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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 364/2008 2014/EES/36/71 

frá 23. apríl 2008 

um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 716/2007 að því er varðar tæknilegt snið á sendingum 
hagskýrslna um erlend hlutdeildarfélög og undanþágur sem veita skal aðildarríkjunum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 716/2007 frá 20. júní 2007 um hagskýrslur Bandalagsins 
um skipulag og starfsemi erlendra hlutdeildarfélaga (1), 
einkum a- og b-lið 1. mgr. 9. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð (EB) nr. 716/2007 er settur sameiginlegur
rammi um kerfisbundna hagskýrslugerð Bandalagsins
um skipulag og starfsemi erlendra hlutdeildarfélaga.

2) Nauðsynlegt er að skilgreina nánar tæknilegt snið og
málsmeðferð á sendingum hagskýrslna um erlend
hlutdeildarfélög, eins og skráð er í I., II. og III. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 716/2007, til að unnt sé að útbúa
gögn sem eru samanburðarhæf og samræmd milli
aðildarríkjanna og draga þannig úr hættu á villum við
sendingu gagna og flýta fyrir því að unnt sé að vinna úr
gögnunum sem safnað er og gera þau aðgengileg
notendum. Því skal mæla fyrir um aðferðir við
framkvæmdarúrræði, aukin með fyrirmælum í tilmælum
Hagstofu Evrópubandalaganna um hagskýrslugerð
erlendra hlutdeildarfélaga, sem er endurskoðuð
reglulega.

3) Þar að auki er nauðsynlegt að veita undanþágur frá
ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 716/2007 til að
aðildarríkin geti gert nauðsynlegar breytingar á sínum
landsbundnu hagskýrslukerfum. Þetta á einkum við um
þróun á nýjum tölfræðilegum skrám og aðferðum við
gagnasöfnun. Sérstakt vandamál við útflutning á
þjónustu er að hagskýrslueiningin, sem til greiningar er,
reynist frábrugðin skýrslugjafareiningunni og er ekki
staðsett í aðildarríkjunum.

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar um hagskýrslu-
áætlanir,

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 112, 24.4.2008, bls. 14. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 108/2008 frá  
26. september 2008 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins  
nr. 70, 20.11.2008, bls. 26. 

(1) Stjtíð. ESB L 171, 29.6.2007, bls. 17. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr.

Tæknilega sniðið, sem um getur í a-lið 1. mgr. 9. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 716/2007, fyrir sameiginlega einingu 
fyrir hagskýrslur um erlend hlutdeildarfélög í því landi þar 
sem upplýsingarnar eru teknar saman, skal vera eins og það er 
sett fram í I. viðauka við þessa reglugerð. 

2. gr.

Aðildarríkin skulu nota sniðið, sem um getur í 1. gr., fyrir 
gögnin varðandi fyrsta viðmiðunarárið, sem um getur í 1. lið 
4. þáttar I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 716/2007, og síðari
ár. 

3. gr.

Tæknilega sniðið, sem um getur í a-lið 1. mgr. 9. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 716/2007 fyrir sameiginlega einingu fyrir 
hagskýrslur um erlend hlutdeildarfélög í útlöndum, skal vera 
eins og það er sett fram í II. viðauka við þessa reglugerð. 

4. gr.

Aðildarríkin skulu nota sniðið, sem um getur í 3. gr., fyrir 
gögnin um fyrsta viðmiðunarárið, sem um getur í 1. lið 
4. þáttar II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 716/2007, og síðari
ár. 

5. gr.

Lögbær landsyfirvöld skulu senda gögnin, sem leggja skal 
fram samkvæmt reglugerð (EB) nr. 716/2007, á rafrænu formi 
til framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu Evrópubandalaganna). 
Afhendingarsniðið skal vera í samræmi við staðla um 
gagnaskipti sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópu-
bandalaganna) tilgreinir. Gögn skulu send eða þeim upphalað 
með rafrænum hætti til sameiginlegs móttökustaðar fyrir gögn 
sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) 
rekur. 

Aðildarríki skulu taka í notkun staðlana um gagnaskipti og 
viðmiðunarreglurnar sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa 
Evrópubandalaganna) leggur fyrir samkvæmt kröfum þessarar 
reglugerðar.
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6. gr.

Fyrir hverja gagnaafhendingu skulu aðildarríkin leggja fram nauðsynleg lýsigögn á rafrænu formi hjá 
framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna) og samkvæmt því skipulagi sem skilgreint er í nýjustu 
útgáfu tilmæla Hagstofu Evrópubandalaganna um hagskýrslugerð erlendra hlutdeildarfélaga. 

7. gr.

Undanþágurnar, sem um getur í b-lið 1. mgr. 9. gr. í reglugerð nr. 716/2007, skulu vera eins og tilgreint er í 
III. viðauka við þessa reglugerð.

8. gr.

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

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

Gjört í Brussel 23. apríl 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Joaquín ALMUNIA 

framkvæmdastjóri. 
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I. VIÐAUKI 

TÆKNIFORSKRIFTIR AÐ SENDINGUM Á HAGSKÝRSLUM UM ERLEND HLUTDEILDARFÉLÖG Í ÞVÍ 
LANDI ÞAR SEM UPPLÝSINGARNAR ERU TEKNAR SAMAN 

1. Inngangur

Stöðlun á skipan gagnaskráa er grundvallaratriði í skilvirkri gagnavinnslu. Hún er nauðsynlegur áfangi að því marki að
geta lagt fram gögn í samræmi við þá staðla um gagnaskipti sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna)
tilgreinir. 

Gögn eru send sem færslusafn sem að miklu leyti er lýsing á könnunaratriðum gagnanna (landi, viðmiðunarári,
atvinnustarfsemi, landfræðilegri sundurliðun o.s.frv.). Hver einstök gagnaeining er númer sem hægt er að tengja við
kennimerki og neðanmálsskýringar sem bæta upplýsingum við gögnin og gefa notendum viðbótarupplýsingar, t.d. að því
er varðar miklar breytingar ár frá ári. Leggja skal fram eina skrá fyrir hverja gagnaröð. 

Trúnaðargögn verður að senda með raungildi skráðu í gagnareit og kennimerki sem sýnir eðli trúnaðargagnanna sem
bætt er við færsluna. Aðildarríkin verða að leggja fram öll flokkunarþrep eins og þau er skilgreind í reglugerð (EB)
nr. 716/2007. Auk þess þurfa gögn að innihalda öll kennimerki fyrir annars stigs trúnaðarkvöð í samræmi við gildandi
reglur um trúnaðarkvöð á landsvísu. 

Aðildarríki verða að leggja fram heil gagnasöfn fyrir allar gagnaraðir sem leggja skal fram, þ.m.t. skrár yfir öll þau gögn
sem krafist er í reglugerð (EB) nr. 716/2007 en liggja ekki fyrir, þ.e. sem er ekki safnað í aðildarríkinu. Gögn um
starfsemi/fyrirbæri sem eru ekki fyrir hendi í aðildarríkjunum skal merkja í skránum með núlli (kóði „0“ í gagnareitinn).
Þar að auki er hægt að nota kóðann „0“ í gagnareitnum fyrir starfsemi sem er til staðar en gögn um hana eru lítil og
jafngilda núlli vegna námundunar á tölum. Peningamálagögn skulu gefin upp í þúsundum í gjaldmiðilseiningu hvers
ríkis (í þúsundum evra fyrir lönd á evrusvæðinu). Lönd sem gerast aðilar að evrusvæðinu skulu gera upp í evrum í stað
gjaldmiðils eigin ríkis, frá því ári sem evran er tekin upp.

2. Auðkenni gagnasafns

Eftirfarandi auðkenni gagnasafns verða notuð til að greina frá hagskýrslum um erlend hlutdeildarfélög í því landi þar
sem upplýsingarnar eru teknar saman:

Fyrir röð 1G: SBSFATS_1GA1_A. 

Fyrir röð 1G2: SBSFATS_1GB1_A

3. Gagnaskipan og skilgreining reita

Þessi þáttur gefur yfirlit yfir gagnaskipan og skilgreinir reiti, kóða og eigindir sem nota á. Nota skal kóðana sem er að
finna í nýjustu útgáfu tilmæla Hagstofu Evrópubandalaganna um hagskýrslugerð erlendra hlutdeildarfélaga, sem um
getur í 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 716/2007. Allir reitir hverrar skrár verða að fylgja með, jafnvel þó að þeir séu auðir.
Reitirnir eru sem hér segir, taldir frá vinstri til hægri: 

Reitur 
nr. Auðkenni reits (heiti) Tegund og 

stærð Skilgreining 

1 Auðkenni gagnasafns AN2 … 3 Alstafakóði raðarinnar eins og hann er skilgreindur í 3. þætti 
I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 716/2007, t.d. 1G fyrir röð 
1G (stig 2-IN í landfræðilegri sundurliðun sameinað 3. stigi 
sundurliðunar á starfsemi), 1G2 fyrir röð 1G2 (3. stig 
landfræðilegrar sundurliðunar sameinað „atvinnurekstri“). 

2 Viðmiðunarár N4 Viðmiðunarár með fjórum tölustöfum, t.d. 2007. 

3 Hagskýrslusvæði AN2 Samsvarar kóða skýrslugjafarlands. Nota skal kóðann NUTS0. 

4 Stærðarflokkur N2 Kóði fyrir stærðarflokkinn, t.d. 30 fyrir heildartölu. 
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Reitur 
nr. Auðkenni reits (heiti) Tegund og 

stærð Skilgreining 

5 Atvinnustarfsemi AN1 … 4 Alstafakóðar eða tölustafakóðar fyrir liði í 
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE) og 
staðlaðar heildarniðurstöður samkvæmt sundurliðun eftir 
starfsemi eins og tilgreint er í 3. þrepi sundurliðunar eftir 
starfsemi í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 716/2007. Dæmi 
um staðlaðan kóða fyrir starfsemi er BUS fyrir atvinnurekstur. 
Heildarniðurstöður, sem ekki eru staðalniðurstöður, ber að skrá 
í reit 14. 
Punktar í kóðum atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna 
(NACE) skulu felldir niður, t.d. er „námuvinnsla og vinnsla 
hráefna úr jörðu“ skráð með kóðanum C, „framleiðsla matvæla 
og drykkjarvara“ með kóðanum 15, „hótel“ með kóðanum 551. 

6 Auðkenning hagskýrslna 
um þjónustuviðskipti við 
erlend hlutdeildarfélög 
(e. FATS) 

N2 Er 30 fyrir það land, þar sem hageiningin sem hefur endanleg 
yfirráð. 

7 Land hageiningar sem 
hefur endanleg yfirráð 

AN2 Landskóði sem á við það land, þar sem hageiningin sem hefur 
endanleg yfirráð er staðsett. Kóðar eins og þeir eru tilgreindir í 
stigi 2-IN og 3. stigi í landfræðilegri sundurliðun í reglugerð 
(EB) nr. 716/2007. 

8 Könnunaratriði AN4 … 5 Kóði könnunaratriða eins og mælt er fyrir um í 2. þætti 
I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 716/2007. 

9 Gagnagildi AN1 … 12 Tölugildi gagna (frádráttarmerki eru fyrir framan neikvæð 
gildi), gefið upp sem heil tala án aukastafa. Setja skal „na“ ef 
gögn eru ekki send vegna þess að þau eru ekki tiltæk. 

10 Gæðamerki AN … 1 R: endurskoðuð gögn, P: bráðabirgðagögn, W: gögn af litlum 
gæðum sem notuð eru til að reikna út heildarsamtölur fyrir 
Bandalagið en sem ekki er hægt að gera grein fyrir á landsvísu, 
E: áætlað gildi. 
Leggja verður fram lýsingu á endurskoðuninni á sama tíma. 

11 Trúnaðarmerki AN … 1 A, B, C, D, F og H: sýnir að gögnin eru bundin trúnaði og 
ástæðu trúnaðarkvaðarinnar: 

A: Of fá fyrirtæki 
B: Eitt fyrirtæki er ríkjandi í gögnunum 
C: Tvö fyrirtæki eru ríkjandi í gögnunum 
D: Annars stigs trúnaðargögn, sem ætlað er að vernda gögn 

sem merkt eru með A, B, C, F eða H 
F: Gögn eru bundin trúnaðarkvöð, sé p%-reglunni beitt 
H: Gögn sem ekki eru birt á landsvísu, þar sem í þeim eru 

taldar vera viðkvæmar upplýsingar, eða þeim er ætlað að 
vernda gögn sem ekki er krafist í reglugerð (EB) 
nr. 716/2007 (gögn sem eru handfærð sem trúnaðargögn). 

12 Yfirráð/hlutur stærstu 
einingarinnar 

N … 3 Tölugildi minna en eða jafnt og 100 sem gefur til kynna 
ráðandi hundraðshluta eins eða tveggja fyrirtækja sem eru 
ríkjandi í gögnunum og setur á þau trúnaðarkvöð. Gildið er 
námundað að næstu heilu tölu, t.d. verður 90,3 að 90, 94,5 
verður 95. Reiturinn er aðeins notaður þegar trúnaðarmerkin B 
eða C eru í reitnum á undan. Skrá ber hlut stærsta fyrirtækisins 
í þennan reit ef F er í reitnum á undan. 

13 Hlutur næststærstu 
einingarinnar 

N … 3 Tölugildi minna en eða jafnt og 100. Þennan reit skal nota ef 
trúnaðarmerkið F er skráð í reit 11, í þennan reit skal skrá hlut 
næststærsta fyrirtækisins. 
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Reitur 
nr. Auðkenni reits (heiti) Tegund og 

stærð Skilgreining 

14 Samsafn af kóðum innan 
atvinnugreinaflokkunar 
Evrópubandalaganna 
(NACE) 

AN … 40 Þennan reit skal nota fyrir heildarniðurstöður sem ekki eru 
staðalniðurstöður nokkurra kóða innan atvinnugreinaflokkunar 
Evrópubandalaganna (NACE). 

15 Einingar gagnagilda AN3 … 4 Þennan reit má nota til að gefa upp hvort óstaðlaðar einingar 
hafi verið notaðar: 
Nota skal eftirfarandi kóða: 
UNIT: einingar fyrir gögn sem eru ekki peningamálagögn 
KEUR: peningamálagögn landa sem eru aðilar að 
evrusvæðinu, í þúsundum evra 
KNC: fyrir lönd sem eru ekki aðilar að evrusvæðinu, í 
þúsundum gjaldmiðilseininga hvers ríkis 

16 Neðanmálsgrein AN … 250 Óbundin athugasemd um gögnin sem má birta sem 
aðferðafræðilega skýringu/viðbótarskýringu til betri skilnings á 
gögnunum sem lögð eru fram. 

ATH: AN = alstafaröð (t.d. AN … 8 – alstafaröð með allt að átta sætum en reiturinn má vera auður, AN1 … 8 – 
alstafaröð með minnst einu sæti og allt að átta sætum, AN1 – alstafaröð með einungis einu sæti); N = tölustafur (t.d. N1 
– einungis einn tölustafur).
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II. VIÐAUKI

TÆKNIFORSKRIFTIR AÐ SENDINGUM Á HAGSKÝRSLUM UM ERLEND HLUTDEILDARFÉLÖG Í ÚTLÖNDUM 

1. Inngangur

Stöðlun á skipan gagnaskráa er grundvallaratriði í skilvirkri gagnavinnslu. Hún er nauðsynlegur áfangi að því marki að
geta lagt fram gögn í samræmi við þá staðla um gagnaskipti sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna)
tilgreinir. 

2. Auðkenni gagnasafns

Eftirfarandi auðkenni gagnasafns verða notuð til að greina frá hagskýrslum um erlend hlutdeildarfélög í útlöndum:

DSI+BOP_FATS_A

3. Gagnaskipan, kóðaskrár og eigindir

Þessi liður gefur yfirlit yfir gagnaskipunina, kóðaskrána og þær eigindir sem nota skal. Tiltæk gildi fyrir eigindirnar er að
finna í nýjustu útgáfu tilmæla Hagstofu Evrópubandalaganna um hagskýrslugerð erlendra hlutdeildarfélaga, sem um
getur í 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 716/2007, og handbók Hagstofu Evrópubandalaganna um greiðslujöfnuð (e. Eurostat
Balance of Payments Vademecum). Allir reitir hverrar skrár verða að fylgja með, jafnvel þó að þeir séu auðir.

Reitirnir eru sem hér segir, taldir frá vinstri til hægri: 

Reitur 
nr. 

Auðkenni reits 
(heiti) Heiti kóðaskrár eða hugtaks Tegund og 

stærð Skilgreining 

1 Tíðni CL_FREQ AN1 Tíðni gagnaraða. 

2 Tilvísunarsvæði eða 
tilkynnandi 

CL_AREA_EE AN2 Landið eða 
landfræðilegi/pólitíski 
landahópurinn þar sem 
efnahagslega fyrirbærið er 
mælt. 

3 Leiðréttingavísir CL_ADJUSTMENT AN1 Gefur til kynna hvort 
árstíðaleiðrétting og/eða 
vinnutímaleiðrétting hefur 
verið notuð eða ekki. 

4 Gagnategund CL_DATA_TYPE_FATS AN1 Lýsir gagnategundinni. 

5 Kóðaður liður fyrir 
hagskýrslur um 
þjónustuviðskipti 
við erlend 
hlutdeildarfélög 
(FATS) 

CL_FATS_ITEM AN3 … 8 Kóðaður liður fyrir 
könnunaratriði í hagskýrslum 
um þjónustuviðskipti við 
erlend hlutdeildarfélög 
(FATS) 

6 Sundurliðun eftir 
gjaldmiðlum 

CL_CURR_BRKDWN AN1 Sundurliðun á viðskiptum og 
stöðu, eftir gjaldmiðlum. 

7 Svæði mótaðila CL_AREA_EE AN2 Landið eða 
landfræðilegi/pólitíski 
landahópurinn sem hefur 
innan vébanda sinna 
tilvísunarsvæði eða 
tilkynnanda. 

8 Heiti raða CL_SERIES_DENOM AN1 Heiti gjaldmiðilsins sem 
notaður er í röðinni eða 
sérstök dráttarréttindi. 

9 Atvinnustarfsemi á 
staðnum 

CL_BOP_EC_ACTIV_R1 N4 Kóði atvinnugreinaflokkunar 
Evrópubandalaganna 
(NACE) og sérstakar 
heildarniðurstöður fyrir 
atvinnustarfsemi á staðnum. 

10 Atvinnustarfsemi 
sem ekki er á 
staðnum 

CL_BOP_EC_ACTIV_R1 N4 Kóði atvinnugreinaflokkunar 
Evrópubandalaganna 
(NACE) og sérstakar 
heildarniðurstöður fyrir 
atvinnustarfsemi sem ekki er 
á staðnum. 

11 Tímabil TIME_PERIOD AN4 … 35 Viðmiðunarár. 
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Reitur 
nr. 

Auðkenni reits 
(heiti) Heiti kóðaskrár eða hugtaks Tegund og 

stærð Skilgreining 

12 Kóði fyrir tímasnið TIME_FORMAT AN3 Lýsir einu tímabili eða 
tímaröðum. 

13 Gildi athugunar OBS_VALUE AN … 15 Tölugildi gagna (mínusmerki 
er á undan neikvæðum 
gildum). 

14 Staða athugunar CL_OBS_STATUS AN1 Upplýsingar um gæði gilda 
eða óvenjulegt gildi eða gildi 
sem vantar. 

15 Trúnaðarkvöð á 
athugun 

CL_OBS_CONF AN1 Upplýsingar um hvort birta 
megi athugunina utan 
viðtökustofnunarinnar eða 
ekki. Eyða gefur til kynna að 
gögnin séu ekki 
trúnaðargögn. 

16 Fyrirtæki sendanda CL_ORGANISATION AN3 Aðilinn sem sendir gögnin. 

17 Viðtakandi CL_ORGANISATION AN3 Aðilinn sem fær gögnin. 

ATH: AN = alstafaröð (t.d. AN … 8 – alstafaröð með allt að átta sætum en reiturinn má vera auður, AN1 … 8 – 
alstafaröð með minnst einu sæti og allt að átta sætum, AN1 – alstafaröð með einungis einu tákni); N = tölustafur (t.d. N1 
– einungis einn tölustafur).
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III. VIÐAUKI

UNDANÞÁGUR 

Í eftirfarandi töflu eru talin upp, fyrir hvert aðildarríki, aðlögunartímabil og undanþágur frá reglugerð (EB) nr. 716/2007 sem 
veittar eru í I. viðauka (eining fyrir hagskýrslur um erlend hlutdeildarfélög í því landi þar sem upplýsingar eru teknar saman) 
og II. viðauka (eining fyrir hagskýrslur um erlend hlutdeildarfélög í útlöndum). Ef undanþága er nauðsynleg er gerður 
greinarmunur á undanþágu að fullu, þegar engar upplýsingar má veita, og undanþágu að hluta til, þegar ekki er hægt að 
uppfylla öll ákvæði. Ef um er að ræða undanþágu að hluta til er tekið fram í töflunni hvort ákvæði, sem ekki er hægt að 
uppfylla, tengjast afhendingu á niðurstöðum (20 mánuðir) eða starfseminni sem málið tekur til. 

Aðildarríki Eining fyrir hagskýrslur um erlend hlutdeildarfélög í því landi þar sem 
upplýsingar eru teknar saman 

Eining fyrir hagskýrslur um erlend 
hlutdeildarfélög í útlöndum 

Þýskaland Framlenging á gagnasendingatímabilinu fyrir viðmiðunarárið 
2007 í 26 mánuði 

Undanþága frá sundurliðun eftir starfsemi: 
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna, endursk. 1.1, 
67. deild og samsvarandi kóðar í atvinnugreinaflokkun
Evrópubandalaganna, 2. endursk. fyrir viðmiðunarárin 2007–
2010 

Spánn Undanþága að fullu fyrir 
viðmiðunarárin 2007–2008 

Frakkland Undanþága að fullu fyrir 
viðmiðunarárin 2007–2008 

Lúxemborg Undanþága að fullu fyrir viðmiðunarárin 2007–2008 Undanþága að fullu fyrir 
viðmiðunarárin 2007–2008 

Malta Framlenging á gagnasendingatímabilinu fyrir viðmiðunarárin 
2007–2008 í 26 mánuði 

Framlenging á 
gagnasendingatímabilinu fyrir 
viðmiðunarárin 2007–2008 í 
26 mánuði 

Pólland Undanþága að fullu fyrir 
viðmiðunarárið 2007 

Slóvenía Undanþága frá sundurliðun eftir starfsemi: 
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna, endursk. 1.1, 65. 
og 67. deild og samsvarandi kóðar í atvinnugreinaflokkun 
Evrópubandalaganna, 2. endursk. fyrir viðmiðunarárin 2007–
2010 

Breska konungsríkið Undanþága frá sundurliðun eftir starfsemi: Bálkur J í 
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna, endursk. 1.1, fyrir 
viðmiðunarárið 2007. 

Undanþága að fullu fyrir 
viðmiðunarárin 2007–2008 


