20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) nr. 1893/2006

Nr. 46/457

2015/EES/46/23

frá 20. desember 2006
um stofnun atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins (NACE, 2. endursk.) og um breytingu
á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3037/90 sem og tilteknum EB-reglugerðum um sérstök
hagskýrslusvið (*)

EVRÓPUÞINGIÐ
HAFA,

OG

RÁÐ

EVRÓPUSAMBANDSINS

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

Í þessu skyni er mikilvægt að mismunandi flokkar við
flokkun á starfsemi í Bandalaginu séu túlkaðir eins í öllum
aðildarríkjunum.

5)

Áreiðanlegar og samanburðarhæfar hagskýrslur eru nauð
synlegar til að auðvelda fyrirtækjum að meta samkeppnis
hæfi sitt og eru gagnlegar fyrir stofnanir Bandalagsins til
að koma í veg fyrir röskun á samkeppni.

6)

Með upptöku sameiginlegrar atvinnugreinaflokkunar eru
aðildarríkin ekki skuldbundin til þess að safna, gefa út
eða afhenda gögn. Einungis er unnt að veita samþættar
upplýsingar af þeim áreiðanleika, hraða, sveigjanleika
og nákvæmni, sem er nauðsynlegt fyrir stjórn innri
markaðarins, ef aðildarríkin nota atvinnugreinaflokkun
sem er í beinum tengslum við flokkun Bandalagsins.

7)

Setja skal ákvæði svo að aðildarríkin geti samþætt
viðbótarflokka sem byggjast á atvinnugreinaflokkun
Evrópubandalaganna við eigin flokkun og uppfyllt þannig
innlendar kröfur.

8)

Til þess að meta alþjóðlegan sambærileika efnahagslegra
hagskýrslna verða aðildarríkin og stofnanir Bandalagsins
að nota flokkanir á atvinnustarfsemi sem eru í beinum
tengslum við atvinnugreinaflokkun Hagstofu Sameinuðu
þjóðanna (ISIC), 4. endursk., sem var samþykkt af
hagtölunefnd Sameinuðu þjóðanna.

9)

Notkun á atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins
krefst þess að framkvæmdastjórnin njóti aðstoðar hag
skýrsluáætlunarnefndarinnar sem komið var á fót með
ákvörðun ráðsins 89/382/EBE, KBE (4), einkum að því er
varðar: könnun á vanda sem kemur upp við framkvæmd
atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins, 2. endursk.,
er tryggir algerlega samræmdar breytingar frá atvinnu
greinaflokkun Evrópusambandsins, 1. endursk., yfir í
atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.,
og undirbúning fyrirhugaðra breytinga á atvinnugreina
flokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,
með hliðsjón af áliti Seðlabanka Evrópu (1),
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr.
sáttmálans (2),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3037/90 (3) var atvinnu
greinaflokkun Evrópusambandsins komið á fót (hér á
eftir nefnd „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins
(NACE), 1. endurskoðun“ eða „.atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins (NACE), endurskoðun 1.1“).

2)

Til þess að endurspegla tækniþróun og skipulagsbreytingar
í hagkerfinu, skal koma á uppfærðri flokkun sem nefnist
atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endur
skoðun (hér á eftir nefnd „atvinnugreinaflokkun Evrópu
sambandsins, 2. endursk.“).

3)

Uppfærð flokkun, s.s. atvinnugreinaflokkun Evrópusam
bandsins, 2. endursk., er mikilvæg fyrir yfirstandandi
aðgerðir framkvæmdastjórnarinnar við að nútímavæða
hagskýrslugerð Bandalagsins og búist er við að hún efli
stjórnunarhætti í efnahagsmálum, bæði innan Bandalags
ins og hvers aðildarríkis með sambærilegum og viðeig
andi gögnum.

4)

Til þess að innri markaðurinn starfi rétt, krefst hann
hagskýrslustaðla sem gilda um söfnun, afhendingu og
útgáfu innlendra hagskýrslna og hagskýrslna Bandalagsins
þannig að fyrirtæki, fjármálastofnanir og ríkisstjórnir
og allir aðrir aðilar á innri markaðnum hafi aðgang að
áreiðanlegum og samanburðarhæfum hagskýrslugögnum.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 393, 30.12.2006, bls. 1. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 61/2007 frá 8. júní
2007 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn,
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 48, 11.10.2007,
s. 18.
1
( ) Stjtíð. ESB C 79, 1.4.2006, bls. 31.
(2) Álit Evrópuþingsins frá 12. október 2006 (hefur enn ekki verið birt í
Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 19. desember 2006.
(3) Stjtíð. EB L 293, 24.10.1990, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284,
31.10.2003, bls. 1).

(4)

Stjtíð. EB L 181, 28.6.1989, bls. 47.
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10) Með reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2186/93 (5) var settur
sameiginlegur rammi fyrir fyrirtækjaskrár með samræmi
í skilgreiningum, könnunaratriðum, gildissviði og
aðferðum við uppfærslu.
11) Með upptöku, endurskoðaðrar atvinnugreinaflokkunar
er nauðsynlegt að breyta sérstaklega ýmsum tilvísunum
í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 1. endursk.,
ásamt því að breyta fjölda viðkomandi gerninga.
Því er nauðsynlegt að breyta eftirfarandi gerningum:
reglugerð (EBE) nr. 3037/90, reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 3924/91 frá 19. desember 1991 um að hefja könnun
á iðnaðarframleiðslu í Bandalaginu (6), reglugerð
ráðsins (EB, KBE) nr. 58/97 frá 20. desember 1996 um
hagskýrslur um skipulag fyrirtækja (7), reglugerð ráðsins
(EB) nr. 1165/98 frá 19. maí 1998 varðandi hagskýrslur
til skamms tíma (8), reglugerð ráðsins (EB) nr. 1172/98
frá 25. maí 1998 um hagskýrslur um vöruflutninga á
vegum (9), reglugerð ráðsins (EB) nr. 530/1999 frá 9.
mars 1999 varðandi hagskýrslur um uppbyggingu launa
og launakostnaðar (10), reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 2150/2002 frá 25. nóvember 2002 um
hagskýrslur um úrgang (11) , reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 450/2003 frá 27. febrúar 2003 um
vísitölu launakostnaðar (12), reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 48/2004 frá 5. desember 2003 um
árlega hagskýrslugerð Bandalagsins um stáliðnaðinn fyrir
viðmiðunarárin 2003–2009 (13), reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 808/2004 frá 21. apríl 2004 um
hagskýrslur Bandalagsins um upplýsingasamfélagið (14),
og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1552/2005 frá 7. september 2005 um hagskýrslur um
starfsmenntun í fyrirtækjum (15).

12) Breyta þarf nokkrum Bandalagsgerningum í samræmi við
sérstaka málsmeðferð sem á við um þá áður en skipt er yfir
í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.,
nánar tiltekið: reglugerð ráðsins (EB) nr. 2223/96 frá
25. júní 1996 um evrópskt þjóðhags- og svæðisreikninga
kerfi í Bandalaginu (16), reglugerð Evrópuþingsins og
(5)
()
6

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Stjtíð. EB L 196, 5.8.1993, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1882/2003.
Stjtíð. EB L 374, 31.12.1991, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með reglugerð
(EB) nr. 1882/2003.
Stjtíð. EB L 14, 17.1.1997, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1882/2003.
Stjtíð. EB L 162, 5.6.1998, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1503/2006 (Stjtíð. ESB L 281,
12.10.2006, bls. 15).
Stjtíð. EB L 163, 6.6.1998, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1882/2003..
Stjtíð. EB L 63, 12.3.1999, bls. 6. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1882/2003.
Stjtíð. EB L 332, 9.12.2002, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 783/2005 (Stjtíð. ESB L 131,
25.5.2005, bls. 38).
Stjtíð. ESB L 69, 13.3.2003, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 7, 13.1.2004, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 143, 30.4.2004, bls. 49.
Stjtíð. ESB L 255, 30.9.2005, bls. 1.
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).
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ráðsins (EB) nr. 138/2004 frá 5. desember 2003 um hag
reikninga landbúnaðarins í Bandalaginu (17) og reglugerð
Evrópu
þingsins og ráðsins (EB) nr. 184/2005 frá 12.
janúar 2005 um hagskýrslur Bandalagsins að því er
varðar greiðslujöfnuð, þjónustuviðskipti við útlönd og
beina, erlenda fjárfestingu (18).
13) Nauðsynlegar ráðstafanir til framkvæmdar þessari reglu
gerð skulu samþykktar í samræmi við ákvörðun ráðsins
1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um meðferð
framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni er
falið (19).
14) Einkum skal framkvæmdastjórninni veitt vald til að breyta
eða bæta við atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk., til að taka tillit til tækniframfara eða
hagþróunar eða til samræmingar við aðra efnahagslega og
félagslega flokkun. Þar eð þessar ráðstafanir eru almennar
ráðstafanir og miða að því að breyta atriðum sem ekki
teljast grundvallaratriði í þessari reglugerð eða að því
að bæta við þessa reglugerð viðbótaratriðum, sem ekki
teljast grundvallaratriði, skulu þær samþykktar í samræmi
við stjórnsýslumálsmeðferð með athugun sem mælt er
fyrir um í 5. gr. a í ákvörðun 1999/468/EB.
15) Þar eð aðildarríkin geta ekki náð til fulls markmiðum
reglugerðar þessarar, þ.e. að koma á sameiginlegum
hagskýrslustöðlum, sem gera kleift að afla samhæfðra
gagna, hvert í sínu lagi og markmiðin nást þar af leiðandi
betur á vettvangi Bandalagsins, getur Bandalagið sam
þykkt ráðstafanir í samræmi við dreifræðisregluna, sbr.
5. gr. sáttmálans. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins
og hún er sett fram í þeirri grein, ganga ákvæði þessarar
reglugerðar ekki framar en nauðsynlegt er til að þessu
markmiði verði náð.
16) Samráð hefur verið haft við hagskýrsluáætlunarnefndina,
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
I. ÞÁTTUR
ALMENN ÁKVÆÐI
1. gr.
Efni og gildissvið
1. Með reglugerð þessari er komið á fót sameiginlegri
atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, hér á eftir nefnd
„atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.“.
Þessi flokkun tryggir að flokkun Bandalagsins sé í samræmi
(17) Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2004, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 909/2006 (Stjtíð. ESB L 168, 21.6.2006,
bls. 14).
(18) Stjtíð. ESB L 35, 8.2.2005, bls. 23. Reglugerðinni var breytt með reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 602/2006 (Stjtíð. ESB L 106, 19.4.2006,
bls. 10).
(19) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. Ákvörðuninni var breytt með ákvörðun
2006/512/EB (Stjtíð. ESB L 200, 22.7.2006, bls. 11).
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við hagrænan veruleika og auki samanburðarhæfi innlendra
flokkana, flokkana Bandalagsins og alþjóðlegra flokkana
og þar af leiðandi hagskýrslna aðildarríkjanna, hagskýrslna
Bandalagsins og alþjóðlegra hagskýrslna.
2. Reglugerð þessi skal einungis gilda um notkun flokkunar
vegna hagskýrslugerðar.
2. gr.
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4. Þegar ósamræmi er milli tiltekinna liða í atvinnugreina
flokkun Evrópusambandsins, 2. endursk., og skipulags efna
hagslífs aðildarríkis, getur framkvæmdastjórnin veitt því leyfi
til þess að sameina liði atvinnugreinaflokkunar Evrópusam
bandsins, 2. endursk., í sérstökum geira.
Til þess að afla slíks leyfis verður viðkomandi aðildarríki að láta
framkvæmdastjórninni í té allar nauðsynlegar upplýsingar til
að fjalla um beiðnina. Framkvæmdastjórnin skal taka ákvörðun
innan þriggja mánaða.

Atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.
1. Atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.,
skal fela í sér:
a) fyrsta þrep, auðkennt með bókstafskóða (bálkar),
b) annað þrep, auðkennt með tveimur tölustöfum (deildir),
c) þriðja þrep, auðkennt með þremur tölustöfum (flokkar) og
d) fjórða þrep, auðkennt með fjórum tölustöfum (undir
greinar).
2. Atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.,
er sett fram í I. viðauka.
3. gr.
Notkun á atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk.
Framkvæmdastjórninni ber að nota atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk., fyrir allar hagskýrslur sem
flokkaðar eru samkvæmt atvinnustarfsemi.
4. gr.
Innlendar flokkanir á atvinnustarfsemi
1. Hagskýrslur aðildarríkja, sem miðast við atvinnustarfsemi,
skulu unnar á grundvelli atvinnugreinaflokkunar Evrópusam
bandsins, 2. endursk., eða innlendrar flokkunar sem byggist á
henni.
2. Í innlendu flokkuninni er heimilt að bæta við liðum og
þrepum og nota aðra kóða. Hvert þrep, að undanskildu því
hæsta, skal annaðhvort vera sami liður og vera í samsvarandi
þrepi og í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk., eða í liðum sem eru nákvæm sundurliðun þess.
3. Aðildarríkin skulu framsenda drögin með skilgreiningum
eða breytingum á innlendum flokkunum þeirra til fram
kvæmda
stjórnarinnar til samþykkis fyrir birtingu þeirra.
Framkvæmdastjórnin skal kanna samræmi þessara draga við
2. mgr. innan tveggja mánaða. Framkvæmdastjórnin skal senda
samþykkta, innlenda flokkun til aðildarríkjanna til fróðleiks. Í
innlendum flokkunum aðildarríkjanna skal vera samsvörunar
tafla innlendu flokkunarinnar og atvinnugreinaflokkunar
Evrópusambandsins, 2. endursk.

Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. skal slíkt leyfi þó ekki veita viðkomandi
aðildarríki rétt til að skipta sameinuðu liðunum á annan hátt en
gert er í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.
5. Framkvæmdastjórnin skal í samvinnu við hlutaðeigandi
aðildarríki, endurskoða reglulega leyfi sem veitt eru samkvæmt
4. mgr. til að sannreyna hvort þau eru réttmæt.
5. gr.
Starfsemi framkvæmdastjórnarinnar
Framkvæmdastjórnin skal, í samstarfi við aðildarríkin, tryggja
miðlun, viðhald og kynningu á atvinnugreinaflokkun Evrópu
sambandsins, 2. endursk., einkum með því að:
a) móta, uppfæra og birta skýringar fyrir atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk.,
b) semja og birta leiðbeiningar fyrir flokkun hagskýrslueininga
í samræmi við atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk.,
c) birta samanburðartöflur milli atvinnugreinaflokkunar
Evrópu
sambandsins, endursk. 1.1 og 2. endursk., og
atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins, 2. endursk.
og endursk. 1.1, og
d) vinna að því að bæta samræmi við aðra félagslega- og efna
hagslega flokkun.
6. gr.
Framkvæmdarráðstafanir
1. Samþykkja skal eftirfarandi ráðstafanir til framkvæmdar
atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk., í sam
ræmi við stjórnsýslumálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr.
7. gr.:
a) ákvarðanir sem krafist er ef vandi kemur upp við fram
kvæmd atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins,
2. endur
sk., þ.m.t. skipting atvinnustarfsemi í tilteknar
undirgreinar, og
b) tæknilegar ráðstafanir sem tryggja alsamræmd umskipti
frá atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, endursk.
1.1, til atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins,
2. endursk., einkum að því er varðar atriði í tengslum við
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brot í tímaröðum, þ.m.t. tvöfaldar skýrslugjafir og bakspá
um tímaraðir.
2. Þær ráðstafanir er tengjast atvinnugreinaflokkun Evrópu
sambandsins, 2. endursk., sem gerðar eru í því skyni að breyta
þáttum í þessari reglugerð sem ekki eru grundvallaratriði,
þ.m.t. viðbætur við hana, skulu samþykktar í samræmi við
stjórnsýslumeðferð með athugun, sem um getur í 3. mgr. 7. gr.,
í eftirfarandi tilgangi:
a) að taka mið af tækni- og hagþróun eða
b) að samræma hana við aðra efnahagslega-  og félagslega
flokkun.
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4. Ákvæði 2. mgr. gilda ekki um gerð eftirfarandi hag
skýrslna:
a) þjóðhagsreikninga samkvæmt reglugerð (EB) 2223/96,
b) hagreikninga landbúnaðarins samkvæmt reglugerð (EB)
nr. 138/2004 og
c) hagskýrslna um greiðslujöfnuð, þjónustuviðskipti við út
lönd og beina erlenda fjárfestingu samkvæmt reglugerð
(EB) nr. 184/2005.
II. ÞÁTTUR
BREYTINGAR Á TENGDUM GERÐUM
9. gr.

3. Taka skal tilliti til þeirrar meginreglu að ávinningur
af uppfærslu atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins,
2. endursk., vegi þyngra en kostnaðurinn við hana og þeirrar
megin
reglu að viðbótarkostnaður og fyrirhöfn verði áfram
innan hæfilegra marka.

Ákvæði 3., 10. og 12. gr. í reglugerð (EBE) nr. 3037/90 falli
brott.

7. gr.

10. gr.

Nefnd

Breytingar á reglugerð (EBE) nr. 3924/91

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar hagskýrsluáætl
unarnefndar sem komið var á fót með ákvörðun 89/382/EBE,
KBE.
2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gildir málsmeð
ferðin sem mælt er fyrir um í 5. og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/
EB, með hliðsjón af ákvæðum 8. gr. hennar.
Fresturinn, sem um getur í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 1999/468/
EB, skal vera þrír mánuðir.
3. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gildir málsmeð
ferðin sem mælt er fyrir um í 1. til 4. mgr. 5. gr. a og 7. gr.
ákvörðunar 1999/468/EB, með hliðsjón af ákvæðum 8. gr.
hennar.
8. gr.
Framkvæmd atvinnugreinaflokkunar
Evrópusambandsins, 2. endursk.
1. Hagskýrslueiningar, sem um getur í fyrirtækjaskrám,
sem komið var á samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 2186/93, skal
flokka samkvæmt atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk.
2. Aðildarríkin skulu gera hagskýrslur um atvinnustarfsemi
sem á sér stað frá 1. janúar 2008 og áfram með því að nota
atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk., eða
með innlendri flokkun sem byggir á henni skv. 4. gr.
3. Þrátt fyrir 2. mgr. skulu skammtímahagskýrslur, sem
byggjast á reglugerð (EB) nr. 1165/98, og vísitala launakostnaðar,
sem byggist á reglugerð (EB) nr. 450/2003, gerðar með því að
nota atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.,
frá 1. janúar 2009.

Breytingar á reglugerð (EBE) nr. 3037/90

Reglugerð (EBE) nr. 3924/91 er breytt sem hér segir:
1) Í stað „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, endursk.
1“ komi „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk.“ í öllum textanum.
2) Í stað 1. mgr. 2. gr. komi eftirfarandi:
„1. Sviðið, sem könnunin sem um getur í 1. gr. nær
yfir, skal vera svið starfsemi í bálkum B og C í atvinnu
greinaflokkun Evrópusambandsins (NACE, 2. endursk.).“.
11. gr.
Breytingar á reglugerð (EB, KBE) nr. 58/97
Reglugerð (EB, KBE) nr. 58/97 er breytt sem hér segir:
1) Í stað „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
1. endursk.“ komi „atvinnugreinaflokkun Evrópusam
bandsins, 2. endursk.“ í öllum textanum og viðaukum, þó
ekki í 10. þætti I. viðauka, „Skýrslur og forkannanir“, í
5. þætti III. viðauka, „Fyrsta viðmiðunarár“ og í 9. þætti
III. viðauka „Skýrslur og forkannanir“ þar sem tilvísuninni
í „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 1. endursk.“
er haldið.
2) Í stað 1. mgr. 3. gr. komi eftirfarandi:
„1. Þessi reglugerð tekur til allrar markaðsstarfsemi sem
er tilgreind í bálkum B til N og P til S í hinni tölfræðilegu
atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins
(NACE,
2. endursk.).“
3) Breyta skal viðaukunum í samræmi við II. viðauka við
þessa reglugerð.
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12. gr.
Breyting á reglugerð (EB) nr. 1165/98
Reglugerð (EB) nr. 1165/98 er hér með breytt sem hér segir:
1) Í stað 1. mgr. 2. gr. komi eftirfarandi:
„1. Þessi reglugerð gildir um alla markaðsstarfsemi sem
er tilgreind í bálkum B til N og P til S í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins (NACE, 2. endursk.).“.
2) Eftirfarandi liðir bætist við í 17. gr.:
„k) fyrsta grunnárið sem sótt er um að verði í tímaröð í
atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.,
l) fyrir tímaraðir fram til ársins 2009, sem senda á í sam
ræmi við atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk., sundurliðunin, framsetningu, fyrsta við
miðunartímabilið og viðmiðunartímabilið.“.
3) Breyta skal viðaukunum í samræmi við III. viðauka við
þessa reglugerð.
13. gr.
Breyting á reglugerð (EB) nr. 1172/98
Í reglugerð (EB) nr. 1172/98 skal í stað hugtakanna
„atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 1. endursk.“ og
„atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, endursk. 1.1“
koma „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.“
í öllum textanum og viðaukunum.
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sérhæfð þjónusta), P (Fræðslustarfsemi), Q (Heil
brigðis- og félagsþjónusta), R (Menningar-, íþrótta- og
tómstundastarfsemi), og S (Félagasamtök og önnur
þjónustustarfsemi) í hinni tölfræðilegu atvinnugreina
flokkun Evrópusambandsins (NACE, 2. endursk.).“,
b) ákvæði 2. mgr. falli brott.
15. gr.
Breytingar á reglugerð (EB) nr. 2150/2002
Reglugerð (EB) nr. 2150/2002 er breytt sem hér segir:
1) Í stað „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
1. endursk.“ og „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
endursk. 1.1“ komi „atvinnugreinaflokkun Evrópusam
bandsins, 2. endursk.“ í öllum textanum og viðaukum.
2) Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2150/2002 skal
breytt í samræmi við IV. viðauka við þessa reglugerð.
16. gr.
Breytingar á reglugerð (EB) nr. 450/2003
Reglugerð (EB) nr. 450/2003 er breytt sem hér segir:
1) Í stað „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, endursk.
1“ komi „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk.“ í öllum textanum.
2) Í stað 3. gr. komi eftirfarandi:
„3. gr.

14. gr.
Breytingar á reglugerð (EB) nr. 530/1999
Reglugerð (EB) nr. 530/1999 er breytt sem hér segir:
1) Í stað „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, endursk.
1“ komi „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2.
endursk.“ í öllum textanum.
2) Í 3. gr.:
a) í stað 1. mgr. komi eftirfarandi:
„1.
Hagskýrslurnar skulu taka til allrar starfsemi
sem er tilgreind í bálkum B (Námugröftur og
vinnsla hráefna úr jörðu), C (Framleiðsla), D (Raf
magns-, gas- og hitaveitur), E (Vatnsveita, frá
veita,
meðhöndlun úrgangs og afmengun), F (Bygg
ingar
starfsemi og mannvirkjagerð), G (Heild- og smásölu
verslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum og bif
hjólum), H (Flutningar og geymsla), I (Rekstur
gisti
aðstaða og veitingarekstur), J (Upplýsingar og
fjarskipti), K (Fjármála- og vátryggingastarfsemi),
L (Fasteignaviðskipti), M (Sérfræðileg, vísindaleg
og tæknileg starfsemi), N (Leigustarfsemi og ýmis

Gildissvið
1. Þessi reglugerð gildir um alla starfsemi sem
skilgreind er í bálkum B til S í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk.
2. Hvort atvinnustarfsemin, sem skilgreind er í bálkum
O til S í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2.
endursk., falli undir gildissvið þessarar reglugerðar skal
ákvarðað í samræmi við málsmeðferðina sem um getur
í 2. mgr. 12. gr., með tilliti til hagkvæmniathugana sem
skilgreindar eru í 10. gr.“.
3) Í stað 5. gr. komi eftirfarandi:
„5. gr.
Tíðni og gögn fyrir fyrri ár
1.
Fyrst skal taka saman gögn um vísitölu launa
kostnaðar fyrir fyrsta ársfjórðung ársins 2009 og eftir
það fyrir hvern ársfjórðung (sem lýkur 31. mars, 30. júní,
30. september og 31. desember á hverju ári) í samræmi við
atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.
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2.
Aðildarríkin skulu gera aðgengileg gögn fyrir fyrri ár,
sem eru frá tímabilinu frá fyrsta ársfjórðungi 2000 til fjórða
ársfjórðungs 2008. Leggja skal fram gögn fyrir fyrri ár fyrir
alla bálka atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins,
2. endursk., frá bálkum B til N og fyrir þá liði launakostnaðar
sem um getur í 1. mgr. 4. gr.“.
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2) Ákvæði 2. mgr. 2. gr. falli brott.
3) Í stað 4. gr. komi eftirfarandi:

„4. gr.

4) Í stað 3. mgr. 6. gr. komi eftirfarandi:
Gildissvið hagskýrslna

„3. Gögnin fyrir fyrri ár, sem um getur í 5. gr., skulu send
framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna)
á sama tíma og vísitala launakostnaðar fyrir fyrsta
ársfjórðung 2009.“.

Hagskýrslur um starfsmenntun í fyrirtækjum skulu a.m.k.
taka til allrar atvinnustarfsemi sem tilgreind er í bálkum B
til N og R til S í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins
(NACE), 2. endursk.“.

5) Í stað c-liðar 11. gr. komi eftirfarandi:
„c) bálkar O til S (3. gr.) í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk., teljast með,“.

III. ÞÁTTUR

17. gr.

LOKAÁKVÆÐI

Breyting á reglugerð (EB) nr. 48/2004

20. gr.

Í stað fyrstu málsgreinar 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 48/2004
komi eftirfarandi:

Umbreytingarákvæði

„Þessi reglugerð tekur til gagna um stáliðnaðinn, sem
er skilgreindur sem flokkur 24.1 í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins (NACE, 2. endursk.).“
18. gr.
Breyting á reglugerð (EB) nr. 808/2004
Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 808/2004 skal
breytt í samræmi við V. viðauka við þessa reglugerð.

Aðildarríkin skulu senda til framkvæmdastjórnarinnar (Hag
stofu Evrópubandalaganna) hagskýrslur um skipulag fyrirtækja
fyrir almanaksárið 2008 bæði samkvæmt atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins endursk. 1.1 og 2. endursk. er þau fara að
kröfunum í reglugerð (EB, KBE) nr. 58/97.
Ákveða skal skrá yfir könnunaratriði og tilskilda sundurliðun
sem senda á samkvæmt atvinnugreinaflokkun Evrópusam
bandsins, endursk. 1.1, í samræmi við málsmeðferðina sem
um getur í 13. gr. þessarar reglugerðar, fyrir hvern viðauka við
reglugerð (EB, KBE) nr. 58/97.

19. gr.

21. gr.

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 1552/2005

Gildistaka

Reglugerð (EB) nr. 1552/2005 er breytt sem hér segir:
1) Í stað „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, endursk.
1.1“ komi „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk.“ í öllum textanum.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2008.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 20. desember 2006.

Fyrir hönd Evrópuþingsins,

Fyrir hönd ráðsins,

J. BORRELL FONTELLES

J. KORKEAOJA

forseti.

forseti.
_______
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I. VIÐAUKI
Atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.

ót.a.: ótalið annars staðar.
Deild

Flokkur

* hluti af
ISIC
4. endursk.

Grein

BÁLKUR A — LANDBÚNAÐUR, SKÓGRÆKT OG
FISKVEIÐAR
01

Ræktun nytjajurta og búfjárrækt, veiðar og tengd þjónustu
starfsemi
01.1

Ræktun nytjajurta annarra en fjölærra
01.11

Kornrækt (að undanskildum hrísgrjónum), ræktun belgjurta
og olíufræja

0111

01.12

Hrísgrjónarækt

0112

01.13

Ræktun grænmetis og melóna, róta og hnýðis

0113

01.14

Ræktun sykurreyrs

0114

01.15

Tóbaksræktun

0115

01.16

Ræktun trefjajurta

0116

01.19

Önnur ræktun nytjajurta sem ekki eru fjölærar

0119

01.2

Ræktun fjölærra nytjajurta
01.21

Ræktun á þrúgum

0121

01.22

Ræktun hitabeltisávaxta og ávaxta frá heittempraða beltinu

0122

01.23

Ræktun sítrusávaxta

0123

01.24

Ræktun kjarnávaxta og steinaldina

0124

01.25

Ræktun annarra ávaxta og hneta af trjám og runnum

0125

01.26

Ræktun olíuríkra ávaxta

0126

01.27

Ræktun jurta til drykkjargerðar

0127

01.28

Ræktun krydd-, ilm- og lyfjajurta

0128

01.29

Ræktun annarra fjölærra nytjajurta

0129

01.3

Plöntufjölgun
01.30

01.4

Plöntufjölgun

0130

Búfjárrækt
01.41

Ræktun mjólkurkúa

0141*

01.42

Önnur nautgriparækt

0141*

01.43

Hrossarækt og ræktun annarra dýra af hrossaætt

0142

01.44

Úlfaldarækt og ræktun dýra af úlfaldaætt

0143

01.45

Sauðfjár- og geitarækt

0144

01.46

Svínarækt

0145

01.47

Alifuglarækt og eggjaframleiðsla

0146

01.49

Ræktun annarra dýra

0149

01.5

Blandaður búskapur
01.50

01.6

Blandaður búskapur

0150

Þjónustustarfsemi við landbúnað og starfsemi eftir uppskeru
nytjajurta
01.61

Þjónustustarfsemi við ræktun nytjajurta

0161

01.62

Þjónustustarfsemi við búfjárrækt

0162

01.63

Starfsemi að lokinni uppskeru

0163

01.64

Vinnsla fræja fyrir sáningu

0164

01.7

Veiðar og tengd þjónustustarfsemi
01.70

02

Veiðar og tengd þjónustustarfsemi

0170

Skógrækt og skógarhögg
02.1

Skógrækt og önnur starfsemi tengd skógrækt
02.10

02.2

Skógrækt og önnur starfsemi tengd skógrækt

0210

Skógarhögg
02.20

02.3

Skógarhögg

0220

Söfnun afurða sem vaxa villtar en eru ekki tré
02.30

Söfnun afurða sem vaxa villtar en eru ekki tré

0230
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ót.a.: ótalið annars staðar.
Deild

Flokkur

* hluti af
ISIC
4. endursk.

Grein

02.4
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Þjónustustarfsemi við skógrækt
02.40

03

Þjónustustarfsemi við skógrækt

0240

Fiskveiðar og fiskeldi
03.1

Fiskveiðar
03.11

Fiskveiðar í sjó

0311

03.12

Ferskvatnsveiði

0312

03.2

Eldi og ræktun í sjó og vatni
03.21

Eldi og ræktun í sjó

0321

03.22

Eldi og ræktun í ferskvatni

0322

BÁLKUR B — NÁMUGRÖFTUR OG VINNSLA
HRÁEFNA ÚR JÖRÐU
05

Kolanám
05.1

Steinkolanám
05.10

05.2

Steinkolanám

0510

Brúnkolanám
05.20

06

Brúnkolanám

0520

Vinnsla á hráolíu og jarðgasi
06.1

Vinnsla á hráolíu
06.10

06.2

Vinnsla á hráolíu

0610

Vinnsla á jarðgasi
06.20

07

Vinnsla á jarðgasi

0620

Málmnám og málmvinnsla
07.1

Járnnám
07.10

07.2

Járnnám

0710

Nám annarra málma en járns
07.21

Nám á úran- og þórínmálmgrýti

0721

07.29

Nám annarra málma en járns

0729

08

Nám og vinnsla annarra hráefna úr jörðu
08.1

Grjót-, sand- og leirnám
08.11

Grjótnám til skrautsteinagerðar og til bygginga, kalksteins-,
gifs-, krítar- og flögubergsnám

0810*

08.12

Malar-, sand- og leirnám

0810*

08.9

Nám og vinnsla annarra ótalinna hráefna úr jörðu
08.91

Nám og vinnsla á steinefnum til efnaiðnaðar og
áburðagerðar

0891

08.92

Mótekja

0892

08.93

Saltnám

0893

08.99

Nám og vinnsla annarra ótalinna hráefna úr jörðu

0899

09

Þjónustustarfsemi við námuvinnslu
09.1

Þjónustustarfsemi við námuvinnslu á jarðolíu og jarðgasi
09.10

09.9

Þjónustustarfsemi við námuvinnslu á jarðolíu og jarðgasi

0910

Þjónustustarfsemi fyrir vinnslu annarra hráefna úr jörðu
09.90

Þjónustustarfsemi fyrir vinnslu annarra hráefna úr jörðu

0990

BÁLKUR C — FRAMLEIÐSLA
10

Matvælaframleiðsla
10.1

Kjötiðnaður
10.11

Slátrun og vinnsla á kjöti, þó ekki alifuglakjöti

1010*

10.12

Slátrun og vinnsla á alifuglakjöti

1010*

10.13

Framleiðsla á kjötafurðum

1010*

10.2

Fiskvinnsla; vinnsla krabbadýra og lindýra
10.20

10.3

Fiskvinnsla; vinnsla krabbadýra og lindýra

1020

Vinnsla ávaxta og grænmetis
10.31

Vinnsla á kartöflum

1030*

10.32

Framleiðsla á ávaxta- og grænmetissafa

1030*
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ót.a.: ótalið annars staðar.
Deild

Flokkur

10.39

* hluti af
ISIC
4. endursk.

Grein

10.4
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Önnur ótalin vinnsla ávaxta og grænmetis

1030*

Framleiðsla á jurta- og dýraolíu og feiti
10.41

Framleiðsla á olíu og feiti

1040*

10.42

Framleiðsla á smjörlíki og svipaðri feiti til manneldis

1040*

10.5

Framleiðsla á mjólkurafurðum
10.51

Mjólkurbú og ostagerð

1050*

10.52

Ísgerð

1050*

10.6

Framleiðsla á kornvöru, mjölva og mjölvavöru
10.61

Framleiðsla á kornvöru

1061

10.62

Framleiðsla á mjölva og mjölvavöru

1062

10.7

Framleiðsla á bakarís- og mjölkenndum vörum
10.71

Framleiðsla á brauði, nýju sætabrauði og kökum

1071*

10.72

Framleiðsla á tvíbökum og kexi, framleiðsla á geymsluþolnu
sætabrauði og kökum

1071*

10.73

Framleiðsla á pastavörum og svipuðum vörum

1074

10.8

Framleiðsla á öðrum matvælum
10.81

Sykurframleiðsla

1072

10.82

Framleiðsla á súkkulaði og sælgæti; kakói

1073

10.83

Te- og kaffivinnsla

1079*

10.84

Framleiðsla á bragðefnum og kryddi

1079*

10.85

Framleiðsla á tilbúnum máltíðum og réttum

1075

10.86

Framleiðsla á jafnblönduðum matvælum og sérfæði

1079*

10.89

Önnur ótalin framleiðsla á matvælum

1079*

10.9

Fóðurframleiðsla
10.91

Framleiðsla húsdýrafóðurs

1080*

10.92

Framleiðsla gæludýrafóðurs

1080*

11

Framleiðsla á drykkjarvörum
11.0

Framleiðsla á drykkjarvörum
11.01

Eiming, hreinsun og blöndun áfengra drykkja

1101

11.02

Framleiðsla á víni úr þrúgum

1102*

11.03

Framleiðsla annarra ávaxtavína

1102*

11.04

Framleiðsla á öðrum óeimuðum, gerjuðum drykkjarvörum

1102*

11.05

Bjórgerð

1103*

11.06

Maltgerð

1103*

11.07

Framleiðsla á gosdrykkjum, ölkelduvatni og öðru átöppuðu
vatni

1104

12

Framleiðsla á tóbaksvörum
12.0

Framleiðsla á tóbaksvörum
12.00

13

Framleiðsla á tóbaksvörum

1200

Framleiðsla á textílvörum
13.1

Forvinnsla og spuni á textíltrefjum
13.10

13.2

Forvinnsla og spuni á textíltrefjum

1311

Textílvefnaður
13.20

13.3

Textílvefnaður

1312

Frágangur á textílum
13.30

13.9

Frágangur á textílum

1313

Framleiðsla á annarri textílvöru
13.91

Framleiðsla á hekluðum og prjónuðum dúk

1391

13.92

Framleiðsla á tilbúinni spunavöru annarri en fatnaði

1392

13.93

Framleiðsla á gólfteppum og mottum

1393

13.94

Framleiðsla á köðlum, seglgarni og netum

1394
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13.95

Framleiðsla á trefjadúk og vörum úr þeim, þó ekki fatnaði

1399*

13.96

Framleiðsla annarra tækni- og iðnaðartextíla

1399*

13.99

Framleiðsla á annarri ótalinni textílvöru

1399*

14

Fatagerð
14.1

Framleiðsla á fatnaði, þó ekki úr loðskinni
14.11

Framleiðsla á leðurfatnaði

1410*

14.12

Vinnufatagerð

1410*

14.13

Framleiðsla á öðrum yfirfatnaði

1410*

14.14

Framleiðsla á nærfatnaði

1410*

14.19

Framleiðsla á öðrum fatnaði og fylgihlutum

1410*

14.2

Framleiðsla á vörum úr loðskinnum
14.20

14.3

Framleiðsla á vörum úr loðskinnum

1420

Framleiðsla á prjónuðum og hekluðum fatnaði
14.31

Framleiðsla á sokkum og sokkavörum

1430*

14.39

Framleiðsla á öðrum prjónuðum og hekluðum fatnaði

1430*

15

Framleiðsla á leðri og leðurvörum
15.1

Sútun á leðri; framleiðsla á ferðatöskum, handtöskum,
reiðtygjum og skyldum vörum, sútun og litun loðskinna
15.11

Sútun leðurs; sútun og litun á loðskinni

1511

15.12

Framleiðsla á ferðatöskum, handtöskum og áþekkum vörum;
reiðtygjum og skyldum vörum

1512

15.2

Framleiðsla á skófatnaði
15.20

16

Framleiðsla á skófatnaði

1520

Framleiðsla á viði, viðarvörum og korki, önnur en
húsgagnagerð; framleiðsla á vörum úr hálmi og fléttuefnum
16.1

Sögun, heflun og fúavörn á viði
16.10

16.2

Sögun, heflun og fúavörn á viði

1610

Framleiðsla á vörum úr viði, korki, hálmi og fléttiefnum
16.21

Framleiðsla á viðarspæni og plötum að grunni til úr viði

1621

16.22

Framleiðsla á samsettum parketgólfum

1622*

16.23

Framleiðsla á öðrum trésmíðavörum til bygginga

1622*

16.24

Framleiðsla á umbúðum úr viði

1623

16.29

Framleiðsla á annarri viðarvöru; framleiðsla á vörum úr
korki, hálmi og fléttiefnum

1629

17

Framleiðsla á pappír og pappírsvöru
17.1

Framleiðsla á pappírskvoðu, pappír og pappa
17.11

Framleiðsla á pappírskvoðu

1701*

17.12

Framleiðsla á pappír og pappa

1701*

17.2

Framleiðsla á vörum úr pappír og pappa
17.21

Framleiðsla á bylgjupappír og -pappa og umbúðum úr
pappír og pappa

1702

17.22

Framleiðsla á heimilis- og hreinlætisvörum úr pappír og
pappa

1709*

17.23

Framleiðsla á skrifpappír og skrifstofuvörum úr pappír og
pappa

1709*

17.24

Framleiðsla á veggfóðri

1709*

17.29

Framleiðsla á annarri pappírs- og pappavöru

1709*

18

Prentun og fjölföldun upptekins efnis
18.1

Prentun og tengd þjónustustarfsemi
18.11

Prentun dagblaða

1811*

18.12

Önnur prentun

1811*

18.13

Undirbúningur fyrir prentun

1812*

18.14

Bókband og tengd þjónusta

1812*

18.2

Fjölföldun upptekins efnis
18.20

Fjölföldun upptekins efnis

1820
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19.10
19.2
19.20
20
20.1

20.11
20.12
20.13
20.14
20.15
20.16
20.17
20.2
20.20
20.3
20.30
20.4
20.41
20.42
20.5
20.51
20.52
20.53
20.59
20.6
20.60
21
21.1
21.10
21.2
21.20
22
22.1
22.11
22.19
22.2
22.21
22.22
22.23
22.29
23
23.1
23.11
23.12
23.13
23.14
23.19

* hluti af
ISIC
4. endursk.

Grein

19
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Framleiðsla á koksi og hreinsuðum olíuvörum
Koksframleiðsla
Koksframleiðsla
Framleiðsla á hreinsuðum olíuvörum
Framleiðsla á hreinsuðum olíuvörum
Framleiðsla á efnum og efnavörum
Framleiðsla á grunnefnum til efnaiðnaðar, áburði og
köfnunarefnissamböndum, plastefnum og syntetísku gúmmíi
í óunnu formi
Framleiðsla á iðnaðargasi
Framleiðsla á lit og litarefnum
Framleiðsla á öðrum ólífrænum grunnefnum til efnaiðnaðar
Framleiðsla á öðrum lífrænum grunnefnum til efnaiðnaðar
Framleiðsla á tilbúnum áburði og köfnunarefnissamböndum
Framleiðsla á plasthráefnum
Framleiðsla á syntetísku gúmmíi til úrvinnslu
Framleiðsla á skordýra- og illgresiseyði og öðrum efnum til
nota í landbúnaði
Framleiðsla á skordýra- og illgresiseyði og öðrum efnum til
nota í landbúnaði
Framleiðsla á málningu, lökkum og svipuðum þekjuefnum,
prentbleki og fylli- og þéttiefnum
Framleiðsla á málningu, lökkum og svipuðum þekjuefnum,
prentbleki og fylli- og þéttiefnum
Framleiðsla á sápu, hreinsi- og þvottaefnum, hreingerningarog fægiefnum, ilmvatni og snyrtivörum
Framleiðsla á sápu, hreinsi- og þvottaefnum, hreingerningarog fægiefnum
Framleiðsla á ilmvatni og snyrtivörum
Framleiðsla á öðrum efnavörum
Framleiðsla á sprengiefnum
Framleiðsla á lími
Framleiðsla á ilmolíum
Framleiðsla á annarri ótalinni efnavöru
Framleiðsla gerviþráðar
Framleiðsla gerviþráðar
Framleiðsla á lyfjum og efnum til lyfjagerðar
Framleiðsla á efnum til lyfjagerðar
Framleiðsla á efnum til lyfjagerðar
Lyfjaframleiðsla
Lyfjaframleiðsla
Framleiðsla á gúmmí- og plastvörum
Framleiðsla á gúmmívörum
Framleiðsla á gúmmíhjólbörðum og hjólbarðaslöngum,
sólun notaðra gúmmíhjólbarða
Framleiðsla á öðrum gúmmívörum
Framleiðsla á plastvörum
Framleiðsla á plötum, þynnum, slöngum og prófílum úr
plasti
Framleiðsla á umbúðaplasti
Framleiðsla á byggingarvörum úr plasti
Framleiðsla á öðrum plastvörum
Framleiðsla á vörum úr málmlausum steinefnum
Framleiðsla á gleri og vörum úr gleri
Framleiðsla á flotgleri
Skurður og vinnsla á flotgleri
Framleiðsla á glerílátum
Framleiðsla á glertrefjum
Framleiðsla og vinnsla á öðru gleri, þ.m.t. glervara til
tæknilegra nota

1910
1920

2011*
2011*
2011*
2011*
2012
2013*
2013*

2021

2022

2023*
2023*
2029*
2029*
2029*
2029*
2030

2100*
2100*

2211
2219
2220*
2220*
2220*
2220*

2310*
2310*
2310*
2310*
2310*
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Framleiðsla á eldföstum vörum
23.20

23.3

Framleiðsla á eldföstum vörum

2391

Framleiðsla á byggingarefnum úr leir
23.31

Framleiðsla á flísum og hellum úr leir

2392*

23.32

Framleiðsla á byggingarvörum úr brenndum leir

2392*

23.4

Framleiðsla á annarri postulíns- og leirvöru
23.41

Framleiðsla á heimilisvörum og skrautmunum úr leir og
postulíni

2393*

23.42

Framleiðsla á hreinlætistækjum úr leir og postulíni

2393*

23.43

Framleiðsla á einangrurum og tengjum úr leir

2393*

23.44

Framleiðsla á annarri leirvöru til tæknilegra nota

2393*

23.49

Framleiðsla á öðrum leirvörum

2393*

23.5

Framleiðsla á sementi, kalki og gifsi
23.51

Sementsframleiðsla

2394*

23.52

Kalk- og gifsframleiðsla

2394*

23.6

Framleiðsla á vörum úr steinsteypu, sementi og gifsi
23.61

Framleiðsla á byggingarefni úr steinsteypu

2395*

23.62

Framleiðsla á byggingarefni úr gifsi

2395*

23.63

Framleiðsla á tilbúinni steinsteypu

2395*

23.64

Framleiðsla á steinlími

2395*

23.65

Framleiðsla á vörum úr trefjasementi

2395*

23.69

Framleiðsla á öðrum vörum úr steinsteypu, sementi og gifsi

2395*

23.7

Steinsmíði
23.70

23.9

Steinsmíði

2396

Framleiðsla á öðrum vörum úr málmlausum steinefnum
23.91

Framleiðsla á vörum til slípunar

2399*

23.99

Framleiðsla á öðrum ótöldum vörum úr málmlausum
steinefnum

2399*

24

Framleiðsla málma
24.1

Framleiðsla á járni, stáli og járnblendi
24.10

24.2

Framleiðsla á járni, stáli og járnblendi

2410*

Framleiðsla á rörum, pípum, holum prófílum og tengihlutum
úr stáli
24.20

24.3

Framleiðsla á rörum, pípum, holum prófílum og tengihlutum
úr stáli

2410*

Framleiðsla á öðrum vörum úr frumunnu stáli
24.31

Kalddráttur stanga

2410*

24.32

Kaldvölsun flatstáls

2410*

24.33

Kaldmótun

2410*

24.34

Kalddráttur víra

2410*

24.4

Framleiðsla góðmálma og málma sem ekki innihalda járn
24.41

Framleiðsla góðmálma

2420*

24.42

Álframleiðsla

2420*

24.43

Blý-, sink- og tinframleiðsla

2420*

24.44

Koparframleiðsla

2420*

24.45

Framleiðsla annarra málma sem ekki innihalda járn

2420*

24.46

Vinnsla á kjarnorkueldsneyti

2420*

24.5

Málmsteypa
24.51

Járnsteypa

2431*

24.52

Stálsteypa

2431*

24.53

Steypa léttmálma

2432*

24.54

Steypa annarra málma sem ekki innihalda járn

2432*
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Framleiðsla á málmvörum, að undanskildum vélum og
búnaði
25.1

Framleiðsla á byggingarefni úr málmi
25.11

Framleiðsla á burðarvirkjum og byggingareiningum úr
málmi

2511*

25.12

Framleiðsla á hurðum og gluggum úr málmi

2511*

25.2

Framleiðsla á geymum, kerum og ílátum úr málmi
25.21

Framleiðsla á miðstöðvarofnum og -kötlum

2512*

25.29

Framleiðsla á öðrum geymum, kerum og ílátum úr málmi

2512*

25.3

Framleiðsla á gufukötlum, þó ekki miðstöðvarkötlum
25.30

25.4

Framleiðsla á gufukötlum, þó ekki miðstöðvarkötlum

2513

Vopna- og skotfæraframleiðsla
25.40

25.5

Vopna- og skotfæraframleiðsla

2520

Eldsmíði og önnur málmsmíði; sindurmótun
25.50

25.6

Eldsmíði og önnur málmsmíði; sindurmótun

2591

Meðhöndlun og húðun málma, vélvinnsla
25.61

Meðhöndlun og húðun málma

2592*

25.62

Vélvinnsla málma

2592*

25.7

Framleiðsla á eggjárni, verkfærum og ýmiss konar járnvöru
25.71

Framleiðsla á hnífapörum, hnífum, skærum, o.þ.h.

2593*

25.72

Framleiðsla á lásum og lömum

2593*

25.73

Framleiðsla á verkfærum, þó ekki vélknúnum

2593*

25.9

Framleiðsla annarra málmvara
25.91

Framleiðsla á stáltunnum og svipuðum ílátum

2599*

25.92

Framleiðsla á umbúðum úr léttmálmi

2599*

25.93

Framleiðsla á keðjum, fjöðrum og vörum úr vír

2599*

25.94

Framleiðsla á boltum og skrúfum

2599*

25.99

Framleiðsla á öðrum ótöldum málmvörum

2599*

26

Framleiðsla á tölvu-, rafeinda- og optískum vörum
26.1

Framleiðsla á rafeindaíhlutum og spjöldum
26.11

Framleiðsla á rafeindaíhlutum

2610*

26.12

Framleiðsla á fullbúnum rafeindaspjöldum

2610*

26.2

Framleiðsla á tölvum og jaðarbúnaði
26.20

26.3

Framleiðsla á tölvum og jaðarbúnaði

2620

Framleiðsla fjarskiptabúnaðar
26.30

26.4

Framleiðsla fjarskiptabúnaðar

2630

Framleiðsla á sjónvarps-, útvarps- og hljómtækjum og
skyldum búnaði
26.40

26.5

Framleiðsla á sjónvarps-, útvarps- og hljómtækjum og
skyldum búnaði

2640

Framleiðsla á tækjum og búnaði til mælinga, prófana og
leiðsögu, úrum og klukkum
26.51

Framleiðsla á tækjum og búnaði til mælinga, prófana og
leiðsögu

2651

26.52

Framleiðsla á úrum og klukkum

2652

26.6

Framleiðsla á búnaði til geislunar, raftækjabúnaði til
lækninga og meðferðar
26.60

26.7

Framleiðsla á búnaði til geislunar, raftækjabúnaði til
lækninga og meðferðar

2660

Framleiðsla á optískum tækjum og ljósmyndabúnaði
26.70

Framleiðsla á optískum tækjum og ljósmyndabúnaði

2670
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Framleiðsla á segul- og optískum miðlum
26.80

27

Framleiðsla á segul- og optískum miðlum

2680

Framleiðsla á rafbúnaði og heimilistækjum
27.1

Framleiðsla á rafhreyflum, rafölum, spennubreytum og
dreifi- og stjórnbúnaði fyrir rafmagn
27.11

Framleiðsla á rafhreyflum, rafölum og spennubreytum

2710*

27.12

Framleiðsla á dreifi- og stjórnbúnaði fyrir raforku

2710*

27.2

Framleiðsla rafhlaðna og rafgeyma
27.20

27.3

Framleiðsla rafhlaðna og rafgeyma

2720

Framleiðsla á leiðslum, köplum og leiðslubúnaði
27.31

Framleiðsla á ljósleiðaraköplum

2731

27.32

Framleiðsla á öðrum rafeinda- og rafmagnsvírum og köplum

2732

27.33

Framleiðsla á leiðslubúnaði

2733

27.4

Framleiðsla á rafljósabúnaði
27.40

27.5

Framleiðsla á rafljósabúnaði

2740

Framleiðsla á heimilistækjum
27.51

Framleiðsla rafknúinna heimilistækja

2750*

27.52

Framleiðsla heimilistækja, annarra en rafknúinna

2750*

27.9

Framleiðsla á öðrum rafbúnaði
27.90

28

Framleiðsla á öðrum rafbúnaði

2790

Framleiðsla á öðrum ótöldum vélum og tækjum
28.1

Framleiðsla á vélum til almennra nota
28.11

Framleiðsla hreyfla og hverfla, þó ekki í loftför, ökutæki eða
vélhjól

2811

28.12

Framleiðsla á vökvaaflsbúnaði

2812

28.13

Framleiðsla á öðrum dælum og þjöppum

2813*

28.14

Framleiðsla á krönum og lokum

2813*

28.15

Framleiðsla á legum, tannhjólum, drifum og drifbúnaði

2814

28.2

Framleiðsla á öðrum vélum til almennra nota
28.21

Framleiðsla á ofnum, bræðsluofnum og brennurum

2815

28.22

Framleiðsla á lyftitækjum og færslubúnaði

2816

28.23

Framleiðsla á skrifstofuvélum og -búnaði, þó ekki tölvum og
jaðarbúnaði

2817

28.24

Framleiðsla á aflknúnum handverkfærum

2818

28.25

Framleiðsla á kæli- og loftræstibúnaði, þó ekki til
heimilisnota

2819*

28.29

Framleiðsla á öðrum ótöldum vélum til almennra nota

2819*

28.3

Framleiðsla á vélum til nota í landbúnaði og skógrækt
28.30

28.4

Framleiðsla á vélum til nota í landbúnaði og skógrækt

2821

Framleiðsla á vélum til mótunar á málmi og smíðavélum
28.41

Framleiðsla á vélum til mótunar á málmi

2822*

28.49

Framleiðsla á öðrum ótöldum smíðavélum

2822*

28.9

Framleiðsla á öðrum sérhæfðum vélum
28.91

Framleiðsla á vélum til málmvinnslu

2823

28.92

Framleiðsla á vélum til mannvirkjagerðar, námugraftrar og
vinnslu hráefna úr jörðu

2824

28.93

Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og
tóbaksvinnslu

2825

28.94

Framleiðsla á vélum fyrir textíl-, fata- og leðurframleiðslu

2826

28.95

Framleiðsla á vélum til pappírs- og pappaframleiðslu

2829*
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28.96

Framleiðsla á vélum til plast- og gúmmívinnslu

2829*

28.99

Framleiðsla á öðrum ótöldum sérhæfðum vélum

2829*

29

Framleiðsla á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum
29.1

Framleiðsla vélknúinna ökutækja
29.10

29.2

Framleiðsla vélknúinna ökutækja

2910

Smíði yfirbygginga fyrir vélknúin ökutæki og framleiðsla
tengivagna
29.20

29.3

Smíði yfirbygginga fyrir vélknúin ökutæki og framleiðsla
tengivagna

2920

Framleiðsla á íhlutum og aukabúnaði í vélknúin ökutæki og
hreyfla þeirra
29.31

Framleiðsla á raf- og rafeindabúnaði í vélknúin ökutæki og
hreyfla þeirra

2930*

29.32

Framleiðsla á öðrum íhlutum og aukabúnaði í vélknúin
ökutæki og hreyfla þeirra

2930*

30

Framleiðsla annarra farartækja
30.1

Skipa- og bátasmíði
30.11

Smíði skipa og annarra fljótandi mannvirkja

3011

30.12

Smíði skemmti- og sportbáta

3012

30.2

Framleiðsla eimreiða og járnbrautarvagna
30.20

30.3

Framleiðsla eimreiða og járnbrautarvagna

3020

Framleiðsla á loft- og geimförum og tengdum vélbúnaði
30.30

30.4

Framleiðsla á loft- og geimförum og tengdum vélbúnaði

3030

Framleiðsla á hernaðarökutækjum
30.40

30.9

Framleiðsla á hernaðarökutækjum

3040

Framleiðsla ótalinna farartækja
30.91

Framleiðsla vélhjóla

3091

30.92

Framleiðsla á reiðhjólum, barnavögnum og farartækjum
fyrir hreyfihamlaða

3092

30.99

Framleiðsla annarra ótaldra farartækja

3099

31

Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum
31.0

Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum
31.01

Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum fyrir
atvinnuhúsnæði

3100*

31.02

Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum í eldhús

3100*

31.03

Framleiðsla á dýnum

3100*

31.09

Framleiðsla á öðrum húsgögnum og innréttingum

3100*

32

Framleiðsla, ót.a.s.
32.1

Smíði skartgripa, skrautmuna og skyldra vara
32.11

Myntslátta

3211*

32.12

Skartgripasmíði og skyld framleiðsla

3211*

32.13

Framleiðsla á gerviskartgripum og skyldum vörum

3212

32.2

Hljóðfærasmíði
32.20

32.3

Hljóðfærasmíði

3220

Framleiðsla á íþróttavörum
32.30

32.4

Framleiðsla á íþróttavörum

3230

Framleiðsla á spilum og leikföngum
32.40

32.5

Framleiðsla á spilum og leikföngum

3240

Framleiðsla á tækjum og vörum til lækninga og
tannlækninga
32.50

32.9

Framleiðsla á tækjum og vörum til lækninga og
tannlækninga

3250

Önnur framleiðsla
32.91

Framleiðsla á sópum og burstum

3290*

32.99

Önnur ótalin framleiðsla

3290*
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33

20.8.2015

Viðgerðir og uppsetning vélbúnaðar og tækja
33.1

Viðgerðir á málmvörum, vélum og búnaði
33.11

Viðgerðir á málmvörum

3311

33.12

Viðgerðir á vélbúnaði

3312

33.13

Viðgerðir á rafeindabúnaði og optískum tækjum

3313

33.14

Viðgerðir á rafbúnaði

3314

33.15

Viðgerðir og viðhald á skipum og bátum

3315*

33.16

Viðgerðir og viðhald á loftförum og geimförum

3315*

33.17

Viðgerðir og viðhald á öðrum ótöldum flutningatækjum

3315*

33.19

Viðgerðir á öðrum búnaði

3319

33.2

Uppsetning á vélum og búnaði til nota í atvinnuskyni
33.20

Uppsetning á vélum og búnaði til nota í atvinnuskyni

3320

BÁLKUR D — RAFMAGNS-, GAS-, OG GUFUVEITUR,
LOFTRÆSTIKERFI
35

Rafmagns-, gas-, og hitaveitur
35.1

Raforkuframleiðsla, flutningur og dreifing
35.11

Framleiðsla rafmagns

3510*

35.12

Flutningur rafmagns

3510*

35.13

Dreifing rafmagns

3510*

35.14

Viðskipti með rafmagn

3510*

35.2

Gasframleiðsla; dreifing á loftkenndu eldsneyti um leiðslur
35.21

Gasframleiðsla

3520*

35.22

Dreifing á loftkenndu eldsneyti um leiðslur

3520*

35.23

Viðskipti með gas um leiðslur

3520*

35.3

Hitaveita; kæli- og loftræstiveita
35.30

Hitaveita; kæli- og loftræstiveita

3530

BÁLKUR E — VATNSVEITA, FRÁVEITA,
MEÐHÖNDLUN ÚRGANGS OG AFMENGUN
36

Vatnsveita, öflun og meðferð vatns
36.0

Vatnsveita, öflun og meðferð vatns
36.00

37

Vatnsveita, öflun og meðferð vatns

3600

Fráveita
37.0

Fráveita
37.00

38

Fráveita

3700

Sorphirða, meðhöndlun og förgun sorps; endurnýting efnis
38.1

Sorphirða
38.11

Söfnun hættulítils sorps

3811

38.12

Söfnun hættulegs úrgangs

3812

38.2

Meðhöndlun og förgun úrgangs
38.21

Meðhöndlun og förgun hættulítils sorps

3821

38.22

Meðhöndlun og förgun hættulegs úrgangs

3822

38.3

Endurnýting efnis
38.31

Niðurrif á ónýtum hlutum

3830*

38.32

Endurnýting flokkaðra efna

3830*

39

Afmengun og önnur þjónusta við meðhöndlun úrgangs
39.0

Afmengun og önnur þjónusta við meðhöndlun úrgangs
39.00

Afmengun og önnur þjónusta við meðhöndlun úrgangs

3900

BÁLKUR F — BYGGINGARSTARFSEMI OG
MANNVIRKJAGERÐ
41

Bygging húsnæðis; þróun byggingarverkefna
41.1

Þróun byggingarverkefna
41.10

41.2

Þróun byggingarverkefna

4100*

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis
41.20

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

4100*
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42
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Mannvirkjagerð
42.1

Vegagerð og lagning járnbrauta
42.11

Vegagerð

4210*

42.12

Lagning járnbrauta og neðanjarðarjárnbrauta

4210*

42.13

Brúarsmíði og jarðgangagerð

4210*

42.2

Gerð þjónustumannvirkja
42.21

Gerð þjónustumannvirkja fyrir vatn

4220*

42.22

Bygging þjónustumannvirkja fyrir rafmagn og fjarskipti

4220*

42.9

Bygging annarra mannvirkja
42.91

Gerð vatnsmannvirkja

4290*

42.99

Bygging annarra ótalinna mannvirkja

4290*

43

Sérhæfð byggingarstarfsemi
43.1

Niðurrif og undirbúningur byggingarsvæðis
43.11

Niðurrif

4311

43.12

Undirbúningsvinna á byggingarsvæði

4312*

43.13

Tilraunaboranir og borvinna

4312*

43.2

Raflagnir, pípulagnir og önnur starfsemi við uppsetningu í
byggingariðnaði
43.21

Raflagnir

4321

43.22

Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa

4322

43.29

Önnur uppsetning í mannvirki

4329

43.3

Frágangur bygginga
43.31

Múrhúðun

4330*

43.32

Uppsetning innréttinga

4330*

43.33

Lagning gólfefna og veggefna

4330*

43.34

Málningarvinna og glerjun

4330*

43.39

Annar frágangur bygginga

4330*

43.9

Önnur sérhæfð byggingarstarfsemi
43.91

Vinna við þök

4390*

43.99

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

4390*

BÁLKUR G — HEILD- OG SMÁSÖLUVERSLUN,
VIÐGERÐIR Á VÉLKNÚNUM ÖKUTÆKJUM
45

Sala, viðgerðir og viðhald á vélknúnum ökutækjum og
tengivögnum
45.1

Sala vélknúinna ökutækja, þó ekki vélhjóla
45.11

Bílasala

4510*

45.19

Sala á öðrum vélknúnum ökutækjum og tengivögnum, þó
ekki vélhjólum

4510*

45.2

Bílaviðgerðir og viðhald
45.20

45.3

Bílaviðgerðir og viðhald

4520

Sala varahluta og aukabúnaðar í bíla
45.31

Heildverslun með varahluti og aukabúnað í bíla

4530*

45.32

Smásala á varahlutum og aukabúnaði í bíla

4530*

45.4

Sala, viðhald og viðgerðir vélhjóla og hluta og aukabúnaðar
til þeirra
45.40

46

Sala, viðhald og viðgerðir vélhjóla og hluta og aukabúnaðar
til þeirra

4540

Heildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum
46.1

Umboðsverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi
46.11

Umboðsverslun með hráefni úr landbúnaði, lifandi dýr,
textílhráefni og hálfunna vöru

4610*

46.12

Umboðsverslun með eldsneyti, málmgrýti, málma og íðefni
til iðnaðarnota

4610*

46.13

Umboðsverslun með timbur og byggingarefni

4610*

46.14

Umboðsverslun með vélar, iðnaðarvélar, skip og loftför

4610*

46.15

Umboðsverslun með húsgögn, heimilisbúnað og járnvörur

4610*
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46.16

Umboðsverslun með textílefni, fatnað, loðfelda, skófatnað
og leðurvörur

4610*

46.17

Umboðsverslun með matvöru, drykkjarvöru og tóbak

4610*

46.18

Umboðsverslun sem sérhæfir sig í sölu á öðrum tilteknum
vörum eða vöruflokkum

4610*

46.19

Blönduð umboðsverslun

4610*

46.2

Heildverslun með hráefni úr landbúnaði og lifandi dýr
46.21

Heildverslun með korn, óunnið tóbak, fræ og dýrafóður

4620*

46.22

Heildverslun með blóm og plöntur

4620*

46.23

Heildverslun með lifandi dýr

4620*

46.24

Heildverslun með húðir, skinn og leður

4620*

46.3

Heildverslun með matvæli, drykkjarvöru og tóbak
46.31

Heildverslun með ávexti og grænmeti

4630*

46.32

Heildverslun með kjöt og kjötvöru

4630*

46.33

Heildverslun með mjólkurafurðir, egg, matarolíu og -feiti

4630*

46.34

Heildverslun með drykkjarvörur

4630*

46.35

Heildverslun með tóbaksvöru

4630*

46.36

Heildverslun með sykur, súkkulaði og sælgæti

4630*

46.37

Heildverslun með kaffi, te, kakó og krydd

4630*

46.38

Heildverslun með fisk og önnur matvæli

4630*

46.39

Blönduð heildverslun með matvæli, drykkjarvöru og tóbak

4630*

46.4

Heildverslun með heimilisbúnað
46.41

Heildverslun með textílvöru

4641*

46.42

Heildverslun með fatnað og skófatnað

4641*

46.43

Heildverslun með heimilistæki, útvörp, sjónvörp og tengdar
vörur

4649*

46.44

Heildverslun með postulín, glervöru og hreingerningarefni

4649*

46.45

Heildverslun með ilmvötn og snyrtivörur

4649*

46.46

Heildverslun með lyf og lækningavörur

4649*

46.47

Heildverslun með húsgögn, teppi og ljósabúnað

4649*

46.48

Heildverslun með úr og skartgripi

4649*

46.49

Heildverslun með aðrar vörur til heimilisnota

4649*

46.5

Heildverslun með upplýsinga- og fjarskiptatæki
46.51

Heildverslun með tölvur, jaðartæki fyrir tölvur og hugbúnað

4651

46.52

Heildverslun með rafeinda- og fjarskiptabúnað og tengda
hluti

4652

46.6

Heildverslun með aðrar vélar, tæki og hluti til þeirra
46.61

Heildverslun með landbúnaðarvélar, -tæki og hluti til þeirra

4653

46.62

Heildverslun með smíðavélar

4659*

46.63

Heildverslun með vélbúnað til námavinnslu,
byggingarstarfsemi og mannvirkjagerðar

4659*

46.64

Heildverslun með vélar til textíliðnaðar, sauma- og
prjónavélar

4659*

46.65

Heildverslun með skrifstofuhúsgögn

4659*

46.66

Heildverslun með aðrar skrifstofuvélar og tæki

4659*

46.69

Heildverslun með aðrar vélar og tæki

4659*

46.7

Önnur sérhæfð heildverslun
46.71

Heildverslun með fast, fljótandi og loftkennt eldsneyti og
skyldar vörur

4661

46.72

Heildverslun með málma og málmgrýti

4662

46.73

Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki

4663*

46.74

Heildverslun með járnvöru, búnað til pípu- og hitalagna og
hluti til þeirra

4663*

46.75

Heildverslun með efnavörur

4669*

46.76

Heildverslun með aðrar hálfunnar vörur

4669*

46.77

Heildverslun með úrgangsefni og brotajárn

4669*
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Blönduð heildverslun
46.90

47

Blönduð heildverslun

4690

Smásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum
47.1

Blönduð smásala
47.11

Blönduð smásala með matvöru, tóbak eða drykkjarvörur
sem aðalvörur

4711

47.19

Önnur blönduð smásala

4719

47.2

Smásala á matvöru, drykkjarvöru og tóbaki í sérverslunum
47.21

Smásala á ávöxtum og grænmeti í sérverslunum

4721*

47.22

Smásala á kjöti og kjötvöru í sérverslunum

4721*

47.23

Fiskbúðir

4721*

47.24

Smásala á brauði, kökum, sætabrauði og sælgæti í
sérverslunum

4721*

47.25

Smásala á drykkjarvöru í sérverslunum

4722

47.26

Smásala á tóbaksvörum í sérverslunum

4723

47.29

Önnur smásala á matvælum í sérverslunum

4721*

47.3

Bensínstöðvar
47.30

47.4

Bensínstöðvar

4730

Smásala á upplýsinga- og fjarskiptabúnaði í sérverslunum
47.41

Smásala á tölvum, jaðarbúnaði og hugbúnaði í sérverslunum

4741*

47.42

Smásala á fjarskiptabúnaði í sérverslunum

4741*

47.43

Smásala á hljóð- og myndbandsbúnaði í sérverslunum

4742

47.5

Smásala á öðrum heimilisbúnaði í sérverslunum
47.51

Smásala á textílvörum í sérverslunum

4751

47.52

Smásala á járn- og byggingarvöru, málningu og gleri í
sérverslunum

4752

47.53

Smásala á teppum, mottum, gluggatjöldum, vegg- og
gólfefnum í sérverslunum

4753

47.54

Smásala á heimilistækjum í sérverslunum

4759*

47.59

Smásala á húsgögnum, ljósabúnaði og öðrum ótöldum
heimilisbúnaði í sérverslunum

4759*

47.6

Smásala á vörum sem tengjast menningu og afþreyingu í
sérverslunum
47.61

Smásala á bókum í sérverslunum

4761*

47.62

Smásala á dagblöðum og ritföngum í sérverslunum

4761*

47.63

Smásala á tónlistar- og myndupptökum í sérverslunum

4762

47.64

Smásala á íþrótta- og tómstundabúnaði í sérverslunum

4763

47.65

Smásala á spilum og leikföngum í sérverslunum

4764

47.7

Smásala á öðrum vörum í sérverslunum
47.71

Smásala á fatnaði í sérverslunum

4771*

47.72

Smásala á skófatnaði og leðurvörum í sérverslunum

4771*

47.73

Lyfjaverslanir

4772*

47.74

Smásala á lækninga- og hjúkrunarvörum í sérverslunum

4772*

47.75

Smásala á snyrtivörum og sápum í sérverslunum

4772*

47.76

Smásala á blómum, plöntum, fræjum, áburði, gæludýrum og
gæludýrafóðri í sérverslunum

4773*

47.77

Smásala á úrum og skartgripum í sérverslunum

4773*

47.78

Önnur smásala á nýjum vörum í sérverslunum

4773*

47.79

Smásala á notuðum vörum í verslunum

4774

47.8

Smásala úr söluvögnum og á mörkuðum
47.81

Smásala á mat-, drykkjar- og tóbaksvörum úr söluvögnum
og á mörkuðum

4781
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47.82

Smásala á textílvörum, fatnaði og skófatnaði úr söluvögnum
og á mörkuðum

4782

47.89

Smásala á öðrum vörum úr söluvögnum og á mörkuðum

4789

47.9

Smásala, ekki í verslunum, úr söluvögnum eða á mörkuðum
47.91

Smásala póstverslana eða um Netið

4791

47.99

Önnur smásala, ekki í verslunum, úr söluvögnum eða á
mörkuðum

4799

BÁLKUR H — FLUTNINGUR OG GEYMSLA
49

Flutningur á landi og eftir leiðslum
49.1

Farþegaflutningur með járnbrautarlestum milli borga
49.10

49.2

Farþegaflutningur með járnbrautarlestum milli borga

4911

Vöruflutningur með járnbrautarlestum
49.20

49.3

Vöruflutningur með járnbrautarlestum

4912

Annar farþegaflutningur á landi
49.31

Farþegaflutningur á landi, innanbæjar og í úthverfum

4921

49.32

Rekstur leigubifreiða

4922*

49.39

Annar farþegaflutningur á landi

4922*

49.4

Vöruflutningur á vegum og flutningsþjónusta
49.41

Vöruflutningur á vegum

4923*

49.42

Flutningsþjónusta

4923*

49.5

Flutningur um leiðslur
49.50

50

Flutningur um leiðslur

4930

Flutningur á sjó og vatnaleiðum
50.1

Millilanda- og strandsiglingar með farþega
50.10

50.2

Millilanda- og strandsiglingar með farþega

5011

Millilanda- og strandsiglingar með vörur
50.20

50.3

Millilanda- og strandsiglingar með vörur

5012

Farþegaflutningur á skipgengum vatnaleiðum
50.30

50.4

Farþegaflutningur á skipgengum vatnaleiðum

5021

Vöruflutningur á skipgengum vatnaleiðum
50.40

51

Vöruflutningur á skipgengum vatnaleiðum

5022

Flutningur með flugi
51.1

Farþegaflutningur með flugi
51.10

51.2

Farþegaflutningur með flugi

5110

Vöruflutningur með flugi og geimferðir
51.21

Vöruflutningur með flugi

5120*

51.22

Geimferðir

5120*

52

Vörugeymsla og stoðstarfsemi fyrir flutninga
52.1

Vörugeymsla
52.10

52.2

Vörugeymsla

5210

Stoðstarfsemi fyrir flutninga
52.21

Þjónustustarfsemi tengd flutningum á landi

5221

52.22

Þjónustustarfsemi tengd flutningi á sjó og vatni

5222

52.23

Þjónustustarfsemi tengd flutningi með flugi

5223

52.24

Vöruafgreiðsla

5224

52.29

Önnur þjónusta tengd flutningum

5229

53

Póst- og boðberaþjónusta
53.1

Almenn póstþjónusta
53.10

53.2

Almenn póstþjónusta

5310

Önnur póst- og boðberaþjónusta
53.20

Önnur póst- og boðberaþjónusta

5320

BÁLKUR I — REKSTUR GISTISTAÐA OG
VEITINGAREKSTUR
55

Rekstur gististaða
55.1

Hótel og gistiheimili
55.10

Hótel og gistiheimili

5510*
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Orlofsdvalarstaðir og annars konar gistiaðstaða
55.20

55.3

Orlofsdvalarstaðir og annars konar gistiaðstaða

5510*

Tjaldsvæði, svæði fyrir húsbíla og hjólhýsi
55.30

55.9

Tjaldsvæði, svæði fyrir húsbíla og hjólhýsi

5520

Önnur gistiaðstaða
55.90

56

Önnur gistiaðstaða

5590

Veitingasala og -þjónusta
56.1

Veitingastaðir
56.10

56.2

Veitingastaðir

5610

Veisluþjónusta og önnur veitingaþjónusta
56.21

Veisluþjónusta

5621

56.29

Önnur ótalin veitingaþjónusta

5629

56.3

Krár, kaffihús og dansstaðir o.þ.h.
56.30

Krár, kaffihús og dansstaðir o.þ.h.

5630

BÁLKUR J — UPPLÝSINGAR OG FJARSKIPTI
58

Útgáfustarfsemi
58.1

Bókaútgáfa, tímaritaútgáfa og önnur útgáfustarfsemi
58.11

Bókaútgáfa

5811

58.12

Útgáfa skráa og póstlista

5812

58.13

Dagblaðaútgáfa

5813*

58.14

Tímaritaútgáfa

5813*

58.19

Önnur útgáfustarfsemi

5819

58.2

Hugbúnaðarútgáfa
58.21

Útgáfa tölvuleikja

5820*

58.29

Önnur hugbúnaðarútgáfa

5820*

59

Framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni;
hljóðupptaka og tónlistarútgáfa
59.1

Starfsemi á sviði kvikmynda, myndbanda og sjónvarpsefnis
59.11

Framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

5911

59.12

Eftirvinnsla kvikmynda, myndbanda og sjónvarpsefnis

5912

59.13

Dreifing á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

5913

59.14

Kvikmyndasýningar

5914

59.2

Hljóðupptaka og tónlistarútgáfa
59.20

60

Hljóðupptaka og tónlistarútgáfa

5920

Útvarps- og sjónvarpsútsending; dagskrárgerð
60.1

Útvarpsútsendingar
60.10

60.2

Útvarpsútsending og dagskrárgerð

6010

Sjónvarpsútsending og dagskrárgerð
60.20

61

Sjónvarpsútsendingar og dagskrárgerð

6020

Fjarskipti
61.1

Fjarskipti um streng
61.10

61.2

Fjarskipti um streng

6110

Þráðlaus fjarskipti
61.20

61.3

Þráðlaus fjarskipti

6120

Gervihnattafjarskipti
61.30

61.9

Gervihnattafjarskipti

6130

Önnur fjarskiptastarfsemi
61.90

62

Önnur fjarskiptastarfsemi

6190

Þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni
62.0

Þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni
62.01

Hugbúnaðargerð

6201

62.02

Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni

6202*

62.03

Rekstur tölvukerfa

6202*

62.09

Önnur þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni

6209
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Starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu
63.1

Gagnavinnsla, hýsing og tengd starfsemi, vefgáttir
63.11

Gagnavinnsla, hýsing og tengd starfsemi

6311

63.12

Vefgáttir

6312

63.9

Önnur starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu
63.91

Starfsemi fréttastofa

6391

63.99

Önnur ótalin starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu

6399

BÁLKUR K — FJÁRMÁLA- OG
VÁTRYGGINGASTARFSEMI
64

Fjármálaþjónusta, þó ekki starfsemi vátryggingafélaga og
lífeyrissjóða
64.1

Fjármálafyrirtæki
64.11

Starfsemi seðlabanka

6411

64.19

Önnur fjármálafyrirtæki

6419

64.2

Starfsemi eignarhaldsfélaga
64.20

64.3

Starfsemi eignarhaldsfélaga

6420

Fjárvörslusjóðir, sjóðir og önnur sérhæfð fjársýslufélög
64.30

64.9

Fjárvörslusjóðir, sjóðir og önnur sérhæfð fjársýslufélög

6430

Önnur fjármálaþjónusta, þó ekki vátryggingafélög og
lífeyrissjóðir
64.91

Fjármögnunarleiga

6491

64.92

Önnur lánaþjónusta

6492

64.99

Önnur ótalin fjármálaþjónusta, þó ekki vátryggingafélög og
lífeyrissjóðir

6499

65

Vátryggingafélög, endurtryggingafélög og lífeyrissjóðir, þó
ekki lögboðnar almannatryggingar
65.1

Vátryggingar
65.11

Líftryggingar

6511

65.12

Skaðatryggingar

6512

65.2

Endurtryggingar
65.20

65.3

Endurtryggingar

6520

Lífeyrissjóðir
65.30

66

Lífeyrissjóðir

6530

Starfsemi tengd fjármálaþjónustu og vátryggingum
66.1

Starfsemi tengd fjármálaþjónustu, þó ekki þjónusta
vátryggingafélaga og lífeyrissjóða
66.11

Stjórnun fjármálamarkaða

6611

66.12

Starfsemi við miðlun verðbréfa og hrávörusamninga

6612

66.19

Önnur ótalin starfsemi tengd fjármálaþjónustu, þó ekki
vátryggingafélögum og lífeyrissjóðum

6619

66.2

Starfsemi tengd vátryggingum og lífeyrissjóðum
66.21

Áhættu- og tjónamat

6621

66.22

Starfsemi umboðsmanna og miðlara í vátryggingum

6622

66.29

Önnur starfsemi tengd vátryggingum og lífeyrissjóðum

6629

66.3

Stýring verðbréfasjóða
66.30

Stýring verðbréfasjóða

6630

BÁLKUR L — FASTEIGNAVIÐSKIPTI
68

Fasteignaviðskipti
68.1

Kaup og sala á eigin fasteignum
68.10

68.2

Kaup og sala á eigin fasteignum

6810*

Fasteignaleiga
68.20

68.3

Fasteignaleiga

6810*

Fasteignaviðskipti gegn þóknun eða samkvæmt samningi
68.31

Fasteignamiðlun

6820*
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Fasteignarekstur gegn þóknun eða samkvæmt samningi

6820*

BÁLKUR M — SÉRFRÆÐILEG, VÍSINDALEG OG
TÆKNILEG STARFSEMI
69

Lögfræðiþjónusta og reikningshald
69.1

Lögfræðiþjónusta
69.10

69.2

Lögfræðiþjónusta

6910

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf
69.20

70

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

6920

Starfsemi höfuðstöðva, starfsemi við rekstrarráðgjöf
70.1

Starfsemi höfuðstöðva
70.10

70.2

Starfsemi höfuðstöðva

7010

Rekstrarráðgjöf
70.21

Almannatengsl

7020*

70.22

Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf

7020*

71

Starfsemi arkitekta og verkfræðinga; tæknilegar prófanir og
greining
71.1

Starfsemi arkitekta og verkfræðinga og skyld tæknileg
ráðgjöf
71.11

Starfsemi arkitekta og skyld tæknileg ráðgjöf

7110*

71.12

Verkfræðistarfsemi og skyld tæknileg ráðgjöf

7110*

71.2

Tæknilegar prófanir og greining
71.20

72

Tæknilegar prófanir og greining

7120

Vísindarannsóknir og þróunarstarf
72.1

Rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði
72.11

Rannsóknir og þróunarstarf í líftækni

7210*

72.19

Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og
verkfræði

7210*

72.2

Rannsóknir og þróunarstarf í félags- og hugvísindum
72.20

73

Rannsóknir og þróunarstarf í félags- og hugvísindum

7220

Auglýsingastarfsemi og markaðsrannsóknir
73.1

Auglýsingastarfsemi
73.11

Auglýsingastofur

7310*

73.12

Auglýsingamiðlun

7310*

73.2

Markaðsrannsóknir og skoðanakannanir
73.20

74

Markaðsrannsóknir og skoðanakannanir

7320

Önnur sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi
74.1

Sérhæfð hönnun
74.10

74.2

Sérhæfð hönnun

7410

Ljósmyndaþjónusta
74.20

74.3

Ljósmyndaþjónusta

7420

Þýðingar- og túlkunarþjónusta
74.30

74.9

Þýðingar- og túlkunarþjónusta

7490*

Önnur ótalin sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi
74.90

75

Önnur ótalin sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi

7490*

Dýralækningar
75.0

Dýralækningar
75.00

Dýralækningar

7500

BÁLKUR N — LEIGUSTARFSEMI OG ÝMIS SÉRHÆFÐ
ÞJÓNUSTA
77

Leigustarfsemi, þó ekki fasteignaleiga
77.1

Leiga á vélknúnum ökutækjum
77.11

Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum

7710*

77.12

Leiga á vörubifreiðum

7710*
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Leiga á munum til einka- og heimilisnota
77.21

Leiga á tómstunda- og íþróttavörum

7721

77.22

Leiga á myndböndum og -diskum

7722

77.29

Leiga á öðrum ótöldum munum til einka- og heimilisnota

7729

77.3

Leiga á öðrum vélum og búnaði
77.31

Leiga á landbúnaðarvélum og -tækjum

7730*

77.32

Leiga á vinnuvélum og tækjum til byggingaframkvæmda og
mannvirkjagerðar

7730*

77.33

Leiga á tölvum, skrifstofuvélum og -búnaði

7730*

77.34

Leiga á búnaði til flutninga á sjó- og vatnaleiðum

7730*

77.35

Leiga á loftförum

7730*

77.39

Leiga á öðrum ótöldum vélum og búnaði

7730*

77.4

Leiga á hugverkum og skyldum eignum sem ekki njóta
höfundarréttar
77.40

78

Leiga á hugverkum og skyldum eignum sem ekki njóta
höfundarréttar

7740

Atvinnumiðlun
78.1

Ráðningarstofur
78.10

78.2

Ráðningarstofur

7810

Starfsmannaleigur
78.20

78.3

Starfsmannaleigur

7820

Önnur þjónusta tengd starfsmannahaldi
78.30

79

Önnur þjónusta tengd starfsmannahaldi

7830

Ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur og önnur
bókunarþjónusta
79.1

Starfsemi ferðaskrifstofa og ferðaskipuleggjenda
79.11

Ferðaskrifstofur

7911

79.12

Ferðaskipuleggjendur

7912

79.9

Önnur bókunarþjónusta og tengd starfsemi
79.90

80

Önnur bókunarþjónusta og önnur starfsemi tengd
ferðaþjónustu

7990

Öryggis- og rannsóknarstarfsemi
80.1

Einkarekin öryggisþjónusta
80.10

80.2

Einkarekin öryggisþjónusta

8010

Starfsemi við öryggiskerfaþjónustu
80.20

80.3

Starfsemi við öryggiskerfaþjónustu

8020

Rannsóknarstarfsemi
80.30

81

Rannsóknarstarfsemi

8030

Fasteignarumsýsla, hreingerningarþjónusta og
skrúðgarðyrkja
81.1

Blönduð fasteignarumsýsla
81.10

81.2

Blönduð fasteignarumsýsla

8110

Hreingerningarþjónusta
81.21

Almenn þrif bygginga

8121

81.22

Önnur þrif á byggingum og í iðnaði

8129*

81.29

Önnur ótalin hreingerningarþjónusta

8129*

81.3

Skrúðgarðyrkja
81.30

82

Skrúðgarðyrkja

8130

Skrifstofuþjónusta og önnur þjónusta við atvinnurekstur
82.1

Skrifstofuþjónusta
82.11

Blönduð skrifstofuþjónusta

8211

82.19

Ljósritun, meðferð skjala og önnur sérhæfð
skrifstofuþjónusta

8219

82.2

Símsvörun og úthringiþjónusta
82.20

Símsvörun og úthringiþjónusta

8220
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Skipulagning á ráðstefnum og vörusýningum
82.30

82.9

Skipulagning á ráðstefnum og vörusýningum

8230

Önnur þjónusta við atvinnurekstur
82.91

Innheimtuþjónusta og upplýsingar um lánstraust

8291

82.92

Pökkunarstarfsemi

8292

82.99

Önnur ótalin þjónusta við atvinnurekstur

8299

BÁLKUR O — OPINBER STJÓRNSÝSLA OG
VARNARMÁL; ALMANNATRYGGINGAR
84

Opinber stjórnsýsla, varnarmál og almannatryggingar
84.1

Æðsta stjórnsýsla ríkis, löggjafarstörf og framkvæmd
efnahags- og félagsmála
84.11

Almenn stjórnsýsla og löggjöf

8411

84.12

Stjórnsýsla á sviði heilbrigðisþjónustu, mennta- og
menningarmála og félagsmála, þó ekki almannatryggingar

8412

84.13

Stjórnsýsla í þágu atvinnuveganna

8413

84.2

Utanríkisþjónusta, dómstólar, löggæsla og
björgunarstarfsemi
84.21

Utanríkisþjónusta

8421

84.22

Varnarmál

8422

84.23

Dómstólar og fangelsi

8423*

84.24

Löggæsla og almannaöryggi

8423*

84.25

Slökkviliðs- og björgunarstarfsemi

8423*

84.3

Almannatryggingar
84.30

Almannatryggingar

8430

BÁLKUR P — FRÆÐSLUSTARFSEMI
85

Fræðslustarfsemi
85.1

Fræðslustarfsemi á leikskólastigi
85.10

85.2

Fræðslustarfsemi á leikskólastigi

8510*

Fræðslustarfsemi á grunnskólastigi
85.20

85.3

Fræðslustarfsemi á grunnskólastigi

8510*

Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi
85.31

Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi – bóknám

8521

85.32

Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi – iðn- og verknám

8522

85.4

Fræðslustarfsemi á æðra námsstigi
85.41

Fræðslustarfsemi á viðbótarstigi

8530*

85.42

Fræðslustarfsemi á háskólastigi

8530*

85.5

Önnur fræðslustarfsemi
85.51

Íþrótta- og tómstundakennsla

8541

85.52

Listnám

8542

85.53

Ökuskólar, flugskólar o.þ.h.

8549*

85.59

Önnur ótalin fræðslustarfsemi

8549*

85.6

Þjónusta við fræðslustarfsemi
85.60

Þjónusta við fræðslustarfsemi

8550

BÁLKUR Q — HEILBRIGÐIS- OG FÉLAGSÞJÓNUSTA
86

Heilbrigðisþjónusta
86.1

Sjúkrahús
86.10

86.2
86.21

Heilsugæsla og heimilislækningar

8620*

86.22

Sérfræðilækningar

8620*

86.23

Tannlækningar

8620*

Önnur heilbrigðisþjónusta
86.90

Önnur heilbrigðisþjónusta
Umönnun á dvalarheimilum

87.1

8610

Læknisþjónusta og tannlækningar

86.9
87

Sjúkrahús

Dvalarheimili með hjúkrun

8690
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Dvalarheimili með hjúkrun

8710

Dvalarheimili á sviði þroskahömlunar, geðheilbrigðis og
vímuefnamisnotkunar
87.20

87.3

Dvalarheimili á sviði þroskahömlunar, geðheilbrigðis og
vímuefnamisnotkunar

8720

Dvalarheimili fyrir aldraða og fatlaða
87.30

87.9

Dvalarheimili fyrir aldraða og fatlaða

8730

Önnur ótalin dvalarheimili
87.90

88

Önnur ótalin dvalarheimili

8790

Félagsþjónusta án dvalar á stofnun
88.1

Félagsþjónusta án gistiaðstöðu fyrir aldraða og fatlaða
88.10

88.9

Félagsþjónusta án gistiaðstöðu fyrir aldraða og fatlaða

8810

Önnur félagsþjónusta án dvalar á stofnun
88.91

Dagvistun barna

8890*

88.99

Önnur ótalin félagsþjónusta án dvalar á stofnun

8890*

BÁLKUR R — MENNINGAR-, ÍÞRÓTTA- OG
TÓMSTUNDASTARFSEMI
90

Skapandi listir og afþreying
90.0

Skapandi listir og afþreying
90.01

Sviðslistir

9000*

90.02

Þjónusta við sviðslistir

9000*

90.03

Listsköpun

9000*

90.04

Rekstur húsnæðis og annarrar aðstöðu fyrir
menningarstarfsemi

9000*

91

Starfsemi safna og önnur menningarstarfsemi
91.0

Starfsemi safna og önnur menningarstarfsemi
91.01

Starfsemi bóka- og skjalasafna

9101

91.02

Starfsemi safna

9102*

91.03

Rekstur sögulegra staða og bygginga og áþekkra
ferðamannastaða

9102*

91.04

Starfsemi grasagarða, dýragarða og þjóðgarða

9103

92

Fjárhættu- og veðmálastarfsemi
92.0

Fjárhættu- og veðmálastarfsemi
92.00

93

Fjárhættu- og veðmálastarfsemi

9200

Íþrótta- og tómstundastarfsemi
93.1

Íþróttastarfsemi
93.11

Rekstur íþróttamannvirkja

9311*

93.12

Starfsemi íþróttafélaga

9312

93.13

Heilsu- og líkamsræktarstöðvar

9311*

93.19

Önnur íþróttastarfsemi

9319

93.2

Starfsemi tengd tómstundum og skemmtun
93.21

Starfsemi skemmti- og þemagarða

9321

93.29

Önnur ótalin skemmtun og tómstundastarf

9329

BÁLKUR S — FÉLAGASAMTÖK OG ÖNNUR
ÞJÓNUSTUSTARFSEMI
94

Starfsemi félagasamtaka
94.1

Starfsemi samtaka í atvinnulífinu, félaga atvinnurekenda og
annarra fagfélaga
94.11

Starfsemi samtaka í atvinnulífinu og félaga atvinnurekenda

9411

94.12

Starfsemi fagfélaga

9412

94.2

Starfsemi stéttarfélaga
94.20

94.9

Starfsemi stéttarfélaga

9420

Starfsemi annarra félagasamtaka
94.91

Starfsemi trúfélaga

9491

94.92

Starfsemi stjórnmálasamtaka

9492

94.99

Starfsemi ótalinna félagasamtaka

9499
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ót.a.: ótalið annars staðar.
Deild

Flokkur

* hluti af
ISIC
4. endursk.

Grein

95

Nr. 46/483

Viðgerðir á tölvum og hlutum til einka- og heimilisnota
95.1

Viðgerðir á tölvum og fjarskiptabúnaði
95.11

Viðgerðir á tölvum og jaðarbúnaði

9511

95.12

Viðgerðir á fjarskiptabúnaði

9512

95.2

Viðgerðir á hlutum til einka- og heimilisnota
95.21

Viðgerðir á sjónvarps-, útvarps- og hljómtækjum og
skyldum búnaði

9521

95.22

Viðgerðir á heimilistækjum og heimilis- og
garðyrkjuáhöldum

9522

95.23

Viðgerðir á skófatnaði og leðurvörum

9523

95.24

Viðgerðir á húsgögnum og áklæðum

9524

95.25

Viðgerðir á úrum, klukkum og skartgripum

9529*

95.29

Viðgerðir á öðrum hlutum til einka- og heimilisnota

9529*

96

Önnur þjónustustarfsemi
96.0

Önnur þjónustustarfsemi
96.01

Þvottahús og efnalaugar

9601

96.02

Hárgreiðslu- og snyrtistofur

9602

96.03

Útfararþjónusta og tengd starfsemi

9603

96.04

Nuddstofur, sólbaðsstofur, gufuböð o.þ.h.

9609*

96.09

Önnur ótalin þjónustustarfsemi

9609*

BÁLKUR T — ATVINNUREKSTUR INNAN HEIMILIS,
ÞJÓNUSTUSTARFSEMI OG VÖRUFRAMLEIÐSLA TIL
EIGIN NOTA
97

Heimilishald með launuðu starfsfólki
97.0

Heimilishald með launuðu starfsfólki
97.00

98

Heimilishald með launuðu starfsfólki

9700

Þjónustustarfsemi og framleiðsla á heimilum á ýmis konar
vöru til eigin nota
98.1

Framleiðsla á heimilum á ýmis konar vöru til eigin nota
98.10

98.2

Framleiðsla á heimilum á ýmis konar vöru til eigin nota

9810

Þjónustustarfsemi á heimilum í eigin þágu
98.20

Þjónustustarfsemi á heimilum í eigin þágu

9820

BÁLKUR U— STARFSEMI STOFNANA OG SAMTAKA
MEÐ ÚRLENDISRÉTT
99

Starfsemi alþjóðlegra stofnana og samtaka með úrlendisrétt
99.0

Starfsemi alþjóðlegra stofnana og samtaka með úrlendisrétt
99.00

Starfsemi alþjóðlegra stofnana og samtaka með úrlendisrétt

9900
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II. VIÐAUKI
Viðaukum 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 við reglugerð (EB) nr. 58/97 er breytt sem hér segir:
1.

Ákvæðum I. viðauka (sameiginleg eining fyrir árlegar hagskýrslur um skipulag fyrirtækja) er breytt sem hér
segir:

1.1. Gera skal eftirfarandi breytingar í öllum textanum:
Fyrra orðalag

Breytt orðalag

Atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
1. endursk., bálkur J

Atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk., bálkur K

Atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
1. endursk., flokkur 65.2 og 67. deild

Atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk., flokkar 64.2, 64.3 og 64.9 og 66. deild

Bálkar C til G í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 1. endursk.

Bálkar B til G í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk.

Atvinnugreinaflokkur 65.11 í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 1. endursk.

Atvinnugreinaflokkur 64.11 í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk.

Deildir 65 og 66 í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 1. endursk.

Deildir 64 og 65 í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk.

Bálkar H, I og K í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 1. endursk.

Bálkar H, I, J, L, M, N og 95. deild atvinnugreina
flokkunar Evrópusambandsins, 2. endursk.

1.2. Í stað 9. þáttar komi eftirfarandi:
„9. þáttur – Flokkar starfsemi
Eftirfarandi flokkar starfsemi vísa til atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 2. endursk.). 	
BÁLKAR B, C, D, E og F
Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu, framleiðsla, rafmagns-, gas-, og gufuveitur, loftræstikerfi, vatnsveita,
meðhöndlun úrgangs og afmengunarstarfsemi, byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
Til að unnt sé að taka saman hagskýrslur Bandalagsins munu aðildarríkin afhenda landsniðurstöður, sundurliðaðar
eftir undirgreinum atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 2. endursk.).
BÁLKUR G
Heildverslun og smásala og viðgerðir á vélknúnum ökutækjum og bifhjólum
Til að unnt sé að taka saman hagskýrslur Bandalagsins munu aðildarríkin afhenda landsniðurstöður, sundurliðaðar
eftir undirgreinum atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 2. endursk.).
BÁLKUR H
Flutningar og geymsla
49.1+49.2

„Farþegaflutningur með járnbrautarlestum milli borga“ og „Vöru
flutningur með járnbrautarlestum “

49.3

Annar farþegaflutningur á landi

49.4

Vöruflutningur á vegum og flutningsþjónusta

49.5

Flutningur um leiðslur

50.1+50.2

„Millilanda- og strandsiglingar með farþega“ og „Millilanda- og
strandsiglingar með vörur“

50.3+50.4

„Farþegaflutningur á skipgengum vatnaleiðum“ og „Vöruflutningur á
skipgengum vatnaleiðum“

51

Flutningur með flugi
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52

Vörugeymsla og stoðstarfsemi fyrir flutninga

53.1

Almenn póstþjónusta

53.2

Önnur póst- og boðberaþjónusta

BÁLKUR I
Rekstur gististaða og veitingarekstur
55

Rekstur gististaða

56

Veitingasala og -þjónusta

BÁLKUR J
Upplýsingar og fjarskipti
58

Útgáfustarfsemi

59

Framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni;
hljóðupptaka og tónlistarútgáfa

60

Útvarps- og sjónvarpsútsending; dagskrárgerð

61

Fjarskipti

62

Þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni

63

Starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu

BÁLKUR K
Fjármála- og vátryggingastarfsemi
Til að unnt sé að taka saman hagskýrslur Bandalagsins munu aðildarríkin afhenda landsniðurstöður, sundur
liðaðar í undirgreinar atvinnugreinaflokkunarinnar (NACE, 2. endursk.).
BÁLKUR L
Fasteignaviðskipti
68

Fasteignaviðskipti

BÁLKUR M
Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi
69+70

„Lögfræðiþjónusta og reikningshald“ og „Starfsemi höfuðstöðva,
starfsemi við rekstrarráðgjöf“

71

Starfsemi arkitekta og verkfræðinga; tæknilegar prófanir og greining

72

Vísindarannsóknir og þróunarstarf

73.1

Auglýsingastarfsemi

73.2

Markaðsrannsóknir og skoðanakannanir

74

Önnur sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi

75

Dýralækningar
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BÁLKUR N
Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta
77.1

Leiga á vélknúnum ökutækjum

77.2

Leiga á munum til einka- og heimilisnota

77.3

Leiga á öðrum vélum og búnaði

77.4

Leiga á hugverkum og skyldum eignum sem ekki njóta höfundarréttar

78

Atvinnumiðlun

79

Ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur og önnur bókunarþjónusta

80

Öryggis- og rannsóknarstarfsemi

81

Fasteignarumsýsla, hreingerningarþjónusta og skrúðgarðyrkja

82

Skrifstofuþjónusta og önnur þjónusta við atvinnurekstur

BÁLKUR S
Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi

2.

95.11

Viðgerðir á tölvum og jaðarbúnaði

95.12

Viðgerðir á fjarskiptabúnaði

95.21

Viðgerðir á sjónvarps-, útvarps- og hljómtækjum og skyldum búnaði

95.22

Viðgerðir á heimilistækjum og heimilis- og garðyrkjuáhöldum

95.23

Viðgerðir á skófatnaði og leðurvörum

95.24

Viðgerðir á húsgögnum og áklæðum

95.25

Viðgerðir á úrum, klukkum og skartgripum

95.29

Viðgerðir á öðrum hlutum til einka- og heimilisnota“

Ákvæðum 2. viðauka (sundurliðuð eining fyrir hagskýrslur um skipulag iðnfyrirtækja) er breytt sem hér segir:

2.1. Gera skal eftirfarandi breytingar í öllum textanum:
Fyrra orðalag

Breytt orðalag

Bálkur C í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
1. endursk.

Bálkur B í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk.

Bálkur D í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
1. endursk.

Bálkur C í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk.

Bálkur E í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
1. endursk.

Bálkar D og E í atvinnugreinaflokkun Evrópusam
bandsins, 2. endursk.

Deild 17, 18, 19, 21, 22, 25, 28, 31, 32 og 36 í atvinnu
greinaflokkun Evrópusambandsins, 1. endursk.

Deild 13, 14, 15, 17, 18, 22, 25, 26, og 31 í atvinnu
greinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.

2.2. Í stað 3. þáttar komi eftirfarandi:
„3. þáttur Umfang
Hagskýrslur skulu teknar saman um alla starfsemi innan bálka B, C, D og E í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins (NACE, 2. endursk.). Þessir bálkar ná yfir námugröft og vinnslu hráefna úr jörðu b),
framleiðslu c), rafmagns-, gas-, og gufuveitur og loftræstikerfi d) og vatnsveitu, meðhöndlun úrgangs og
afmengunarstarfsemi e). Fyrirtækjahagskýrslur skulu ná yfir allt þýði allra fyrirtækja sem flokkuð eru eftir
aðalstarfsemi sinni í bálka B, C, D eða E.“.
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3.

Ákvæðum 3. viðauka (sundurliðuð eining fyrir hagskýrslur um skipulag fyrirtækja í dreifingarstarfsemi) er breytt
sem hér segir:

3.1

í stað 1. mgr. 3. þáttar komi eftirfarandi:
„1.

Hagskýrslur skulu teknar saman um alla starfsemi innan bálks G í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins
(NACE, 2. endursk.). Þessi bálkur nær yfir heildverslun og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum
ökutækjum og bifhjólum. Fyrirtækjahagskýrslur skulu ná yfir allt þýði allra fyrirtækja sem flokkuð eru
eftir aðalstarfsemi sinni í bálk G.“.

3.2. Gera skal eftirfarandi breytingar í öllum textanum:
Fyrra orðalag

Breytt orðalag

Deild 50 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
1. endursk.

Deild 45 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk.

Deild 51 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
1. endursk.

Deild 46 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk.

Deild 52 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
1. endursk.

Deild 47 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk.

Í 5. þætti, „Fyrsta viðmiðunarár“ og í 9. þætti, „Skýrslur og forkannanir“ er tilvísuninni í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 1. endursk. haldið í 50., 51. og 52. deild.
4.

Ákvæðum 4. viðauka (sundurliðuð eining fyrir hagskýrslur um skipulag fyrirtækja í byggingariðnaði) skal breytt
sem hér segir:
Gera skal eftirfarandi breytingar í öllum textanum:
Fyrra orðalag

Flokkar 451 og 452 í atvinnugreinaflokkun Evrópu
sambandsins, 1. endursk.
5. 	

Breytt orðalag

Deildir 41 og 42 og flokkar 43.1 og 43.9 í atvinnu
greinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.

Ákvæðum 5. viðauka (sundurliðuð eining fyrir hagskýrslur um skipulag vátrygginga) er breytt sem hér segir:
Gera skal eftirfarandi breytingar í öllum textanum:
Fyrra orðalag

Deild 66, að undanskildri undirgrein 66.02 í atvinnu
greinaflokkun Evrópusambandsins, 1. endursk.
6. 	

Breytt orðalag

Deild 65, að undanskildum flokki 65.3 í atvinnugreina
flokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.

Ákvæðum 6. viðauka (sundurliðuð eining fyrir hagskýrslur um lánastofnanir) er breytt sem hér segir:
Gera skal eftirfarandi breytingar í öllum textanum:
Fyrra orðalag

Undirgreinar 65.12 og 65.22 í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 1. endursk.
7. 	

Breytt orðalag

Undirgreinar 64.19 og 64.92 í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk.

Ákvæðum 7. viðauka (sundurliðuð eining fyrir hagskýrslur um lífeyrissjóði) er breytt sem hér segir:
Gera skal eftirfarandi breytingar í öllum textanum:
Fyrra orðalag

Undirgrein 66.02 í atvinnugreinaflokkun Evrópusam
bandsins, 1. endursk.

Breytt orðalag

Flokkur 65.3 í atvinnugreinaflokkun Evrópusam
bandsins, 2. endursk.
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III. VIÐAUKI
Viðaukum A, B, C og D við reglugerð (EB) nr. 1165/98 er breytt sem hér segir:
1.

Viðauki A

1.1. Eftirfarandi komi í stað a-liðar („gildissvið“) í viðauka A:
„a)

Gildissvið
Þessi viðauki gildir um alla starfsemi sem skráð er í bálkum B til E í atvinnugreinaflokkun Evrópusam
bandsins, 2. endursk., eða eftir atvikum, um allar vörur sem skráðar eru í bálkum B til E í vöruflokkun
eftir atvinnugreinum (CPA). Ekki er gerð krafa um upplýsingar fyrir deild 37, flokka 38.1 og 38.2 og deild
39 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk. Heimilt er að breyta skránni yfir starfsemi í
samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 18. gr.“.

1.2. Eftirfarandi komi í stað 6., 7. og 8. mgr. c-liðar („Skrá yfir breytur“) í viðauka A:
„6.

Upplýsinga um framleiðslu (nr. 110) er ekki krafist fyrir deild 36 og flokka 35.3 og 38.3 í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk.

7.

Upplýsinga um veltu (nr. 120, 121, 122) er ekki krafist fyrir bálka D og E í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk.

8.

Upplýsingar um pantanir (nr. 130, 131, 132) er aðeins krafist fyrir eftirfarandi deildir atvinnugreinaflokkunar
Evrópusambandsins, 2. endursk.: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Heimilt er að breyta skránni
yfir starfsemi í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 18. gr.“.

1.3. Eftirfarandi komi í stað 9. og 10. mgr. c-liðar („Skrá yfir breytur“) í viðauka A:
„9.

Ekki er gerð krafa um upplýsingar um breytur nr. 210, 220, 230 fyrir flokk 38.3 í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk.

10.

Upplýsinga um framleiðsluverð eða einingarverðsvísitölu (nr. 310, 311, 312 og 340) er ekki krafist fyrir
eftirfarandi flokka eða undirgreinar atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins, 2. endursk. annars vegar
og hins vegar vöruflokkunar eftir atvinnugreinum: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 og 38.3. Heimilt er að
breyta skránni yfir starfsemi í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 18. gr.

11.

Breyturnar á innflutningsvísitölu (nr. 340) eru reiknaðar á grundvelli afurða vöruflokkunar eftir
atvinnugreinum. Innfluttar rekstrareiningar geta verið flokkaðar utan flokkanna í bálkum B til E í
atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.“.

1.4. Eftirfarandi komi í stað 1. og 2. mgr. f-liðar („Nákvæmnistig“) í viðauka A:
„1.

Senda skal allar breytur, að undanskildum breytum á innflutningsvísitölu (nr. 340), á bálkastigi (1 stafur)
og á deildarstigi, tveggja tölustafa þrepi í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk. Senda
skal breytu 340 á bálkastigi (1 stafur) og á tveggja stafa deildarstigi vöruflokkunar eftir atvinnugreinum.

2.

Auk þess ber að senda framleiðsluvísitöluna (nr. 110) og framleiðsluverðsvísitöluna (nr. 310, 311, 312) í
bálki C, samkvæmt kerfi atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins, 2. endursk., með þremur og fjórum
tölustöfum. Í innsendum vísitölum framleiðslu og framleiðsluverðs með þremur og fjórum tölustöfum
verða að vera a.m.k. 90 % af heildarvirðisauka fyrir hvert aðildarríki í bálki C í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk., á tilteknu grunnári. Þau aðildarríki, sem eru með minna en 4
% af heildarniðurstöðutölu Evrópubandalagsins sem heildarvirðisauka í bálki C í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk. á tilteknu grunnári þurfa ekki að senda viðkomandi breytur á þessum
nákvæmnistigum.“

1.5. Í stað „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 1. endursk.“ skal koma „atvinnugreinaflokkun Evrópusam
bandsins, 2. endursk.“ í 3. lið f-liðar („Nákvæmnistig“) í viðauka A.
1.6. Eftirfarandi komi í stað 4., 5., 6. og 7. liðar f-liðar („Nákvæmnistig“) í viðauka A:
„4.

Þar að auki skal senda allar breytur nema veltubreytur og breytur fyrir nýjar pantanir (nr. 120, 121, 122, 130,
131,132)fyriratvinnugreinaríheild,einsogþæreruskilgreindaríbálkumBtilEíatvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk., og aðalatvinnugreinaflokkum (MIG), eins og þeir eru skilgreindir
íreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 586/2001 (1).

5.

Veltubreytur (nr. 120, 121, 122) skal senda fyrir atvinnugreinar í heild eins og þær eru skilgreindar í
bálkum B og C í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk., og í aðalatvinnugreinaflokkunum
(MIG), að undanskildum aðalatvinnugreinaflokkum sem skilgreindir eru fyrir starfsemi tengda orku.

(1) Stjtíð. EB L 86, 27.3.2001, bls. 11.
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6.

Senda skal breytur fyrir nýjar pantanir (nr. 130, 131, 132) fyrir heildarframleiðslu, bálki C í atvinnugreina
flokkun Evrópusambandsins, 2. endursk., og samantekt úr aðalatvinnugreinaflokkum, sem ná yfir allar
deildirnar í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk., sem skilgreindar eru í 8. lið c-liðar
(„Skrá yfir breytur“) í þessum viðauka.

7.

Senda skal innflutningsverðsbreytu (nr. 340) fyrir heildarsamtölu iðnaðarvara, bálkar B til E í vöruflokkun
eftir atvinnugreinum (CPA) og aðalatvinnugreinaflokkunum sem eru skilgreindir í samræmi við reglugerð
(EB) nr. 568/2001 á grundvelli vöruflokkunar eftir atvinnugreinum. Þau aðildarríki, sem ekki hafa tekið
upp evru sem gjaldmiðil, þurfa ekki að senda þessa breytu.“.

1.7. Eftirfarandi komi í stað 9. og 10. liðar f-liðar („Nákvæmnistig“) í viðauka A:
„9.

Senda skal breytur fyrir erlenda markaði (nr. 122, 132 og 312) samkvæmt aðgreiningu í lönd á evrusvæðinu
og lönd utan þess. Nota skal þessa skiptingu á atvinnugreinarnar í heild, eins og þær eru skilgreindar í bálkum
B til E í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk., í aðalatvinnugreinaflokkum, á bálkastigi
(1 bókstafur) og á deildarstigi (2 tölustafir) í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.
Ekki er krafist upplýsinga um bálka D og E í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.,
fyrir breytu 122. Að auki skal senda breytuna um innflutningsverð (nr. 340) samkvæmt skiptingunni í
lönd á evrusvæðinu og lönd utan þess. Nota skal þessa skiptingu á atvinnugreinarnar í heild, eins og
þær eru skilgreindar í bálkum B til E í vöruflokkun eftir atvinnugreinum, aðalatvinnugreinaflokkunum
(MIG), á bálkastigi (1 bókstafur) og á deildarstigi (2 tölustafir) í vöruflokkun eftir atvinnugreinum.
Fyrir aðgreininguna í lönd á evrusvæðinu og lönd utan þess getur framkvæmdastjórnin, í samræmi við
málsmeðferðina, sem mælt er fyrir um í 18. gr., ákveðið skilyrði fyrir beitingu evrópskra úrtakskerfa, eins
og þau eru skilgreind í d-lið fyrstu undirgreinar í 2. mgr. 4. gr. Evrópska úrtakskerfið kann að takmarka
umfang innflutningsverðsbreytunnar að því er varðar innflutning á vörum frá löndum utan evrusvæðisins.
Þau aðildarríki, sem hafa ekki tekið upp evru sem gjaldmiðil, þurfa ekki að gera greinarmun á löndum á
evrusvæðinu og löndum utan þess að því er varðar breytur 122, 132, 312 og 340.

10.

Þau aðildarríki, sem eru með minna en 1 % af heildarniðurstöðutölu Evrópubandalagsins sem heildar
virðisauka í bálkum B, C, D og E í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk., þurfa einungis
að senda gögn fyrir atvinnulífið í heild, aðalatvinnugreinaflokka og bálkastig atvinnugreinaflokkunar
Evrópusambandsins, 2. endursk., eða vöruflokkunar eftir atvinnugreinum.“

1.8. Eftirfarandi komi í stað 2. mgr. g-liðar („Skilafrestur gagna“) í viðauka A:
„2.

Skilafresturinn getur verið allt að 15 almanaksdögum lengri fyrir gögn á flokks-  og undurgreinarstigi
atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins, 2. endursk., eða flokks- og undirgreinarstigi vöruflokkunar
eftir atvinnugreinum. Að því er varðar aðildarríki, sem eru með minna en 3 % af heildarniðurstöðutölu
Evrópubandalagsins sem heildarvirðisauka í bálkum B, C, D og E í atvinnugreinaflokkun Evrópusam
bandsins, 2. endursk., getur skilafresturinn verið allt að 15 almanaksdögum lengri fyrir gögn um allt
atvinnulífið, í aðalatvinnugreinaflokkum og á bálkastigi atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins, 2.
endursk., eða á deildarstigi vöruflokkunar eftir atvinnugreinum.“.

1.9. Eftirfarandi málsgrein bætist við í i-lið („Fyrsta viðmiðunartímabil“) í viðauka A:
„Allar breytur skal senda fyrir fyrsta viðmiðunartímabilið í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2.
endursk., sem er janúar 2009 fyrir mánaðarleg gögn og fyrsti ársfjórðungur 2009 fyrir ársfjórðungsleg gögn.“.
2.

Viðauki B

2.1. Eftirfarandi komi í stað a-liðar („gildissvið“) í viðauka B:
„a)

Gildissvið

Þessi viðauki gildir um alla starfsemi sem skráð er í bálk F í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE),
2. endursk.“.
2.2. Í e-lið viðauka B („Viðmiðunartímabil“) komi „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.“ í stað
„atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins“.
2.3. Eftirfarandi komi í stað 1. og 2. liðar f-liðar („Nákvæmnistig“) í viðauka B:
„1.

Senda skal breytur nr. 110, 210, 220 og 230 að minnsta kosti samkvæmt tveggja tölustafa kerfi atvinnu
greinaflokkunar Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk.

2.

Breytnanna fyrir nýjar pantanir (nr. 130, 135 og 136) er aðeins krafist fyrir flokk 41.2 og 42. deild í atvinnu
greinaflokkun Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk.“.

2.4. Í stað „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 1. endursk.“ skal koma „atvinnugreinaflokkun Evrópusam
bandsins, 2. endursk.“ í 6. mgr. f-liðar („Nákvæmnistig“) í viðauka B.
2.5. Í stað „atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 1. endursk.“ skal koma „atvinnugreinaflokkun Evrópusam
bandsins, 2. endursk.“ í 2. mgr. g-liðar („Skilafrestur gagna“) í viðauka B.
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2.6. Eftirfarandi málsgrein bætist við í i-lið („Fyrsta viðmiðunartímabil“) í viðauka B:
„Allar breytur skal senda fyrir fyrsta viðmiðunartímabilið í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2.
endursk., sem er janúar 2009 fyrir mánaðarleg gögn og fyrsti ársfjórðungur 2009 fyrir ársfjórðungsleg gögn.“.
3.

Viðauki C

3.1. Eftirfarandi komi í stað a-liðar („Gildissvið“) í viðauka C:
„a)

Gildissvið

Þessi viðauki gildir um alla starfsemi sem skráð er í deild 47 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE),
2. endursk.“.
3.2. Eftirfarandi komi í stað 1., 2., 3., 4. og 5. liðar f-liðar („Nákvæmnistig“) í viðauka C:
„1.

Veltubreytan (nr. 120) og breyturnar fyrir raunvirði sölu/sölumagns (nr. 330/123) ber að senda á því
nákvæmnistigi sem tilgreint er í 2. mgr. og 3. mgr. Breytuna fyrir heildarfjölda starfsmanna (nr. 210) ber
að senda á því nákvæmnistigi sem tilgreint er í 4. mgr.

2.

Nákvæmnistig endurflokkunar í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk.: undir
greinar og flokkar:
Undirgrein 47.11,
Undirgrein 47.19,
Flokkur 47.2,
Flokkur 47.3,
samtala undirgreina (47.73, 47.74 og 47.75),
samtala undirgreina (47.51, 47.71 og 47.72),
samtala undirgreina (47.43, 47.52 og 47.54, 47.59 og 47.63),
samtala undirgreina (47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 og 47.78),
Undirgrein 47.91.

3.

Samtölustig endurflokkunar í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk.: undirgreinar
og flokkar:
samtala flokks og undirgreinar (47.11 og 47.2),
samtala flokka og undirgreina (47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 og 47.9),
Deild 47
Deild 47, að undanskilinni 47.3

4.

Deild 47
Deild 47, að undanskilinni 47.3

5.

Þau aðildarríki, sem eru með veltu, sem er minni en 1 % af heildarniðurstöðutölu Evrópubandalagsins sem
heildarvirðisauka í deild 47 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk., á tilteknu grunnári,
þurfa einungis að senda breyturnar um veltu (nr. 120) og raunvirði sölu/sölumagns (nr. 330/123) samkvæmt
nákvæmnistiginu sem er skilgreint í 3. mgr.“.
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3.3. Eftirfarandi komi í stað 1., 2. og 3. liðar g-liðar („Skilafrestur gagna“) í viðauka C:
„1.

Breyturnar velta (nr. 120) og raunvirði sölu/sölumagns (nr. 330/123) ber að senda innan tveggja mánaða
á því nákvæmnistigi sem tilgreint er í 2. lið f-þáttar í þessum viðauka. Skilafresturinn getur verið allt að
fimmtán dögum lengri fyrir þau aðildarríki sem eru með veltu í deild 47 í atvinnugreinaflokkun Evrópu
sambandsins, 2. endursk., á tilteknu grunnári sem er minna en 3 % af heildarniðurstöðutölu Evrópu
bandalagsins.

2.

Breyturnar velta (nr. 120) og raunvirði sölu/sölumagns (nr. 330/123) ber að senda innan eins mánaðar á
því nákvæmnistigi sem tilgreint er í 3. lið f-þáttar í þessum viðauka. Aðildarríkin geta ákveðið að taka þátt
í veltubreytunni og breytunum um raunvirði sölu/sölumagns nr. 120 og 330/123 með framlagi í samræmi
við evrópskt úrtakskerfi eins og það er skilgreint í d-lið fyrsta undirliðar í 2. lið 4. liðar. Skilyrðin fyrir
skiptingunni skal ákveða í samræmi við málsmeðferðina sem kveðið er á um í 18. gr.

3.

Breyturnar um heildarfjölda starfsmanna ber að senda innan tveggja mánaða frá lokum viðmiðunartíma
bilsins. Skilafresturinn getur verið allt að fimmtán dögum lengri fyrir þau aðildarríki sem eru með veltu í
deild 47 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk., á tilteknu grunnári sem er minna en 3 %
af heildarniðurstöðutölu Evrópubandalagsins.

3.4. Eftirfarandi málsliður bætist við í i-lið („Fyrsta viðmiðunartímabil“) í viðauka C:
„Allar breytur skal senda fyrir fyrsta viðmiðunartímabilið í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2.
endursk., sem er janúar 2009 fyrir mánaðarleg gögn og fyrsti ársfjórðungur 2009 fyrir ársfjórðungsleg gögn.“.
4.

Viðauki D

4.1. Eftirfarandi komi í stað a-liðar („Gildissvið“) í viðauka D:
„a)

Gildissvið

Þessi viðauki gildir um alla starfsemi sem skráð er í deildir 45 og 46 og bálka H, til N og P til S í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk.“.
4.2. Í stað „atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna, 1. endursk.“ skal koma „atvinnugreinaflokkun Evrópubanda
laganna, 2. endursk.“ í 4. lið d-liðar („Skrá yfir breytur“) í viðauka D.
4.3. Eftirfarandi komi í stað 1., 2., 3., 4. og 5. liðar. f-liðar („Nákvæmnistig“) í viðauka D:
„1.

Veltubreytuna (nr. 120) skal senda samkvæmt eftirfarandi flokkun í atvinnugreinaflokkun Evrópusam
bandsins (NACE), 2. endursk.:
46 á þriggja stafa þrepi
45, 45,2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2, 82
samtala (45.1, 45.3 og 45.4),
samtala (55 og 56),
samtala (69 og 70.2).

2.

Breytuna yfir fjölda starfsmanna (nr. 210) skal senda samkvæmt eftirfarandi flokkun í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk.:
Deildir 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
samtala (69, 70.2, 71, 73 og 74),
samtala (55 og 56),
samtala (78, 79, 80, 81.2 og 82).

3.

Fyrir deildir 45 og 46 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk., þurfa þau
aðildarríki, sem eru með veltu sem er minna en 4 % af heildarniðurstöðutölu Evrópubandalagsins á tilteknu
grunnári, aðeins að senda veltubreytuna á deildarstigi (2 tölustafir).
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4.

Þau aðildarríki, sem eru með heildarvirðisauka í bálkum H og J sem er minna en 4 % af heildarniðurstöðutölu
Evrópubandalagsins á tilteknu grunnári, þurfa aðeins að senda breytuna fyrir heildarfjölda starfsmanna (nr.
210) fyrir bálka H og J í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk., á bálkastigi.

5.

Breytuna yfir framleiðsluverð (nr. 310) skal senda samkvæmt eftirfarandi atvinnustarfsemi og flokkun í
atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk.:
49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80, 81.2,
samtala (50.1 og 50.2),
samtala (69.1, 69.2 og 70.2).
Deild 78 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk., tekur til heildarverðs ráðninga
vinnuafls og veitingu starfsfólks.“

4.4. Eftirfarandi komi í stað 7. liðar f-liðar („Nákvæmnistig“) í viðauka D:
„7.

Fyrir deild 63 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk., þurfa þau aðildarríki,
sem eru með veltu sem er minna en 4 % af heildarniðurstöðutölu Evrópubandalagsins á tilteknu grunnári,
aðeins að senda breytuna yfir framleiðsluverð á deildarstigi (2 tölustafir).“.

4.5. Eftirfarandi komi í stað 3. liðar h-liðar („Forkannanir“) í viðauka D:
„3.

að meta hagkvæmni og mikilvægi gagnasöfnunar um:
i.

stjórnun eignarhaldsfélaga – atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk.,
flokkar 64.2 og 70.1,

ii.

fasteignir – atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk., deild 68,

iii.

rannsóknir og þróunarstarf – atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk., deild
72,

iv.

leigustarfsemi – atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE), 2. endursk., deild 77,

v.

atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, bálkar K, P, Q, R, S,“.

4.6. Eftirfarandi málsgrein bætist við í i-lið („Fyrsta viðmiðunartímabil“) í viðauka D:
„Fyrsta viðmiðunartímabilið, sem ber að senda allar breytur fyrir í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2.
endursk., er fyrsti ársfjórðungur 2009.“.
4.7. Eftirfarandi komi í stað j-liðar („Aðlögunartímabil“) í viðauka D:
„j)

Aðlögunartímabil

Heimila má aðlögunartímabil, sem lýkur eigi síðar en 11. ágúst 2008 fyrir breytu nr. 310 í samræmi við máls
meðferðina sem mælt er fyrir um í 18. gr. Heimilt er að lengja aðlögunartímabil í eitt ár vegna innleiðingar
á breytu nr. 310 fyrir deildir 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 og 81 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk., í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 18. gr. Auk þessara aðlögunartímabila er heimilt
að veita þeim aðildarríkjum sem eru með veltu sem er minni en 1 % af heildarniðurstöðutölu Evrópubandalagsins
í atvinnustarfsemi sem vísað er til í fyrirsögn a) Gildissvið í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk., að lengja aðlögunartímabil um eitt ár, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 18. gr.“.
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IV. VIÐAUKI
Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2150/2002 er breytt sem hér segir:
1)

Í stað 1. þáttar komi eftirfarandi:
„Umfang
Taka skal hagskýrslurnar saman fyrir alla starfsemi sem er flokkuð í bálkum A til Q í atvinnugreinaflokkuninni
(NACE, 2. endursk.). Bálkarnir taka til allrar atvinnustarfsemi.
Til þessa viðauka telst einnig:
a) úrgangur frá heimilum,
b) úrgangur frá endurnýtingar- og/eða förgunarstarfsemi.“.

2)

Í stað töluliðar 1.1 í 8. þætti komi eftirfarandi:
„1.1. 	 eftirfarandi atriði, eins og þeim er líst m.t.t. atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins, 2. endursk.:

Liður nr.

1

Kóði atvinnu
greinaflokkunar
Evrópusambandsins,
2. endurskoðun

Lýsing

Deild 01

Ræktun nytjajurta og búfjárrækt, veiðar og tengd þjónustustarfsemi

Deild 02

Skógrækt og skógarhögg

2

Deild 03

Fiskveiðar og fiskeldi

3

B-þáttur

Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu

4

Deild 10

Matvælaframleiðsla

Deild 11

Framleiðsla á drykkjarvörum

Deild 12

Framleiðsla á tóbaksvörum

Deild 13

Framleiðsla á textílvörum

Deild 14

Fatagerð

5

Deild 15

Framleiðsla á leðri og leðurvörum

6

Deild 16

Framleiðsla á viði, viðarvörum og korki, önnur en húsgagnagerð;
framleiðsla á vörum úr hálmi og fléttuefnum

7

Deild 17

Framleiðsla á pappír og pappírsvöru

Deild 18

Prentun og fjölföldun upptekins efnis

8

Deild 19

Framleiðsla á koksi og hreinsuðum olíuvörum

9

Deild 20

Framleiðsla á efnum og efnavörum

Deild 21

Framleiðsla á lyfjum og efnum til lyfjagerðar

Deild 22

Framleiðsla á gúmmí- og plastvörum

10

Deild 23

Framleiðsla á vörum úr málmlausum steinefnum

11

Deild 24

Framleiðsla málma

Deild 25

Framleiðsla á málmvörum, að undanskildum vélum og búnaði

Deild 26

Framleiðsla á tölvu-, rafeinda- og optískum vörum

Deild 27

Framleiðsla á rafbúnaði og heimilistækjum

Deild 28

Framleiðsla á öðrum ótöldum vélum og tækjum

Deild 29

Framleiðsla á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum

Deild 30

Framleiðsla annarra farartækja

Deild 31

Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum

Deild 32

Framleiðsla, ót.a.s.

Deild 33

Viðgerðir og uppsetning vélbúnaðar og tækja

14

D-þáttur

Rafmagns-, gas-, og hitaveitur

15

Deild 36

Vatnsveita, öflun og meðferð vatns

12

13
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Liður nr.

Kóði atvinnu
greinaflokkunar
Evrópusambandsins,
2. endurskoðun

Lýsing

Deild 37

Fráveita

Deild 39

Afmengun og önnur þjónusta við meðhöndlun úrgangs

16

Deild 38

Sorphirða, meðhöndlun og förgun sorps; endurnýting efnis

17

Bálkur F

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð

18

19

Þjónustustarfsemi
Bálkur G, að
undanskildu 46.77

Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum

Bálkur H

Flutningar og geymsla

Bálkur I

Rekstur gististaða og veitingarekstur

Bálkur J

Upplýsingar og fjarskipti

Bálkur K

Fjármála- og vátryggingastarfsemi

Bálkur L

Fasteignaviðskipti

Bálkur M

Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi

Bálkur N

Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta

Bálkur O

Opinber stjórnsýsla og varnarmál; almannatryggingar

Bálkur P

Fræðslustarfsemi

Bálkur Q

Heilbrigðis- og félagsþjónusta

Bálkur R

Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi

Bálkur S

Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi

Bálkur T

Atvinnurekstur innan heimilis, þjónustustarfsemi og framleiðsla á ýmis
konar vöru á heimilum til eigin nota

Bálkur U

Starfsemi stofnana og samtaka með úrlendisrétt

Undirgrein 46.77

Heildverslun með úrgangsefni og brotajárn“

20.8.2015

20.8.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

V. VIÐAUKI
Í stað b-liðar I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 808/2004 komi eftirfarandi:
„b)

Umfang
Þessi eining tekur til starfsemi í bálkum C til N og R og deild 95 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins
(NACE 2. endursk.). Bálki K verður bætt við ef niðurstöður úr undangengnum forkönnunum eru jákvæðar.
Hagskýrslurnar verða teknar saman um fyrirtækjaeiningar.“.

________________________
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