ESB hefur verið samþykkt að skipta þeim ekki í tvennt í 
því skyni að halda nokkru samræmi við uppbótargreiðslur vegna nytjaplantna. 

 
— styrkir til framleiðslu á ólífuolíu (B1-1210), 

 
— styrkir til framleiðslu á textíljurtum (trefjalín og hampur, B1-140), 

 
— styrkir til framleiðslu á silkiormi (B1-1420), 

 
— styrkir til framleiðslu á banönum (B1-1508, aðeins sá hluti sem tengist jöfnunaraðstoð), 

 
— styrkir til framleiðslu á þurrkuðum þrúgum (B1-1513), 

 
— styrkir til framleiðslu á fræi (B1-180), 

 
— styrkir til framleiðslu á humlum (B1-181), 

 
— styrkir til framleiðslu á ám og huðnum (B1-2220), 

 
— allir styrkir í formi uppbótargreiðslna til ábúenda (þ.e. í tilvikum þegar hið opinbera greiðir 

framleiðendum landbúnaðarafurða mismuninn á meðalmarkaðsverði og föstu verði á 
landbúnaðarafurðum). 

 
b) Styrkir vegna landbúnaðarafurða sem greiðast til annarra rekstraraðila 
 

— endurgreiðsla vegna útflutnings á korni (B1-100), ferskum ávöxtum og grænmeti (B1-1500) 
o.s.frv., 

 
— styrkir til framleiðslu á olíuríkum afurðum (fyrir 1992), prótínafurðum og hör (fyrir 1993), 

 
— styrkir til framleiðslu á kartöflusterkju (B1-1021), 

 
— styrkir til framleiðslu á þurrfóðri (B1-130), 

 
— styrkir til framleiðslu á baðmull (B1-141), 

 
— styrkir til framleiðslu á þrúgumusti (B1-163), 

 
— framlög til framleiðslu á tóbaki (B1-171). 
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Allir ofangreindir styrkir eru styrkir vegna landbúnaðarafurða. Aðeins strykjum, sem greiddir eru 
landbúnaðarframleiðendum (þ.e. fyrri hópnum), er þó bætt við markaðsverð til framleiðenda til að fá 
fram grunnverðið. Styrkir vegna landbúnaðarafurða, sem greiddir eru rekstraraðilum öðrum en 
landbúnaðarframleiðendum (þ.e. síðari hópnum), eru ekki færðar inn í hagreikninga landbúnaðarins. 
Þegar landbúnaðarafurðir teljast til aðfanga í úrvinnslu landbúnaðarafurða er fjárhæð aðstoðarinnar 
dregin frá aðfanganotkun í úrvinnslu landbúnaðarafurða. 

 

3.057. Styrkir vegna framleiðslu skulu færðir þegar viðskiptin eða atburðirnir, sem eru tilefni þeirra 
(framleiðsla, sala, innflutningur o.s.frv.), eiga sér stað til að viðhalda samræmi við aðra reikninga (þ.e. 
mælingin á framleiðslu á grunnverði). Jöfnunaraðstoð vegna nytjaplantna skal þannig færð á 
uppskerutímanum en sérstakt framlag vegna nautgripa og kúa með kálf á spena og framlög vegna áa eru 
færð þegar dýrin eru haldin og/eða daginn sem sótt er um styrk. 

 

2. Aðrir framleiðslustyrkir 

 

3.058. Aðrir framleiðslustyrkir eru styrkir aðrir en vörutengdir styrkir sem innlendar framleiðslueiningar geta 
fengið ef þær hafa hafið framleiðslu. Vegna annarrar framleiðslu utan markaðar geta framleiðendur utan 
markaðar aðeins fengið aðra styrki til framleiðslu ef greiðslurnar lúta opinberum reglum sem gilda jafnt 
um framleiðendur á markaði sem utan markaðar (sbr. ESA-‘95, lið 4.36). Í ESA-‘95 eru reiknaðir fjórir 
aðrir framleiðslutengdir styrkir (sbr. ESA-‘95, lið 4.37): styrkir vegna launa eða vinnuafls, styrkir til að 
draga úr mengun, vaxtabætur ásamt ofgreiðslum vegna virðisaukaskatts. Þessar greiðslur eru einkum í 
tengslum við greiðslu framleiðslukostnaðar eða stuðning til breytinga á framleiðsluaðferðum. 

 

3.059. Þar sem framleiðsla er metin á grunnverði eru aðeins aðrir styrkir vegna framleiðslu færðir á reikninginn 
yfir ráðstöfun vinnsluvirðis. 

 

a) Styrkþegar 

 

3.060. Styrkþegar verða yfirleitt að framleiða markaðsvörur og –þjónustu eða vörur og þjónustu til eigin neyslu. 
Markaðsvörur og –þjónusta eru allar vörur og öll þjónusta sem eru sett á markað eða ætluð eru til að setja 
á markað. Til þeirra teljast afurðir sem eru seldar, notaðar í vöruskiptum, notaðar til greiðslu í fríðu eða 
settar í birgðir til nota síðar í einum eða fleiri framangreindum tilgangi. Framleiðsla til eigin neyslu tekur 
til afurða sem eru geymdar til neyslu eða til vergar fjármunamyndunar sömu einingar. Þrátt fyrir það geta 
framleiðendur utan markaðar fengið aðra styrki til framleiðslu ef um þær gilda opinberar reglur sem eiga 
jafnt við um framleiðendur á markaði sem utan markaðar. 

 

3.061. Framleiðsla á þjónustu fyrir markað tekur bæði til verslunar- og birgðaþjónustu. Því er einnig unnt að 
veita styrki til verslunar og markaðsstýrandi aðila sem hafa það hlutverk að kaupa, geyma og endurselja 
landbúnaðarafurðir (sbr. liði 3.068 og 3.069 um markaðsstýrandi aðilum). 

 

b) Tilgangurinn með öðrum framleiðslustyrkjum. 

 

3.062. Veita má aðra framleiðslustyrki samkvæmt ESA-‘95 í tilvikum þar sem áhrif þeirra á söluverð eða 
viðunandi endurgjald fyrir framleiðsluþættina eru ekki endilega megintilgangur styrkjanna. Fjárhagslega 
aðstoð má t.d. veita til landbúnaðarframleiðslu í því skyni að standa vörð um menningarlega og 
náttúrulega arfleifð, efla ferðaþjónustu á tilteknu svæði eða til að verja jarðveg fyrir veðrun, stýra 
náttúrulegu vatnsjafnvægi eða hafa áhrif á loftslag. 

 

c) Greiðsluviðmiðun 

 

3.063. Að undanskildum vaxtastyrkjum, sem eru sérstök gerð styrkja, eru aðrir framleiðslustyrkir færðir á 
reikninginn yfir ráðstöfun vinnsluvirðis í geirunum sem taka við greiðslunum. 
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Afleiðing af þessari aðferð við færslu styrkja er að í hagreikningum landbúnaðarins er ekki gerð grein 
fyrir öllum styrkjum til landbúnaðarins. Auk beinnar aðstoðar njóta landbúnaðareiningar styrkja (í 
skilningi ESA-‘95) sem greiddir eru til greina sem eru í framleiðsluþrepum fyrir ofan og neðan þær, 
einkum til markaðsstýrandi aðila (1). 

 

3.064. Í landbúnaði eru aðrir styrkir sem mestu máli skipta og tengjast framleiðslunni eftirfarandi: 
 

— styrkir vegna launagreiðslna og vinnuafls, 
 
— greiðsla vaxtabætur (sbr. ESA-‘95, c-liður 4.37) til innlendra framleiðslueininga, jafnvel þegar þeim 

er ætlað að efla fjármunamyndum (2). Þetta eru rekstrartilfærslur sem miða að því að lækka 
rekstrarkostnað framleiðenda. Í reikningshaldinu er litið á þá sem styrki til þeirra framleiðenda sem 
njóta ávinnings af þeim, jafnvel þegar stjórnvöld greiða í reynd mismuninn á vöxtunum til 
lánastofnunarinnar sem veitir lánið (frávik frá greiðsluviðmiðuninni), 

 
— ofgreiðslur vegna virðisaukaskatts sem stafa af beitingu kerfa með flötum virðisaukaskatti (sbr. lið 

3.041 og 3.042). 
 
— yfirtaka á framlagi til almannatrygginga og greiðslna á fasteignasköttum, 
 
— yfirtaka á öðrum kostnaði, s.s. aðstoð vegna kostnaðar við einkageymslu á víni og þrúgumusti og 

frekari geymslu á borðvínum (B1-1610) (ef birgðirnar eru í eigu landbúnaðareiningar), 
 
— ýmsir aðrir framleiðslustyrkir: 
 
— styrkir vegna lands sem er í ræktunarhléi (lögboðið ræktunarhlé í tengslum við styrki á hektara, sem 

voru teknir upp sem hluti af umbótum í landbúnaðarstefnu ESB, B1-1060, og fimm ára ræktunarhlés, 
B1-1062), 

 
— jöfnunarframlag vegna uppkaupa á nýjum ávöxtum og grænmeti út af markaðnum (B1-1501). Þessar 

greiðslur renna oft til hópa markaðsframleiðenda og skal farið með þær sem styrki til landbúnaðarins 
þar sem þær eru beinar bætur vegna framleiðslutaps. 

 
— styrkir til nautgriparæktar vegna árstíðabundinnar aðlögunar („árstíðaaðlögun“), vinnsla á 

bolakálfum og víðræktun (B1-2123 til B1-2125), 
 
— styrkir til landbúnaðarframleiðslu á harðbýlum svæðum og/eða fjalllendi, 
 
— aðrir styrkir sem eiga að hafa áhrif á framleiðsluaðferðir (víðræktun, tækni sem miðar að því að 

draga úr mengun o.s.frv.) 
 
— fjárhæðir sem greiddar eru ábúendum sem bætur fyrir endurtekið tap á birgðum, s.s. á afurðum 

nytjaplantna eða búfjár, sem teljast til hálfunninna vara, og á plantekrum ef þær eru enn á 
vaxtartímabili (sbr. lið 2.040 til 2.045). Jöfnunartilfærslur vegna taps á vörum í birgðum og/eða 
plantekrum, sem notaðar eru sem þættir í framleiðslunni, eru á hinn bóginn færðar sem aðrar 
fjármagnstilfærslur í fjármagnsreikningnum. 

 
3.065. Það getur verið vandasamt að beita rekstrargrunnsreglunni við færslu annarra framleiðslustyrkja. Þar sem 

erfitt er að setja fram almenna reglu skal hafa samræmi, sveigjanleika og raunsæi að leiðarljósi við 
beitingu þessarar reglu. Vegna þess að mikill fjöldi styrkja í landbúnaði tengist framleiðslu og 
framleiðsluþáttum (ræktað land, hjörð o.s.frv.) skal yfirleitt færa þessa styrki á framleiðslutímanum eða 
þegar framleiðsluþáttanna er aflað (sérstaklega þegar um er að ræða land og búfénað). Þegar um er að 
ræða styrki sem eru ekki í beinum tengslum við framleiðslu eða framleiðsluþættina er erfitt að ákvarða 
tímann þegar tilfærslan, sem þeir eru sprottnir af, á sér stað og greina hana frá tímanum þegar styrkirnir 
eru greiddir. Þegar þannig stendur á eru styrkir færðir þegar tekið er við þeim. 

 
 
(1) Gott dæmi er styrkir sem greiddir eru til vátryggingafélaga sem gera þeim kleift að heimta lægri (verg) iðgjöld af handhöfum 

vátryggingarskírteina (t.d. fyrirtæki í landbúnaði sem tekur vátryggingu til að verja sig tapi, s.s. skemmdum vegna hagls, 
frostskemmda o.s.frv.). Þar eð þessir styrkir eru vörutengdir styrkir, varan er þá vátryggingaþjónustan, eru þeir ekki færðir í 
reikning skírteinishafa yfir ráðstöfun vinnsluvirðis (og þar með ekki í ofangreindu dæmi í hagreikninga landbúnaðarins). Þar sem 
þessir styrkir lækka á hinn bóginn kostnað við vátryggingaþjónustuna (hjá vátryggingartaka) koma áhrif þeirra fram í 
framleiðslureikningi (í lægra virði aðfanganotkunar, sbr. g-lið 2.108) vátryggingartaka. 

(2) Þegar styrkur þjónar þeim tvenna tilgangi að fjármagna bæði greiðslur af skuldinni og greiðslu vaxtanna af henni og ekki er unnt 
að deila honum niður á þessa tvo þætti er farið með styrkinn í heild sem fjárfestingarstyrk. 
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3.066. Mælt er með eftirfarandi sérmeðferð: 
 

— bótagreiðslur vegna ræktanlegs lands sem er sett í ræktunarhlé: þegar svæðið, sem á að setja í 
ræktunarhlé, er tilgreint, 

 
— uppkaup á afurðum (ávöxtum/grænmeti): þegar úttekt á raunbirgðum á uppskeruárinu — ekki á 

almanaksárinu — á sér stað, til þess að tryggja samræmi milli mats og framleiðsluvirðis, að 
frádreginni úttekt sem hefur farið fram á uppskeruárinu og færslu styrkja (sem neikvæðri notkun) á 
reikningnum yfir ráðstöfun vinnsluvirðis, 

 
— styrkir til nautgripaframleiðslu (framlag til víðræktunar o.s.frv.): þegar ábúendur kaupa dýrin og 

miðað við dagsetningu styrkumsóknar, 
 
— yfirtaka á kostnaði (þ.m.t. vaxtabætur): þegar útgjöldin og vextirnir verða gjaldkræf, 
 
— bótagreiðslur vegna endurtekins taps sem hefur áhrif á framleiðsluvirði (nytjaplöntur, búfénaður og 

plantekrur, sem eru enn á vaxtarskeiði, sbr. lið 3.064): þegar framleiðsluvirðið er fært í hagreikninga 
landbúnaðarins (ef vitað er nákvæmlega hver fjárhæð bótagreiðslna er), 

 
— aðrir styrkir sem ekki eru beint vegna afurða eða framleiðsluþátta (beinn tekjustuðningur, aðstoð við 

harðbýl svæði o.s.frv.): mælt er með að áfram sé miðað við greiðslutíma vegna þess að erfitt er að 
ákvarða hvenær umsókn um bætur var lögð inn og hvort viðkomandi fjárhæðir séu nákvæmar. 

 
3.067. Í hagreikningum landbúnaðarins er ekki farið með eftirfarandi sem styrki: 
 

— rekstrartilfærslur sem eru ekki greiddar til framleiðslueininga í landbúnaði þó að þær séu styrkir í 
skilningi hagreikninga landbúnaðarins. Flestar þessar tilfærslur eru styrkir sem eru greiddir 
markaðsstýrandi aðilum. Þó að greiðslurnar kunni að hafa áhrif á söluverð landbúnaðarafurða og geti 
af þeim sökum verkað hvetjandi á landbúnaðinn skal færa þær í samræmi við greiðsluviðmiðunina í 
liðinn sem tekur til þeirrar framleiðslugreinar sem fær greiðslurnar, 

 
— rekstrartilfærslur til framleiðslueininga landbúnaðarafurða sem markaðsstýrandi aðilar greiða. Þessar 

tilfærslur skal færa sem framleiðsluþætti afurðarinnar, sem er forsendan fyrir greiðslu tilfærslunnar, 
ef markaðsstýrandi aðili er einungis viðriðinn innkaup, sölu eða geymslu vara. Ef aðilinn tengist á 
hinn bóginn aðeins greiðslu styrkja skal færa tilfærslur til framleiðslueininga sem styrki (sbr. liði 
3.068 og 3.069), 

 
— óvenjulegar tilfærslur fagaðila til framleiðslueininga í landbúnaði Þessar tilfærslur geta ekki talist til 

styrkja þar sem fagaðilar teljast ekki til hins opinbera, 
 
— rekstrartilfærslur hins opinbera til heimila sem eru í hlutverki neytenda. Farið er með þær annaðhvort 

sem félagslegar bætur eða ýmsar rekstrartilfærslur. Til hins fyrrnefnda teljast tilteknir, almennir 
styrkir vegna skipulagsbreytingar, s.s. fjárhagsaðstoð vegna endurmenntunar ábúenda, 

 
— fjármagnstilfærslur: Þær eru ólíkar rekstrartilfærslum að því leyti að þær taka til öflunar eða 

ráðstöfunar á eign eða eignum a.m.k. eins aðila að viðskiptunum. Hvort sem þær eru í reiðufé eða 
fríðu leiða þær til samsvarandi breytinga á fjáreignum eða öðrum eignum sem settar eru fram í 
efnahagsreikningi annars eða beggja aðila að viðskiptunum (sbr. ESA-’95, lið 4.145). 
Fjármagnstilfærslur taka til fjármagnsskatta, fjárfestingarstyrkja og annarra fjármagnstilfærslna (sbr. 
ESA-’95, lið 4.147). Þær eru færðar á fjármagnsreikning geirans/atvinnugreinarinnar sem breytingar 
á skuldum og á hreinu virði. Nokkrar gerðir aðstoðar við landbúnaðinn eru fjármagnstilfærslur. Þær 
sem skipta mestu máli eru: 

 
— styrkir til umbreytingar á ávaxtagörðum/vínekrum (ekki skylt að endurplanta), sem telst til 

annarra fjármagnstilfærslna, 
 

— styrkir til umbreytingar á ávaxtagörðum/vínekrum (skylt að endurplanta), sem telst til 
fjárfestingarstyrkja, 

 
— styrkir til að leggja niður eða draga úr mjólkurframleiðslu: Þeir eru færðir eins og aðrar 

fjármagnstilfærslur ef þeir hafa bein eða óbein áhrif á virði kvóta, 
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— tilfærslur frá hinu opinbera til landbúnaðarfyrirtækja og  einkafyrirtækja, sem eru ekki lögaðilar, (e. 
quasi-corporations) sem ætlað er að bæta uppsafnað tap frá fyrri fjárhagsárum eða óvenjulegt tap sem 
rekja má til þátta sem fyrirtækin ráða ekki við. Þessar tilfærslur skal flokka sem aðrar 
fjármagnstilfærslur, 

 
— bætur frá hinu opinbera eða erlendis frá og/eða frá stofnunum Evrópusambandsins til eigenda 

fastafjármuna, sem taka þátt í framleiðslu landbúnaðarafurða, vegna óvenjulegra áfalla eða stóráfalla, 
s.s. eyðileggingar eða skemmda á þessum vörum sem stafa af stríðsaðgerðum, öðrum 
stjórnmálaatburðum eða náttúruhamförum (sbr. lið 2.045). Þessar greiðslur skal flokka sem aðrar 
fjármagnstilfærslur (sbr. lið 3.096), 

 
— niðurfelling skulda sem framleiðendur landbúnaðarafurða hafa samið um við hið opinbera (t.d. lán 

frá hinu opinbera til framleiðslufyrirtækis sem hefur safnað rekstrarskuldum á nokkrum 
fjárhagsárum). Í ESA-‘95 er tilgreint að þessi viðskipti skuli einnig flokka sem fjármagnstilfærslur, 

 
— afsláttur eða lækkun á sköttum á framleiðslu, tekjur eða eignir kemur ekki afdráttarlaust fram í ESA-

’95 og af þeim sökum er í hagreikningum landbúnaðarins aðeins gerð grein fyrir sköttum sem eru í 
reynd lagðir á. 

 
— hlutabréf og eignarhlutar í eigu hins opinbera í eiginfé landbúnaðarfyrirtækja og einkafyrirtækja í 

landbúnaði sem eru ekki lögaðilar. Þetta er fært sem hlutabréf og aðrir eignarhlutar. 
 
d) Markaðsstýrandi aðilar 

 
3.068. Markaðsstýrandi aðilar 
 

— sem fást einvörðungu við innkaup, sölu eða geymslu á vörum eru færðir eftir skiptingu hagkerfisins: 
 

—  eftir atvinnugreinum, í verslun; þessi starfsemi telst samkvæmt venju vera framleiðsla annarrar 
markaðsþjónustu sem ekki tengist fjármálum, 

 
— eftir geirum á „önnur félög og einkafyrirtæki, sem ekki eru lögaðilar“ ef þessir markaðsstýrandi 

aðilar teljast einingar hagkerfisins í skilningi ESA-’95 en ef ekki þá á geira sem stærri einingin 
fellur undir, 

 
— sem fást einvörðungu við greiðslu styrkja eru færðir eftir skiptingu hagkerfisins: 
 

—  eftir atvinnugreinum á greinar þar sem stjórnsýsla hins opinbera er utan markaðar og aðeins 
stjórnvöld (að undanskildum stofnunum Evrópusambandsins) geta greitt styrki í samræmi við 
ákvæði ESA-’95, 

 
—  eftir geirum á opinbera geirann (sbr. fyrri undirlið), 

 
— sem fást einvörðungu við innkaup, sölu eða geymslu á vörum og greiðslu styrkja eru færðir eftir 

hlutum hagkerfisins: 
 

—  eftir atvinnugrein á atvinnugreinina „verslun“ að því er varðar framleiðslueiningar þeirra 
(staðbundnar rekstrareiningar) sem kaupa upp, selja eða geyma vörur og á þær atvinnugreinar 
innan opinberrar stjórnsýslu sem taka til framleiðslu utan markaðar, ásamt framleiðslueiningum 
þeirra, 

 
— eftir geirum, á opinbera geirann þar eð aðeins hið opinbera getur greitt styrki. Færsla á annan 

geira hefði í för með sér að styrkirnir, sem markaðsstýrandi aðilinn greiðir, teldust ekki vera 
styrkir í skilningi ESA-‘95. 

3.069. Afleiðingin af ýtrustu beitingu greiðsluviðmiðunarinnar er að ýmsir styrkir í skilningi ESA-’95 koma 
ekki fram í hagreikningum landbúnaðarins vegna þess að þeir eru færðir á atvinnugreinarnar og geirana 
sem styrkirnir eru greiddir til. Þetta á sérstaklega við þegar markaðsstýrandi aðilar eru færðir á opinbera 
geirann en þá koma styrkir, sem greiddir eru til aðilanna í tengslum við markaðsstýrandi ferli (innkaup, 
geymslu og endursölu), fram sem „notkun“ en einnig sem „tilföng“ í geiranum „opinber stjórnsýsla og 
þjónusta“. Af þessum sökum getur hið opinbera veitt styrki (þ.e. aðra framleiðslustyrki) til annarra 
opinberra aðila. 
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F. EIGNATEKJUR 
 

(sbr. ESA-‘95, lið 4.41 til 4.76) 
 
1. Skilgreining 
 
3.070. Eignatekjur eru tekjur sem eigandi fjáreignar eða efnislegrar eignar sem ekki er framleidd fær í staðinn 

fyrir að afhenda annarri einingu hagkerfisins til ráðstöfunar efnislega eign sem ekki er framleidd (ESA-
‘95, liður 4.41). 

 
3.071. Í ESA-‘95 eru eignatekjur flokkaðar á eftirfarandi hátt: 
 

— vextir, 
 
— tekjur sem félög úthluta (arður eða úttekt af tekjum einkafyrirtækja sem eru ekki lögaðilar félaga), 
 
— endurfjárfestur hagnaður af beinum erlendum fjárfestingum, 
 
— eignatekjur til handa vátryggingartökum, 
 
— leiga (á landi og nýtanlegum jarðlögum). 

 
3.072. Í hagreikningum landbúnaðarins skipta einungis máli þær eignatekjur sem gerð er grein fyrir í reikningi 

yfir tekjur af atvinnurekstri (sbr. reikningsskil, lið 1.38 til 1.48). Á þennan reikning eru færðar 
tilfangamegin þær tekjur, sem einingar fá með beinni þátttöku í framleiðsluferlinu 
(rekstrarafgangur/einyrkjatekjur), og inngreiddar eignatekjur. Á hann eru færðar notkunarmegin 
útgreiddar eignatekjur í tengslum við landbúnaðarstarfsemi (og óaðskiljanleg aukastarfsemi sem ekki 
fellur undir landbúnað). Almennt séð er aðeins unnt að setja upp reikning yfir tekjur í atvinnurekstri fyrir 
haggeirana þó að setja megi hann upp fyrir atvinnugrein ef unnt er að rekja tilteknar eignatekjur til 
staðbundinna rekstrareininga. 

 
3.073. Aðeins þrenns konar eignatekjur skipta máli fyrir hagreikninga landbúnaðarins: vaxtatekjur, leigutekjur 

og eignatekjur til handa vátryggingartökum. 
 
2. Vextir 
 
3.074. Vextir eru gjöld, sem greiðast af láni sem greiðslur í fyrirfram ákveðinn tíma og reiknast sem 

hundraðshluti (fastur eða með öðrum hætti) af fjárhæð lánsins. Í hagreikningum landbúnaðarins samsvara 
vextir lánum sem veitt eru til að koma til móts við þarfir bújarða (t.d. í því augnamiði að kaupa land, 
byggingar, vélar, ökutæki eða annan búnað, jafnvel þótt þau séu notuð í þágu óaðskiljanlegrar 
aukastarfsemi sem fellur ekki undir landbúnað). 

 
3.075. Vextir taka einnig til greiðslna í tengslum við leigu fastafjármuna til nota í landbúnaði (hugsanlega að 

meðtöldu landi). Aðeins leiguhlutinn (sem farið er með sem ígildi láns sem leigusali veitir leigutaka), 
sem leigutaki greiðir, fellur undir vaxtagreiðslu (höfuðstóllinn er færður á fjárhagsreikninginn). 

 
3.076. Bent skal á að reiknaðir vextir á hlutafjáreign, sem er bundin í bújörðum, eru ekki færðir í þessum lið; 

þeir koma fram sem þáttur í tekjum landbúnaðarfyrirtækisins (sbr. lið 5.06). Eins felur fjárhæðin, sem 
skal færa sem vexti til greiðslu, í sér vaxtabætur til landbúnaðarins. 

 
3.077. Einnig skal færa móttekna vexti sem einingar, sem tilheyra landbúnaðarfyrirtækjum í félagsrekstri, fá í 

tengslum við landbúnaðarstarfsemi. Mótteknir vextir einstaklingsfyrirtækja eru ekki teknir með í 
mælingu á tekjum af atvinnurekstri í landbúnaðinum þar sem litið var svo á að meirihluti eigna, sem bera 
vexti, tengist ekki landbúnaðarstarfsemi eininganna og vegna þess að mjög erfitt er að greina eignir 
fjölskyldnanna frá eignum sem notaðar eru í framleiðslu (1). 

 
3.078. Vextir eru færðir í samræmi við rekstrargrunnsregluna, þ.e. sem uppsafnaðir vextir (ekki sem greiddir 

vextir). 
 
 
(1) Mótteknir vextir samsvara liðnum „Aðrar viðskiptakröfur“ (F.7) á fjárhagsreikningnum. Undir þennan flokk falla öll viðskipti 

sem heyra undir „Aðrar viðskiptakröfur“, þ.e. allar fjáreignir sem verða til við mótbókun fjárhagslegra færslna og annarra 
færslna ef einhver tími líður frá því viðskipti fara fram til þess er samsvarandi greiðsla á sér stað. 
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3.079. Ef í ESA-‘95 er sundurliðun nota á óbeint mældri fjármálaþjónustu milli geira notanda og atvinnugreinar 
notanda, skulu raungreiðslur vaxta til eða frá fjármálamilliliðum leiðréttar til að fella niður þá framlegð 
sem svarar til innifaldrar þóknunar fyrir veitta þjónustu. Áætlað virði þessa kostnaðar skal dregið frá 
vöxtunum sem lántakendur greiða fjármálamilliliðum og bætt við þá vexti sem innlánseigendur fá. 
Kostnaðurinn telst vera þóknun fyrir veitta þjónustu fjármálamilliliða við viðskiptavini sína en ekki sem 
vaxtagreiðsla (sbr. i-lið 2.108 og lið 4.51 í I. viðauka ESA-‘95). 

 

3. Leiga (á landi og nýtanlegum jarðlögum) 

 

3.080. Leiga er sú greiðsla sem eigandi efnislegrar eignar sem ekki er framleidd (lands og nýtanlegra jarðlaga) 
fær fyrir að láta aðrar einingar fá eignirnar til ráðstöfunar. Í hagreikningum landbúnaðarins svarar þessi 
liður einkum til leigu sem ábúandi greiðir landeigendum (1). 

 

3.081. Ef eigandinn greiðir tiltekin gjöld í beinum tengslum við landbúnaðarstarfsemi (fasteignaskatt, kostnað 
við viðhald landsins o.s.frv.) skal lækka færða leigu sem því svarar. Gjöldin eru færð sem aðrir 
framleiðsluskattar (þegar um er að ræða fasteignaskatt) eða aðfanganotkun (þegar um er að ræða viðhald 
lands). 

 

3.082. Í leigu á landi er ekki innifalin leiga á byggingum eða íbúðarhúsnæði sem á því er. Farið er með þess 
háttar leigu sem greiðslu fyrir markaðsþjónustu sem eigandinn lætur leigjanda bygginga eða 
íbúðarhúsnæðis í té, og skal hún færð sem aðfanganotkun þjónustu eða sem neysluútgjöld (á 
heimilisreikningum) eftir því um hvers konar leigu er að ræða. Ef ekki er um að ræða hlutlægan 
grundvöll til að skipta greiðslunni í leigu á landi og leigu á byggingum á því skal færa alla fjárhæðina 
sem leigu á landi. Þessi regla er aðlöguð útgáfa á tillögum í ESA (sbr. ESA-‘95, lið 4.73) (2). 

 

3.083. Öll leiga á landi skal færð undir þessum lið hvort sem landið er leigt í lengri eða skemmri tíma en til eins 
árs. 

 

3.084. Leiga felur ekki í sér: 

 

— leiguvirði íbúðarhúsnæðis í byggingunum. Um er að ræða þóknun fyrir markaðsþjónustu sem er 
þáttur í einkaneyslu (þ.e. leigjandi greiðir leigu af reiknuðu endurgjaldi sínu), 

 

— leigu sem er greidd fyrir notkun húsnæðis annars en íbúðarhúsnæðis (sbr. a-lið 2.108), 

 

— afskriftir bygginga, 

 

— útgjöld til almenns viðhalds á byggingum (sbr. lið 2.106), 

 

— fasteignaskatta (sbr. a-lið 3.048), 

 

— útgjöld í tengslum við húsatryggingar (sbr. g-lið 2.108). 

 

3.085. Þegar um er að ræða land og byggingar sem eigandi nýtir sjálfur þarf ekki að færa leiguígildi. Leigu fyrir 
óefnislegar eignir sem ekki eru framleiddar, s.s. einkaleyfisverndaðar eignir og framleiðslurétt 
(mjólkurkvóta), skal færa sem aðfanganotkun (sbr. n-lið 2.108). 

 

4. Eignatekjur vátryggingartaka (sem heyra ekki undir hagreikninga landbúnaðarins) 

 

3.086. Eignatekjur vátryggingartaka eru heildarfrumtekjur af fjárfestingu í vátryggingarsjóðum og 
lífeyrissjóðum (sbr. ESA-‘95, lið 4.68). Farið er með þessa sjóði sem eignir í eigu hins tryggða.  

 

 
(1) Bent er á að móttekin leiga fellur ekki undir hagreikninga landbúnaðarins vegna beitingar atvinnugreinarhugtaksins a (sbr. lið 

1.44).  
(2) Í ESA-‘95 er lagt til að öll fjárhæðin sé færð sem leiga á landi ef virði landsins er talið hærra en bygginganna en annars sem 

húsaleiga. 
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Í ESA-‘95 er kveðið á um að í útreikningi á tekjum atvinnurekenda sé hagnaður af fjárfestingum í 
vátryggingasjóðum innifalinn sem tilföng. Þessar tekjur teljast til tekna hins tryggða sem eignatekjur 
vátryggingartaka. Þar sem tryggingafélögin halda í reynd eftir þessum tekjum er farið með þær eins og 
þær séu endurgreiddar tryggingafélögunum sem viðbótariðgjöld (sbr. ESA-‘95, 4.69). 

 

3.087. Eignatekjur vátryggingartaka heyra ekki undir hagreikninga landbúnaðarins. Ef mæling á tekjum 
landbúnaðarstarfsemi á að vera markviss: 

 

— skal hún taka til alls streymis í tengslum við skaðatryggingu (virðis þjónustunnar, tekna 
vátryggingartaka, hreinna tryggingariðgjalda og –krafna): Í því tilviki birtist mæling á tekjunum á 
eftir lýsingu á endurúthlutunarfærslum (milli vátryggingartaka og vátryggingafélaga og milli 
tímabila) í tengslum við skaðatryggingar eða 

 

— skal aðeins tekið tillit til virðis þjónustunnar (sem vissa er fyrir að vátryggingafélagið hafi veitt, sbr. 
g-lið 2.108): Í þessu tilviki er mæling á tekjunum á undan lýsingu á allri endurúthlutun. 

 

Í hagreikningum landbúnaðarins er valin síðari lausnin. 

 

G. FJÁRMAGNSTILFÆRSLUR 

 

(sbr. ESA-‘95, lið 4.145 til 4.167) 

 

3.088. Einu fjármagnstilfærslurnar sem færðar eru í hagreikningum landbúnaðarins eru óinnheimtar 
fjármagnstilfærslur, þ.e. fjárfestingarstyrkir og aðrar fjármagnstilfærslur. Þessi jöfnunarviðskipti eru færð 
á fjármagnsreikninginn (sbr. liði 1.41 og 1.48). 

 

1. Fjárfestingarstyrkir 

 

3.089. Fjárfestingarstyrkir eru fjármagnstilfærslur í reiðufé eða fríðu frá hinu opinbera eða erlendis frá til 
annarra innlendra eða erlendra eininga hagkerfisins í þeim tilgangi að fjármagna, að hluta til eða í heild, 
kostnað við öflun fastafjármuna (sbr. ESA-‘95, lið 4.152). Fjárfestingarstyrkir erlendis frá eru styrkir sem 
stofnanir Evrópusambandsins veita beint í gegnum uppbyggingarhluta Þróunar- og ábyrgðarsjóðs 
evrópsks landbúnaðar (EAGGF). 

 

3.090. Vaxtabætur falla ekki undir fjárfestingarstyrki (sbr. lið 3.064) jafnvel þótt þeim sé ætlað að greiða fyrir 
fjárfestingarviðskiptum. Þó ber að hafa í huga að styrkur, sem fer í að lækka skuld jafnframt því að greiða 
vexti af höfuðstólnum, er færður í heild sem fjárfestingarstyrkur ef ekki er unnt að greina að þessa tvo 
þætti. 

 

3.091. Aðrir styrkir sem uppbyggingarhluti Þróunar- og ábyrgðarsjóður evrópsks landbúnaðar veitir og 
fjárfestingarstyrkir til landbúnaðar eru einkum eftirfarandi: 

 

— styrkir til endurskipulagningar aldingarða eða vínekra ef á þeim hvílir skylda til endurplöntunar (sbr. 
lið 3.067), 

 

— yfirtaka hins opinbera á samningsbundnum lánum sem framleiðslueiningarnar hafa tekið til 
fjármögnunar á fjárfestingum sínum, 

 

— styrkir til ungra bænda sem eru að hefja búskap til að aðstoða þá við fjármögnun kaupa á eignum. 

 

3.092. Færa skal fjárfestingarstyrki þegar greiðslan fellur í gjalddaga (sbr. ESA-‘95, lið 4.162). 
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2. Aðrar fjármagnstilfærslur 

 

3.093. Aðrar fjármagnstilfærslur taka til annarra tilfærslna en fjárfestingarstyrkja og fjármagnsskatta sem 
endurdreifa sparnaði eða verðmætum milli ýmissa geira eða undirgeira í hagkerfinu eða erlendis þótt þær 
endurdreifi ekki beinlínis tekjum (ESA-‘95, lið 4.164). 

 

3.094. Aðrar fjármagnstilfærslur eru frábrugðnar fjárfestingarstyrkjum að tvennu leyti: 

 

— aðeins hið opinbera getur veitt fjárfestingarstyrki en allar einingar hagkerfisins geta annast aðrar 
fjármagnstilfærslur, 

 

— fjárfestingarstyrkir takmarkast við greiðslur í tengslum við kaup á fastafjármunum en aðrar 
fjármagnstilfærslur taka á hinn bóginn til hvers kyns tilfærslna á sparnaði eða eignum milli eininga. 

 

3.095. Aðrar fjármagnstilfærslur geta verið í formi bótagreiðslna frá hinu opinbera eða erlendis frá til eigenda 
fjárfestingarvara sem hafa eyðilagst í stríðsaðgerðum eða náttúruhamförum, s.s. flóðum o.s.frv. Þær taka 
einnig til tilfærslna frá hinu opinbera til að bæta tap sem er uppsafnað á nokkrum fjárhagsárum eða 
óvenjulegs taps af ástæðum sem fyrirtækið ræður ekki við (sbr. ESA-‘95, lið 4.165). 

 

3.096. Til annarra tilfærslna í landbúnaði teljast einnig: 

 

— styrkir vegna aldingarða eða vínekra sem hafa verið lagðar endanlega niður, 

 

— styrkir vegna þess að mjólkurframleiðslu hefur verið hætt eða dregið úr henni (ef það hefur áhrif, 
beint eða óbeint, á virði kvóta), 

 

— bætur vegna óvenjulegs taps og taps vegna náttúruhamfara á fastafjármunum sem notaðir eru í 
framleiðslu landbúnaðarvara (t.d. á dýrum og búnaði) (sbr. liði 2.045 og 3.067), 

 

— styrkir til ungra bænda, sem eru að hefja búskap, til annars en fjármögnunar á kaupum á eignum, 

 

— styrkir vegna lækkunar á virði eigna eða til skuldalækkunar. 

 

3.097. Aðrar fjármagnstilfærslur eru færðar þegar greiðslan fellur í gjalddaga (og, þegar um er að ræða tilfærslur 
í fríðu, þegar eigendaskipti verða á eigninni eða þegar skuldareigandi dregur skuldina til baka). 

 

H. FJÁRMUNANOTKUN 

 

(sbr. ESA-‘95, lið 6.02 til 6.05) 

 

3.098. Fyrirsjáanlegt slit og úrelding fastafjármuna á reikningsskilatímabilinu eru útgjöld sem eru innifalin svo 
framarlega sem ekki sé keypt ný fjárfestingarvara í staðinn. Slitið og úreldingin eru mæld sem 
fjármunanotkun. Notkun fastafjármuna er felld  undir „notkun“ í framleiðslureikningnum og því unnt að 
dreifa útgjöldum til fjármunamyndunar á allt notkunartímabilið. 

 

3.099. Ef nýtingartími framleiðsluþáttanna er lengri en eitt ár er fjármunanotkunin þeir fastafjármunir sem 
notaðir eru í framleiðsluferlinu á reikningsskilatímabilinu sem afleiðing af eðlilegu sliti og fyrirsjáanlegri 
úreldingu (1) Ef nýtingartími framleiðsluþáttanna er á hinn bóginn styttri en eitt ár er slitið skráð sem 
aðfanganotkun. 

 
 
(1) Að meðtalinni fjárhæð, sem lögð er fyrir, vegna tjóns á fastafjármunum af völdum óhappa og unnt er að fá vátryggingu gegn. 

Færð fjárhæð, sem lögð er fyrir, er virði hreins iðgjalds sem greitt er fyrir vátryggingu á fastafjármununum. 
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3.100. Reikna þarf fjármunanotkun fyrir alla fastafjármuni (þ.e. afurðir) (þótt nokkurs sveigjanleika sé þörf í 
sérstökum tilvikum, sbr. lið 3.105). Undir þetta falla efnislegir og óefnislegir fastafjármunir, umtalsverðar 
umbætur á eignum sem ekki eru framleiddar og kostnaður við yfirfærslu eignarhalds. Fjármunanotkun er 
hvorki reiknuð vegna birgða, hálfunninna vara né eigna sem ekki eru framleiddar, s.s. lands, nýtanlegra 
jarðlaga og einkaleyfisvarðra eigna. 

 

3.101. Fjármunanotkun er einungis einn þáttur í breytingum á virði eigna (ásamt vergri fjármunamyndun, öðrum 
magnbreytingum og geymsluhagnaði á nafnvirði (að frádregnu geymslutapi), sbr. lið 2.134). 
Fjármunanotkun felur umfram allt ekki í sér aðrar breytingar á magni eigna (aðrar en þær sem stafa af 
vergri fjármunamyndun): 

 

— óvenjulegt tap eða tap vegna stóráfalla (jarðskjálfta, styrjalda, þurrka, farsótta o.s.frv.), 

 

— ófyrirsjáanleg úrelding, sem er mismunurinn á fjárhæðinni, sem lögð var fyrir vegna 
fjármunanotkunar miðað við eðlilegt slit, og raunverulegu tapi og slysalegum atburðum sem valda 
meiri afskriftum en gert var ráð fyrir samkvæmt áætlaðri fjármunanotkun. 

 

— breytingar á flokkun fastafjármuna, þ.e. breytingar á notkun þeirra í efnahagslegu tilliti, t.d. þegar 
landi eða byggingum sem nýttar eru í landbúnaði er breytt til einkanota eða til annarra efnahagslegra 
nota. 

 

3.102. Fjármunanotkun, sem aðgreina þarf frá afskriftum sem reiknaðar eru af skattalegum ástæðum og þeim 
sem eru birtar í reikningsskilum félaga, skal meta á grundvelli birgða fastafjármuna og líklegum 
(meðal)endingartíma þeirra vöruflokka sem um ræðir. Ef ekki liggja fyrir beinar upplýsingar um virði á 
birgðum fastafjármuna er mælt með að það sé reiknað með því að nota PIM-aðferðina um birgðir og að 
þær séu metnar á því kaupverði sem gildir á viðmiðunartímabilinu (þ.e. á endurnýjunarverði eignanna á 
viðmiðunarárinu, ekki á grundvelli uppsafnaðs virðis). Endurnýjunarverðið er metið út frá verðinu sem 
ábúendur þurfa að greiða á viðkomandi tímabili til að endurnýja fastafjármuni með nýjum 
fastafjármunum sem eru eins líkir þeim gömlu og kostur er. Nauðsynlegt er að nota þessa aðferð til að 
reikna hreint virði innlendrar afurðar á réttan hátt. 

 

3.103. Fjármunanotkun er reiknuð með því að nota línulega afskriftaraðferð, þ.e. með því að deila virði 
viðkomandi fastafjármuna jafnt niður á allt tímabilið sem þeir eru notaðir á. Afskriftahlutfallið er 
skilgreint með formúlunni 100/n þar sem „n“ er líklegur endingartími viðkomandi flokks í árum („n“ 
getur verið breytilegt eftir löndum og tíma). Í sérstökum tilvikum er notuð rúmfræðileg afskriftaaðferð. 
Þar eð notað er gildandi endurnýjunarverð og fast hlutfall fjármunanotkunar er notkun fjármuna breytileg 
milli ára nema innkaupsverð haldist óbreytt allan eðlilegan endingartíma eignarinnar. 

 

3.104. Fjármunanotkun vegna kostnaðar við yfirfærslu eignarhalds á framleiddum efnislegum og óefnislegum 
eignum skal reikna á grundvelli meðalendingartíma, sem samkvæmt venju er eitt ár. 

 

3.105. Fjármunanotkun vegna búfjár svarar til áætlaðrar lækkunar á framleiðni búfjár, þegar það er nýtt til 
framleiðslu (á mjólk, ull o.s.frv.), en sú lækkun kemur fram í núvirði tekna sem unnt er að hafa af búfénu 
í framtíðinni. Þar sem virði framtíðartekna af dýrum í framleiðslu lækkar með tímanum verður að reikna 
fjármunanotkun af dýrunum. Þar sem framkvæmd útreikninga á fjármunanotkun vegna þess háttar eignar 
er vandkvæðum bundin var þó ákveðið að ekki skuli reikna fjármunanotkun vegna búfjár í framleiðslu. 
Eftirfarandi atriði voru höfð til hliðsjónar þegar ákveðið var að undanskilja dýr frá þessum útreikningum: 

 

— afskriftir m.t.t. framleiðni og efnahagslegs virðis tengjast aldri en þær eru ekki beint, reglubundið og 
samfellt fall af honum eins og annars á við um eðlilegar afskriftir, 

 

— þegar dýr eru tekin út úr hjörð í framleiðslu getur það stafað af efnahagsumhverfinu (breytingum á 
verði, sem fæst fyrir sláturdýr, og á verði á fóðurvörum o.s.frv.). 
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3.106. Þótt þessi atriði hindri ekki útreikninga á fjármunanotkun vegna búfjár gera þau slíka útreikninga afar 
flókna vegna þess hversu erfitt er að skilgreina á viðeigandi hátt meðallíftíma og hlutfall 
fjármunanotkunar. Annars væri erfitt að tryggja samræmi milli áætlaðra og raunverulegra meðalafskrifta 
á dýrum. Með þessari aðferð er einnig tryggt samræmi milli hagreikninga landbúnaðarins og ESA-‘95 
(sbr. ESA-‘95, lið 6.03) annars vegar og rekstrarhagfræðilegs reikningshalds í búreikningakerfinu hins 
vegar og sneitt er hjá því að greina á milli búfjár sem hefur einkenni fastafjármuna og búfjár sem hefur 
einkenni birgða. 

 

IV. NOTKUN VINNUAFLS Í LANDBÚNAÐI 

 

4.01. Atvinna í landbúnaði tekur til vinnu allra einstaklinga — bæði launamanna og sjálfstætt starfandi 
einstaklinga — sem leggja fram launaða og ólaunaða vinnu til innlendra eininga þar sem fram fer 
starfsemi (landbúnaðarstarfsemi og óaðskiljanlega aukastarfsemi sem fellur ekki undir landbúnað) sem er 
einkennandi fyrir landbúnaðinn í hagreikningum landbúnaðarins. 

 

Allir einstaklingar á eftirlaunaaldri, sem starfa áfram á bújörðinni, teljast vinna landbúnaðarstörf. 

 

Einstaklingar sem ekki hafa lokið skyldunámi eru ekki taldir með. 

 

4.02. Starfsmenn eru skilgreindir sem allir þeir einstaklingar sem vinna, samkvæmt samningi, fyrir aðra 
innlenda einingu hagkerfisins (sem er landbúnaðareining) og fá endurgjald (sem er færð sem laun og 
launatengd gjöld, sbr. C-hluta III. kafla). Notkun vinnuafls starfsmanna er nefnd notkun launaðs 
vinnuafls. Samkvæmt venju er vinna starfsmanna utan fjölskyldu ábúanda flokkuð sem notkun launaðs 
vinnuafls. Þegar landbúnaðareining er skipulögð sem venjulegt félag (sbr. lið 5.09) er notkun alls 
vinnuafls flokkuð sem notkun launaðs vinnuafls. 

 

4.03. Sjálfstætt starfandi einstaklingar eru skilgreindir sem einstaklingar sem eru einkaeigendur eða 
meðeigendur félaga sem þeir vinna í og eru án réttarstöðu lögaðila. Notkun vinnuafls sjálfstætt starfandi 
einstaklinga er nefnt notkun ólaunaðs vinnuafls. Aðilar í fjölskyldu ábúanda, sem ekki fá endurgjald sem 
er fyrirfram skilgreint og útreiknað í samræmi við þá vinnu sem þeir inna af hendi, eru flokkaðir sem 
sjálfstætt starfandi einstaklingar. 

 

4.04. Þegar um er að ræða sérstök félög (sbr. B-hluta V. kafla) er farið með notkun vinnuafls starfsmanna á 
sama hátt og í fyrirtæki sem er ekki lögaðili (einstaklingsfyrirtæki). Framkvæmdastjórar/hluthafar eiga 
hlutdeild í einyrkjatekjum einingarinnar (notkun ólaunaðs vinnuafls) en starfsmenn þeirra fá greiðslu 
(notkun launaðs vinnuafls). 

 

4.05. Heildarstundafjöldi, sem er unninn, felur í sér heildarfjölda vinnustunda sem starfsmaður eða sjálfstætt 
starfandi einstaklingur vinnur fyrir innlendar landbúnaðareiningar á reikningsskilatímabilinu. 

 

4.06. Lýsingu á því hvað felst og felst ekki í heildarfjölda vinnustunda er að finna í ESA-‘95 (liðum 11.27 og 
11.28). Heildarfjöldi vinnustunda tekur ekki til starfs fyrir einkaheimili ábúanda eða bústjóra. 

 

4.07. Ársverk er skilgreint sem jafngildi fullrar vinnu (sem svarar til fjölda jafngildra, fullra starfa), þ.e. 
heildarfjöldi vinnustunda deilt með meðalfjölda vinnustunda í fullu starfi á efnahagssvæðinu. 

 

4.08. Vinna eins einstaklings getur ekki verið meira en eitt ársverk. Þetta á við þótt einstaklingur vinni í 
landbúnaðarstarfsemi lengur en þann fjölda stunda sem telst vera fullt starf. 

 

4.09. Notkun vinnuafls einstaklinga í landbúnaði, sem ekki vinna fulla vinnu á bújörðum, er reiknað sem 
hlutfall þess fjölda vinnustunda sem eru raunverulega unnar (á viku eða á ári) og fjölda stunda sem eru 
raunverulega unnar (á viku eða á ári) í fullu starfi. 

 

4.10. Fjöldi stunda, sem er raunverulega unninn í fullu starfi, þarf ekki að vera sá sami fyrir alla flokka 
vinnuafls. Hugsanlegt er að fjöldi vinnustunda í fullu starfi sé meiri hjá þeim sem eru sjálfstætt starfandi 
en hjá þeim sem starfa hjá öðrum. Hámarksstundafjöldi, sem ber að vinna, er samningsbundinn hjá þeim 
síðarnefndu. 
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4.11. Fjöldi vinnustunda einstaklinga er ekki leiðréttur með stuðli vegna aldurs (þ.e. undir 16 ára aldri eða eldri 
en 65 ára) eða kyns. Jafnrétti verður að gilda. „Full vinna“ ákvarðast sem fjöldi vinnustunda en ekki sem 
mat á magni og/eða gæðum framleiðslu. 

 

4.12. Ef ekki er ástæða til að nota aðrar heimildir skal fullt ársverk í landbúnaði byggjast á gildandi 
skilgreiningu í könnunum Bandalagsins á framleiðsluskipan á bújörðum sem sá lágmarksstundafjöldi 
sem gerð er krafa um í ákvæðum ráðningarsamninga í hverju landi fyrir sig. Ef stundafjöldi á ári er ekki 
tekinn fram í þessum ákvæðum skulu 1800 stundir teljast lágmarksfjöldi (225 átta stunda vinnudagar). 

 

V. TEKJUVÍSAR Í LANDBÚNAÐI 

 

5.01. Eitt höfuðmarkmið hagreikninga landbúnaðarins er að mæla tekjur í landbúnaði og breytingar á þeim. 

 

A. SKILGREINING Á TEKJUM OG STÖÐULIÐUM 

 

5.02. Tekjur má skilgreina sem þá hámarksfjárhæð sem sá sem fær tekjurnar getur notað á tilteknu tímabili án 
þess að það rýri eignir hans að magni til. Einnig er unnt að skilgreina þær sem samtölu heildarnotkunar 
og breytingar á virði eigna á tilteknu tímabili, að öðru jöfnu, þar sem tekjur eru það sem hefði verið unnt 
að nota. Sá greinarmunur, sem gerður er á viðskiptareikningum og fjármagnsreikningnum í ESA-’95, 
gerir kleift að rannsaka hugsanlega hámarksnotkun með því að mæla notkun og sparnað í 
viðskiptareikningunum og breytinguna á virði eigna í fjármagnsreikningnum. 

 

5.03. Fyrirkomulag reikningsskila (sbr. lið 1.43) í landbúnaði gerir það að verkum að unnt er að reikna þrjá 
stöðuliði sem nota má sem heildartekjur í landbúnaði, þ.e. hreint vinnsluvirði, hreinn rekstrarafgangur 
(hreinar einyrkjatekjur) og hreinar tekjur af atvinnurekstri. Tengslin milli þessara stöðuliða eru 
eftirfarandi: 

 

Framleiðslureikningur Reikningur yfir ráðstöfun vinnsluvirðis Reikningur yfir tekjur af 
atvinnurekstri 

P.1  Framleiðsluvirði B.1n  Hreint vinnsluvirði B.2n 
B.3n 

 Hreinn 
rekstrarafgan
gur/hreinar 
einyrkjatekju
r 

P.2 − Aðfanganotkun D.1 − Laun og launatengd 
gjöld 

D.41 + Mótteknir 
vextir (*) 

K.1 − Fjármunanotkun D.29 − Aðrir 
framleiðsluskattar 

D.41 − Greiddir 
vextir 

   D.39 + Aðrir 
framleiðslustyrkir 

D.45 − Greidd leiga

B.1n = Hreint vinnsluvirði B.2n 
B.3n 

= Hreinn 
rekstrarafgangur/hre
inar einyrkjatekjur 

B.4n = „Hreinar 
tekjur af 
atvinnurekstr
i“ 

D.29 − Aðrir 
framleiðsluskattar 

      

D.39 + Aðrir 
framleiðslustyrkir 

      

 = Hreint vinnsluvirði á 
þáttaverði / 
þáttatekjur 

      

(*) Einungis mótteknir vextir landbúnaðareininga í félagaformi. 
 
 

5.04. Hreint vinnsluvirði atvinnugreinarinnar er virðið sem myndast hjá öllum staðbundnum rekstrareiningum í 
landbúnaði að frádreginni fjármunanotkun. Að því gefnu að framleiðsla sé metin á grunnverði og aðföng 
séu metin á kaupverði eru framleiðslustyrkir að frádregnum framleiðslusköttum innifaldir í 
vinnsluvirðinu. 
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Með hreinu vinnsluvirði á þáttaverði (skilgreint sem hreint vinnsluvirði á grunnverði að frádregnum 
öðrum framleiðslusköttum að viðbættum öðrum framleiðslustyrkjum) er mælt endurgjald fyrir alla 
framleiðsluþætti (land, fjármagn, vinnu) og má nefna „þáttatekjur“ þar sem það er allt virðið sem er 
myndað með einingu sem tekur þátt í framleiðslustarfsemi. 

 

5.05. Með hreinum rekstrarafgangi er mældur afrakstur af landi, fjármagni og ólaunaðri vinnu. Það er staða 
reikningsins yfir ráðstöfun vinnsluvirðis sem sýnir skiptingu tekna milli framleiðsluþáttanna og opinbera 
geirans. Hreint vinnsluvirði og hreinn rekstrarafgangur eru reiknuð fyrir atvinnugreinarnar. 

 

5.06. Hreinar tekjur af atvinnurekstri, sem fást með því að leggja saman móttekna vexti landbúnaðareininga, 
sem eru skipulagðar sem félög, og hreinan rekstrarafgang og draga síðan frá leigu (þ.e. leigu vegna býlis 
og lands), mæla endurgjald vegna ólaunaðrar vinnu, endurgjald af landi eininganna og afrakstur af 
notkun fjármagns. Þær eru sambærilegar við hugtakið rekstrarhagnaður fyrir tekjuskatt og úthlutun arðs í 
reikningsskilum félaga. Þótt hreinar tekjur af atvinnurekstri séu ekki alltaf reiknaðar fyrir atvinnugreinar 
má yfirleitt meta þær fyrir landbúnaðinn þar sem unnt er að ákvarða hluta vaxta og leigu sem er 
einvörðungu í tengslum við landbúnaðarstarfsemi (og aukastarfsemi sem ekki fellur undir landbúnað). 

 

5.07. Þegar um er að ræða einn eiganda eru tekjur af atvinnurekstri annars vegar endurgjald fyrir þá vinnu sem 
ábúandi bújarðar hefur innt af hendi (og vinnu ólaunaðra einstaklinga í fjölskyldu hans) og hins vegar 
tekjur sem haldast innan fyrirtækisins án þess að unnt sé að aðgreina þessa tvo þætti (hugtakið „ábúandi“, 
eins og það er notað hér, tekur til allra einstaklinga sem reka einstaklingsfyrirtæki í þessari atvinnugrein). 
Þær eru því einyrkjatekjur. Eins og í öðrum atvinnugreinum eru þó framleiðslueiningar innan 
landbúnaðarins sem tilheyra annars konar einingum hagkerfisins: félögum og einstaklingsfyrirtækjum. 
Það er munur á tekjum af atvinnurekstri einstaklingsfyrirtækja og tekjum eininga sem eru skipulagðar 
sem félög. Í síðara tilvikinu er um að ræða „beinar“ tekjur af atvinnurekstri, þar sem þær taka ekki til 
launatekna (launa fyrir vinnu sem verður að skoðast sem launavinna þó að stjórnendur og hluthafar í 
félaginu inni hana af hendi). 

 

5.08. Hafa verður í huga að tekjusamtölur, sem eru stöðuliðir í reikningsskilum atvinnugreinarinnar, sýna ekki 
heildartekjur eða ráðstöfunartekjur heimila, sem hafa atvinnu af landbúnaði, vegna þess að síðarnefndu 
tekjurnar geta ,einnig falið í sér annars konar tekjur (tekjur af starfsemi sem ekki fellur undir landbúnað, 
ýmsar launatekjur, félagslegar bætur, tekjur af fasteignum) auk þess sem þær eru tekjur af 
landbúnaðarstörfum. Það má með öðrum orðum ekki telja tekjur í landbúnaði sem tekjur bænda. Enn 
fremur er þessi mæling á tekjum í tengslum við tekjur af landbúnaðarstarfsemi (jafnframt óaðskiljanlegri 
aukastarfsemi sem ekki fellur undir landbúnað) á tilteknu reikningsskilatímabili, jafnvel þótt tekjur af 
þeim fáist í sumum tilvikum ekki fyrr en síðar. Það er því ekki um að ræða þær tekjur sem í raun er tekið 
við á reikningsskilatímabilinu. 

 

B. MEÐFERÐ Á TEKJUM EININGA SEM ERU SKIPULAGÐAR Á FYRIRTÆKJAGRUNNI 

 

5.09. Einstaklingsfyrirtæki (eða fjölskyldurekstur) er algengasta form á landbúnaðareiningum í 
Evrópusambandinu. Nokkrar framleiðslueiningar í landbúnaði kunna þó að vera skipulagðar sem félög og 
geta þá ýmist verið hefðbundin félög (þ.e. skipulag þeirra líkist skipulagi félaga í öðrum geirum 
hagkerfisins) eða sértækari félög (t.d. þegar bændur stofna af skattalegum ástæðum sérstakt félag til að 
sjá um viðskiptahluta efnahagsstarfsemi sinnar eða þegar hópar bænda koma sér saman um samnýtingu 
lands og vinnuafls í ýmiss konar samvinnufélögum). 

 

5.10. Hreinar tekjur af atvinnurekstri í landbúnaði eru því samsettar úr þremur eftirfarandi þáttum: 

 

— „einyrkjatekjum“ einstaklingsfyrirtækja (án réttarstöðu lögaðila), 
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— „beinum“ (hreinum) tekjum af atvinnurekstri „hefðbundinna“ félaga, 
 
— „einyrkjatekjum“ af atvinnurekstri félaga sem eru einkennandi fyrir landbúnaðinn. 
 
Þessir þrír þættir eru settir fram í skipuritinu í lið 5.11. 

 
5.11. Í „beinum“ tekjum af atvinnurekstri verður að undanskilja öll laun og launatengd gjöld ásamt allri leigu 

sem greidd er fyrir úthlutun hagnaðar. Í flestum félögum, sem eru einkennandi fyrir landbúnaðinn, er þó 
erfitt að aðgreina greiðslur til hluthafa fyrir land og notkun vinnuafls frá úthlutun hagnaðar. Því er mælt 
með að mælikvarði tekna af atvinnurekstri í landbúnaði skuli vera „einyrkjatekjur“ fyrir þessa gerð 
landbúnaðareiningar, þ.e. að í þeim sé falin endurgreiðsla til hluthafa, sem starfa í einingunni, fyrir vinnu 
þeirra og leigugreiðslur. Launa- og leigugreiðslur skulu því ekki dregnar frá við útreikning á tekjum af 
atvinnurekstri þegar um er að ræða félög af þessari gerð. Við útreikning á tekjum af atvinnurekstri eru 
þær þannig felldar undir flokk einstaklingsfyrirtækja. Á hinn bóginn skal, þegar um er að ræða 
„hefðbundin“ félög, gera skýran greinarmun á launum og úthlutun hagnaðar. 
 

 
 

C. SKILGREINING Á TEKJUVÍSUM Í LANDBÚNAÐI 
 
5.12. Lýsa má tekjuvísunum þremur í landbúnaði á eftirfarandi hátt: 
 

— A-vísir: vísitala raunþáttatekna í landbúnaði á ársverk 
 

Þessi mælikvarði svarar til raunverulegs, hreins vinnsluvirðis á þáttaverði í landbúnaði á 
heildarársverk (1. 

 
— B-vísir: vísitala hreinna rauntekna af atvinnurekstri á ólaunað ársverk 

 
Þessi vísir sýnir breytingar í tíma á hreinum tekjum af atvinnurekstri á ólaunað ársverk. Ef hann er 
umreiknaður yfir í vísitölu fyrir hvert aðildarríki veitir hann upplýsingar um þróun fremur en tekjustig 

 
 
(1) Ef tekið er tillit til hlutastarfa og árstíðabundinna starfa er atvinna í landbúnaði eða breyting á henni mæld í ársverkum (sjá nánar 

IV. kafla). Gerður er greinarmunur á ólaunuðum og launuðum ársverkum sem í sameiningu eru heildarársverk. 
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Hann kemur að mestu gagni í löndum þar sem landbúnaðurinn er skipulagður sem einstaklingsfyrirtæki.  
B-vísirinn er á hinn bóginn ofmetinn í samanburði við tekjuuppbyggingu sem byggist á 
einstaklingsfyrirtækjum þegar tekið er tillit til „venjulegra“ félaga þar sem tekjur af atvinnurekstri eru 
einvörðungu launuð vinna. Þessi annmarki getur komið í veg fyrir tekjusamanburð milli aðildarríkja ef 
vægi „venjulegra“ fyrirtækja er mjög mismunandi. 

 

— C-vísir: hreinar tekjur af atvinnurekstri í landbúnaði 

 

Þessi tekjusamtala er sett fram sem algildi (1) (eða sem raungildisvísitölu). Hana má nota til að bera 
saman tekjur landbúnaðarins eftir aðildarríkjum á mismunandi tíma. 

 

D. SAMSAFN TEKJUVÍSA FYRIR EVRÓPUSAMBANDIÐ 

 

5.13. Unnt er að reikna vísitölur og breytingahlutföll fyrir Evrópusambandið í heild annaðhvort sem vegin 
meðaltöl vísitalna í hverju landi eða breytingahlutfalla eða beint á grundvelli samsafna ESB sem fást með 
því að umreikna þjóðhagsgögn yfir í evrur eða kaupmáttarstaðla (PPS). Í báðum tilvikum þarf að velja 
grunnár: annaðhvort árið sem miðað er við þegar ákvarðaður er hlutur hvers lands í útreikningi á 
meðaltölum Bandalagsins eða viðmiðunarár gengis í útreikningi á samtölum. 

 

5.14. Notaðar eru að aðeins mismunandi aðferðir og mismunandi grunnár eftir því hvort útreikningarnir eru til 
greiningar á skammtímaþróun (breytingar á árinu n borið saman við árið n – 1) eða langtímaþróun 
(yfirleitt frá árinu 1980 til ársins n). 

 

5.15. Til greiningar á skammtímaþróun eru breytingar á nafntekjuvísum eða rauntekjuvísum í 
Evrópusambandinu á árinu n í samanburði við árið n – 1 reiknaðar sem vegin meðaltöl samsvarandi 
reiknaðrar breytingar í aðildarríkjunum miðað við vægisstuðla sem eru reiknaðir á grundvelli 
samandreginna tekna fyrir árið n – 1 og umreiknaðar yfir í evrur á gengi ársins n – 1. Þessir stuðlar eiga 
að sjálfsögðu sérstaklega við hverjar samandregnar tekjur. Aðferðin sem byggist á árinu n – 1 virðist eiga 
best við fyrir skammtímagreiningu og er sú aðferð sem er í mestu samræmi við þá aðferð sem einstök 
aðildarríki nota. 

 

5.16. Til greiningar á langtímaþróun eru vísitölur og vegin breyting á tekjuvísum fyrir Evrópusambandið 
reiknuð á grundvelli samtalna ESB sem tilgreindar eru í evrum á föstu gengi ársins 1995. Fyrir virði, sem 
sett eru fram sem raungildi (þ.e. eftir að áhrifin af meðalverðhækkun hafa verið dregin frá), miðast 
staðvirðarnir, sem notaðir eru, einnig við 1995 = 100. Þessi aðferð, að  miða við árið 1995, virðist henta 
best til að lýsa og greina þróun alls tímabilsins frá 1980 til ársins n. 

 

E. STAÐVIRÐING TEKJUVÍSA 

 

5.17. Fyrir hvert aðildarríki fæst raunvirði vísitalna og breytinga á tekjuvísum með því að staðvirða 
viðkomandi nafngögn með afleiddri verðvísitölu þjóðarframleiðslu. 

 

5.18. Mikilvægir þættir, s.s. áreiðanleiki og sambærileiki, styðja notkun þessa staðvirðis. Afleidd verðvísitala 
þjóðarframleiðslu er almennur verðlagsvísir fyrir allar vörur, afurðir og þjónustu í hagkerfinu í heild. 
Neysluvísitalan kemur einnig til álita sem staðvirðir. Ólíkt verðvísitölu þjóðarframleiðslu er með henni 
tekið jafnt og beint tillit til áhrifa utanríkisverslunar og þannig endurspeglar hún fljótar og skýrar allar 
breytingar á innflutningsverði (t.d. hreyfingar á orkuverði). Engu að síður var ákveðið, til að tryggja 
samanburðarhæfi við aðrar hagtölur sem Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna hefur safnað, að taka 
ekki upp nýjan staðvirði. 

 
 
(1) Þessi tekjumæling svarar, að því er varðar einstaklingsfyrirtæki, til hugtaksins „hreinar tekjur af landbúnaðarstarfsemi 

fjölskyldu“ hér að framan. 
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5.19. Raunvirði tekjuasamtalna í Evrópusambandinu í heild fæst með því að staðvirða það nafnvirði (á gildandi 
verði) sem fært er í aðildarríkjunum með hliðsjón af afleiddrar verðvísitölu vergrar landsframleiðslu 
viðkomandi aðildarríkis og umreikna það síðan yfir í evrur (á gengi ársins 1995 fyrir greiningu til langs 
tíma og á gengi ársins n – 1 fyrir greiningu á skammtímaþróun, eins og sýnt er hér að framan). 
Niðurstöðurnar eru þannig lagðar saman til að fá fram raunvirðið í Evrópusambandinu. Það er á 
grundvelli raunvirðis þessara samtalna sem vísitölurnar og framvinda breytinganna í Evrópusambandinu 
eru reiknuð sem veldur því að aldrei er notaður sérstakur „ESB-staðvirðir“. 

 

VI. MAT Í HAGREIKNINGUM LANDBÚNAÐARINS Á FÖSTU VERÐLAGI 

 

A. VERÐ- OG MAGNMÆLINGAR  

 

(sbr. 10. kafla í ESA-’95) 

 

6.01. Þegar skoðað er hvernig virði breytist í efnahagslegri greiningu er gagnlegt að greina á milli þeirra 
virðisbreytinga sem stafa af breytingum á magni og þeim sem stafa af breytingum á verði. Í ESA-‘95 (lið 
10.15 til 10.23) er skýrt tekið fram að í verðþættinum skuli einungis vera breytingar í tengslum við verð 
og að allar aðrar breytingar skuli teljast til magnþáttarins. Af þeim sökum þarf að hafa hliðsjón af 
mismun á gæðum afurða (efnislegum eiginleikum, gerð útsölustaða o.s.frv.) sem magnbreytingum en 
ekki verðbreytingum. 

 

6.02. Til eru nokkur afbrigði af mörgum vörum og þjónustu sem eru mismunandi að gæðum. Í ESA-‘95 eru 
skilgreindir nokkrir þættir sem valda gæðamun en þeir þættir sem skipta mestu máli fyrir hagreikninga 
landbúnaðarins tengjast efnislegum eiginleikum. Með þessu er viðurkennt að innan skilgreiningar á 
tiltekinni afurð geti rúmast efnislegur munur sem felur í sér að einingar afurðanna (t.d. eitt tonn) séu ekki 
eins í efnahagslegum skilningi. Dæmi um þetta eru tvö tonn af korni sem seld eru tvö ár í röð. Á fyrra 
árinu eru gæði alls kornsins þannig að það er hæft til mölunar, á síðara árinu er minna en helmingurinn 
hæfur til mölunar, afgangurinn er seldur í fóður. Þetta þýðir að meðalgæði kornsins hafa rýrnað. Hinn 
gæðamunurinn, sem skiptir máli í hagreikningum landbúnaðarins, stafar af sölu afurðar á mismunandi 
verði inn á tvo ólíka markaði, þ.e. á heimamarkað og á erlendan markað, til iðnaðarnota og sölu til 
neytenda (sbr. ESA-‘95, lið 10.15 til 10.18). 

 

6.03. Í magn- og verðvísum, sem notaðir eru við söfnun gagna á föstu verði, verður að taka tillit til breytinga á 
gæðum. Það er því mælt með því að gætt sé eins mikillar nákvæmni við vinnuna og frekast er unnt til að 
frumafurðirnar séu eins einsleitar og kostur er. Ef frumafurðirnar eru fullkomlega einsleitar er unnt að 
meta breytingar á umfangi á grundvelli breytinga í magni. 

 

6.04. Tölfræðilegar upplýsingar eru þó oft því aðeins fyrirliggjandi að um sé að ræða stór samsöfn og snerta 
því í strangasta skilningi ekki lengur einsleitar afurðir. Í ESA-‘95 (lið 10.32) er tilgreint að í því tilviki sé 
best að staðvirða virðið fyrir yfirstandandi ár með viðeigandi verðvísitölu til að meta breytingar á 
umfangi 

 

6.05. Sú sundurliðun í notkun vísitölunnar, sem telst vera frumvísitala (afurðin sem verið er að rannsaka telst 
því vera einsleit), nefnist frumstig samsafns. Í hagreikningum landbúnaðarins svarar frumstig samsafns 
a.m.k. til mestrar sundurliðunar í flokkunarkerfinu í gagnaflutningatöflunni. Meiri sundurliðun er þó 
æskileg við samantekt á verðvísitölum. 

 

6.06. Fyrir hverja samtölu vara og þjónustu, sem fram kemur í reikningunum, þarf að setja upp mælingar á 
verði og magni þannig að 

 

virðisvísitala = verðvísitala × magnvísitala 

 

Það merkir að hver einasta breyting á virði tiltekins streymis skuli annaðhvort teljast til verðbreytingar 
eða breytingar á umfangi nema um sé að ræða sambland af hvoru tveggja (sbr. ESA-‘95, lið 10.13). 

 

6.07. Kerfisbundin sundurliðun á breytingum á núvirði í þættina „verðbreytingar“ og „magnbreytingar“ er 
einvörðungu á streymi vegna viðskipta með vörur og þjónustu og á þáttum sem snerta mat á þess háttar 
viðskiptum (framleiðsluvirði, aðfanganotkun, fjármunanotkun, vergt vinnsluvirði, verg fjármunamyndun, 
birgðabreytingar, framleiðsluskattar og -styrkir). 
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B. MEGINREGLUR OG AÐFERÐIR VIÐ SAMANTEKT HAGREIKNINGA LANDBÚNAÐARINS Á 
FÖSTU VERÐLAGI 

 
1. Val á vísitöluformúlu 
 
6.08. Í ESA-‘95 (10.62) er mælt með að notaðar séu Fischer-vísitölur. Þessum vísitölum fylgja þó tilteknir 

ókostir m.a. að þær eru ekki samlagningarhæfar og að þær krefjast verulegs magns grunngagna. Af þeim 
sökum er samþykkt í ESA-’95 að notaðar séu Laspeyres-magnvísitölur og Paasche-verðvísitölur. 

 
6.09. Breytingar á magni í hagreikningum landbúnaðarins eru, í samræmi við ráðleggingar ESA-’95, mældar 

með því að nota Laspeyres-vísitölur og verðbreytingar eru mældar með því að nota Paasche-vísitölur. 
 

Laspeyres-magnvísitala: 
 

 
 
Paasche-verðvísitala: 
 

 
 
 
Fyrir hverja frumafurð er: 

 
— p0: verðið sem fært er á grunnárinu 0, 
 
— pn: verðið sem fært er á árinu n, 
 
— q0: magnið sem fært er á grunnárinu 0, 
 
— qn: magnið sem fært er á árinu n, 
 
— V0: virðið sem fært er á grunnárinu 0: (V0 = p0q0). 

 
2. Grunnár 
 
6.10. Magnbreytingar eru mældar með því að nota Laspeyres-vísitölur: Breytingar á magni í frumröð eru þess 

vegna vegnar með virði grunnársins. Verðbreytingar eru mældar með því að nota Paache-vísitölur: 
Breytingar á verði þáttaraðar eru þess vegna vegnar með virði yfirstandandi árs á verði grunnársins. 

 
6.11. Grunnárið er ár verðsins sem er notað til að ákveða vogtölur. 
 
6.12. Nákvæmasta leiðin til að mæla breytingar á magni frá einu ári til annars er að nota það fyrirliggjandi 

grunnár sem er nýjast. Með þessari aðferð er tryggt að vogtölur séu tiltölulega dagréttar og komist er hjá 
vandamálum í tengslum við vægi afurða sem ekki eru lengur framleiddar og nýrra afurða sem hafa komið 
fram. Af þessari ástæðu eru í hagreikningum landbúnaðarins mældar breytingar á magni með því að nota 
vogtölur frá næstliðnu ári. 

 
3. Framsetning á röðum í tengslum við viðmiðunarár 
 
6.13. Árið sem notað er til að leggja fram og birta gögn á föstu verðlagi kann að vera annað en grunnárið. Það 

er nefnt viðmiðunarár. Í vísitöluröð er viðmiðunarárið það ár sem hefur virðið 100. 
 
6.14. Röð magnvísitalna á verði viðmiðunarársins fást með því að keðjutengja vísitölur sem reiknaðar eru á 

verði næstliðins árs (sbr. ESA-‘95, lið 10.64). 
 
6.15. Mikilvægt er að breyting á viðmiðunarárinu hafi ekki áhrif á magnbreytingar m.t.t. næstliðins árs. Af 

þessum sökum eru gögn í hagreikningum landbúnaðarins sett fram með tilvísun í fast viðmiðunarár með 
því að reikna hverja einstaka breytu fyrir sig gagnvart viðmiðunarárinu, án tillits til þess hvort þær eru 
samandregnar vísitölur eða frumvísitölur. 
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6.16. Dæmi: 
 
Um er að ræða tvær einsleitar frumafurðir, A og B. Eftirfarandi röð byggist á verðuppbyggingu 
næstliðins árs: 
 
Magn- og verðvísitölur fyrir heildina (A+B) eru háðar vog hvorrar afurðar, A og B. 
 

 90P90 
90-91 

magnvísit
ala 

91P90 
90-91 

verðvísita
la 

91P91 
91-92 

magnvísit
ala 

92P91 
92-91 

verðvísit
ala 

92P92 

A 100 105,0 105 110,0 115 102,0 117 108,0 126 

B 300 110,0 330 95,0 314 90,0 283 105,0 297 

Samtals 400 108,8 435 98,6 429 93,2 400 105,8 423 
 
 
Ef þessar raðir eru settar fram í tengslum við fast viðmiðunarár (t.d. 1990) er eina leiðin til að halda sömu 
n/n – 1 magnvísitölunum að keðjutengja vísitölurnar hverja um sig. Þá fæst eftirfarandi röð (grunnurinn 
er 100 á árinu 1990): 
 
 1990 1991 1992  

A 100 105,0 107,1 

B 100 110,0 99,0 

Samtals 100 108,8 101,4 (101,4 = 108,8*93,2/100) 
 
 
Gildin á föstu verðlagi, sem eru sett fram miðað við viðmiðunarárið 1990, eru: 
 
 1990 1991 1992  

A 100 105,0 107,1 

B 300 330 297,0 

Samtals 400 435 405,6 (405,6 = 400*101,4/100) 
 
 
Afleiðingin er sú að reikningurinn er ekki lengur samlagningarhæfur. Með því að leggja saman virðin á 
föstu verðlagi á A og B fæst eftirfarandi röð: 
 
 1990 1991 1992 

A + B 400 435 404,1 
 
 
Að undanskildu árinu á eftir viðmiðunarárinu er raðir sem hafa verið reiknaðar gagnvart viðmiðunarárinu 
ekki samlagningarhæfar. 
 
 

6.17. Samkvæmt ESA-‘95 (lið 10.67) eru gögn á föstu verðlagi sem ekki eru samlagningarhæf birt án 
nokkurrar leiðréttingar (1). Þessi aðferð er einnig notuð í hagreikningum landbúnaðarins. Það þarf þó að 
skýra út fyrir notendum að töflurnar eru ekki samlagningarhæfar. 

 
4. Útreikningur á vinnsluvirði á föstu verðlagi 
 
6.18. Vinnsluvirðið er stöðuliðurinn í framleiðslureikningnum. Ekki er unnt að skipta vinnsluvirðinu sem slíku 

beint upp í verðþátt og magnþátt.  Rétta aðferðin, fræðilega séð, við að reikna vinnsluvirðið á föstu 
verðlagi er „tvöföld staðvirðing“ (sbr. ESA-’95, lið 10.27 – 10.28). 

 
 
(1) Það útilokar ekki að um geti verið að ræða aðstæður þar sem sá sem tekur saman upplýsingarnar geti talið æskilegt að útiloka 

misræmi til að bæta heildarsamræmi gagnanna. 
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6.19. Vergt vinnsluvirði, sem sett er fram á verði næstliðins árs, er þess vegna skilgreint sem mismunurinn á 
framleiðslu, sem mæld er á verði næstliðins árs, og aðfanganotkun, sem er mæld á verði næstliðins árs. 
Hreint vinnsluvirði á verði næstliðins árs er skilgreint sem mismunurinn á vergu vinnsluvirði á verði 
næstliðins árs og fjármunanotkunar á verði næstliðins árs. Vinnsluvirði á verði fasts viðmiðunarárs fæst 
með því að reikna á ný miðað við viðmiðunarár. 

 
6.20. Dæmi: 
 

Röð núvirðisgilda og virðis á verði næstliðins árs (magn) vegna framleiðslu og aðfanganotkunar fer hér á 
eftir: 
 
 95P95 96P95 96P96 97P96 97P97 

Framleiðsla 150 160 170 180 200 

Aðfanganotkun 40 30 35 40 45 
 
Þegar vinnsluvirðið er gert upp í magni er magn aðfanganotkunar dregið frá framleiðslumagninu. Þá fæst 
eftirfarandi röð: 
 95P95 96P95 96P96 97P96 97P97 

Vergt vinnsluvirði 110 130 135 140 155 
 

Á þennan hátt fást eftirfarandi magnvísitölur á verði næstliðins árs: 

 1996 1997  

Vergt vinnsluvirði 118,2 103,7 (118,2 = 130/110*100) (103,7 = 140/135*100) 
 
 
Vergt vinnsluvirði ársins n á verði ársins 1995 fæst með því að margfalda núvirði ársins 1995 með 
keðjutengdri magnvísitölu. 

 
VV 96 (á verði ársins 1995) = 110*1,182 = 130 
 
VV 97 (á verði ársins 1996) = 110*1,182 = 1.037 

 
 
5. Sundurliðun skatta og vörutengdra styrkja í magn- og verðþætti 
 
6.21. Við sundurliðun mats á grunnverði í magn- og verðþætti er gert ráð fyrir því að þessi sundurliðun taki 

einnig til vörutengdra skatta og styrkja. Í hagreikningum landbúnaðarins er valið eftirfarandi: 
 
6.22. Magnvísitala vörutengds styrks (eða skatts) er eins og magnvísitala framleiðslu á verði til framleiðanda. Í 

því tilviki er magnvísitala framleiðslunnar eins hvort sem hún er sett fram á verði til framleiðanda eða á 
grunnverði. 

 
6.23. Þessi lausn hefur annan kost: Magnvísitalan er óháð aðferðinni sem er notuð við matið. Af þeim sökum 

er túlkun á verð- og magnvísitölunum á grunnverði einföld: Ef um er að ræða algerlega einsleita 
frumafurð er magnvísitalan á föstu verði (volume index) nákvæmlega eins og magnvísitala; breytingar á 
meðalgrunnverði koma fram í verðvísitölunni. 

 
6.24. Dæmi: 
 

Framleiðsluvirði tiltekinnar afurðar á verði til framleiðanda á árinu n er 1000, framleiðsluvirði á árinu n + 
1 er 900. Magnvísitala framleiðslunnar er 102. 

 
Þessi afurð fær styrk. Virði styrksins á árinu n er 100; virði styrksins á árinu n + 1 er 150. 
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Sundurliðun styrksins eftir magni/verði er eins og hér segir: 
 

 Gildi n 
n+1/n 
magn-
vísitala 

Magn n+1 n+1/n verð-
vísitala Verð n+1 

Framleiðsla á verði til framleiðanda 1000 102,0 1020 88,2 900 

Vörutengdur styrkur 100 102,0 102 147,0 150 

Framleiðsla á grunnverði 1100 102,0 1122 93,6 1050 
 
Magnvísitala styrksins er eins og magnvísitala framleiðslu á verði til framleiðanda. 
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II. VIÐAUKI 
 

SENDINGARÁÆTLUN FYRIR GÖGN VEGNA HAGREIKNINGA LANDBÚNAÐARINS 
 
Fyrir hvern framleiðslulið (lið 01 til 18, þ.m.t. undirliðir) skal senda virði á grunnverði ásamt þáttum þess (virði á 
verði til framleiðanda, vörutengda styrki og vörutengda skatta). 
 
Gögnin fyrir framleiðslureikning og fyrir verga fjármunamyndun þarf að senda bæði á núvirði og föstu verðlagi. 
 
Öll virði skulu sett fram í milljónum eininga innlends gjaldmiðils. Notkun vinnuafls skal sett fram í 1000 ársverkum. 
 
1. Framleiðslureikningur 
 

Sending varðandi viðmiðunarár n 
Liður Skrá yfir breytur Nóvember 

ár n 
(áætlun) 

Janúar 
ár n+1 

(áætlun) 
September 

ár n+1 

01 Korn (þ.m.t. fræ) X X X 

01.1 Hveiti og speldi X X X 

01.1/1 Brauðhveiti og speldi — — X 

01.1/2 Harðhveiti — — X 

01.2 Rúgur og meslín X X X 

01.3 Bygg X X X 

01.4 Hafra- og sumarkornsblöndur X X X 

01.5 Maískorn X X X 

01.6 Hrísgrjón X X X 

01.7 Annað korn X X X 

02 Iðnaðarplöntur X X X 

02.1 Olíufræ og olíurík aldin (þ.m.t. fræ) X X X 

02.1/1 Repjufræ og fræ akurfrækáls — — X 

02.1/2 Sólfífill — — X 

02.1/3 Soja — — X 

02.1/4 Aðrar olíuríkar afurðir — — X 

02.2 Prótínjurtir (þ.m.t. fræ) X X X 

02.3 Hrátóbak X X X 

02.4 Sykurrófur X X X 

02.5 Aðrar iðnaðarplöntur X X X 

02.5/1 Trefjajurtir — — X 

02.5/2 Humall — — X 

02.5/3 Aðrar iðnaðarplöntur: annað — — X 
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Sending varðandi viðmiðunarár n 
Liður Skrá yfir breytur Nóvember 

ár n 
(áætlun) 

Janúar 
ár n+1 

(áætlun) 
September 

ár n+1 

03 Fóðurjurtir X X X 

03.1 Fóðurmaís — — X 

03.2 Rótarávextir til fóðurs (þ.m.t. fóðurrófur) — — X 
03.3 Aðrar fóðurjurtir — — X 

04 Grænmetis og afurðir garðyrkju X X X 

04.1 Ferskt grænmeti X X X 

04.1/1 Blómkál — — X 

04.1/2 Tómatar — — X 

04.1/3 Annað ferskt grænmeti — — X 

04.2 Blómjurtir og aðrar plöntur X X X 

04.2/1 Gróðrarstöðvarplöntur — — X 
04.2/2 Skrautjurtir og blómjurtir (þ.m.t. jólatré) — — X 
04.2/3 Plantekrur — — X 

05 Kartöflur (þ.m.t. útsæði) X X X 

06 Ávextir X X X 

06.1 Ferskir ávextir X X X 

06.1/1 Matarepli — — X 
06.1/2 Matarperur — — X 

06.1/3 Ferskjur — — X 

06.1/4 Aðrir ferskir ávextir — — X 
06.2 Sítrusávextir X X X 

06.2/1 Appelsínur — — X 

06.2/2 Mandarínur — — X 

06.2/3 Sítrónur — — X 

06.2/4 Aðrir sítrusávextir — — X 

06.3 Hitabeltisávextir X X X 

06.4 Vínþrúgur X X X 

06.4/1 Þrúgur til átu — — X 

06.4/2 Aðrar vínþrúgur — — X 

06.5 Ólífur X X X 

06.5/1 Ólífur til átu — — X 
06.5/2 Aðrar ólífur — — X 
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Sending varðandi viðmiðunarár n 
Liður Skrá yfir breytur Nóvember 

ár n 
(áætlun) 

Janúar 
ár n+1 

(áætlun) 
September 

ár n+1 

07 Vín X X X 

07.1 Borðvín — — X 

07.2 Gæðavín — — X 

08 Ólífuolía X X X 

09 Aðrar afurðir nytjaplantna X X X 

09.1 Plöntuefni sem eru aðallega notuð til fléttunar — — X 

09.2 Fræ — — X 

09.3 Aðrar afurðir nytjaplantna: annað — — X 

10 Framleiðsla nytjaplantna (01 til 09) X X X 

11 Dýr X X X 

11.1 Nautgripir X X X 

11.2 Svín X X X 

11.3 Dýr af hestaætt X X X 

11.4 Sauðfé og geitur: X X X 

11.5 Alifuglar X X X 

11.6 Önnur dýr X X X 

12 Dýraafurðir X X X 

12.1 Mjólk X X X 

12.2 Egg X X X 

12.3 Aðrar dýraafurðir X X X 

12.3/1 Hráull — — X 

12.3/2 Púpuhýði silkiorma — — X 

12.3/3 Aðrar dýraafurðir: annað — — X 

13 Dýraframleiðsla (11+12) X X X 

14 Framleiðsla landbúnaðarvara (10+13) X X X 

15 Framleiðsla landbúnaðarþjónustu X X X 

15.1 Landbúnaðarþjónusta — — X 

15.2 Leiga mjólkurkvóta — — X 
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Sending varðandi viðmiðunarár n 
Liður Skrá yfir breytur Nóvember 

ár n 
(áætlun) 

Janúar 
ár n+1 

(áætlun) 
September 

ár n+1 

16 Landbúnaðarframleiðsla (14+15) X X X 

17 Aukastarfsemi sem ekki fellur undir 
landbúnað (óaðskiljanleg) 

X X X 

17.1 Vinnsla landbúnaðarafurða: X X X 

17.2 Önnur óaðskiljanleg aukastarfsemi (vörur og 
þjónusta) 

X X X 

18 Framleiðsla landbúnaðarins sem 
atvinnugreinar (16+17) 

X X X 

19 Aðfanganotkun samtals X X X 

19.01 Fræ og fjölgunarefni X X X 

19.02 Orka, smurefni X X X 

19.02/1 — rafmagn — — X 

19.02/2 — gas — — X 

19.02/3 — annað eldsneyti og drifefni — — X 

19.02/4 — annað — — X 

19.03 Áburður og jarðvegsbætar X X X 

19.04 Vörur til plöntuverndar og varnarefni X X X 

19.05 Kostnaður vegna dýralækninga X X X 

19.06 Fóður X X X 

19.06/1 — fóður sem aðrar bújarðir afhenda X X X 

19.06/2 — fóður sem keypt er utan landbúnaðarins 
sem atvinnugreinar 

X X X 

19.06/3 — fóður sem sama bújörð framleiðir og notar X X X 

19.07 Viðhald efna X X X 

19.08 Viðhald bygginga X X X 

19.09 Landbúnaðarþjónusta X X X 

19.10 Önnur vara og þjónusta X X X 
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Sending varðandi viðmiðunarár n 
Item Skrá yfir breytur Nóvember 

ár n 
(áætlun) 

Janúar 
ár n+1 

(áætlun) 
September 

ár n+1 

20 Vergt vinnsluvirði á grunnverði (18–19) X X X 

21 Fjármunanotkun X X X 

21.1 Búnaður — — X 

21.2 Byggingar — — X 

21.3 Plantekrur — — X 

21.4 Annað — — X 

22 Hreint vinnsluvirði á grunnverði (20–21) X X X 

 
 

2. Reikningur yfir ráðstöfun vinnsluvirðis 
 

Sending varðandi viðmiðunarár n 
Liður Skrá yfir breytur Nóvember 

ár n 
(áætlun) 

Janúar 
ár n+1 

(áætlun) 
September 

ár n+1 

23 Laun og launatengd gjöld X X X 

24 Aðrir framleiðsluskattar X X X 

25 Aðrir framleiðslustyrkir X X X 

26 Þáttatekjur (22−24+25) X X X 

27 Rekstrarhagnaður/einyrkjatekjur (22-23-
24+25) 

X X X 

 
 

3. Reikningur yfir tekjur af atvinnurekstri 
 

Sending varðandi viðmiðunarár n 
Liður Skrá yfir breytur Nóvember 

ár n 
(áætlun) 

Janúar 
ár n+1 

(áætlun) 
September 

ár n+1 

28 Leiga og önnur leigugjöld af fasteignum sem 
skal greiða 

X X X 

29 Greiddir vextir X X X 

30 Mótteknir vextir X X X 

31 Tekjur af atvinnurekstri (27-28-29+30) X X X 
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4. Þættir á fjármagnsreikningi 
 

Sending varðandi viðmiðunarár n 
Liður Skrá yfir breytur Nóvember 

ár n 
(áætlun) 

Janúar 
ár n+1 

(áætlun) 
September 

ár n+1 

32 Verg fjármunamyndun af 
landbúnaðarafurðum 

— — X 

32.1 Verg fjármunamyndun af plantekrum — — X 

32.2 Verg fjármunamyndun af dýrum — — X 

33 Verg fjármunamyndun af afurðum sem ekki 
falla undir landbúnað 

— — X 

33.1 Verg fjármunamyndun af efni — — X 

33.2 Verg fjármunamyndun af byggingum — — X 

33.3 Verg fjármunamyndun — — X 

34 Verg fjármunamyndun (án frádráttarbærs 
virðisaukaskatts) (32+33) 

— — X 

35 Hrein fjármunamyndun (án frádráttarbærs 
virðisaukaskatts) (34–21) 

— — X 

36 Birgðabreytingar — — X 

37 Fjármagnstilfærslur — — X 

37.1 Fjárfestingarstyrkir — — X 

37.2 Aðrar fjármagnstilfærslur — — X 

 
 

5. Notkun vinnuafls í landbúnaði 
 

Sending varðandi viðmiðunarár n 
Liður Skrá yfir breytur Nóvember 

ár n 
(áætlun) 

Janúar 
ár n+1 

(áætlun) 
September 

ár n+1 

38 Heildarnotkun vinnuafls í landbúnaði X X X 

38.1 Notkun ólaunaðs vinnuafls í landbúnaði X X X 

38.2 Notkun launaðs vinnuafls í landbúnaði X X X 

 
 

 


