
20.8.2015 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 46/519  

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 747/2008 2015/EES/46/26 

frá 30. júlí 2008 

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 716/2007 um hagskýrslur 
Bandalagsins um skipulag og starfsemi erlendra hlutdeildarfélaga að því er varðar  

skilgreiningar á könnunaratriðum og framkvæmd atvinnugreinaflokkunar 
Evrópubandalaganna, 2. endursk. (*) 

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-lið 2. 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 aðlaga skilgreiningar á
skráningaratriðum í tengslum við rannsóknar- og
þróunarbreytur til að nota fyrir sameiginlegu eininguna
fyrir hagskýrslur um erlend hlutdeildarfélög í því landi
þar sem upplýsingarnar eru teknar saman.

3) Einnig er nauðsynlegt að aðlaga stig sundurliðunar eftir
starfsemi eftir samþykkt reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 1893/2006 frá 20. desember 2006 um
stofnun atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna
(NACE, 2. endursk.) (2).

4) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 716/2007 til
samræmis við það.

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

   1. gr.

Reglugerð (EB) nr. 716/2007 er breytt sem hér segir: 

1. Í stað 2. þáttar I. viðauka komi textinn í I. viðauka við 
þessa reglugerð.

2. Í stað töflunnar um sundurliðun eftir starfsemi á 1. og
2. stigi sem um getur í III. viðauka komi taflan í II. viðauka 
við þessa reglugerð.

3. Í stað töflunnar um sundurliðun eftir starfsemi á 3. stigi 
sem um getur í III. viðauka komi taflan í III. viðauka við 
þessa reglugerð.

2. gr. 

Aðildarríki skulu beita III. viðauka við reglugerð (EB) 
nr. 716/2007 eins og honum er breytt með þessari reglugerð: 

— að því er varðar 1. og 2. stig, frá 1. janúar 2010 (fyrir 
viðmiðunarárið 2010 og næstu ár), 

— að því er varðar 3. stig, frá 1. janúar 2008 (fyrir 
viðmiðunarárið 2008 og næstu ár). 

3. 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 30. júlí 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Joaquín ALMUNIA  

framkvæmdastjóri. 

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 202, 31.7.2008, bls. 20. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 131/2008 frá  
5. desember 2008 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 5,
29.1.2009, s. 8 

(1) Stjtíð. ESB L 171, 29.6.2007, bls. 17.
(2) Stjtíð ESB L 393, 30.12.2006, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með

reglugerð (EB) nr. 295/2008 (Stjtíð. ESB L 97, 9.4.2008, bls. 13).
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I. VIÐAUKI

„2. ÞÁTTUR 

Skráningaratriði 

Tekin eru saman gögn um eftirfarandi skráningaratriði, eins og þau eru skilgreind í viðauka við reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2700/98 frá 17. desember 1998 um skilgreiningar á breytum fyrir 
hagskýrslur um skipulag fyrirtækja (1): 

Kóði Heiti 

11 11 0 
12 11 0 
12 12 0 
12 15 0 
13 11 0 
13 12 0 
13 31 0 
15 11 0 
16 11 0 

Fjöldi fyrirtækja 
Velta 
Framleiðsluverðmæti 
Vinnsluvirði á þáttaverði 
Heildarkaup á vörum og þjónustu 
Kaup á vörum og þjónustu til endursölu í óbreyttu ástandi 
Starfsmannakostnaður 
Verg fjármunamyndun í efnislegum fjármunum 
Fjöldi starfsmanna 

Eftirfarandi skráningaratriði verða einnig tekin saman af aðildarríkjunum fyrir viðmiðunarárið 2009 og síðari 
ár: 

Kóði Heiti og skilgreiningar 

22 11 0 Heildarútgjöld vegna rannsókna og þróunar innanhúss (*) 

Rannsóknir og þróunarstarf taka til skapandi starfs sem sinnt er kerfisbundið í því skyni að 
auka þekkingu, m.a. þekkingu á manninum, menningu og þjóðfélagi, og nýta þessa þekkingu 
til þess að finna upp nýjungar. 

Innanhússútgjöld eru öll útgjöld vegna rannsókna og þróunar sem fram fara innan 
einingarinnar, án tillits til þess hver fjármagnar þær. 

Aðgreina ber útgjöld vegna rannsókna og þróunar frá útgjöldum vegna víðtækrar skyldrar 
starfsemi. Útgjöld vegna rannsókna og þróunar taka því ekki til: 

— útgjalda vegna menntunar og þjálfunar, 

— útgjalda vegna annarrar vísindalegrar og tæknilegrar starfsemi (s.s. upplýsingaþjónustu, 
prófana og stöðlunar, hagkvæmnisathugana), 

— útgjalda vegna annarrar atvinnustarfsemi (s.s. atvinnunýjunga sem ekki eru skilgreindar 
annars staðar), 

— útgjöld vegna starfsemi sem er eingöngu fjárhagslegs eðlis (tekur til annarrar 
stjórnsýslustarfsemi eða annarrar óbeinnar stoðstarfsemi). 

Útgjöld vegna rannsókna og þróunar má, með hliðsjón af innlendum lögum, skrá undir 
einhvern þriggja eftirtalinna liða: breytingu á óefnislegum fjármunum, breytingu á 
efnislegum fjármunum eða rekstrargjöldum. 

Ef kveðið er á um í innlendum lögum að útgjöldin megi færa í heild sinni eða að hluta til 
eignar heyra útgjöldin undir breytingar á óefnislegum eignum og eru færð í ársreikning 
fyrirtækis undir fastafjármuni – óefnislegar eignir – rannsókna- og þróunarkostnað. 

Ef kveðið er á um í innlendum lögum að útgjöldin séu aðeins færð til eignar að hluta eða alls 
ekki heyra rekstrargjöldin undir hráefni og hjálparefni, önnur ytri gjöld, kostnað vegna 
starfsfólks og önnur rekstrargjöld og fjárfestingarútgjöldin heyra undir breytingar á 
efnislegum fjármunum, sem eru færðar í ársreikning fyrirtækis undir fastafjármuni – 
efnislegar eignir. 

(1) Stjtíð. EB L 344, 18.12.1998, bls. 49. Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 1670/2003 (Stjtíð. ESB
L 244, 29.9.2003, bls. 74).



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.8.2015

Kóði Heiti og skilgreiningar 

22 12 0 Heildarfjöldi starfsfólks í rannsóknum og þróun (*) 

Rannsóknir og þróunarstarf taka til skapandi starfs sem sinnt er kerfisbundið í því skyni að 
auka þekkingu, m.a. þekkingu á manninum, menningu og þjóðfélagi, og nýta þessa þekkingu 
til þess að finna upp nýjungar. 

Telja ber með alla einstaklinga sem starfa beint við rannsóknir og þróun, auk þeirra sem láta 
í té beina þjónustu, svo sem yfirmenn, stjórnendur og skrifstofufólk á rannsókna- og 
þróunarsviði. Einstaklingar sem láta í té óbeina þjónustu, s.s. starfsfólk mötuneytis og 
öryggisverðir, eru undanskildir jafnvel þótt laun þeirra séu talin með sem óbeinn kostnaður 
við mælingu á útgjöldum. 

Aðgreina ber starfsfólk á rannsóknar- og þróunarsviði frá starfsfólki vegna margvíslegrar 
skyldrar starfsemi. Eftirfarandi teljast því ekki til starfsfólks á rannsóknar- og þróunarsviði: 

— starfsfólk sem starfar við menntun og þjálfun, 

— starfsfólk sem starfar við aðra vísindalega og tæknilega starfsemi 
(t.d. upplýsingaþjónustu, prófanir og stöðlun, hagkvæmnisathuganir), 

— starfsfólk sem starfar við aðra atvinnustarfsemi (t.d. atvinnunýjungar sem ekki eru 
skilgreindar annars staðar), 

— starfsfólk sem starfar við stjórnsýslu eða við aðra óbeina stoðstarfsemi. 

Tenging við reikningsskil fyrirtækja 

Heildarfjölda starfsmanna er vinna að rannsóknum og þróun má ekki einangra í 
reikningsskilum fyrirtækja. Hann er hluti af fjölda starfsmanna, sem er skráður í skýringar 
með reikningsskilum fyrirtækja (8. mgr. 43. gr.). 

Tenging við aðrar breytur 

Hluti af fjölda starfsmanna (16 11 0) 

(*) Gefa skal skýrslu um breyturnar 22 11 0 og 22 12 0 annað hvert ár. Ef samanlögð velta eða starfsmannafjöldi í deild 
undir bálkum B til F í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.) í aðildarríki er minni en 1% 
af heildartölu Bandalagsins þarf ekki að safna nauðsynlegum upplýsingum til að taka saman hagskýrslur, sem 
tengjast könnunaratriðum 22 11 0 og 22 12 0, að því er þessa reglugerð varðar. 

Ef fjöldi starfsmanna liggur ekki fyrir er fjöldi launþega (kóði 16 13 0) tekinn saman þess í stað. 

Skráningaratriði „heildarútgjöld vegna rannsókna og þróunar innanhúss“ (kóði 22 11 0) og „heildarfjöldi 
starfsfólks í rannsóknum og þróun“ (kóði 22 12 0) skal einungis taka saman vegna starfsemi 
atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna í bálkum B, C, D, E og F.  Fram að viðmiðunarárinu 2009 munu 
aðildarríki taka saman þessi skráningaratriði eins og þau eru skilgreind í viðaukanum við reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2007/98 frá 17. desember 1998. 
Að því er varðar bálk K í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna er aðeins tekinn saman fjöldi fyrirtækja, 
velta (1) og fjöldi starfsmanna (eða fjöldi launþega þess í stað). 

(1) Að því er varðar atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE 2. endurskoðun) deild 64 kemur framleiðslu-
verðmæti í stað veltu.“

Nr. 46/521 
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II. VIÐAUKI

Í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 716/2007 komi eftirfarandi í stað töflunnar um sundurliðun eftir starfsemi 
á 1. og 2. stigi: 

„Sundurliðun eftir starfsemi á 1. og 2. stigi fyrir hagskýrslur um erlend hlutdeildarfélög í útlöndum 

1. stig 2. stig Atvinnugreinaflokkun 
Evrópubandalaganna, 2. endursk. 

STARFSEMI SAMTALS STARFSEMI SAMTALS Bálkur B til S (þó ekki O) 

NÁMUGRÖFTUR OG VINNSLA 
HRÁEFNA ÚR JÖRÐU 

NÁMUGRÖFTUR OG VINNSLA HRÁEFNA 
ÚR JÖRÐU 

Bálkur B 

Vinnsla á hráolíu og jarðgasi og 
þjónustustarfsemi við námuvinnslu 

Deild 06, 09 

FRAMLEIÐSLA FRAMLEIÐSLA Bálkur C 

Matvæli, drykkjarvörur og tóbaksvörur Deild 10, 11, 12 

Textíl- og viðarstarfsemi, samtals Deild 13, 14, 16, 17, 18 

Textílefni og fatnaður Deild 13, 14 

Viður, pappír, prentun og fjölföldun Deild 16, 17, 18 

Olíuvörur, efni, lyf, gúmmívörur og 
plastvörur 

Olíuvörur, efni, lyf, gúmmívörur og plastvörur 
samtals 

Deild 19, 20, 21, 22 

Koks og hreinsaðar olíuvörur Deild 19 

Efni og efnavörur Deild 20 

Gúmmí- og plastvörur Deild 22 

Málm- og vélbúnaðarvörur, samtals Deild 24, 25, 26, 28 

Hrámálmar og fullunnar málmvörur Deild 24, 25 

Tölvu-, rafeinda- og optískar vörur Tölvu-, rafeinda- og optískar vörur Deild 26 

Vélar og tæki ót.a. Deild 28 

Ökutæki, önnur flutningatæki Ökutæki og önnur flutningatæki, samtals Deild 29, 30 

Vélknúin ökutæki, eftirvagnar og festivagnar Deild 29 

Önnur flutningatæki Deild 30 

Önnur framleiðsla, samtals Deild 15, 23, 27, 31, 32, 33 

RAFMAGNS-, GAS-, GUFU- OG 
LOFTRÆSTIKERFI 

RAFMAGNS-, GAS-, GUFU- OG 
LOFTRÆSTIKERFI 

Bálkur D 

VATNSVEITA, FRÁVEITA, 
MEÐHÖNDLUN ÚRGANGS OG 
AFMENGUNARSTARFSEMI 

VATNSVEITA, FRÁVEITA, MEÐHÖNDLUN 
ÚRGANGS OG AFMENGUNARSTARFSEMI 

Bálkur E 

Vatnsöflun, meðferð vatns og vatnsveita Deild 36 

Fráveitukerfi, meðhöndlun úrgangs og 
afmengunarstarfsemi 

Deild 37, 38, 39 

BYGGINGARSTARFSEMI BYGGINGARSTARFSEMI Bálkur F 

ÞJÓNUSTA SAMTALS ÞJÓNUSTA SAMTALS Bálkar G, H, I, J, K, L, M, N, P, 
Q, R, S 
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1. stig 2. stig Atvinnugreinaflokkun 
Evrópubandalaganna, 

2. endursk.

HEILDVERSLUN OG SMÁSALA 
OG VIÐGERÐIR Á VÉLKNÚNUM 
ÖKUTÆKJUM OG BIFHJÓLUM 

HEILDVERSLUN OG SMÁSALA 
OG VIÐGERÐIR Á VÉLKNÚNUM 
ÖKUTÆKJUM OG BIFHJÓLUM 

Bálkur G 

Heildverslun og smásala og viðgerðir á 
vélknúnum ökutækjum og bifhjólum 

Deild 45 

Heildverslun, að undanskildum 
vélknúnum ökutækjum og bifhjólum 

Deild 46 

Smásöluverslun, að undanskildum 
vélknúnum ökutækjum og bifhjólum 

Deild 47 

FLUTNINGAR OG GEYMSLA FLUTNINGAR OG GEYMSLA Bálkur H 

Flutningar og geymsla, samtals Deild 49, 50, 51, 52 

Flutningar á landi og eftir leiðslum Deild 49 

Flutningar á sjó og vatnaleiðum Deild 50 

Flutningur með flugi Deild 51 

Vörugeymsla og stoðstarfsemi fyrir 
flutninga 

Deild 52 

Póst- og boðberaþjónusta Deild 53 

STARFSEMI TENGD 
GISTIAÐSTÖÐU OG 
VEITINGAREKSTRI 

STARFSEMI TENGD 
GISTIAÐSTÖÐU OG 
VEITINGAREKSTRI 

Bálkur I 

UPPLÝSINGAR OG FJARSKIPTI UPPLÝSINGAR OG FJARSKIPTI Bálkur J 

Framleiðsla á kvikmyndum, 
myndböndum, sjónvarpsefni, annarri 
afþreyingarstarfsemi 

Deild 59, 60 

Fjarskipti Deild 61 

Önnur upplýsinga- og 
fjarskiptastarfsemi 

Deild 58, 62, 63 

FJÁRMÁLA- OG 
VÁTRYGGINGARSTARFSEMI 

FJÁRMÁLA- OG 
VÁTRYGGINGARSTARFSEMI 

Bálkur K 

Fjármálaþjónusta, þó ekki starfsemi 
vátryggingafélaga og lífeyrissjóða 

Deild 64 

— Starfsemi eignarhaldsfélaga flokkur 64.2 

Vátryggingafélög, endurtryggingafélög 
og lífeyrissjóðir, þó ekki lögboðnar 
almannatryggingar 

Deild 65 

Önnur fjármálastarfsemi Deild 66 

FASTEIGNAVIÐSKIPTI Bálkur L 

SÉRFRÆÐILEG, VÍSINDALEG 
OG TÆKNILEG STARFSEMI 

SÉRFRÆÐILEG, VÍSINDALEG OG 
TÆKNILEG STARFSEMI 

Bálkur M 

Lögfræðiþjónusta og reikningshald Deild 69 

— Lögfræðiþjónusta flokkur 69.1 

— Reikningshald, bókhald og 
endurskoðun; skattaráðgjöf 

flokkur 69.2 
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1. stig 2. stig Atvinnugreinaflokkun 
Evrópubandalaganna, 

2. endursk.

Starfsemi höfuðstöðva, starfsemi við 
rekstrarráðgjöf 

Deild 70 

— Starfsemi höfuðstöðva flokkur 70.1 

— Starfsemi við rekstrarráðgjöf flokkur 70.2 

Starfsemi arkitekta og verkfræðinga, 
tæknilegar prófanir og greining 

Deild 71 

Vísindarannsóknir og þróunarstarf Vísindarannsóknir og þróunarstarf Deild 72 

Auglýsingastarfsemi og 
markaðsrannsóknir 

Deild 73 

— Auglýsingastarfsemi flokkur 73.1 

— Markaðsrannsóknir og 
skoðanakannanir 

flokkur 73.2 

Önnur sérfræðileg, vísindaleg og 
tæknileg starfsemi, dýralækningar 

Deild 74, 75 

LEIGUSTARFSEMI OG ÝMIS 
SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA 

Bálkur N 

Leigustarfsemi Deild 77 

Önnur leigustarfsemi og ýmis 
sérhæfð þjónusta 

Deild 78, 79, 80, 81, 82 

FRÆÐSLUSTARFSEMI Bálkur P 

HEILBRIGÐIS- OG 
FÉLAGSÞJÓNUSTA 

Bálkur Q 

MENNING, SKEMMTUN OG 
TÓMSTUNDIR 

MENNING, SKEMMTUN OG 
TÓMSTUNDIR 

Bálkur R 

Starfsemi á sviði skapandi lista og 
afþreyingar 

Deild 90 

Starfsemi safna og önnur 
menningarstarfsemi 

Deild 91 

Íþróttastarf og annað tómstundastarf, 
fjárhættustarfsemi og 
veðmálastarfsemi 

Deild 92, 93 

ÖNNUR ÞJÓNUSTUSTARFSEMI Bálkur S 

Starfsemi félagasamtaka Deild 94 

Viðgerðir á tölvum og hlutum til 
einka- og heimilisnota, önnur 
persónuleg þjónustustarfsemi 

Deild 95, 96 

Ekki úthlutað“ 
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III. VIÐAUKI

Í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 716/2007 komi eftirfarandi í stað töflunnar um sundurliðun eftir starfsemi 
á 3. stigi: 

„Sundurliðun eftir starfsemi á 3. stigi fyrir hagskýrslur um erlend hlutdeildarfélög í útlöndum í því landi þar 
sem upplýsingar eru teknar saman 

3. stig (atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna, 2. endursk.)

Vöruliður Tilskilið sundurliðunarstig 

Atvinnurekstur Bálkur B til N, þó ekki K 

NÁMUGRÖFTUR OG VINNSLA HRÁEFNA ÚR 
JÖRÐU 

B-þáttur

FRAMLEIÐSLA Bálkur C 

Allar deildir 10 til 33 

RAFMAGNS-, GAS-, GUFU- OG 
LOFTRÆSTIKERFI 

Bálkur D 

Deild 35 

VATNSVEITA, FRÁVEITA, MEÐHÖNDLUN 
ÚRGANGS OG AFMENGUNARSTARFSEMI 

Bálkur E 

Allar deildir 36 til 39 

BYGGINGARSTARFSEMI Bálkur F 

Allar deildir 41 til 43 

Allir flokkar 41.1 og 41.2, 42.1 til 42.9, 43.1 til 43.9 

HEILDVERSLUN OG SMÁSALA OG 
VIÐGERÐIR Á VÉLKNÚNUM ÖKUTÆKJUM 
OG BIFHJÓLUM 

Bálkur G 

Allar deildir 45 til 47 

Allir flokkar 45.1 til 45.2, 46.1 til 46.9, 47.1 til 47.9 

FLUTNINGAR OG GEYMSLA Bálkur H 

Allar deildir 49 til 53 

Flokkar 49.1 til 49.5 

STARFSEMI TENGD GISTIAÐSTÖÐU OG 
VEITINGAREKSTRI 

Bálkur I 

Allar deildir 55 til 56 

Allir flokkar 55.1 til 55.9, 56.1 til 56.3 

UPPLÝSINGAR OG FJARSKIPTI Bálkur J 

Allar deildir 58 til 63 

Flokkar 58.1, 58.2, 63.1, 63.9 
FJÁRMÁLA- OG 
VÁTRYGGINGARSTARFSEMI 

Bálkur K 

Allar deildir 64 til 66 

FASTEIGNAVIÐSKIPTI Bálkur L 

Deild 68 
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SÉRFRÆÐILEG, VÍSINDALEG OG TÆKNILEG 
STARFSEMI 

Bálkur M 

Allar deildir 69 til 75 

LEIGUSTARFSEMI OG ÝMIS SÉRHÆFÐ 
ÞJÓNUSTA 

Bálkur N 

Allar deildir 77 til 82 

Flokkar 77.1 til 77.4“ 




