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 REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) nr. 1445/2007 2014/EES/64/46 

frá 11. desember 2007 

um sameiginlegar reglur um veitingu grunnupplýsinga um jafnvirðisgengi og útreikning og 
 miðlun á því (*) 

 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

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

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópusambandsins (1), 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í því skyni að fá beinan samanburð á vergri 
landsframleiðslu aðildarríkjanna, sem gerð er upp  í 
magni, er nauðsynlegt fyrir Bandalagið að hafa 
jafnvirðisgildi sem upprætir mun á verðlagi í 
aðildarríkjunum. 

2) Nauðsynlegt er að jafnvirðisgildi í Bandalaginu sé 
unnið í samræmi við samræmda aðferðafræði, 
samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 2223/96 frá 
25. júní 1996 um evrópskt þjóðhags- og svæðis-
reikningakerfi í Bandalaginu (3) þar sem mælt er fyrir 
um ramma fyrir gerð þjóðhagsreikninga í aðildar-
ríkjunum. 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 336, 20.12.2007, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 57/2008 frá 25. apríl 
2008 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 52, 21.8.2008, 
bls. 29.  

(1) Stjtíð. ESB C 318, 23.12.2006, bls. 45. 
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 26. apríl 2007 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 13. nóvember 2007. 
(3) Stjtíð. ESB L 310, 30.11.1996, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1267/2003 ((Stjtíð. ESB L 
180, 31.10.2003, bls. 1). 

3) Aðildarríki eru hvött til að leggja fram gögn um 
svæðisbundið jafnvirðisgildi. 

4) Í reglugerð ráðsins (EB) nr. 1083/2006 frá 11. júlí 2006 
um almenn ákvæði um Byggðaþróunarsjóð Evrópu, 
Félagsmálasjóð Evrópu og Samheldnisjóðinn (4) er 
kveðið á um að svæðin, sem teljast eiga rétt á að fá 
styrk úr þróunarsjóðum samkvæmt markmiði um 
samleitni, skulu vera svæði sem svara til 2. þreps í 
sameiginlegri flokkun hagskýrslusvæða, í skilningi 
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1059/2003 frá 26. maí 2003 um að taka upp 
sameiginlega flokkun hagskýrslusvæða (NUTS) (5). 
Verg landsframleiðsla á mann á slíkum svæðum, mæld 
út frá jafnvirðisgildi og reiknuð á grundvelli 
framleiðslutalna í Bandalaginu, fyrir tímabilið 2000 til 
2002 er undir 75% af vergri meðallandsframleiðslu 
ESB-25 fyrir sama viðmiðunartímabil. Ef svæðisbundið 
jafnvirðisgildi er ekki fyrir hendi skal innlent 
jafnvirðisgildi notað til að setja saman skrá yfir svæði 
sem geta notið góðs af þróunarsjóðum. Nota má innlent 
jafnvirðisgildi til að ákvarða fjárhæðina sem hverju 
svæði er úthlutað. 

5) Í reglugerð (EB) nr. 1083/2006 er kveðið á um að 
aðildarríki, sem teljast eiga rétt á að fá styrk úr 
samstöðusjóði, skuli vera þau sem hafa verga 
landsframleiðslu á mann, sem er mæld miðað við 
jafnvirðisgildi og reiknuð á grundvelli framleiðslutalna í 
Bandalaginu fyrir tímabilið 2001 til 2003, sem er minni 
en 90% af meðalþjóðartekjum ESB-25 og sem hafa 
áætlun um að uppfylla skilyrði um efnahagslega 
samleitni sem um getur í 104. gr. sáttmálans. 

 ________________  

(4) Stjtíð. ESB L 210, 31.7.2006, bls. 25. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (ESB) nr. 1989/2006 ((Stjtíð. ESB L 411, 30.12.2006, bls. 6). 

(5) Stjtíð. ESB L 154, 21.6.2003, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 105/2007 ((Stjtíð. ESB L 39, 
10.2.2007, bls. 1). 



30.10.2014  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 64/419 
    

6) Í 1. gr. XI. viðauka við starfsmannareglur 
embættismanna Evrópubandalaganna, sem mælt er fyrir 
um í reglugerð ráðsins (EBE, KBE, KSE) nr. 259/68 (1) 
(hér á eftir nefndar „starfsmannareglur“) er kveðið á 
um, að því er varðar endurskoðunina sem kveðið er á 
um í 1. mgr. 65. gr. starfsreglnanna, að 
framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) 
skuli taka saman skýrslu fyrir októberlok ár hvert um 
breytingar á framfærslukostnaði í Brussel, efnahagslega 
samsvörun milli Brussel og tiltekinna staða í 
aðildarríkjunum og breytingar á kaupmætti launa þeirra 
sem eru í opinberri þjónustu fyrir aðildarríkin. 

7) Nú þegar safnar framkvæmdastjórnin (Hagstofa 
Evrópubandalaganna) að eigin frumkvæði 
grundvallarupplýsingum um jafnvirðisgildi frá 
aðildarríkjunum. Það starf er orðið að fastri venju í 
aðildarríkjunum. Lagarammi er þó nauðsynlegur til að 
tryggja sjálfbæra þróun, framleiðslu og miðlun 
jafnvirðisgildis. 

8) Bráðabirgðaniðurstöður skulu áfram gefnar reglulega, 
eins og gert er nú, til þess að allra nýjustu tölur séu ætíð 
tiltækar. 

9) Ráðstafanirnar, sem eru nauðsynlegar til framkvæmdar 
þessari reglugerð, ber að samþykkja í samræmi við 
ákvörðun ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um 
reglur um meðferð framkvæmdavalds sem 
framkvæmdastjórninni er falið (2). 

10) Einkum ber að fela framkvæmdastjórninni vald til að 
aðlaga skilgreiningar, aðlaga grunnliðina í II. viðauka 
og skilgreina gæðaviðmiðanir. Þar eð þessar ráðstafanir 
eru almennar ráðstafanir og ætlaðar til úrbóta á 
einstökum atriðum sem ekki teljast grundvallaratriði í 
þessari reglugerð, m.a. með viðbótum sem ekki teljast 
grundvallaratriði, skulu þær samþykktar í samræmi við 
málsmeðferð í stjórnsýslunni með athugun sem kveðið 
er á um í 5. gr. a í ákvörðun 1999/468/EB. 

11) Þar eð aðildarríkin geta ekki náð til fulls markmiðum 
þessarar reglugerðar, þ.e. að koma á sameiginlegum 
reglum um að veita grundvallarupplýsingar um 
jafnvirðisgildi og útreikning á því og dreifingu, hvert í 
sínu lagi og markmiðin nást þar af leiðandi betur á 
vettvangi Bandalagsins, getur Bandalagið samþykkt 
ráðstafanir í samræmi við dreifræðisregluna, sbr. 5. gr. 
sáttmálans. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og 
kveðið er á um í þeirri grein, er ekki gengið lengra en 
nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná því 
markmiði. 

12) Samráð hefur verið haft við hagskýrsluáætlunar-
nefndina, sem komið var á fót með ákvörðun ráðsins 
89/382/EBE, KBE (3), í samræmi við 3. gr. þeirrar 
ákvörðunar. 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 56, 4.3.1968, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með reglu-
gerð (EB, KBE) nr. 1895/2006 ((Stjtíð. ESB L 397, 30.12.2006, bls. 6). 

(2) 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). 

(3) Stjtíð. EB L 181, 28.6.1989, bls. 47. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Markmið 

Markmiðið með þessari reglugerð er að koma á 
sameiginlegum reglum um að veita grunnupplýsingar um 
jafnvirðisgildi og til útreiknings á því og miðlunar. 

2. gr. 

Gildissvið 

1. Veittar grunnupplýsingar skulu vera þau gögn sem 
nauðsynleg eru til að reikna og tryggja gæði jafnvirðisgildis. 

Grunnupplýsingarnar skulu fela í sér verð, vægi útgjalda 
vergrar landsframleiðslu og aðrar upplýsingar sem eru skráðar 
í I. viðauka. 

Gögnum skal safnað með þeirri lágmarkstíðni sem kveðið er á 
um í I. viðauka. Gagnasöfnun skal einungis vera tíðari ef 
aðstæður eru sérstakar og réttlætanlegar. 

2. Jafnvirðisgildi skal reiknað af innlendu verði vara og 
þjónustu á ársgrundvelli út frá grunnupplýsingum sem varða 
efnahagssvæði aðildarríkjanna, eins og kveðið er á um í 
evrópska þjóðhags- og svæðisreikningakerfinu í Bandalaginu 
(hér á eftir nefnt „ESA-‘95“). 

3. Jafnvirðisgildi skal reiknað í samræmi við grunnliði í 
II. viðauka, í samræmi við skylda flokka vergrar 
landsframleiðslu sem eru skilgreindir í reglugerð (EB) 
nr. 2223/96. 

3. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

a) „jafnvirðisgildi“: fæst með landfræðilegum staðvirðum og 
gjaldmiðilsbreytum sem eyða áhrifum af mismun á 
verðlagi aðildarríkjanna og gera þannig kleift að beita 
magnsamanburði á þætti vergrar landsframleiðslu og 
samanburði á verðlagi, 

b) „kaupmáttarstaðall“: tilbúinn, sameiginlegur 
viðmiðunargjaldmiðill sem notaður er í 
Evrópusambandinu til að tilgreina efnahagsstærð fyrir 
landfræðilegan samanburð með þeim hætti að verðmun 
milli aðildarríkjanna verði eytt, 

c) „verð“: það kaupverð sem neytendur greiða, 
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d) „vægi útgjalda“: hluti útgjaldaþátta á gangverði vergrar 
landsframleiðslu, 

e) „grunnliður“: lægsta þrep samantektar á vörum í 
sundurliðun vergrar landsframleiðslu sem gengi er reiknað 
fyrir, 

f) „vörur“: vörur eða þjónusta, nákvæmlega skilgreind til 
notkunar í verðmælingum, 

g) „raunhúsaleiga og húsaleiguígildi“: hafa sömu merkingu 
og í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 1722/2005 (1), 

h) „laun og launatengd gjöld“: hafa sömu merkingu og í 
reglugerð (EB) nr. 2223/96, 

i) „tímabundnir leiðréttingarstuðlar“: stuðlar sem notaðir eru 
til að leiðrétta meðalverð sem er í gildi þegar könnun er 
gerð  á meðalverði á ársgrundvelli, 

j) „landfræðilegir  leiðréttingarstuðlar“: stuðlar sem eru 
notaðir til að aðlaga meðalverð, sem er í gildi á einum stað 
eða fleiri á efnahagssvæði aðildarríkis, að meðalverði 
hvers aðildarríkis, 

k) „lýsandi vörur“: þær vörur sem eru eða eru taldar vera, 
meðal mikilvægustu varanna sem keyptar eru á innlendum 
mörkuðum með tilliti til hlutfallslegra heildarútgjalda 
innan grunnliðar, 

l) „lýsandi vísar“: merki eða aðrir vísar til að auðkenna þær 
vörur sem aðildarríkin hafa valið sem lýsandi, 

m) „jafnlýsandi“: eiginleiki sem þörf er á þegar tekin er 
saman skrá yfir vörur fyrir grunnlið svo að hvert 
aðildarríki geti verðlagt þann fjölda lýsandi vara í réttu 
hlutfalli við misleitni varanna og verðlag sem 
grunnliðirnir taka til og útgjalda þess að því er varðar 
grunnliðina, 

n) „gagnvirkni“: eiginleiki þar sem beinn samanburður á 
einhverjum tveimur aðildarríkjum gefur sömu niðurstöðu 
og óbeinn samanburður fyrir milligöngu einhvers annars 
aðildarríkis, 

o) „mistök“: að notaðar séu rangar grunnupplýsingar eða 
notkun á reikningsaðferðinni hafi ekki átt við, 

p) „viðmiðunarár“: það almanaksár sem sérstakar árlegar 
niðurstöður vísa til, 

 ________________  

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1722/2005 frá 20. október 
2005 um meginreglur um mat á húsnæðisþjónustu að því er varðar 
reglugerð ráðsins (EB, KBE) nr. 1287/2003 um samræmingu vergra 
þjóðartekna á markaðsvirði (Stjtíð. ESB L 276, 21.10.2005, bls. 5). 

q) „stöðugleiki“: það að jafnvirðisgildi sem upphaflega er 
reiknað fyrir hóp aðildarríkja helst milli þeirra aðildarríkja 
þótt síðar verði reiknað jafnvirðisgildi fyrir stærri hóp 
aðildarríkja. 

4. gr. 

Hlutverk og ábyrgð 

1. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) 
skal bera ábyrgð á: 

a) að samræma veitingu grunnupplýsinga, 

b) að reikna og birta jafnvirðisgildi, 

c) að tryggja gæði jafnvirðisgildis í samræmi við 7. gr., 

d) að þróa og miðla þeirri aðferðafræði í samráði við 
aðildarríkin, 

e) að tryggja að aðildarríkin hafi tækifæri til að gera 
athugasemd við niðurstöður útreiknings á jafnvirðisgildi 
áður en þær eru birtar og að tilhlýðilegt tillit verði tekið til 
slíkra athugasemda og 

f) að semja og dreifa aðferðafræðihandbókinni sem um getur 
í lið 1.1 í I. viðauka. 

2. Aðildarríki skulu fylgja málsmeðferðinni sem tilgreind er í 
I. viðauka þegar þau veita grunnupplýsingar. 

Aðildarríki skulu skila skriflegu samþykki um niðurstöður 
könnunarinnar, sem þau bera ábyrgð á, þegar vinnsluferli við 
staðfestingu gagna er lokið, eins og tilgreint er í lið 5.2 í 
I. viðauka, innan eins mánaðar. 

Aðildarríki skulu samþykkja aðferðir við öflun gagna og 
kanna sennileika gagna, þ.m.t. grunnupplýsingar sem 
framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) lætur í 
té. 

5. gr. 

Afhending grunnupplýsinga 

1. Aðildarríkin skulu afhenda framkvæmdastjórninni 
(Hagstofu Evrópubandalaganna) þær grunnupplýsingar sem 
skráðar eru í I. viðauka í samræmi við gildandi 
Bandalagsákvæði um afhendingu gagna. 

2. Afhenda skal grunnupplýsingarnar, sem eru skráðar í 
I. viðauka, með tæknilegu sniði og innan þess tíma sem 
tilgreindur er í þeim viðauka. 

3. Í þeim tilvikum sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa 
Evrópubandalaganna) lætur aðildarríkjunum í té 
grunnupplýsingar skal framkvæmdastjórnin afhenda 
aðferðayfirlit til að aðildarríkin geti annast sennileikakönnun. 
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6. gr. 

Hagskýrslueiningar 

1. Grunnupplýsingarnar, sem eru skráðar í I. viðauka, skulu 
annaðhvort fengnar úr hagskýrslueiningum samkvæmt 
skilgreiningu í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 696/93 (1) eða frá 
öðrum heimildum þar sem upplýsingarnar uppfylla þær kröfur 
sem tilgreindar eru í lið 5.1 í I. viðauka. Hvert aðildarríki skal 
tilkynna framkvæmdastjórninni tegund hagskýrslu-
einingarinnar eða heimildarinnar við afhendingu gagnanna. 

2. Hagskýrslueiningarnar, sem aðildarríkin hvetja til að hafi 
samvinnu um öflun upplýsinga eða gagnasöfnunar, skulu leyfa 
eftirlit með verði sem sett er upp í raun og skulu veita 
áreiðanlegar og ítarlegar upplýsingar á þeim tíma sem þeirra  
er óskað. 

7. gr. 

Gæðaviðmiðanir og -eftirlit 

1. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) og 
aðildarríkin skulu koma á kerfi fyrir gæðastjórnun sem byggist 
á skýrslum og mati eins og tilgreint er í lið 5.3 í I. viðauka. 

2. Aðildarríkin skulu láta framkvæmdastjórninni (Hagstofu 
Evrópubandalaganna), að beiðni hennar, í té allar 
nauðsynlegar upplýsingar til að meta gæði 
grunnupplýsinganna sem skráðar eru í I. viðauka. 

Aðildarríkin skulu einnig gefa framkvæmdastjórninni 
(Hagstofu Evrópubandalaganna) upplýsingar og ástæður síðari 
breytinga á þeim aðferðum sem eru notaðar eða frávika frá 
aðferðafræðihandbókinni sem tilgreind er í I. viðauka. 

3. Aðildarríkin skulu láta framkvæmdastjórninni (Hagstofu 
Evrópubandalaganna) í té gæðaskýrslur um kannanir sem þau 
bera ábyrgð á, eins og tilgreint er í 5. þætti I. viðauka. 

4. Mælt skal fyrir um þær sameiginlegu viðmiðanir sem 
gæðastjórnunin byggist á og uppbyggingu gæðaskýrslnanna, 
sem um getur í lið 5.3 í I. viðauka, í samræmi við 
stjórnsýslumeðferð með athugun sem um getur í 3. mgr. 
11. gr. 

8. gr. 

Tíðni 

Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) skal 
reikna jafnvirðisgildi fyrir hvert almanaksár. 

9. gr. 

Miðlun 

1. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) 
skal birta lokaniðurstöður á ársgrundvelli eigi síðar en 

 ________________  

(1) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 696/93 frá 15. mars 1993 um 
hagskýrslueiningar fyrir athugun og greiningu á framleiðslukerfi 
Bandalagsins (Stjtíð. EB L 76, 30.3.1993, bls. 1). Reglugerðinni var síðast 
breytt með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 
((Stjtíð. ESB L 284, 31.10.2003, bls. 1). 

36 mánuðum eftir að viðmiðunarári lýkur. 

Birtingin skal byggjast á gögnum sem eru tiltæk 
framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna) eigi 
síðar en þremur mánuðum fyrir birtingardaginn. 

Ekkert í þessari málsgrein skal hafa áhrif á rétt 
framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu Evrópubandalaganna) til 
að birta bráðabirgðaniðurstöður áður en 36 mánuðir eru liðnir 
frá lokum viðmiðunarársins og framkvæmdastjórnin 
(Hagstofa Evrópubandalaganna) skal veita almenningi aðgang 
að þeim, m.a. á vefsíðu sinni. 

2. Niðurstöðurnar, sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa 
Evrópubandalaganna) birtir samanteknar fyrir hvert 
aðildarríki, skulu a.m.k. fela í sér eftirfarandi: 

a) jafnvirðisgildi á stigi vergrar landsframleiðslu, 

b) jafnvirðisgildi fyrir neysluútgjöld einkaheimila og 
einkaneyslu í raun, 

c) verðvísitölur miðað við meðaltal í Bandalaginu og 

d) verga landsframleiðslu, neysluútgjöld einkaheimila og 
einkaneyslu að raungildi miðað við tölur á mann á 
jafnvirðisgildi. 

3. Ef niðurstöður eru reiknaðar fyrir stærri hóp landa skal 
jafnvirðisgildi aðildarríkjanna samt sem áður haldast í 
samræmi við stöðugleikaregluna. 

4. Venjulega skal ekki endurskoða endanlegt jafnvirðisgildi 
sem hefur verið birt. 

Ef um er að ræða mistök sem falla undir 10. þátt I. viðauka 
skal birta leiðréttar niðurstöður í samræmi við málsmeðferðina 
sem þar er mælt fyrir um. 

Í undantekningartilvikum skulu almennar endurskoðanir 
framkvæmdar ef magnvísitala vergrar landsframleiðslu fyrir 
eitthvert aðildarríki breytist meira en um eitt prósentustig, 
vegna breytinga á grundvallarhugtökum ESA-‘95 sem hafa 
áhrif á niðurstöður jafnvirðisgildisútreikninga. 

10. gr. 

Leiðréttingarstuðlar 

Þess er ekki krafist að aðildarríki skuldbindi sig til að gera 
kannanir einungis í því skyni að fastsetja leiðréttingarstuðla 
sem nota á við starfskjör og lífeyri embættismanna 
Bandalagsins og annarra starfsmanna í samræmi við 
starfsmannareglurnar. 

11. gr. 

Nefndarmeðferð 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar 
hagskýrsluáætlunarnefndarinnar. 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 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. 
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3. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 1.–
4. mgr. 5. gr. a og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með 
hliðsjón af ákvæðum 8.°gr. hennar. 

12. gr. 

Framkvæmdarráðstafanir 

1. Nauðsynlegar ráðstafanir til framkvæmdar ákvæðum 
þessarar reglugerðar, þ.m.t. ráðstafanir um að taka til greina 
efnahagslegar og tæknilegar breytingar, skulu samþykktar, að 
því marki að þær feli ekki í sér óhóflega aukningu á kostnaði 
fyrir aðildarríkin, eins og mælt er fyrir um í 2. og 3. mgr. 

2. Samþykkja skal eftirfarandi ráðstafanir sem eru 
nauðsynlegar til framkvæmdar þessari reglugerð í samræmi 
við stjórnsýslumeðferðina sem um getur í 2. mgr. 11. gr.: 

a) skilgreining á nokkrum lágmarkskröfum til þess að gögnin 
séu eins samanburðarhæf og lýsandi og nauðsynlegt er og 
tilgreint er í liðum 5.1 og 5.2 í I. viðauka, 

b) skilgreining á nákvæmum kröfum að því er varðar 
aðferðafræðina sem á að nota eins og tilgreint er í 
I. viðauka og 

c) að fastsetja og aðlaga nákvæmar lýsingar á efni grunnliða, 
að því tilskildu að þær verði áfram samhæfðar ESA-‘95 
eða öðru nýrra kerfi. 

3. Eftirfarandi ráðstafanir, sem er ætlað að breyta þeim 
þáttum þessarar reglugerðar sem ekki teljast grundvallaratriði, 
m.a. með því að bæta við hana nýjum þáttum, skulu 
samþykktar í samræmi við stjórnsýslumeðferðina með 
athugun sem um getur í 3. mgr. 11. gr.: 

a) breytingin á skilgreiningunum, 

b) breytingin á skrá yfir grunnliði (eins og tilgreint er í 
II. viðauka), og 

c) skilgreiningin á gæðaviðmiðunum og uppbyggingu 
gæðaskýrslna, samkvæmt 4. mgr. 7. gr. 

13. gr. 

Fjármögnun 

1. Aðildarríkin skulu fá fjárframlag frá 
framkvæmdastjórninni sem nemur að hámarki 70% af 
kostnaði sem er styrkhæfur samkvæmt fjárstyrksreglum 
framkvæmdastjórnarinnar. 

2. Ákveða ber fjárstuðning sem lið í árlegri fjárlagagerð 
Evrópusambandsins. Fjárveitingavald skal ákvarða 
fjárveitingu fyrir hvert ár. 

14. gr. 

Endurskoðun og skýrslugjöf 

Ákvæði þessarar reglugerðar skulu endurskoðuð fimm árum 
eftir gildistöku hennar. Hún skal, ef við á, endurskoðuð, á 
grundvelli skýrslu og tillögu framkvæmdastjórnarinnar sem 
hún leggur fyrir Evrópuþingið og ráðið. 

15. gr. 

Gildistaka 

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

 

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

 

Gjört í Strassborg 11. desember 2007. 

 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

H.-G. PÖTTERING M. LOBO ANTUNES 

forseti. forseti. 
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I. VIÐAUKI 

AÐFERÐAFRÆÐI 

1. AÐFERÐAFRÆÐIHANDBÓK OG VINNUÁÆTLUN 

1.1. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) leggur fram aðferðafræðihandbók að höfðu samráði við 
aðildarríkin, þar sem er lýst aðferðum, sem notaðar eru á mismunandi stigum þess þegar jafnvirðisgildi er tekið 
saman, þ.m.t. aðferðirnar til að meta grunnupplýsingar sem vantar og gengi sem vantar. Aðferðafræðihandbókin 
verður ávallt endurskoðuð þegar umtalsverð breyting er gerð á aðferðafræðinni. Í henni kunna nýjar aðferðir að 
verða innleiddar til að auka gæði gagna, draga úr kostnaði eða minnka álagið á afhendingaraðila gagna. 

1.2. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) mun gera vinnuáætlun fyrir 30. nóvember ár hvert og í 
samráði við aðildarríkin fyrir næsta almanaksár, með tímaáætlun fyrir lýsingu á þeim grunnupplýsingum sem þörf er 
á fyrir viðkomandi ár og hvenær þær eru lagðar fram. 

1.3. Í hinni árlegu vinnuáætlun verður ákvarðað með hvaða sniði aðildarríkin leggi fram gögn og aðrar aðgerðir sem eru 
nauðsynlegar til að hægt sé að reikna og birta jafnvirðisgildi. 

1.4. Hægt er að endurskoða grunnupplýsingarnar, sem eru afhentar samkvæmt lið 1.2, en niðurstöður fyrir 
viðmiðunarárið verða reiknaðar út frá fyrirliggjandi upplýsingum samkvæmt tímaáætluninni sem tilgreind er í 9. gr. 
Ef upplýsingar vantar eða þær eru ekki tiltækar á þeim degi mun framkvæmdastjórnin (Hagstofa 
Evrópubandalaganna) áætla þær grunnupplýsingar sem vantar. 

1.5. Ef aðildarríki leggur ekki fram fullnægjandi grunnupplýsingar skal það tilgreina ástæðu þess að upplýsingar vantar, 
hvenær það muni leggja fram fullnægjandi upplýsingar eða, ef við á, hvers vegna það getur ekki veitt fullnægjandi 
upplýsingar. 

2. GRUNNUPPLÝSINGAR 

2.1. Grunnupplýsingaliðir 

Að því er varðar þessa reglugerð skulu grunnupplýsingar, skv. 2. og 4. gr., og lágmarksafhendingatíðni nýrra gagna 
vera sem hér segir: 

Grunnupplýsingar Lágmarkstíðni 

Vægi útgjalda vegna vergrar landsframleiðslu (1)  Árlega 

Raunhúsaleiga og húsaleiguígildi (2)  Árlega 

Laun og launatengd gjöld Árlega 

Tímabundnir leiðréttingarstuðlar Árlega 

Verð á neysluvörum og þjónustu og skyldum lýsandi vísum 3 ár (3) 

Verð á tækjum og búnaði Þrjú ár 

Verð á byggingarframkvæmdum Þrjú ár 

Landfræðilegir leiðréttingarstuðlar 6 ár 

(1) Þetta vægi skal vera í samræmi við lægsta stig fyrirliggjandi samtalna úr þjóðhagsreikningum. Ef umbeðnar upplýsingar eru 
ekki tiltækar getur aðildarríkið áætlað eftir bestu getu um það sem vantar. 

(2) Nota má upplýsingar um fjölda íbúða, eins og er lýst í aðferðafræðihandbókinni, í stað verðupplýsinga í tilvikum þar  sem 
upplýsingar um raunhúsaleigu vantar eða þær eru tölfræðilega óáreiðanlegar, sbr. reglugerð (EB) nr. 1722/2005. 

(3) Með lágmarkstíðni er átt við hve oft upplýsingar eru lagðar fram um tiltekinn vöruflokk, í tengslum við viðvarandi 
könnunarferli. 
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2.2. Aðferð við að afla grunnupplýsinga 

Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) mun, að teknu tilliti til álits aðildarríkjanna, taka ákvörðun 
um heimildir og afhendingaraðila gagna sem nota skal fyrir hvern grunnupplýsingalið sem getið er hér að framan. Ef 
framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) fær grunnupplýsingar frá afhendingaraðila gagna, öðrum en 
aðildarríki, skal sá síðarnefndi leystur undan skuldbindingum þeim sem settar eru fram í liðum 5.1.4 til 5.1.13. 

3. MEÐALVERÐ INNANLANDS 

3.1. Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 2. gr. má takmarka gagnasöfnun við einn eða fleiri staði innan efnahagssvæðisins. Slík 
gögn má nota fyrir útreikning á jafnvirðisgildi að því tilskildu að þeim fylgi viðeigandi landfræðilegir 
leiðréttingarstuðlar. Slíkir landfræðilegir leiðréttingarstuðlar verða notaðir til að laga könnunargögn á viðkomandi 
stöðum að því sem eru lýsandi meðalverð innanlands. 

3.2. Landfræðilegir leiðréttingarstuðlar verða afhentir á stigi grunnliða. Þeir skulu ekki vera eldri en sex ára á 
viðmiðunartímabili könnunarinnar. 

4. MEÐALVERÐ Á ÁRSGRUNDVELLI 

Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 2. gr. má takmarka gagnasöfnun við tiltekið tímabil. Slík gögn má nota fyrir útreikning á 
jafnvirðisgildi að því tilskildu að þeim fylgi viðeigandi, tímabundnir leiðréttingarstuðlar. Slíkir tímabundnir 
leiðréttingarstuðlar verða notaðir til að laga könnunargögn á því tímabili að þeim gögnum sem eru lýsandi fyrir 
meðalverð á ársgrundvelli. 

5. GÆÐI 

5.1. Lágmarkskröfur um grunnupplýsingar 

5.1.1. Skrár yfir vörur, sem á að verðleggja, verður með þeim hætti að í henni eru vörur með eiginleika sem tryggja 
sambærileika milli landa. 

5.1.2. Skráin yfir vörur sem á að verðleggja verður með þeim hætti að hvert aðildarríki getur gefið upp a.m.k. eina lýsandi 
vöru sem hægt er að verðleggja í a.m.k. einu öðru aðildarríki fyrir hvern grunnlið. 

5.1.3. Skrá yfir vörurnar verður með þeim hætti að hún komist sem næst því að vera jafnlýsandi svo að hvert land verður 
að verðleggja a.m.k. eina lýsandi vöru í hverjum grunnlið og þá lýsandi vöru skal verðleggja í a.m.k. einu öðru 
landi. 

5.1.4. Hvert aðildarríki verðleggur vörur í samræmi við lýsingarnar í vöruskránni. 

5.1.5. Hvert aðildarríki mun verðleggja nægilegan fjölda vara innan hvers grunnliðar sem er tiltækur á markaðinum jafnvel 
þótt þær teljist ekki lýsandi fyrir þann grunnlið. 

5.1.6. Hvert aðildarríki leggur til verð fyrir a.m.k. eina lýsandi vöru innan hvers grunnliðar. Lýsandi varan verður 
auðkennd með lýsandi vísi. 

5.1.7. Hvert aðildarríki mun taka saman nægilegan fjölda af verðskrám fyrir hverja vöru sem er verðlögð til að tryggja 
áreiðanlegt meðalverð á vöru með tilliti til markaðsgerðar. 

5.1.8. Tegundir sölustaða verða valdar með það fyrir augum að endurspegla á fullnægjandi hátt innlent neyslumynstur í 
aðildarríkinu að því er varðar viðkomandi vöru. 

5.1.9. Sölustaðir verða valdir með það fyrir augum að endurspegla á fullnægjandi hátt neyslumynstur íbúa staðarins og 
vöruframboð. 

5.1.10. Hvert aðildarríki mun sjá framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna) fyrir gögnum um laun og 
launatengd gjöld vegna valinna starfsgreina, með vísun í liðinn Opinber yfirvöld (S 13) samkvæmt skilgreiningu í 
ESA-‘95. 
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5.1.11. Hvert aðildarríki mun láta framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna) í té tímabundna 
leiðréttingarstuðla sem gera kleift að reikna jafnvirðisgildi miðað við verð sem er tekið saman á tilteknum tíma og 
endurspeglar á fullnægjandi hátt meðalverðlag á ársgrundvelli. 

5.1.12. Hvert aðildarríki mun sjá framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna) fyrir landfræðilegum 
leiðréttingarstuðlum sem gera kleift að reikna jafnvirðisgildi miðað við verð sem er tekið saman á tilteknum stöðum 
og endurspeglar á fullnægjandi hátt innlent meðalverðlag á ársgrundvelli. 

5.1.13. Hvert aðildarríki mun sjá framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna) fyrir vægi að því er varðar hvern 
grunnlið eins og tilgreint er í II. viðauka sem endurspeglar útgjaldamynstur í aðildarríkinu fyrir viðmiðunarárið. 

5.2. Lágmarksstaðlar fyrir fullgildingu á niðurstöðum verðkönnunar 

5.2.1. Hvert aðildarríki mun áður en það sendir gögn til framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu Evrópubandalaganna) láta 
fara fram endurskoðun á gildi gagna á grundvelli: 

— hámarks- og lágmarksverðs, 

— meðalverðs og fráviksstuðuls, 

— fjölda verðlagðra vara í grunnlið, 

— fjölda verðlagðra, lýsandi vara í grunnlið, og 

— fjölda verðathugana á vöru. 

5.2.2. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) sér aðildarríkjunum fyrir rafeindatæki með reikniriti sem þarf 
fyrir lið 5.2.1. 

5.2.3. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) mun, ásamt aðildarríkjunum, annast staðfestingu á gildum 
áður en niðurstöður fást úr könnuninni, sem byggist á vísum, m.a.: 

fyrir hvern grunnlið: 

— fjöldi vara sem eru verðlagðar í hverju landi, 

— fjöldi vara sem fá lýsandi vísi í hverju landi, 

— verðlagsvísitala, 

— niðurstöður fyrri könnunar sem tekur til sömu grunnliða og 

— verðlagsvísitölur með tilliti til jafnvirðisgildis fyrir hvert land. 

Fyrir hverja vöru: 

— fjöldi verðtalna sem er fylgst með í hverju landi og 

— fráviksstuðlar fyrir: 

i. meðalverð í innlendum gjaldmiðli, 

ii. verðlagsvísitölur með tilliti til jafnvirðisgildis og 

iii. verðlagsvísitölur með tilliti til jafnvirðisgildis fyrir hvert land. 

5.2.4. Áður en niðurstöður jafnvirðisgildis fást á samtölustigi mun framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) 
annast staðfestingu á gildum samkvæmt vísum, þ.m.t.: 

á stigi vergrar heildarlandsframleiðslu og helstu samtalna hennar: 

— samræmi í vægi útgjalda vegna vergrar landsframleiðslu og áætlaðs íbúafjölda við birt gögn, 

— samanburður á magnvísitölum á mann fyrir yfirstandandi og fyrri útreikninga og 

— samanburður á verðlagsvísum fyrir yfirstandandi og fyrri útreikninga. 
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Fyrir hvern grunnlið: 

— samanburður á vægishlutföllum vergrar landsframleiðslu fyrir yfirstandandi og fyrri útreikninga og 

— áætluð gögn sem vantar, ef við á. 

5.3. Skýrslugjöf og mat 

5.3.1. Hvert aðildarríki mun halda saman gögnum með ítarlegri lýsingu á því með hvaða hætti þessari reglugerð hefur 
verið framfylgt. Þessi gögn verða aðgengileg framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna) og hinum 
aðildarríkjunum. 

5.3.2. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) mun meta útreikning á jafnvirðisgildi í hverju aðildarríki á 
sex ára fresti. Í matinu, sem er áætlað á ársgrundvelli og felst í árlegu vinnuáætluninni, verður kannað hvort farið sé 
að reglugerð þessari. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) tekur saman skýrslu, byggða á matinu, 
og verður almenningi veittur aðgangur að henni, m.a. á vefsíðu framkvæmdastjórnarinnar. 

5.3.3. Skömmu eftir hverja könnun á neysluverði gefur viðkomandi aðildarríki framkvæmdastjórninni (Hagstofu 
Evrópubandalaganna) skýrslu með upplýsingum um hvernig könnunin fór fram, í samræmi við 3. mgr. 7. gr. 
Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) mun láta hvert aðildarríki fá samantekt á þessum skýrslum. 

6. AÐFERÐ VIÐ KÖNNUN Á NEYSLUVERÐI 

6.1. Aðildarríkin munu annast verðkannanirnar samkvæmt vinnuáætluninni. 

6.2. Fyrir hverja könnun mun framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) gera skrá yfir þær vörur sem kanna 
skal, byggða á tillögum sem hvert aðildarríki gerir fyrir hvern grunnlið. 

6.3. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) mun láta í té, ásamt vöruskránni, þýðingu á öllum lýsingum í 
hverri könnunarskrá á öllum opinberum tungumálum Evrópusambandsins. 

7. ÚTREIKNINGSAÐFERÐ 

7.1. Útreikningur á tvíhliða jafnvirðisgildum fyrir grunnliði 

a) Útreikningur á marghliða jafnvirðisgildi Èltetò-Köves-Szulc (hér á eftir nefnt „EKS“) fyrir grunnliði (vöruflokk) er byggður 
á fylki tvíhliða jafnvirðisgilda fyrir hvert par þeirra þátttökulanda sem taka þátt í verkefninu. 

b) Við útreikning á  jafnvirðisgildunum er stuðst við verðathuganir fyrir hverja þá vöru sem liggur til grundvallar og 
upplýsingar um hvort varan er lýsandi fyrir markaðinn eða ekki. 

c) Meðalkönnunarverð fyrir hverja vöru verður ákvarðað sem einfalt margfeldismeðaltal skráðra verðmælinga fyrir viðkomandi 
vöru. 

d) Meðalverð hvers aðildarríkis á ársgrundvelli er áætlað, eftir því sem nauðsyn krefur, út frá meðalkönnunarverði með því að 
styðjast við viðeigandi landfræðilega og tímabundna leiðréttingarstuðla. 

e) Hlutfall leiðréttra meðalverðstalna er síðan reiknað, ef hægt er, fyrir vörur og pör þátttökulanda ásamt andhverfu þeirra. 

f) Jafnvirðisgildi er þá reiknað, ef hægt er, fyrir öll pör þátttökulanda fyrir grunnliðinn. Fyrir hvert par þátttökulanda er 
jafnvirðisgildi reiknað sem vegið margfeldismeðaltal af: 

— margfeldismeðaltölu verðhlutfalla af þeim vörum sem eru tilgreindar sem lýsandi fyrir bæði löndin, 

— margfeldismeðaltölu verðhlutfalla af þeim vörum sem eru tilgreindar sem lýsandi fyrir fyrra landið en ekki 
það síðara, 

— margfeldismeðaltölu verðhlutfalla af þeim vörum sem eru tilgreindar sem lýsandi fyrir síðara landið en ekki 
það fyrra, 

því að nota vægi sem endurspeglar verðhlutfall, sem er lýsandi fyrir allar vörur sem eru verðlagðar í báðum 
löndum. 
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7.2. Mat á tvíhliða jafnvirðisgildum sem vantar 

Ef ekki er hægt að reikna tvíhliða jafnvirðisgildi fyrir einhvern grunnlið verður það tvíhliða jafnvirðisgildi sem 
vantar áætlað, ef unnt er, með hefðbundnum meðaltalsútreikningi við að finna faldmeðaltal óbeins jafnvirðisgildis í 
gegnum þriðju lönd. Ef í fylki yfir tvíhliða jafnvirðisgildi fyrir grunnlið eru enn gildi sem vantar eftir þetta matsferli 
verður útreikningur á marghliða EKS-jafnvirðisgildi ekki mögulegur að því er varðar þau lönd sem tvíhliða 
jafnvirðisgildi vantar fyrir. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) áætlar þá það EKS-jafngengi sem 
vantar með því að nota viðmiðunarjafnvirðisgildi frá sambærilegum grunnliðum eða með einhverri annarri 
viðeigandi matsaðferð. 

7.3. Útreikningur á tvíhliða jafnvirðisgildi í flokkunarþrepi 

a) Við útreikning á tvíhliða jafnvirðisgildi á tilteknu stigi lykilstærða þjóðhagsreikninga verður notað EKS-jafnvirðisgildi (sjá 
lið 7.4) og vægi útgjalda vegna vergrar landsframleiðslu fyrir þá grunnliði sem liggja til grundvallar. 

b) Laspeyres-jafnvirðisgildi er þá reiknað fyrir valið flokkunarþrep sem meðaltal verðmælinga jafnvirðisins fyrir grunnliðina 
sem liggja til grundvallar, vegið eftir innbyrðis hlutfalli (eða nafnverði) fyrir síðara landið í hverju pari þátttökulanda. 

c) Paasche-jafngengi verður þá reiknað fyrir valið flokkunarþrep sem þýtt meðaltal jafnvirðisins fyrir grunnliðina sem liggja til 
grundvallar, vegið eftir innbyrðis hlutfalli (eða nafnverði) fyrir fyrra landið í hverju pari þátttökulanda. 

d) Fisher-jafnvirðisgildi verður síðan reiknað fyrir valið flokkunarþrep sem margföldunarmeðaltal af Laspeyres- og Paasche-
jafnvirðisgildi sem fastsett er fyrir hvert par þátttökulanda. 

7.4. Útreikningur á gagnvirku marghliða jafnvirðisgildi 

Útreikningur á gagnvirku marghliða jafnvirðisgildi er gerður annaðhvort í grunnliðum eða í einhverju 
flokkunarþrepi með því að nota EKS-aðferðina á grundvelli fullgerðs fylkis Fisher-jafnvirðisgilda milli allra para 
þátttökulanda, sem hér segir: 

 

 

 

þar sem tEKSs merkir EKS-jafnvirðisgildi milli lands s og lands t, 

tFs merkir jafnvirðisgildi af Fisher-gerð milli lands s og lands t, 

z merkir fjölda þátttökulanda. 

8. SENDING 

8.1. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) mun sjá aðildarríkjunum fyrir sniðmáti fyrir rafrænar 
sendingar grunnupplýsinga sem eru nauðsynlegar til að reikna jafnvirðisgildi. 

8.2. Aðildarríkin skulu afhenda framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna) grunnupplýsingar í samræmi við 
sniðmátin. 

9. BIRTING 

Til viðbótar ákvæðunum í 2. mgr. 9. gr. getur framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) birt niðurstöður 
með skilmerkilegri hætti að höfðu samráði við aðildarríkin. 

10. LEIÐRÉTTINGAR 

10.1. Þegar aðildarríki uppgötvar skekkju skal það tafarlaust og að eigin frumkvæði afhenda framkvæmdastjórninni 
(Hagstofu Evrópubandalaganna) réttar grunnupplýsingar. Auk þess skal aðildarríki tilkynna framkvæmdastjórninni 
(Hagstofu Evrópubandalaganna) ef grunur leikur á óviðeigandi notkun á reikningsaðferðinni. 

10.2. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) skal tilkynna aðildarríkjunum þegar hún verður vör við 
skekkju hjá aðildarríki eða framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna) og endurreikna jafnvirðisgildið 
innan eins mánaðar. 
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10.3. Ef skekkjur, sem uppgötvast, leiða til breytingar sem svarar a.m.k. til 0,5 prósentustiga af vergri landsframleiðslu á 
mann í jafnvirðisgildi einhvers aðildarríkis, skal framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) birta 
leiðréttingu eins fljótt og kostur er nema þess háttar skekkjur uppgötvist síðar en þremur mánuðum eftir að 
niðurstöðurnar voru birtar. 

10.4. Ef skekkja hefur verið gerð skal ábyrgur aðili gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir álíka skekkjur síðar. 

10.5. Þess er ekki krafist að niðurstöður jafnvirðisgildis séu leiðréttar við endurskoðanir sem eru framkvæmdar 
33 mánuðum eftir lok viðmiðunarársins á vægi útgjalda vegna vergrar landsframleiðslu eða áætlaðs íbúafjölda. 
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II. VIÐAUKI 

Grunnliðir samkvæmt skilgreiningu í e-lið 3. gr. 

Nr. 
grunn-
liðar 

Lýsing 

 ÚTGJÖLD HEIMILA VEGNA EINKANEYSLU 

 MATVÆLI OG ÓÁFENGIR DRYKKIR 

  Matur 

  Brauð og kornvörur [COICOP 01.1.1] 

1 Hrísgrjón 

2 Annað korn, mjöl og aðrar kornvörur 

3 Brauð 

4 Aðrar brauðvörur 

5 Pastavörur 

  Kjöt [COICOP 01.1.2] 

6 Nauta- og kálfakjöt 

7 Svínakjöt 

8 Lamba-, kinda- og geitakjöt 

9 Alifuglar 

10 Annað kjöt og ætur innmatur 

11 Sælkeravörur og aðrar unnar kjötvörur 

  Fiskur og annað sjávarfang [COICOP 01.1.3] 

12 Nýr, kældur og frystur fiskur og annað sjávarfang 

13 Rotvarinn eða unninn fiskur og annað sjávarfang 

  Mjólk, ostur og egg [COICOP 01.1.4] 

14 Nýmjólk 

15 Rotvarin mjólk og aðrar mjólkurvörur 

16 Ostur 

17 Egg og eggjaafurðir 

  Olíur og feitmeti [COICOP 01.1.5] 

18 Smjör 

19 Smjörlíki 

20 Önnur matarolía og feiti 

  Ávextir [COICOP 01.1.6] 

21 Nýir eða kældir ávextir 

22 Frosnir, rotvarðir eða unnir ávextir og ávaxtaafurðir 

  Grænmeti [COICOP 01.1.7] 

23 Nýtt og kælt grænmeti annað en kartöflur 

24 Nýjar og kældar kartöflur 

25 Frosið, rotvarið og unnið grænmeti og grænmetisafurðir 

  Sykur, sulta, hunang, súkkulaði og sælgæti [COICOP 01.1.8] 

26 Sykur 

27 Sulta, marmelaði og hunang 
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Nr. 
grunn-
liðar 

Lýsing 

28 Sælgæti, súkkulaði og aðrar vörur unnar úr kakói 

29 Ís til manneldis, rjómaís og frauðís 

  Matvæli ót.a. [COICOP 01.1.9] 

30 Matvæli ót.a. 

  Óáfengir drykkir 

  Kaffi, te og kakó [COICOP 01.2.1] 

31 Kaffi, te og kakó 

  Ölkelduvatn, gosdrykkir, ávaxta- og grænmetissafar [COICOP 01.2.2] 

32 Ölkelduvatn 

33 Gosdrykkir og þykkni 

34 Ávaxta- og grænmetissafar 

 ÁFENGIR DRYKKIR, TÓBAK OG FÍKNIEFNI 

  Áfengir drykkir 

  Brennd vín [COICOP 02.1.1] 

35 Brennd vín 

  Vín [COICOP 02.1.2] 

36 Léttvín 

  Bjór [COICOP 02.1.3] 

37 Bjór 

  Tóbak 

  Tóbak [COICOP 02.2.0] 

38 Tóbak 

  Fíkniefni 

  Fíkniefni [COICOP 02.3.0] 

39 Fíkniefni 

 FATNAÐUR OG SKÓFATNAÐUR 

  Fatnaður 

  Efni í fatnað [COICOP 03.1.1] 

40 Efni í fatnað 

  Fatnaður [COICOP 03.1.2] 

41 Karlmannafatnaður 

42 Kvenfatnaður 

43 Barna- og ungbarnafatnaður 

  Annar fatnaður og fylgihlutir með fatnaði [COICOP 03.1.3] 

44 Annar fatnaður og fylgihlutir með fatnaði 

  Hreinsun, viðgerðir og leiga á fatnaði [COICOP 03.1.4] 

45 Hreinsun, viðgerðir og leiga á fatnaði 

  Skófatnaður 

  Skór og annar skófatnaður [COICOP 03.2.1] 

46 Skófatnaður karla 

47 Skófatnaður kvenna 

48 Skófatnaður barna og ungbarna 
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Nr. 
grunn-
liðar 

Lýsing 

  Viðgerðir og leiga á skófatnaði [COICOP 03.2.2] 

49 Viðgerðir og leiga á skófatnaði 

 HÚSNÆÐI, VATN, RAFMAGN, GAS OG ANNAÐ ELDSNEYTI 

  Raunhúsaleiga 

  Raunhúsaleiga [COICOP 04.1.1 og 04.1.2] 

50 Raunhúsaleiga 

  Áætluð húsaleiga 

  Áætluð húsaleiga [COICOP 04.2.1 og 04.2.2] 

51 Áætluð húsaleiga 

  Viðhald og viðgerðir á húsnæði 

  Efni til venjulegs viðhalds og viðgerða á húsnæði [COICOP 04.3.1] 

52 Efni til venjulegs viðhalds og viðgerða á húsnæði 

  Þjónusta fyrir venjulegt viðhald og viðgerðir á húsnæði [COICOP 04.3.2] 

53 Þjónusta fyrir venjulegt viðhald og viðgerðir á húsnæði 

  Vatnsveita og ýmiss konar þjónusta vegna húsnæðis 

  Vatnsveita [COICOP 04.4.1] 

54 Vatnsveita 

  Ýmiss konar þjónusta vegna húsnæðis [COICOP 04.4.2, 04.4.3 og 04.4.4] 

55 Ýmiss konar þjónusta vegna húsnæðis 

  Rafmagn, gas og annað eldsneyti 

  Rafmagn [COICOP 04.5.1] 

56 Rafmagn 

  Gas [COICOP 04.5.2] 

57 Gas 

  Fljótandi eldsneyti [COICOP 04.5.3] 

58 Fljótandi eldsneyti 

  Fast eldsneyti [COICOP 04.5.4] 

59 Fast eldsneyti 

  Varmaorka [COICOP 04.5.5] 

60 Varmaorka 

 HÚSBÚNAÐUR, HEIMILISTÆKI OG REGLUBUNDIÐ VIÐHALD Á HEIMILINU 

  Húsgögn og húsbúnaður, teppi og önnur gólfklæðning 

  Húsgögn og húsbúnaður [COICOP 05.1.1] 

61 Eldhúsinnréttingar 

62 Svefnherbergishúsgögn 

63 Stofu- og borðstofuhúsgögn 

64 Önnur húsgögn og húsbúnaður 

  Teppi og önnur gólfklæðning [COICOP 05.1.2] 

65 Teppi og önnur gólfklæðning 

  Viðgerðir á húsgögnum, húsbúnaði og gólfklæðningu [COICOP 05.1.3] 

66 Viðgerðir á húsgögnum, húsbúnaði og gólfklæðningu 
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Nr. 
grunn-
liðar 

Lýsing 

  Textílvörur til heimilisnota 

  Textílvörur til heimilisnota [COICOP 05.2.0] 

67 Textílvörur til heimilisnota 

  Heimilistæki 

  Stærri heimilistæki, rafknúin og órafknúin [COICOP 05.3.1] 

68 Stærri heimilistæki, rafknúin og órafknúin 

  Minni rafknúin heimilistæki [COICOP 05.3.2] 

69 Minni rafknúin heimilistæki 

  Viðgerðir á heimilistækjum [COICOP 05.3.3] 

70 Viðgerðir á heimilistækjum 

  Glervörur, borðbúnaður og búsáhöld 

  Glervörur, borðbúnaður og búsáhöld [COICOP 05.4.0] 

71 Glervörur, borðbúnaður og búsáhöld 

  Verkfæri og búnaður fyrir hús og garða 

  Stærri verkfæri og búnaður [COICOP 05.5.1] 

72 Stærri verkfæri og búnaður 

  Smærri verkfæri og ýmsir fylgihlutir [COICOP 05.5.2] 

73 Smærri verkfæri og ýmsir fylgihlutir 

  Vörur og þjónusta vegna reglubundins viðhalds á heimilinu 

  Vörur til heimilishalds sem eru ekki varanlegar [COICOP 05.6.1] 

74 Vörur til heimilishalds sem eru ekki varanlegar 

  Heimilisaðstoð og önnur þjónusta fyrir heimili [COICOP 05.6.2] 

75 Heimilishjálp 

76 Heimilishjálp 

 HEILSUGÆSLA 

  Lækningavörur, tæki og búnaður 

  Lyf [COICOIP 06.1.1] 

77 Lyf 

  Aðrar vörur til lækninga [COICOP 06.1.2] 

78 Aðrar vörur til lækninga 

  Meðferðartæki og -búnaður [COICOP 06.1.3] 

79 Meðferðartæki og búnaður 

  Þjónusta við sjúklinga á göngudeild 

  Læknisþjónusta [COICOP 06.2.1] 

80 Læknisþjónusta 

  Tannlæknaþjónusta [COICOP 06.2.2] 

81 Tannlæknaþjónusta 

  Þjónusta skyld lækningum [COICOP 06.2.3] 

82 Þjónusta skyld lækningum 

  Þjónusta á sjúkrahúsum 

  Þjónusta á sjúkrahúsum [COICOP 06.3.0] 

83 Þjónusta á sjúkrahúsum 
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Nr. 
grunn-
liðar 

Lýsing 

 FLUTNINGAR 

  Kaup á ökutækjum 

  Bifreiðar [COICOP 07.1.1] 

84 Bifreiðar með dísilhreyfli 

85 Bifreiðar með bensínhreyfli með minna en 1200 rúmsentimetra rúmtak 

86 Bifreiðar með bensínhreyfli með 1200 til 1699 rúmsentimetra rúmtak 

87 Bifreiðar með bensínhreyfli með 1700 til 2999 rúmsentimetra rúmtak 

88 Bifreiðar með bensínhreyfli með 3000 rúmsentimetra rúmtak og meira 

  Bifhjól [COICOP 07.1.2] 

89 Bifhjól 

  Reiðhjól [COICOP 07.1.3] 

90 Reiðhjól 

  Ökutæki dregin af dýrum [COICOP 07.1.4] 

91 Ökutæki dregin af dýrum 

  Rekstur einkasamgöngutækja 

  Varahlutir og fylgihlutir fyrir einkasamgöngutæki [COICOP 07.2.1] 

92 Varahlutir og fylgihlutir fyrir einkasamgöngutæki 

  Eldsneyti og smurefni fyrir einkasamgöngutæki [COICOP 07.2.2] 

93 Eldsneyti og smurefni fyrir einkasamgöngutæki 

  Viðhald og viðgerðir á einkasamgöngutækjum [COICOP 07.2.3] 

94 Viðhald og viðgerðir á einkasamgöngutækjum 

  Önnur þjónusta tengd einkasamgöngutækjum [COICOP 07.2.4] 

95 Önnur þjónusta tengd einkasamgöngutækjum 

  Flutningaþjónusta 

  Farþegaflutningar með járnbrautum [COICOP 07.3.1] 

96 Farþegaflutningar með járnbrautum 

  Farþegaflutningar á vegum [COICOP 07.3.2] 

97 Farþegaflutningar á vegum 

  Farþegaflutningar í lofti [COICOP 07.3.3] 

98 Farþegaflutningar í lofti 

  Farþegaflutningar á sjó og skipgengum vatnaleiðum [COICOP 07.3.4] 

99 Farþegaflutningar á sjó og skipgengum vatnaleiðum 

  Samsettir farþegaflutningar [COICOP 07.3.5] 

100 Samsettir farþegaflutningar 

  Önnur aðkeypt flutningaþjónusta [COICOP 07.3.6] 

101 Önnur aðkeypt flutningaþjónusta 

  FJARSKIPTI 

  Póstþjónusta 

  Póstþjónusta [COICOP 08.1.0] 

102 Póstþjónusta 

  Síma- og bréfasímabúnaður 

  Síma- og bréfasímabúnaður [COICOP 08.2.0] 

103 Síma- og bréfasímabúnaður 
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Nr. 
grunn-
liðar 

Lýsing 

  Síma- og bréfasímaþjónusta 

  Síma- og bréfasímaþjónusta [COICOP 08.3.0] 

104 Síma- og bréfasímaþjónusta 

 TÓMSTUNDIR OG MENNING 

  Hljóð- og myndbúnaður, ljósmyndunar- og gagnavinnslubúnaður 

  Búnaður til viðtöku, upptöku og flutnings á hljóði og myndum [COICOP 09.1.1] 

105 Búnaður til viðtöku, upptöku og flutnings á hljóði og myndum 

  Ljósmynda- og kvikmyndabúnaður og sjóntæki [COICOP 09.1.2] 

106 Ljósmynda- og kvikmyndabúnaður og sjóntæki 

  Gagnavinnslubúnaður [COICOP 09.1.3] 

107 Gagnavinnslubúnaður 

  Upptökumiðlar [COICOP 09.1.4] 

108 Áteknir upptökumiðlar 

109 Óáteknir upptökumiðlar 

  Viðgerðir á hljóð- og myndbúnaði, ljósmyndunar- og gagnavinnslubúnaði [COICOP 09.1.5] 

110 Viðgerðir á hljóð- og myndbúnaði, ljósmyndunar- og gagnavinnslubúnaði 

  Aðrar stærri varanlegar vörur til tómstundaiðkunar og menningarstarfs 

  Stærri varanlegar vörur til tómstundaiðkunar utandyra [COICOP 09.2.1] 

111 Stærri varanlegar vörur til tómstundaiðkunar utandyra 

  Hljóðfæri og stærri varanlegar vörur til tómstundaiðkunar innandyra [COICOP 09.2.2] 

112 Hljóðfæri og stærri varanlegar vörur til tómstundaiðkunar innandyra 

  Viðhald og viðgerðir á öðrum stórum, varanlegum vörum til tómstundaiðkunar og menningarstarfs [COICOP 
09.2.3] 

113 Viðhald og viðgerðir á öðrum stórum, varanlegum vörum til tómstundaiðkunar og menningarstarfs 

  Aðrir hlutir og búnaður fyrir tómstundaiðkun, garða og gæludýr 

  Spil, leikföng og tómstundabúnaður [COICOP 09.3.1] 

114 Spil, leikföng og tómstundabúnaður 

  Íþróttavörur, viðlegubúnaður og útivistarbúnaður [COICOP 09.3.2] 

115 Íþróttavörur, viðlegubúnaður og útivistarbúnaður 

  Garðar, plöntur og blóm [COICOP 09.3.3] 

116 Garðar, plöntur og blóm 

  Gæludýr og skyldar vörur [COICOP 09.3.4] 

117 Gæludýr og skyldar vörur 

  Dýralæknaþjónusta og önnur þjónusta fyrir gæludýr [COICOP 09.3.5] 

118 Dýralæknaþjónusta og önnur þjónusta fyrir gæludýr 

  Þjónusta í tengslum við tómstundaiðkun og menningarstarf 

  Þjónusta í tengslum við tómstunda- og íþróttaiðkun [COICOP 09.4.1] 

119 Þjónusta í tengslum við tómstunda- og íþróttaiðkun 

  Þjónusta í tengslum við menningarstarf [COICOP 09.4.2] 

120 Ljósmyndaþjónusta 

121 Önnur þjónusta í tengslum við menningarstarf 

  Happdrætti [COICOP 09.4.3] 

122 Happdrætti 
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Nr. 
grunn-
liðar 

Lýsing 

  Dagblöð, bækur og ritföng 

  Bækur [COICOP 09.5.1] 

123 Bækur 

  Dagblöð og tímarit [COICOP 09.5.2] 

124 Dagblöð og tímarit 

  Ýmiss konar prentað efni og ritföng og efni til teikningar [COICOP 09.5.3 and 09.5.4] 

125 Ýmiss konar prentað efni og ritföng og efni til teikningar 

  Pakkaferðir 

  Pakkaferðir [COICOP 09.6.0] 

126 Pakkaferðir 

 MENNTUN 

  Menntun á forskóla- og grunnskólastigi 

  Menntun á forskóla- og grunnskólastigi [COICOP 10.1.0] 

127 Menntun á forskóla- og grunnskólastigi 

  Menntun á framhaldsskólastigi 

  Menntun á framhaldsskólastigi [COICOP 10.2.0] 

128 Menntun á framhaldsskólastigi 

  Menntun eftir framhaldsskólastig, önnur en menntun á háskólastigi 

  Menntun eftir framhaldsskólastig, önnur en menntun á háskólastigi [COICOP 10.3.0] 

129 Menntun eftir framhaldsskólastig, önnur en menntun á háskólastigi 

  Menntun á háskólastigi 

  Menntun á háskólastigi [COICOP 10.4.0] 

130 Menntun á háskólastigi 

  Menntun sem ekki er hægt að flokka eftir stigum 

  Menntun sem ekki er hægt að flokka eftir stigum [COICOP 10.5.0] 

131 Menntun sem ekki er hægt að flokka eftir stigum 

 VEITINGAHÚS OG GISTIHÚS 

  Sala á tilbúnum mat 

  Veitingahús, kaffihús og þess háttar [COICOP 11.1.1] 

132 Veitingahúsaþjónusta, óháð því hvers konar fyrirtæki veitir hana 

133 Krár, vínbarir, kaffihús, testofur og þess háttar 

  Mötuneyti [COICOP 11.1.2] 

134 Mötuneyti 

  Gistiþjónusta 

  Gistiþjónusta [COICOP 11.2.0] 

135 Gistiþjónusta 

 ÝMSAR VÖRUR OG ÞJÓNUSTA 

  Persónuleg umhirða 

  Hárgreiðslustofur og snyrtistofur [COICOP 12.1.1] 

136 Hárgreiðslustofur og snyrtistofur 

  Rafmagnstæki og önnur tæki til persónulegrar umhirðu [COICOP 12.1.2] 

137 Rafmagnstæki til persónulegrar umhirðu 
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  Önnur tæki og vörur til persónulegrar umhirðu [COICOP 12.1.3] 

138 Önnur tæki og vörur til persónulegrar umhirðu 

  Vændi 

  Vændi [COICOP 12.2.0] 

139 Vændi 

  Persónulegir munir, ót.a. 

  Skartgripir, klukkur og úr [COICOP 12.3.1] 

140 Skartgripir, klukkur og úr 

  Aðrir persónulegir munir [COICOP 12.3.2] 

141 Aðrir persónulegir munir 

  Félagsleg vernd 

  Félagsleg vernd [COICOP 12.4.0] 

142 Félagsleg vernd 

  Vátryggingar 

  Vátryggingar [COICOP 12.5.1, 12.5.2, 12.5.3, 12.5.4 og 12.5.5] 

143 Vátryggingar 

  Fjármálaþjónusta, ót.a. 

  Óbeint mæld fjármálaþjónusta [COICOP 12.6.1] 

144 Óbeint mæld fjármálaþjónusta 

  Önnur fjármálaþjónusta ót.a. [COICOP 12.6.2] 

145 Önnur fjármálaþjónusta, ót.a. 

  Önnur þjónusta, ót.a. 

  Önnur þjónusta ót.a. [COICOP 12.7.0] 

146 Önnur þjónusta, ót.a. 

 JÖFNUÐUR ÚTGJALDA HEIMILISFASTS EINSTAKLINGS ERLENDIS OG ÚTGJALDA EINSTAKLINGA 
SEM BÚA UTAN EFNAHAGSSVÆÐISINS 

  Neysluútgjöld einkaheimila í öðrum löndum 

  Neysluútgjöld einkaheimila í öðrum löndum 

147 Neysluútgjöld einkaheimila í öðrum löndum 

  Neysluútgjöld heimila sem ekki eru einkaheimili á efnahagssvæðinu 

  Neysluútgjöld heimila sem ekki eru einkaheimili á efnahagssvæðinu 

148 Neysluútgjöld heimila sem ekki eru einkaheimili á efnahagssvæðinu 

 ÚTGJÖLD TIL EINKANEYSLU AÐ ÞVÍ ER VARÐAR SJÁLFSEIGNARSTOFNANIR SEM ÞJÓNA 
HEIMILUM 

HÚSN
ÆÐI 

 

  Húsnæði 

  Húsnæði [COPNI 01.0.0] 

149 Húsnæði 

 HEILSUGÆSLA 

  Heilsugæsla 

  Heilsugæsla [COPNI 02.1.1 til 02.6.0] 

150 Heilsugæsla 
 



30.10.2014  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 64/437 
    

Nr. 
grunn-
liðar 

Lýsing 

 TÓMSTUNDIR OG MENNING 

  Tómstundir og menning 

  Tómstundir og menning [COPNI 03.1.0 og 03.2.0] 

151 Tómstundir og menning 

 MENNTUN 

  Menntun 

  Menntun [COPNI 04.1.0 til 04.7.0] 

152 Menntun 

 FÉLAGSLEG VERND 

  Félagsleg vernd 

  Félagsleg vernd [COPNI 05.1.0 og 05.2.0] 

153 Félagsleg vernd 

 ÖNNUR ÞJÓNUSTA 

  Önnur þjónusta 

  Önnur þjónusta [COPNI 06.0.0 til 09.2.0] 

154 Önnur þjónusta 

 ÚTGJÖLD HINS OPINBERA TIL EINKANEYSLU 

 HÚSNÆÐI 

  Húsnæði 

  Húsnæði 

155 Húsnæði 

 HEILSUGÆSLA 

  Bætur og endurgreiðslur vegna heilsugæslu 

  Vörur til lækninga, tæki og búnaður 

156 Lyf 

157 Aðrar vörur til lækninga 

158 Meðferðartæki og -búnaður 

  Heilbrigðisþjónusta 

159 Læknisþjónusta við sjúklinga á göngudeild 

160 Tannlæknaþjónusta við sjúklinga á göngudeild 

161 Þjónusta skyld lækningum við sjúklinga á göngudeild 

162 Þjónusta á sjúkrahúsum 

  Framleiðsla heilbrigðisþjónustu 

  Laun og launatengd gjöld 

163 Læknar 

164 Hjúkrunarfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk 

165 Starfsfólk annað en heilbrigðisstarfsfólk 

  Aðfanganotkun 

166 Lyf 

167 Aðrar vörur til lækninga 

168 Meðferðartæki og -búnaður 

169 Aðfanganotkun ót.a. 
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  Vergur rekstrarafgangur 

170 Vergur rekstrarafgangur 

  Nettóframleiðsluskattar 

171 Nettóframleiðsluskattar 

  Tekjur af sölu 

172 Tekjur af sölu 

 TÓMSTUNDIR OG MENNING 

  Tómstundir og menning 

  Tómstundir og menning 

173 Tómstundir og menning 

 MENNTUN 

  Bætur og endurgreiðslur vegna menntunar 

  Bætur og endurgreiðslur vegna menntunar 

174 Bætur og endurgreiðslur vegna menntunar 

  Framleiðsla menntunar 

  Laun og launatengd gjöld 

175 Menntun á forskóla- og grunnskólastigi 

176 Menntun á framhaldsskólastigi 

177 Menntun eftir framhaldsskólastig, önnur en menntun á háskólastigi 

178 Menntun á háskólastigi 

  Aðfanganotkun 

179 Aðfanganotkun 

  Vergur rekstrarafgangur 

180 Vergur rekstrarafgangur 

  Nettóframleiðsluskattar 

181 Nettóframleiðsluskattar 

  Tekjur af sölu 

182 Tekjur af sölu 

 FÉLAGSLEG VERND 

  Félagsleg vernd 

  Félagsleg vernd 

183 Félagsleg vernd 

 SAMNEYSLUÚTGJÖLD HINS OPINBERA 

 SAMEIGINLEG ÞJÓNUSTA 

  Sameiginleg þjónusta 

  Laun og launatengd gjöld 

184 Laun og launatengd gjöld (sameiginleg þjónusta sem varðar varnarmál) 

185 Laun og launatengd gjöld (sameiginleg þjónusta sem varðar varnarmál) 

  Aðfanganotkun 

186 Aðfanganotkun (sameiginleg þjónusta sem varðar varnarmál) 

187 Aðfanganotkun (sameiginleg þjónusta önnur en varnarmál) 

  Vergur rekstrarafgangur 

188 Vergur rekstrarafgangur 
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  Nettóframleiðsluskattar 

189 Nettóframleiðsluskattar 

  Tekjur af sölu 

190 Tekjur af sölu 

 ÚTGJÖLD TIL VERGRAR FJÁRMUNAMYNDUNAR 

 VÉLAR OG TÆKI 

  Málmvörur og búnaður 

  Fullunnar málmvörur, aðrar en vélar og tæki [CPA 28.11 til 28.75] 

191 Fullunnar málmvörur, aðrar en vélar og tæki 

  Vélbúnaður til almennra nota [CPA 29.11 til 29.24] 

192 Hreyflar, hverflar, dælur og þjöppur 

193 Aðrar vélar til almennra nota 

  Vélbúnaður til almennra nota [CPA 29.31 til 29.72] 

194 Vélar til nota í landbúnaði og skógrækt 

195 Smíðavélar 

196 Vélar til málmvinnslu, námugraftar, grjótnáms og mannvirkjagerðar 

197 Vélar fyrir matvælaiðnað, drykkjarvöru- og tóbaksiðnað 

198 Vélar til textíl-, fata- og leðurvöruframleiðslu 

199 Aðrar sérhæfðar vélar 

  Raftækja- og sjóntækjabúnaður [CPA 30.01 til 33.50] 

200 Skrifstofuvélar 

201 Tölvur og aðrar gagnavinnsluvélar 

202 Rafmagnsvélar og -tæki 

203 Útvarps-, sjónvarps- og fjarskiptabúnaður og -tæki 

204 Lækningatæki, mæli- og rannsóknartæki og sjóntæki, úr og klukkur 

  Aðrar framleiðsluvörur ót.a. [CPA 36.11 til 36.63] 

205 Aðrar framleiðsluvörur, ót.a. 

  Flutningatæki 

  Tæki til flutninga á vegum [CPA 34.10 til 34.30 og 35.41 til 35.50] 

206 Vélknúin ökutæki, eftirvagnar og festivagnar 

207 Aðrir flutningar á vegum 

  Önnur flutningstæki [CPA 35.11 til 35.30] 

208 Skip, bátar, gufuskip, dráttarbátar, fljótandi pallar, borpallar 

209 Eimreiðar og járnbrautarvagnar 

210 Loftför, þyrlur og annar tækjabúnaður fyrir flug 

 BYGGINGARSTARFSEMI 

  Íbúðarhús 

  Einbýlis- og tvíbýlishús [CPA deild 45] 

211 Einbýlis- eða tvíbýlishús 

  Fjölbýlishús [CPA deild 45] 

212 Fjölbýlishús 
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  Byggingar aðrar en íbúðabyggingar 

  Landbúnaðarbyggingar [CPA deild 45] 

213 Landbúnaðarbyggingar 

  Atvinnuhúsnæði og vöruskemmur [CPA deild 45] 

214 Atvinnuhúsnæði og vöruskemmur 

  Viðskiptahúsnæði [CPA deild 45] 

215 Viðskiptahúsnæði 

  Aðrar byggingar en íbúðabyggingar [CPA deild 45] 

216 Aðrar byggingar en íbúðabyggingar 

  Mannvirkjagerð 

  Samgöngugrunnvirki [CPA deild 45] 

217 Samgöngugrunnvirki 

  Leiðslur, fjarskipta- og raflínur [CPA deild 45] 

218 Leiðslur, fjarskipta- og raflínur 

  Önnur mannvirkjagerð [CPA deild 45] 

219 Önnur mannvirkjagerð 

 AÐRAR VÖRUR 

  Aðrar vörur 

  Afurðir frá landbúnaði, skógrækt, fiskveiðum og lagareldi [CPA deild 01, 02 og 05] 

220 Afurðir frá landbúnaði, skógrækt, fiskveiðum og lagareldi 

  Hugbúnaður [CPA 72.20] 

221 Hugbúnaður 

  Aðrar vörur ót.a. [CPA ót.a.] 

222 Aðrar vörur ót.a. 

 BREYTINGAR Á BIRGÐUM OG ÖFLUN AÐ FRÁDREGNUM RÁÐSTÖFUNUM Á VERÐMÆTUM 

 BREYTINGAR Á BIRGÐUM 

  Breytingar á birgðum 

  Breytingar á birgðum 

223 Breytingar á birgðum 

 ÖFLUN AÐ FRÁDREGNUM RÁÐSTÖFUNUM Á VERÐMÆTUM 

  Öflun að frádregnum ráðstöfunum á verðmætum 

  Öflun að frádregnum ráðstöfunum á verðmætum 

224 Öflun að frádregnum ráðstöfunum á verðmætum 

 JÖFNUÐUR ÚTFLUTNINGS OG INNFLUTNINGS 

 ÚTFLUTNINGUR Á VÖRUM OG ÞJÓNUSTU 

  Útflutningur á vörum 

  Útflutningur á vörum til Evrópusambandsins og stofnana Evrópusambandsins 

225 Útflutningur á vörum til landa Evrópusambandsins 

226 Útflutningur á vörum til stofnana Evrópusambandsins 

  Útflutningur á vörum til þriðju landa og alþjóðastofnana 

227 Útflutningur á vörum til þriðju landa og alþjóðastofnana 
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  Útflutningur á þjónustu 

  Útflutningur á þjónustu til Evrópusambandsins og stofnana Evrópusambandsins 

228 Útflutningur á þjónustu til landa Evrópusambandsins 

229 Útflutningur á þjónustu til stofnana Evrópusambandsins 

  Útflutningur á þjónustu til þriðju landa og alþjóðastofnana 

230 Útflutningur á þjónustu til þriðju landa og alþjóðastofnana 

 INNFLUTNINGUR Á VÖRUM OG ÞJÓNUSTU 

  Innflutningur á vörum 

  Innflutningur á vörum frá Evrópusambandinu og stofnunum Evrópusambandsins 

231 Innflutningur á vörum frá löndum Evrópusambandsins 

232 Innflutningur á vörum frá stofnunum Evrópusambandsins 

  Innflutningur á vörum frá þriðju löndum og alþjóðastofnunum 

233 Innflutningur á vörum frá þriðju löndum og alþjóðastofnunum 

  Innflutningur á þjónustu 

  Innflutningur á þjónustu frá Evrópusambandinu og stofnunum Evrópusambandsins 

234 Innflutningur á þjónustu frá löndum Evrópusambandsins 

235 Innflutningur á þjónustu frá stofnunum Evrópusambandsins 

  Innflutningur á þjónustu frá þriðju löndum og alþjóðastofnunum 

236 Innflutningur á þjónustu frá þriðju löndum og alþjóðastofnunum 
 
 
 
 
 
 
 
 




