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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1738/2005                   2008/EES/68/33 

frá 21. október 2005 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1916/2000 að því er varðar skilgreiningu og afhendingu 
upplýsinga um launakerfi (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 530/1999 frá 9. mars 
1999 varðandi hagskýrslur um uppbyggingu launa og 
launakostnaðar (1), einkum ii- og iii-lið 11. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 1916/2000 frá 8. september 2000 um framkvæmd 
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 530/1999 varðandi 
hagskýrslur um uppbyggingu launa og launakostnaðar 
með tilliti til skilgreiningar og afhendingar upplýsinga 
um uppbyggingu launa (2) eru settar fram 
framkvæmdarráðstafanir varðandi skilgreiningu og 
sundurliðun upplýsinga sem leggja þarf fram og 
viðeigandi tæknilegt snið, sem skal nota við afhendingu 
niðurstaðnanna, eins og kveðið er á um í 11. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 530/1999. 

2) Launakerfiskönnunin viðmiðunarárið 2002 var fyrsta 
könnunin sem byggð var á reglugerð (EB) 
nr. 1916/2000. Reynslan af þeirri könnun hefur sýnt að 
gera þarf umbætur á ákvæðum reglugerðar (EB) 
nr. 1916/2000 til að þau samrýmist samsvarandi 

ákvæðum reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
1726/1999 frá 27. júlí 1999 um framkvæmd reglugerðar 
ráðsins (EB) nr. 530/1999 varðandi hagskýrslur um 
uppbyggingu launa og launakostnaðar með tilliti til þess 
að skilgreina og senda upplýsingar um launakostnað (3) 
og til að bæta samhengið milli gagna úr mismunandi 
könnunum á launum og launakostnaði annað hvert ár. 

3) Reglugerð (EB) nr. 1916/2000 skal því breytt til 
samræmis við það. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit hagskýrsluáætlunarnefndarinnar. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað viðaukanna við reglugerð (EB) nr. 1916/2000 koma 
viðaukarnir við þessa reglugerð. 

2. gr. 

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

 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 21. október 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Joaquín ALMUNIA  

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 279, 22.10.2005, bls. 32. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/2006 frá 2. júní 
2006 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 44, 7.9.2006, 
bls. 35.  

(1) Stjtíð. EB L 63, 12.3.1999, bls. 6. Reglugerðinni var breytt með reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284, 
31.10.2003, bls. 1). 

(2) Stjtíð. EB L 229, 9.9.2000, bls. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Stjtíð. EB L 203, 3.8.1999, bls. 28. 
 



20.11.2008  Nr. 68/591 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

I. VIÐAUKI 

SKRÁ YFIR BREYTUR 

1. Upplýsingar um starfsstöðina sem launamannaúrtakið tengist 

1.1. Landfræðileg staðsetning starfsstöðvarinnar (NUTS-1) 

1.2. Stærð fyrirtækisins sem starfsstöðin heyrir undir 

1.3. Aðalatvinnustarfsemi starfsstöðvarinnar (NACE endursk. 1.1.) 

1.4. Efnahags- og fjármálastjórnun 

1.5. Kjarasamningur 

1.6. Heildarfjöldi launamanna í starfsstöðinni í viðmiðunarmánuðinum (valkvætt). 

1.7. Eignatengsl starfsstöðvarinnar við fyrirtækjahóp (valkvætt) 

2. Upplýsingar um einstaka eiginleika hvers starfsmanns í úrtakinu sem varða viðmiðunarmánuðinn 

2.1. Kyn 

2.2. Aldur 

2.3. Starfsgrein (ISCO-88 (COM)) 

2.4. Stjórnunar- eða eftirlitsstaða (valkvætt) 

2.5. Hæsta stig menntunar og þjálfunar sem lokið hefur verið á fullnægjandi hátt (ISCED 97) 

2.6. Starfsaldur í fyrirtækinu 

2.7. Samningsbundinn vinnutími (fullt starf eða hlutastarf) 

2.7.1. Hlutfall af venjulegum vinnustundum starfsmanns í fullu starfi 

2.8. Tegund ráðningarsamnings 

2.9. Ríkisfang (valkvætt) 

3. Upplýsingar um vinnutíma hvers starfsmanns í úrtakinu 

3.1. Fjöldi vikna á viðmiðunarárinu sem eru að baki vergum árstekjum 

3.2. Fjöldi klukkustunda sem greitt er fyrir í viðmiðunarmánuðinum 

3.2.1. Fjöldi yfirvinnustunda sem greitt er fyrir í viðmiðunarmánuðinum 

3.3. Árlegur fjöldi orlofsdaga 

3.4. Fjöldi annarra greiddra fjarverudaga á ári (valkvætt) 

4. Upplýsingar um laun hvers starfsmanns í úrtakinu (sjá einnig mynd) 

4.1. Vergar árstekjur á viðmiðunarárinu 

4.1.1. Árlegir kaupaukar og styrkir sem ekki eru greiddir á hverju launatímabili 

4.1.2. Árlegar greiðslur í fríðu (valkvætt) 

4.2. Vergar tekjur í viðmiðunarmánuðinum 

4.2.1. Tekjur vegna yfirvinnu 
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4.2.2. Sérstakar greiðslur vegna vaktavinnu 

4.2.3. Skylduiðgjöld til félagslegra kerfa og skattar sem vinnuveitandi greiðir fyrir hönd launamannsins (valkvætt) 

4.2.3.1. Lögboðið framlag til almannatrygginga (valkvætt) 

4.2.3.2. Skattar (valkvætt) 

4.3. Vergar meðaltekjur á klukkustund í viðmiðunarmánuðinum 

5. Hækkunarstuðlar 

5.1. Hækkunarstuðull fyrir starfsstöðina 

5.2. Hækkunarstuðull fyrir launamenn 

Aðildarríkjum er frjálst að skrá ítarlegri Þeim er einnig heimilt að skrá gögn um eftirtalda þætti í breytu 3.4: Árlegur fjöldi 
leyfisdaga vegna veikinda og Árlegur fjöldi daga nýttur til starfsnáms (aðeins sent Hagstofu Evrópubandalaganna skv. 
beiðni). 

Launabreytur launakerfiskönnunarinnar 
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II. VIÐAUKI 

SKILGREINING Á BREYTUM 

1. Upplýsingar um starfsstöðina sem launamannaúrtakið tengist 

Samantekt hagskýrslna um uppbyggingu launa skal grundvallast á starfsstöðvum og fyrirtækjum, eins og þau eru 
skilgreind í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 696/93 (1), og veita upplýsingar um launamenn í fyrirtækjum sem eru 
flokkuð eftir stærð og aðalstarfsemi og þar sem launamenn eru 10 eða fleiri. Upplýsingar um launamenn í 
fyrirtækjum með færri en 10 launamenn eru valkvæðar. Hagskýrslurnar skulu taka til allrar starfsemi sem er 
tilgreind í bálkum C til K og M til O í almennu atvinnugreinaflokkuninni innan Evrópubandalaganna (hér á eftir 
kölluð „NACE, endursk. 1.1“) í fyrirtækjum með minnst 10 launamenn (2). 

1.1. Landfræðileg staðsetning hagskýrslueiningarinnar (NUTS-1) 

Flokka skal svæðið þar sem starfsstöðin er staðsett samkvæmt flokkun hagskýrslusvæða (NUTS) á 1. stigi. 

Afhendingarkóðarnir fyrir NUTS-flokkana verða tilgreindir í innleiðingarskjali sem Hagstofa Evrópubandalaganna 
dreifir. 

1.2. Stærð fyrirtækisins sem starfsstöðin heyrir undir 

Fyrirtækjum skal skipað í eftirfarandi flokka eftir stærð, m.t.t. fjölda starfsmanna í einn af eftirfarandi flokkum: 1-9, 
10-49, 50-249, 250-499, 500-999 og 1 000 eða fleiri starfsmenn. Stærðarflokkurinn 1-9 er valkvæður. 
Afhendingarkóðarnir fyrir stærðarflokkana hér á undan verða tilgreindir í innleiðingarskjali sem Hagstofa 
Evrópubandalaganna dreifir. 

1.3. Aðalatvinnustarfsemi starfsstöðvarinnar (NACE endurskoðun 1.1) 

Kóða skal aðalatvinnustarfsemi starfsstöðvarinnar í tveggja tölustafa þrepi NACE, endursk. 1.1 (deildarstigi).  

Afhendingarkóðarnir fyrir NACE-flokkana verða tilgreindir í innleiðingarskjali sem Hagstofa Evrópubandalaganna 
dreifir. 

1.4. Efnahags- og fjármálastjórnun fyrirtækisins 

Með þessari breytu er aðeins gerður greinarmunur á flokkunum „opinber stjórnun“ og „stjórn einkaaðila“. Fyrri 
flokkurinn vísar til hvers kyns fyrirtækja þar sem opinber yfirvöld eru í ráðandi aðstöðu, beint eða óbeint, vegna 
eignarhalds, hlutafjáreignar eða stjórnunarreglna. Telja verður að um sé að ræða ráðandi aðstöðu (eða yfirráð) 
opinberra yfirvalda þegar opinber yfirvöld, á beinan eða óbeinan hátt, ráða: 

— meirihluta skráðs hlutafjár í fyrirtækinu (> 50%) eða 

— meirihluta atkvæða, sem tengjast hlutum sem fyrirtækið hefur gefið út, eða þau geta skipað meira en helming 
þeirra sem fara með stjórn eða rekstur fyrirtækisins eða annast eftirlit með rekstri þess. 

Síðari flokkurinn er skilgreindur á hliðstæðan máta. Jöfn skipting eignarhalds milli hins opinbera og einkaaðila 
(sameiginleg 50/50 yfirráð) er mjög sjaldgæf í raun. Slík tilvik verða því ekki kóðuð sérstaklega og skal, ef þau 
koma upp, fara með þau eins og þau séu undir „stjórn einkaaðila“. 

Afhendingarkóðarnir fyrir flokkana í breytu 1.4 verða tilgreindir í innleiðingarskjali sem Hagstofa 
Evrópubandalaganna dreifir. 

 

(1) Stjtíð. EB L 76, 30.3.1993, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003. 

(2) Umfjöllun um bálk L í NACE, endursk. 1.1 er valkvæð. Umfjöllun um launamenn í fyrirtækjum með færri en 10 starfsmenn er einnig 
valkvæð. 
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1.5. Kjarasamningur 

Kjarasamningar sem taka til meirihluta starfsmanna í hagskýrslueiningunni geta fallið í einn af eftirtöldum flokkum. 
Ef enginn kjarasamningur er fyrir hendi skal einnig tilgreina það. Flokkarnir eru eftirfarandi: 

— á landsvísu eða milli verkalýðsfélaga, sem hafa innan sinna vébanda starfandi menn í margvíslegum 
iðngreinum, og eru undirritaðir af hálfu einna eða margra samtaka stéttarfélaga og einna eða fleiri samtaka 
atvinnurekenda, 

— samningur innan atvinnugreinar þar sem samið er um ráðningarskilmála allra eða flestra starfandi manna í 
tiltekinni atvinnugrein eða í tilteknum atvinnuvegi, 

— samningur sem gildir fyrir tilteknar atvinnugreinar á tilteknum svæðum, 

— samningur við eitt fyrirtæki eða einn vinnuveitanda, sem tekur eingöngu til launamanna hjá viðkomandi 
vinnuveitanda, hver sem stærð fyrirtækisins er. Hugsanlegt er að samningurinn taki eingöngu til tiltekinna 
starfsstöðva eða hópa launamanna innan fyrirtækisins, 

— samningur sem gildir eingöngu fyrir launamenn í einni starfsstöð, 

— hvers kyns annar samningur sem fellur ekki undir framangreint, 

— enginn kjarasamningur er til staðar. 

Velja skal einn ofangreindra flokka (jákvætt svar) ef meira en 50% launamanna í starfsstöðinni falla undir hann. 
Nokkrir flokkar geta gilt samtímis. 

Í stað þess að spyrjast beint fyrir um tegund kjarasamnings má spyrja um þau sameiginlegu ákvæði, sem í gildi eru, 
og komast, á grundvelli svaranna, að niðurstöðu um tegund kjarasamningsins. 

Afhendingarkóðarnir fyrir ofangreindu flokkana í breytu 1.5 verða tilgreindir í innleiðingarskjali sem Hagstofa 
Evrópubandalaganna dreifir. 

1.6. Fjöldi launamanna í starfsstöðinni (valkvætt) 

Þessi breyta táknar heildarfjölda launamanna í viðmiðunarmánuðinum (t.d. hinn 1. eða 31. október) og nær yfir alla 
launamenn, þar á meðal lærlinga, nema á launum og nemendur. 

1.7. Eignatengsl starfsstöðvarinnar við fyrirtækjahóp (valkvætt) 

Þessi breyta er tvíundabreyta (já/nei) og tilgreinir hvort starfsstöð tilheyri fyrirtækjahópi. Afhendingarkóðarnir fyrir 
flokkana tvo eru tilgreindir í innleiðingarskjali frá Hagstofu Evrópubandalaganna. 

Fyrirtækjahópurinn er hagskýrslueining sem er skilgreind í reglugerð (EBE) nr. 696/93. Fyrirtækjahópurinn skal 
metinn á heimsvísu. Í flestum tilvikum heyrir starfsstöðin undir fyrirtæki sem lýtur hvorki yfirráðum innlends né 
erlends hóps. Ef starfsstöðvar heyra undir hóp fyrirtækja er það yfirleitt vel þekkt. Þeir sem veita upplýsingar geta 
haft til leiðbeiningar hvort reikningar fyrirtækisins, sem um ræðir, séu að öllu leyti sameiginlegir reikningum 
fyrirtækjahópsins eða ekki. 

2. Upplýsingar um einstaka eiginleika hvers launamanns í úrtakinu sem varða viðmiðunarmánuðinn 

Launamenn eru allir einstaklingar, óháð þjóðerni eða lengd vinnutíma þeirra í landinu, sem hafa beinan 
ráðningarsamning við fyrirtæki eða starfsstöð (hvort sem samningurinn er formlegur eða óformlegur) og fá 
launagreiðslur, án tillits til þess hvers konar vinna er unnin, fjölda vinnustunda (hvort um er að ræða fullt starf eða 
hlutastarf) og tímabils samningsins (hvort hann er tímabundinn eða ótímabundinn). Launagreiðslur launamanna geta 
verið í formi launa að inniföldum kaupaukum, greiðslum fyrir ákvæðis- og vaktavinnu, aukagreiðslum, þóknunum, 
þjórfé og óreglulegum aukagreiðslum, umboðslaunum og launagreiðslum í fríðu. Launamenn sem taka skal með í 
úrtakinu eru þeir launamenn sem fengu raunverulega greidd laun í viðmiðunarmánuðinum. Launamenn sem ekki 
fengu greidd laun í viðmiðunarmánuðinum skulu ekki teknir með. 

Þessi skilgreining á launamönnum nær yfir verkamenn og annað starfsfólk og stjórnendur í opinbera og 
einkageiranum í atvinnustarfsemi sem flokkuð er í bálka C til K og M til O í Atvinnugreinaflokkun 
Evrópubandalagsins, endursk. 1.1, í fyrirtækjum með minnst 10 starfsmenn (1). 

 
(1) Umfjöllun um bálk L í NACE, endursk. 1.1 er valkvæð. Umfjöllun um launamenn í fyrirtækjum með færri en 10 starfsmenn er einnig 

valkvæð.  
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Á eftirfarandi lista eru skýringardæmi um flokka launamanna sem eru innifaldir: 

— sölufulltrúar, svo fremi að þeir séu á launaskrá og fái annars konar launagreiðslur til viðbótar hvers kyns 
umboðslaunum, 

— starfandi eigendur á launum, 

— lærlingar, 

— nemendur (nemar við skrifstofustörf, hjúkrunarnemar, aðstoðarmenn við rannsóknir eða kennslu, 
læknakandídatar o.s.frv.) sem hafa formlega skuldbindingu um að leggja sitt af mörkum til framleiðsluferils 
einingarinnar gegn þóknun, 

— afleysingamenn eða fólk í tímabundnu starfi (t.d. ritarar) sem er ráðið og á launum hjá vinnumiðlunum til að 
vinna annars staðar, oft tímabundið (1), 

— launþegar í árstíðabundnum störfum og íhlaupastarfsmenn ef þeir eru með formlegan eða óformlegan samning 
við fyrirtækið eða starfsstöðina og fyrirfram ákveðinn vinnutíma, 

— starfsmenn sem launakostnaður varð til fyrir á viðmiðunartímabilinu en voru tímabundið frá vinnu vegna 
veikinda eða meiðsla, orlofs, verkfalls eða verkbanns, námsleyfis, fæðingarorlofs, minnkaðrar atvinnustarfsemi, 
vinnustöðvunar vegna veðurs, vélarbilana, skorts á hráefni, eldsneyti eða orku eða annarrar tímabundinnar 
fjarveru, með eða án leyfis, 

— þeir sem vinna erlendis ef þeir halda áfram að þiggja launagreiðslur frá svareiningunni, 

— starfsmenn með vinnuaðstöðu heima (2), að meðtöldum starfsmönnum með vinnuaðstöðu heima og í fjarvinnu, 
ef til er skýrt samkomulag um að slíkir starfsmenn fái greitt fyrir unnið verk: þ.e. vinnuframlag sem ílag í 
framleiðsluferli. Undanskilja skal eftirfarandi flokka: 

— sölufulltrúar og aðrir aðilar sem eru að öllu leiti launaðir með þóknunum eða umboðslaunum, eru ekki á 
launaskrá, eða eru sjálfstæðir atvinnurekendur, 

— eigendur eða stjórnendur sem eru að öllu leyti launaðir með hlutdeild í hagnaði, 

— starfsmenn í sömu fjölskyldu sem eru ekki launamenn (sbr.. skilgreiningu hér að ofan) fyrirtækisins eða 
starfstöðvarinnar, 

— einyrkjar, 

— ólaunaðir sjálfboðaliðar (þ.e. þeir sem vinna yfirleitt fyrir sjálfseignarstofnanir eins og góðgerðarstofnanir). 

2.1. Kyn 

Afhendingarkóðarnir fyrir flokkana tvo eru tilgreindir í innleiðingarskjali frá Hagstofu Evrópubandalaganna. 

2.2. Aldur 

Aðeins skal færa inn fæðingarárið hér. Aldurinn er síðan reiknaður sem mismunurinn á viðmiðunarári 
könnunarinnar og fæðingarárinu. 

2.3. Starfsgrein í viðmiðunarmánuðinum (ISCO-88 (COM)) 

Kóða skal starfsgreinina í samræmi við alþjóðlegu starfsgreinaflokkunina frá árinu 1988 (ISCO-88 (COM)) með 
minnst tveimur tölustöfum, þremur ef unnt er. Nauðsynlegar upplýsingar til að ákvarða starfsgreinina eru að jafnaði 
starfsheiti launamanns og lýsing á helstu verkum sem falla undir skyldur hans. Nemar eða nemendur, sem fengið 
hafa ráðningarsamning, og lærlingar falla í flokkuninni undir þá starfsgrein sem nám þeirra eða þjálfun tengist. 
Verkstjórar falla í flokkuninni einnig undir þá starfsgrein sem þeir stjórna. Afhendingarkóðarnir fyrir flokkana í 
breytu 2.3 eru tilgreindir í innleiðingarskjali frá Hagstofu Evrópubandalaganna. 

 

 
(1) Til að forðast tvítalningu skulu vinnustundir starfsmanna, sem eru ráðnir af vinnumiðlunum, tilheyra atvinnugrein vinnumiðlunarinnar 

sem ræður þá (atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins (NACE), endursk. 1.1, 74.50) en ekki atvinnugrein fyrirtækisins sem þeir vinna 
hjá í raun. 

(2) Starfsmaður með vinnuaðstöðu heima er starfsmaður sem samþykkir að vinna fyrir tiltekið fyrirtæki eða hjá fyrirtækinu fyrir ákveðnu 
magni vöru eða þjónustu samkvæmt samkomulagi eða samningi við viðkomandi fyrirtæki en hefur vinnustað utan fyrirtækisins (tilvísun í 
evrópska þjóðhags- og svæðisreikningakerfið í Evrópubandalaginu, ESA 95: g-liður 11.13). 
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2.4. Stjórnunar- eða eftirlitsstaða (valkvætt) 

Með þessari tvíundarbreytu (flokkarnir já/nei) er tilgreint hvort launamaður gegni einhvers konar stjórnunar- eða 
eftirlitsstöðu. „Stjórnun“ er ekki samheiti við „eftirlit“ þar eð sumir stjórnendur hafa ekki eftirlit með öðrum 
starfsmönnum. Enn fremur tilheyra launamenn í „eftirlitsstöðu“ ekki eingöngu 1. yfirflokki í ISCO-88 (COM) 
(löggjafi, háttsettir embættismenn og stjórnendur). Margir launamenn sem falla undir flokk 2 (sérfræðingar) og flokk 
3 (tæknimenn og aðstoðarsérfræðingar) kunna að hafa eftirlitsskyldur. Eftirlitsstöður geta raðast í alla flokka í 
ISCO-88 (COM), að meðtöldum verkamönnum. 

Stjórnunarstöður tengjast ákvörðun, framsetningu, framkvæmd, stjórnun eða ráðgjöf um stefnu og starfsemi 
fyrirtækja eða stofnana. Þær fela oft í sér eftirlitsstörf. 

Einstaklingur telst gegna eftirlitsstöðu þegar hann hefur eftirlit með störfum minnst eins einstaklings (að frátöldum 
nemum). Yfirleitt er starfi slíkra einstaklinga lýst með orðunum „verkstjóri“ eða „flokksstjóri“ og þau tengd heiti 
starfsgreinarinnar. 

Afhendingarkóðarnir fyrir flokkana tvo eru tilgreindir í innleiðingarskjali frá Hagstofu Evrópubandalaganna. 

2.5. Hæsta stig menntunar og þjálfunar sem lokið hefur verið á fullnægjandi hátt (ISCED 97) 

Þessi breyta nær yfir stig almennrar menntunar, starfsmenntunar eða háskólamenntunar sem launamaðurinn hefur 
aflað sér samkvæmt alþjóðlegu menntunarflokkuninni frá 1997 (ISCED 97). Orðasambandið „stig menntunar sem 
lokið er“ merkir að viðkomandi fær í hendur skírteini eða vottorð svo fremi slíkt sé gefið út. Ef skírteini eða vottorð 
er ekki gefið út merkir „stig menntunar sem lokið er“ að viðkomandi hafi stundað allt námið. 

Greina skal á milli eftirtalinna ISCED 97-stiga: 

I S C E D 0  o g  1  ( k óð i  0 1 ) :  Leikskólastig og barnaskólastig eða fyrra þrep grunnmenntunar 

Nám á þessu stigi er venjulega samþætt þannig að það veiti börnum trausta grunnmenntun í lestri, skrift og 
stærðfræði ásamt undirstöðuskilningi í öðrum greinum, svo sem sögu, landafræði, náttúrufræði, samfélagsgreinum, 
myndmennt og tónmennt. Þetta stig spannar yfirleitt sex ár í heilsdagsnámi. 

I S C E D  2  ( k óð i  0 2 ) :  Unglingastig eða síðara þrep grunnmenntunar 

 Námið á þessu stigi er venjulega bundnara tilteknum greinum en áður, kennararnir eru jafnan með sérmenntun í 
tiltekinni grein og oft kenna nokkrir kennarar sína sérgrein í hverjum bekk. Á þessu stigi tileinka nemendur sér 
undirstöðufærni til fulls. 

I S C E D  3  o g  4  ( k óð i  0 3 ) :  Framhaldsskólastig og menntun eftir framhaldsskólastig, önnur en menntun á 
háskólastigi 

Nám á framhaldsskólastigi (3. ISCED-stigi) krefst þess að jafnaði að lokið sé níu ára fullu námi frá upphafi 1. stigs 
ISCED eða það felst í samþættingu náms og þjálfunar á starfs- eða tæknisviði. 

Menntun eftir framhaldsskólastig, önnur en menntun á háskólastigi (ISCED 4), nær yfir nám sem í alþjóðlegu tilliti 
er á mörkum framhaldsskólastigs og menntunar eftir framhaldsskólastig þótt í innlendu samhengi megi líta á námið 
sem framhaldsskólamenntun eða framhaldsmenntun að lokinni framhaldsskólamenntun. Þetta nám getur þó ekki, að 
teknu tilliti til efnis þess, talist vera á háskólastigi. Námið er iðulega um margt svipað námi á 3. ISCED-stigi, en því 
er ætlað að auka þekkingu þeirra sem hafa þegar lokið námi á 3. ISCED-stigi. Lýsandi dæmi er nám sem ætlað er að 
undirbúa nemendur, sem hafa lokið námi á 3. ISCED-stigi, fyrir nám á 5. ISCED-stigi, þótt þeir hafi ekki fylgt 
námskrá sem heimilar inngöngu á 5. stig, þ.e. viðbótarnámskeið eða stutt starfsnám. 

 Þetta getur einnig náð til náms sem kemur til viðbótar við framhaldsskólastig. 

I S C E D  5 B  ( k óð i  0 4 ) :  Fyrsta þrep menntunar á háskólastigi (sem leiðir ekki til rannsóknargráðu) 

— Starfsmiðað nám 

Ólíkt 5A er þetta nám hagnýtt/starfsbundið og það er einkum ætlað að gera þátttakendum kleift að tileinka sér 
hagnýta færni og þekkingu sem er nauðsynleg til að gegna stöðu í tilteknu starfi eða innan tiltekinnar greinar eða 
tilteknum flokki greina. 
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I S C E D  5 A  ( k óð i  0 5 ) :  Fyrsta þrep menntunar á háskólastigi (sem leiðir ekki til rannsóknargráðu) 
— Almennt nám 

Á þessu stigi er nám á háskólastigi sem er flóknara en það nám sem er í boði á 3. og 4. ISCED-stigi. Aðgangur að 
þessu námi er yfirleitt því aðeins heimill að námi hafi verið lokið á 3. ISCED-stigi eða svipuð menntun og hæfi hafi 
fengist við nám á 4. ISCED-stigi. Námið veitir ekki aðgang að rannsóknarverkefnum. Samanlagður námstími skal 
hið minnsta vera tvö ár. Nám á stigi 5A er einkum fræðilegt og því er ætlað að veita þá menntun og hæfi sem nægir 
til að veita aðgang að rannsóknartengdu námi og störfum þar sem miklar kröfur eru gerðar um færni. 

I S C E D  6  ( k óð i  0 6 ) :  Annað þrep menntunar á háskólastigi (sem leiðir til rannsóknargráðu) 

Á þessu stigi fer fram nám á háskólastigi sem leiðir til rannsóknargráðu. Námið er af þeim sökum fræðilegt og 
byggist einnig á grunnrannsóknum en ekki eingöngu á námskeiðum. Yfirleitt er gerð krafa um að lögð sé fram 
lokaritgerð eða doktorsritgerð sem er hæf til birtingar, er afrakstur grunnrannsókna og telst vera markvert framlag á 
viðkomandi fræðasviði. 

Afhendingarkóðarnir fyrir ofangreinda flokka í breytu 2.5 eru tilgreindir í innleiðingarskjali frá Hagstofu 
Evrópubandalaganna. 

2.6. Starfsaldur í fyrirtækinu 

Miða skal heildarstarfsaldur í viðmiðunarmánuðinum við fjölda ára (miðað við heilt ár) í starfi. Nota má hvaða 
tímasetningu sem er í viðmiðunarmánuðinum sem viðmiðunardag (t.d. 1. eða 31. október). Heildarstarfsaldur miðast 
við tímann frá því að launamaðurinn réðist til fyrirtækisins, jafnvel þótt það hafi verið í annarri starfsstöð. Hlé frá 
störfum eru ekki dregin frá. Þegar fyrirtæki hafa verið sameinuð eða breytingar hafa orðið á eignarhaldi skal skrá 
starfsaldurinn eins og fyrirtækið reiknar hann. Stærðarflokkar fyrir breytu 2.6 og afhendingarkóðar fyrir flokkana 
eru tilgreindir í innleiðingarskjali frá Hagstofu Evrópubandalaganna. 

2.7. Samningsbundinn vinnutími (fullt starf eða hlutastarf) 

Starfsmenn í fullu starfi eru þeir sem vinna reglulegar vinnustundir samkvæmt kjarasamningi eða venjulegan 
vinnutíma í fyrirtækinu jafnvel þótt samningur þeirra hljóði upp á styttri tíma en eitt ár. Starfsmenn í hlutastarfi eru 
þeir sem vinna skemur en sem nemur venjulegum vinnutíma starfsmanna í fullu starfi. 

Afhendingarkóðarnir fyrir flokkana tvo í breytu 2.7 eru tilgreindir í innleiðingarskjali frá Hagstofu 
Evrópubandalaganna. 

2.7.1. H l u t f a l l  a f  v e n j u l e g u m  v i n n u s t u n d u m  s t a r f s m a n n s  í  f u l l u  s t a r f i  

Hjá starfsmanni í fullu starfi er hlutfallið alltaf 100%. Hjá starfsmönnum í hlutastarfi skulu samningsbundnar 
vinnustundir settar fram sem hundraðshluti af fjölda vinnustunda sem starfsmaður í fullu starfi vinnur vanalega í 
starfsstöðinni (í starfi sem er hliðstætt starfi starfsmanns í hlutastarfi). 

2.8. Tegund ráðningarsamnings 

Veita skal eftirfarandi upplýsingar um tegund ráðningarsamnings: 

— ótímabundinn samningur, 

— skammtíma/tímabundin ráðning (að undanskildum lærlingum, að meðtöldum nemum eða nemendum sem 
þiggja laun), 

— lærlingar. 

Ótímabundinn ráðningarsamningur er samningur milli starfsmanns og vinnuveitanda þar sem ekki er samið fyrir 
fram um lengd samningsins. 

Ráðningarsamningur telst gilda um stundarsakir eða um tiltekinn tíma ef launamaðurinn og vinnuveitandinn koma 
sér saman um að gildistími samningsins skuli ráðast af tilteknum skilyrðum, til dæmis miðast við áætluð lok 
verksins, lok tiltekins viðfangsefnis eða miðast við afturhvarf annars launamanns sem hafði verið leystur af um tíma. 
Nemar og nemendur sem fá greitt fyrir vinnu sína tilheyra þessum flokki. 
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Samningur lærlinga er samningur sem gildir um tiltekinn tíma sem samið er um milli vinnuveitandans og 
lærlingsins. Markmiðið með samningnum er að gera nemanum kleift að öðlast reynslu á tilteknu sviði. 

Afhendingarkóðarnir fyrir flokkana þrjá í breytu 2,8 eru tilgreindir í innleiðingarskjali frá Hagstofu 
Evrópubandalaganna. 

2.9. Ríkisfang (valkvætt) 

Ríkisborgararéttur er skilgreindur sem ríkisfang hvers manns sem hann öðlast við fæðingu eða við veitingu 
þegnréttar hvort sem það gerist í kjölfar umsóknar, með ættleiðingu, hjónabandi eða með öðrum hætti. 

Velja skal eitt af eftirtöldu: 

— íbúi með ríkisborgararétt, 

— íbúi með erlendan ríkisborgararétt, 

— starfsmaður sem ferðast frá öðru landi til og frá vinnu. 

Afhendingarkóðarnir fyrir flokkana þrjá í breytu 2.9 eru tilgreindir í innleiðingarskjali frá Hagstofu 
Evrópubandalaganna. 

3. Upplýsingar um vinnutíma hvers starfsmanns í úrtakinu 

Eftirtaldar breytur sem tengjast tíma eru notaðar til að reikna fjölda greiddra vinnustunda. Greiddar vinnustundir eru 
skilgreindar sem: 

— fjöldi venjulegra dagvinnu- og yfirvinnustunda sem eru greiddar á viðmiðunartímabilinu, 

— fjöldi vinnustunda sem eru greiddar starfsmönnum á lægri taxta jafnvel þótt mismunurinn sé greiddur úr 
almannatryggingasjóði, 

— óunnar vinnustundir á viðmiðunartímanum sem þó er greitt fyrir (árlegt orlof/frí, fjarvistir vegna veikinda, 
opinberir frídagar og aðrar greiddar stundir, þar á meðal frí vegna læknisskoðana, barneigna, brúðkaupa, 
jarðarfara, flutninga o.s.frv.). 

3.1. Fjöldi vikna sem eru að baki vergum árstekjum 

Breyta 3.1 vísar til vinnutíma launamanns sem raunverulega er greitt fyrir á árinu og skal samsvara raunverulegum 
vergum árstekjum (breyta 4.1). Hún er notuð til að hækka raunverulegar vergar árstekjur og árlega kaupauka og 
styrki þegar starfsmaðurinn hefur unnið skemur en í heilt ár, þ.e. innan við 52 vikur. Fara skal með starfsmenn í 
hlutastarfi eins og starfsmenn í fullu starfi óháð fjölda vinnustunda. Ef starfsmaður í hlutastarfi hefur fengið greidd 
laun í heilt ár skal færa inn 52 vikur. Ef starfsmaður í hlutastarfi hefur fengið greidd laun í 6 mánuði skal færa inn 26 
vikur. 

3.2. Fjöldi klukkustunda sem raunverulega er greitt fyrir í viðmiðunarmánuðinum 

Hér er krafist fjölda vinnustunda sem greitt er fyrir í raun í viðmiðunarmánuðinum, ekki fjölda vinnustunda í 
venjulegum vinnumánuði. Klukkustundir sem greitt er fyrir í raun ná yfir allar venjulegar vinnustundir og 
yfirvinnustundir sem unnar eru og vinnuveitandi greiðir fyrir í mánuðinum. Óunnar vinnustundir sem greitt er fyrir 
teljast greiddar stundir (t.d. vegna árlegs orlofs, lögboðinna frídaga, launaðs veikindaleyfis, starfsmenntunar á 
launum, greiðslur í sérstöku leyfi o.s.frv.). 

Breyta 3.2 skal samrýmast vergum tekjum í viðmiðunarmánuðinum (breyta 4.2). Stundir sem vinnuveitandi greiðir 
fyrir á lækkuðum taxta fyrir fjarvistartímabil eru því ekki taldar með. 

Ef ógreiddar fjarvistir hafa áhrif á greiddar vinnustundir launamanns skal leiðrétta þær til að fá greiddar vinnustundir 
í heilum mánuði. Ef vitað er t.d. að launþegi hafi verið í ólaunaðri fjarveru sem nemur 20% af 
viðmiðunarmánuðinum er breyta 3.2 margfölduð með leiðréttingarstuðlinum 1,25. 

3.2.1. F j ö l d i  y f i r v i n n u s t u n d a  s e m  g r e i t t  e r  f y r i r  í  v iðm iðu n a r m á n uð i n u m  

Yfirvinnustundir eru þær stundir sem eru unnar umfram þær sem tíðkast að vinna í venjulegum eða hefðbundnum 
mánuði. Ef fjórar stundir eru t.d. greiddar þannig að venjuleg laun eru margfölduð með stuðlinum 1,5 skal tilgreina 
4, ekki 6. Ekki skal taka með aðrar yfirvinnustundir en þær sem svara til þeirra greiðslna sem tilgreindar eru í lið 
4.2.1. Þar af leiðir að breyta 3.2.1 skal samrýmast yfirvinnutekjum í viðmiðunarmánuðinum (breyta 4.2.1). Leyfi frá 
vinnu, sem kemur í stað ógreiddrar yfirvinnu eða ferðatíma, telst ekki til yfirvinnu.  
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Leiðréttingaraðferðin sem beitt er á breytu 3.2 gefur til kynna að hækkunaraðferðin eigi einnig við um breytu 3.2.1 
sem er þáttur í 3.2. Ef vitað er t.d. að launþegi hafi verið í ólaunaðri fjarveru sem nemur 20% af 
viðmiðunarmánuðinum er breyta 3.2.1 margfölduð með leiðréttingarstuðlinum 1,25. 

3.3. Árlegur fjöldi orlofsdaga 

Hér er átt við heildarfjölda launaðra orlofsdaga á ári, að undanskildum veikindaleyfum og lögboðnum frídögum, í 
dögum. Átt er við heildarfjölda leyfisdaga sem eru greiddir að öllu jöfnu árlega, þ.m.t. þeir dagar sem launamaður 
ávinnur sér vegna aldurs, með sérstökum verkefnum, með starfsaldri o.s.frv. 

Vitað er að mörgum vinnuveitendum reynist ómögulegt að gefa upp þann fjölda frídaga sem launamaður tekur í 
raun yfir árið. Af þeirri ástæðu vísar breyta 3.3 til árlegs orlofsréttar sem er notaður sem nálgun á árlegum fjölda 
frídaga sem teknir eru í raun.  

Eftirfarandi telst ekki til orlofs: 

— veikindaleyfi, 

— námsleyfi, 

— sérstakt leyfi á launum sem veitt er af persónulegum ástæðum, 

— leyfi sem veitt er aukalega samkvæmt samningum um styttan vinnutíma. 

Til samanburðar samsvarar hver orlofsvika fimm dögum. Laugardagar og sunnudagar skulu ekki taldir með. Ef 
starfsmaður í fullu starfi á t.d. að öllu jöfnu rétt á fimm vikna árlegu orlofi samsvarar það 25 dögum. 

Hins vegar jafngildir fimm vikna orlofsréttur starfsmanns í hlutastarfi, sem vinnur 60% af venjulegum vinnutíma 
starfsmanns í fullu starfi (breyta 2.7.1), aðeins 15 „heilum“ orlofsdögum“. 

3.4. Fjöldi annarra greiddra fjarverudaga á ári (valkvætt) 

Þessi breyta er einnig gefin upp í dögum. Hún felur m.a. í sér: 

— heildarfjöldi launaðra veikindaleyfisdaga sem teknir eru í raun á árinu, 

— sérstakt leyfi á launum sem veitt er af persónulegum ástæðum, 

— lögboðnir frídagar. 

Undanskildir eru dagar sem farið er með sem jafngildi daga sem unnir eru í raun, svo sem greiddir leyfisdagar sem 
launamenn nota til starfsmenntunar. 

4. Upplýsingar um tekjur hvers starfsmanns í úrtakinu 

Launamennirnir sem teknir skulu með í öllum eftirtöldum breytum eftir árlegum tekjum, mánaðarlegum tekjum og 
tímakaupi eru þeir starfsmenn sem fengu greidd laun í viðmiðunarmánuðinum. Launamenn sem ekki fengu greidd 
laun í viðmiðunarmánuðinum skulu ekki teknir með. 

Ef ólaunuð fjarvera (vegna veikinda, barneigna eða námsleyfis o.s.frv.) hefur áhrif á vergar tekjur (breyta 4.2) og 
ekki er hægt að leiðrétta þær með viðunandi hætti til að leggja fullnægjandi mat á tekjur launamanns á heilum 
mánuði skal enn fremur undanskilja þann launamann.  

Hækkunarstuðull fyrir starfsmenn (breyta 5.2) skal einskorðast við þá launamenn í úrtakinu sem unnt er að tilgreina 
vel grundvallað mat á vergum mánaðartekjum fyrir. 

4.1. Vergar árstekjur á viðmiðunarárinu 

Vergar árstekjur ná yfir launagreiðslur í reiðufé og í fríðu sem greiddar eru á viðmiðunarárinu fyrir frádrátt skatta og 
framlags sem launamanninum ber að greiða til félagslegra kerfa og vinnuveitandanum ber að halda eftir.  

Meginmunurinn á árstekjum og mánaðartekjum er sá að árstekjur eru ekki aðeins samtala beinna launagreiðslna, 
kaupauka og styrkja sem greidd eru launamanni á hverju launatímabili. Árstekjur eru því vanalega hærri en talan 
sem fæst með því að margfalda „venjuleg mánaðarlaun“ með 12. 
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„Venjuleg mánaðarlaun“ fela í sér þá kaupauka og styrki sem greiddir eru á hverju launatímabili, jafnvel þó að 
upphæðin fyrir þessa „reglulegu“ kaupauka og styrki sé breytileg, en þau fela ekki í sér kaupauka og styrki sem ekki 
eru greiddir á hverju launatímabili. Enn fremur eru greiðslur í fríðu ekki teknar með í mánaðarlegum tekjum. Hins 
vegar ná árstekjur einnig yfir allar „óreglulegar greiðslur“, þ.e. greiðslur sem ekki falla til á hverju launatímabili 
(breyta 4.1.1) og greiðslur í fríðu (breyta 4.1.2). 

Leggja skal fram gögn um breytu 4.1 vegna allra launamanna ef hægt er að gefa upp vergar mánaðartekjur þeirra 
(breyta 4.2), þ.e. ekki skal leggja fram breytu 4.1 fyrir þá launamenn ef ekki er gerlegt að meta vergar mánaðartekjur 
þeirra. Þessir launamenn verða undanskildir úr úrtakinu.  

Það skiptir ekki máli þó að tekjur launamanns nái ekki alltaf yfir heilt ár. Sumir launamenn eru tímabundið 
fjarverandi án launa eða hafa ráðið sig til eða hætt hjá fyrirtækinu á árinu. Krafist er raunverulegra vergra tekna á 
viðmiðunarárinu. Þegar breyta 3.1 (fjöldi vikna sem árstekjur tengjast) er lægri en 52 vikur er breyta 3.1 notuð til að 
hækka breytu 4.1 og efnisþætti hennar. 

4.1.1. Á r l e g i r  k a u p a u k a r  o g  s t y r k i r  s e m  e k k i  e r u  g r e i d d i r  á  h v e r j u  l a u n a t í m a b i l i  

Þessi breyta nær yfir liði sem falla ekki til á hverju launatímabili, svo sem: 

— 13. eða 14. mánuður, 

— orlofslaun, 

— ársfjórðungslegir eða árlegir kaupaukar fyrirtækis, 

— framleiðnikaupaukar sem miðast við fyrirfram sett markmið, viðurkenningar til starfsmanna, ráðningarbónusar, 

— kaupaukar við starfslok eða eftirlaun, 

— afturvirkar launagreiðslur. 

4.1.2. Á r l e g a r  g r e ið s l u r  í  f r íðu  ( v a l k v æ t t )  

Þessi breyta vísar til mats á virði allrar vöru og þjónustu sem fyrirtæki eða starfsstöð lætur starfsmönnum í té á við-
miðunarárinu. Þ.m.t. eru afurðir fyrirtækisins, húsnæði starfsmanna, fyrirtækisbílar, forkaupsréttur hlutabréfa og 
hlutabréfakaup. Ef upplýsingar eru tiltækar um tekjuskatt einstaklinga á launagreiðslur í fríðu er hægt að nota þær 
sem nálgun. Þegar breyta 3.1 er lægri en 52 vikur skal ekki leiðrétta breytu 4.1.2. 

4.2. Vergar tekjur í viðmiðunarmánuðinum 

Þessi breyta nær yfir laun í reiðufé sem greidd eru í viðmiðunarmánuðinum fyrir frádrátt skatta og framlags sem 
launamanninum ber að greiða til félagslegra kerfa og vinnuveitandanum ber að halda eftir. Breyta 4.2 skal 
samrýmast fjölda launaðra vinnustunda í viðmiðunarmánuðinum (breyta 3.2).  

Eftirfarandi liðir falla hér undir: 

— allar greiðslur sem tengjast þessu tímabili (þótt þær séu greiddar utan viðkomandi tímabils), þ.m.t. allar 
yfirvinnugreiðslur, vaktaálag, kaupauki, þóknun o.s.frv., 

— greiðslur fyrir yfirvinnu, aukagreiðslur vegna hópvinnu, næturvinnu, helgarvinnu, þóknanir o.s.frv., 

— kaupaukar og aukagreiðslur sem eru greiddar reglulega á hverju launatímabili, þótt upphæðin sé breytileg milli 
mánaða, 

— greiðslur fyrir fjarvistartímabil og hlé frá störfum sem vinnuveitandi greiðir að fullu, 

— fjölskyldugreiðslur og óreglulegar aukagreiðslur í reiðufé samkvæmt kjarasamningi eða frjálsu samkomulagi, 

— greiðslur í lífeyrissjóði starfsmanna.  

Eftirfarandi er ekki meðtalið: 

— greiðslur sem eru greiddar á þessu tímabili en tengjast öðrum tímabilum, s.s. eftirstöðvar, fyrirframgreiðslur eða 
greiðsla vegna orlofs eða veikinda utan þessa tímabils, 

— kaupaukar og aukagreiðslur sem eru ekki greiddar reglulega á hverju launatímabili, 
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— greiðslur vegna fjarvistartíma sem vinnuveitandinn greiðir eftir lægri taxta, 

— lögboðnar fjölskyldugreiðslur, 

— styrkur vegna fatnaðar eða verkfæra, 

— endurgreiðslur eða greiðslur vegna ferðalaga, dvalarkostnaðar o.s.frv. og einnig vegna kostnaðar sem tengist 
verkefnum sem innt eru af hendi í þágu vinnuveitandans, 

— greiðslur í fríðu. 

Ef ólaunuð fjarvera hefur áhrif á vergar tekjur (vegna veikinda, barneigna eða námsleyfis o.s.frv. eða vegna þess að 
launamaður hefur hafið eða látið af störfum í viðmiðunarmánuðinum) skal leiðrétta tekjurnar með viðunandi hætti til 
að leggja mat á tekjur launamanns á heilum mánuði Þegar ekki er gerlegt að leiðrétta mánaðartekjur launamanns 
þannig að matstalan samsvari tekjum heils mánaðar skal undanskilja launamanninn frá úrtakinu. 

4.2.1. T e k j u r  v e g n a  y f i r v i n n u  

Heildarlaun greidd fyrir yfirvinnu.  

Tilgreina skal heildartímakaupið, ekki aðeins þann hluta þess sem bætist ofan á venjulegt tímakaup. Breyta 4.2.1 
skal samrýmast breytu 3.2.1 (fjölda launaðra yfirvinnustunda í viðmiðunarmánuðinum). 

4.2.2. S é r s t a k a r  g r e ið s l u r  v e g n a  v a k t a v i n n u  

Þessar greiðslur tengjast sérstöku álagi sem er greitt vegna vaktavinnu, sem og nætur- eða helgarvinnu ef slík vinna 
er ekki greidd sem yfirvinna.  

Tilgreina skal álagsþáttinn eða viðbótargreiðsluna, ekki heildargreiðslu fyrir vaktavinnu. 

4.2.3. S k y l d u iðg j ö l d  t i l  f é l a g s l e g r a  k e r f a  o g  s k a t t a r  s e m  v i n n u v e i t a n d i  g r e ið i r  f y r i r  h ö n d  
l a u n a m a n n s i n s  ( v a l k v æ t t )  

Þessi breyta nær yfir heildarframlög vegna skylduiðgjalda til félagslegra kerfa og skatta sem vinnuveitandi greiðir 
fyrir hönd launamannsins til opinberra yfirvalda í viðmiðunarmánuði. Þessara upplýsinga er krafist til fá fram 
hreinar mánaðartekjur hvers launamanns (sjá myndina „Launabreytur“ í lok I. viðauka). 

Ef ólaunuð fjarvera hefur áhrif á mánaðartekjur launamanns skal leiðrétta breytu 4.2.3 (ásamt undirliðum 4.2.3.1 og 
4.2.3.2) til að fá fram áætlaðan frádrátt fyrir heilan mánuð. 

4.2.3.1. L ö g b oð ið  f r a m l a g  t i l  a l m a n n a t r y g g i n g a  ( v a l k v æ t t )  

Hér er átt við lögboðið framlag launamannsins til almannatrygginga sem mælt er fyrir um í lögum eða 
kjarasamningum og vinnuveitandi heldur eftir af launum. 

4.2.3.2. S k a t t a r  ( v a l k v æ t t )  

Hér er átt við alla skatta á tekjur launamannsins sem vinnuveitandi heldur eftir af launum fyrir viðmiðunarmánuðinn 
og vinnuveitandi greiðir skattayfirvöldum. 

4.3. Vergar meðaltekjur á klukkustund í viðmiðunarmánuðinum 

Hér skal gefa upp vergar meðaltekjur á klukkustund sem greiddar eru launamanni í viðmiðunarmánuðinum. Þessi 
tala skal samrýmast vergum meðaltekjum á klukkustund sem fengnar eru með því að deila í vergar tekjur í 
viðmiðunarmánuðinum (breyta 4.2) með fjölda greiddra vinnustunda á sama tímabili (breyta 3.2). 

5. Hækkunarstuðlar 

Gagnasöfnun fyrir launakerfiskönnunina fylgir vanalega tveggja þrepa úrtaksáætlun. Þá er heildarþýði 
starfsstöðvanna fyrst skipt í ósköruð undirþýði (lög) og úrtak tekið úr starfsstöðvum í hverju lagi. Að því loknu er 
úrtak starfsmanna tekið í hverri starfsstöð.  

Hækkunarstuðull 5.1 er nauðsynlegur til að draga ályktanir um þýði allra starfsstöðva í viðkomandi lagi af 
gögnunum sem safnað er í starfsstöðvunum. Á sama hátt er hægt að nota hækkunarstuðul 5.2 til að draga ályktanir 
um þýði allra launamanna í sama lagi af gögnum um launamenn í úrtaki. 
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Ef ákveðið er að afturkalla einstaklingsbundin gögn fyrir einstakt fyrirtæki eða einstakan starfsmann (af hvaða 
ástæðu sem er) eða þau eru ekki tiltæk skal endurreikna hækkunarstuðlana með viðeigandi aðferðum eins og 
kvörðun til að breyta upphafsvægi starfstöðva annars vegar og launamanna hinsvegar. 

5.1. Hækkunarstuðull fyrir starfsstöðina 

Hækkunarstuðull 5.1 fyrir hverja starfsstöð er reiknaður innan hvers úrtakslags. Stuðullinn gefur vísbendingu um 
fjölda starfsstöðva í laginu sem hver starfsstöð í úrtakinu stendur fyrir. Breyta 5.1 er þar af leiðandi (a.m.k. áður en 
vægi starfsstöðva er breytt með einhverjum hætti) stuðullinn sem margfalda þarf fjölda starfsstöðva í þýðinu með til 
að fá matstölur fyrir þýði allra starfsstöðva í viðkomandi lagi.  

Hvenær sem ákveðið er að draga starfsstöð til baka úr úrtakinu (vegna brottfalls, þekjuskekkju, lagskiptingar eftir á 
o.s.frv.) þarf að endurreikna hækkunarstuðul 5.1 til að taka starfsstöðvarnar sem sleppt er með í reikninginn. 

5.2. Hækkunarstuðull fyrir launamenn 

Hækkunarstuðull fyrir launamenn er reiknaður fyrir hverja starfsstöð í úrtakinu. Breyta 5.2 er (a.m.k. áður en 
upphafsvægi launamanna er endurvegið á einhvern hátt) sá stuðull sem nota þarf til að margfalda fjölda launamanna 
í úrtakinu til að fá matstölu fyrir þýðið í viðkomandi lagi. 

Nauðsynlegt er að fjöldi launamanna í úrtakinu sem tekið er úr starfsstöðinni sé sá sami og fjöldi launamanna sem 
hefur þegið laun fyrir heilan mánuð í viðmiðunarmánuðinum. Þegar nauðsynlegt er að undanskilja einhverja 
launamenn í úrtakinu sem eru með ólaunaða fjarveru í viðmiðunarmánuðinum skal endurreikna hækkunarstuðul 5.2 
til að taka undanskildu launamennina með í reikninginn. 
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III. VIÐAUKI 

AFHENDING NIÐURSTAÐNA 

Leggja skal fram gögn sem varða hverja einstaka starfsstöð og hvern launamann sem tvær gerðir einstaklingsbundinna 
gagnaskráa: 

A: skrár fyrir starfsstöðvarnar 

B: skrár fyrir launamennina. 

Skrár launamannanna skulu vera tengdar skrám starfsstöðvarinnar með lykli sem sýnir ekki auðkenni fyrirtækisins. Þetta 
getur verið tilbúin tala eða lykill sem til er fyrir, að því tilskildu að sami lykillinn sé bæði notaður fyrir starfsstöðina og skrár 
launamanna. Einnig skal leggja til lykil fyrir hvern launamann sem ekki er persónugreinanlegur til að auðvelt sé að greina 
einstaka launamenn. 

Breytur 

Færa skal alla liði í skrám A og B að fullu. Það skulu vera færslur fyrir hvern einasta lið, þ.m.t. valkvæðar breytur (sjá hér á 
eftir). Reitir mega ekki vera auðir. 

Tilskildar breytur 

Veita skal fullnægjandi upplýsingar um allar tilskildar breytur í öllum einstaklingsbundnum gagnaskrám. Annars eiga 
hækkunarstuðlarnir, sem lagðir eru til, ekki við um allar breytur. 

Valkvæðar breytur 

Kóða skal þessar breytur nákvæmlega eftir eftirtöldum reglum: 

Þegar upplýsingar um valkvæða breytu eru tiltækar er æskilegt að leggja fram gögn (s.s. fyrir tilskildar breytur) fyrir allar 
einingar eða launamenn sem könnunin tekur til. 

Þegar upplýsingar eru ekki tiltækar um valkvæða breytu skal setja inn „OPT“ fyrir alstafabreytur og „99999999“ fyrir 
talnabreytur (fjöldi „nía“ samsvarar lengd sviðsins). 

Núllgildi 

„0“: notkun þess skal einskorðast við þær breytur þar sem núllgildi getur raunverulega komið upp (t.d. þegar launamaður 
vinnur enga yfirvinnu í viðmiðunarmánuðinum). 

Flokkar fyrir breytur í launakerfiskönnunum 

Breytur launakerfiskönnunarinnar sem tilgreindar eru í I. viðauka eru annaðhvort eigindlegar eða megindlegar. Flestar 
breytur sem tengjast starfsstöðinni og einstaka eiginleika hvers launamanns eru eigindlegar breytur. Þessar breytur í 
launakerfiskönnunni eru tengdar við takmarkaðan fjölda flokka. 

Megindlegar breytur launakerfiskönnunarinnar eru annaðhvort talningarbreytur (fjöldi launamanna, fjöldi tíma, daga eða 
vikna) eða breytur sem tengjast tekjum. 

Hagstofa Evrópubandalaganna setur breytuflokka launakerfiskannana og flokka megindlegra breytna í launakerfiskönnunum 
fram í innleiðingarskjali. 

Efni í A- og B-skrám 

Efni og röð breytnanna í A- og B-skrám og kóðarnir sem á að nota verða tilgreindir í sérstökum skjölum. 

Í skránum skal vera eitt svið fyrir hverja breytu. Talnabreytur skulu settar fram sem raungildi, þ.e. með því að skrifa heilar 
tölur (ekki sem tugabrot eða í tugum, þúsundum, milljónum o.s.frv.). Hins vegar, þar sem þörf er á nákvæmni, skal skrá 
gildin í breytum 4.3, 5.1 og 5.2 með tveim aukastöfum. 

Ein talnabreyta er frábrugðin. Það er breytan „hlutfall af venjulegum vinnustundum starfsmanns í fullu starfi“ (breyta 2.7.1) 
sem skal skráð sem prósentutala og skal hún einnig skráð með tveim aukastöfum, t.d. 43,27. 

Þegar talnabreytur tengjast peningaupphæðum (t.d. tekjum og kaupaukum á klukkustund, mánuði eða ári, sköttum, 
framlögum í félagsleg kerfi, greiðslum í fríðu) skal setja þær fram í einingum innlends gjaldmiðils viðkomandi lands. 
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Afhending 

Aðildarríkin skulu senda Framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna) gögnin og lýsigögnin sem krafist 
er með þessari reglugerð með rafrænu sniði sem samræmist staðli um gagnaskipti sem Hagstofa 
Evrópubandalaganna leggur fram. Hagstofa Evrópubandalaganna mun koma á framfæri ítarlegum gögnum varðandi 
samþykktan staðal/samþykkta staðla og veita leiðbeiningar um hvernig skuli koma þessum staðli/stöðlum í 
framkvæmd í samræmi við kröfur þessarar reglugerðar. 

 
 

 


