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EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 715/2010

2016/EES/63/01

frá 10. ágúst 2010
um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 2223/96 að því er varðar aðlaganir á
þjóðhagsreikningum í kjölfar endurskoðunar á atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins
(NACE, 2. endursk.) og á vöruflokkun eftir atvinnugreinum (CPA) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

ráðsins (EBE) nr. 3696/93 (3) kemur á endurskoðaðri
vöruflokkun Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum
(hér á eftir nefnd vöruflokkun eftir atvinnugreinum (CPA
2008)).

4)

Í reglugerð (EB) nr. 2223/96, þar sem komið er á evrópsku
þjóðhagsreikningakerfi 1995 (hér eftir nefnt ESA 1995),
er kveðið á um aðferðafræði um sameiginlega staðla,
skilgreiningar, flokkanir og reikningsskilareglur til að
taka saman reikninga aðildarríkjanna.

5)

Með upptöku endurskoðaðrar atvinnugreinaflokkunar og
vöruflokkunar eftir atvinnugreinum er nauðsynlegt að
breyta reglugerð (EB) nr. 2223/96.

6)

Samráð hefur verið haft við hagskýrslunefndina um
peningamál, fjármál og greiðslujöfnuð sem skipuð var
með ákvörðun ráðsins 2006/856/EB (4).

7)

Samráð hefur verið haft við nefndina um evrópska
hagskýrslukerfið.

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 2223/96 frá 25. júní
1996 um evrópskt þjóðhags- og svæðisreikningakerfi í Banda
laginu (1), einkum 2. mgr. 2. gr. og 2. mgr. 3. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í yfirstandandi aðgerðum framkvæmdastjórnarinnar til að
viðhalda gildi evrópskra hagskýrslna skiptir meginmáli að
innleiða uppfært flokkunarkerfi þar sem tekið er tillit til
tækniþróunar og skipulagsbreytinga í hagkerfinu.

2)

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1893/2006
frá 20. desember 2006 um stofnun atvinnugreinaflokkunar
Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.) og um breytingu
á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3037/90, sem og tilteknum
EB-reglugerðum um sérstök hagskýrslusvið (2) kemur á
endurskoðaðri atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
svonefnd NACE, 2. endurskoðun (hér á eftir nefnd
atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE, 2.
endursk.)

3)

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 451/2008
frá 23. apríl 2008 um að koma á fót nýrri vöruflokkun eftir
atvinnugreinum (CPA) og um niðurfellingu á reglugerð

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 210, 11.8.2010, bls. 1. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 26/2011 frá 1. apríl
2011 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn,
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 37, 30.6.2011,
bls. 28.
1
( ) Stjtíð. EB L 310, 30.11.1996, bls. 1.
2
( ) Stjtíð. ESB L 393, 30.12.2006, bls. 1.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Reglugerð (EB) nr. 2223/96 er breytt sem hér segir:

1. Í öllum textanum og viðaukum komi „atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk.“ í stað „atvinnu
greina
flokkun Evrópubandalaganna, 1. endursk.“, að undan
skildum lið 8.153.

2. Í lið 2.34. komi „deild 70“ í stað „deild 68“.
(3)
(4)

Stjtíð. ESB L 145, 4.6.2008, bls. 65.
Stjtíð. ESB L 332, 30.11.2006, bls. 21.
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3. Í stað texta 1. neðanmálsgreinar við lið 2.103 komi
„atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, 2. endursk.:
Atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins er í samræmi
við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1893/2006
frá 20. desember 2006 um stofnun atvinnugreinaflokkunar
Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.) og um breytingu
á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3037/90 sem og tilteknum
EB-reglugerðum um sérstök hagskýrslusvið.“
4. Í 2. neðanmálsgrein við lið 2.106 komi „atvinnugreina
flokkun Hagstofu Sameinuðu þjóðanna (ISIC, 4. endursk.)“
í stað „atvinnugreinaflokkun Hagstofu Sameinuðu þjóð
anna (ISIC, 3. endursk.)“.
5. Í stað texta neðanmálsgreinar við lið 2.118 komi eftirfarandi:
„Vöruflokkun eftir atvinnugreinum: Vöruflokkun eftir
atvinnugreinum er í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 451/2008 frá 23. apríl 2008 um að koma
á fót nýrri vöruflokkun eftir atvinnugreinum (CPA) og um
niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3696/93.“
6. Í viðauka 7.1 við 7. kafla kemur eftirfarandi í stað
skilgreiningarinnar á „Samgöngutæki (AN.11131)“: „Tæki
til að flytja fólk og hluti. Dæmi um slíkar vörur, aðrar
en flokkaðar eru í deildum 29 og 30 í vöruflokkun
eftir atvinnugreinum(1), eru t.d. vélknúin ökutæki,
eftirvagnar og festivagnar, skip, eimreiðir og sporvagnar
fyrir járnbrautir og járnbrautarvagnar, loftför og geimför,
reiðhjól o.s.frv.“
7. Í viðauka 7.1 við 7. kafla kemur eftirfarandi í stað
skilgreiningarinnar á „Aðrar vélar og tæki (AN.11132)“:
„Annar ótalinn vélbúnaður og tæki. Dæmi um slíkar
vörur, aðrar en þær sem falla undir hluti í lagna, viðgerðar- og viðhaldsþjónustu í vöruflokkun eftir
atvinnugreinum, flokkum 28.1, vélar til almennra nota;
28.2, aðrar vélar til almennra nota; 28.3, vélar til nota í
landbúnaði og skógrækt; 28.4, vélar til mótunar á málmi
og smíðavélar; 28.9, aðrar sérhæfðar vélar; 26.2 tölvur og
jaðarbúnaður; 26.3 fjarskiptabúnaður; 26.4, sjónvarps-,
útvarps- og hljómtæki og skyldur búnaður; 26.5, tæki
og búnaður til mælinga, prófana og leiðsögu, úr og
klukkur; 26.6, búnaður til geislunar, rafmagnslækninga
og raftækjabúnaður til meðferðar; 26.7, optísk tæki og
ljósmyndabúnaður, og í vöruflokkun eftir atvinnugreinum;
deild 27, rafbúnaður. Önnur dæmi um slíkar vörur eru vörur,
aðrar en hlutir í lagna- viðgerðar- og viðhaldsþjónustu í
vöruflokkun eftir atvinnugreinum, undirgrein 20.13.14,
eldsneytishylki, ógeisluð, fyrir kjarnakljúfa, í vöruflokkun
eftir atvinnugreinum, deild 31, húsgögn og innréttingar,
í vöruflokkun eftir atvinnugreinum, flokkum 32.2,
hljóðfæri, 32.3, íþróttavörur og 25.3, gufukatlar, þó ekki
miðstöðvarkatlar.“
8. Í stað texta 1. neðanmálsgreinar í viðauka 7.1. við 7. kafla
komi eftirfarandi: „Vöruflokkun eftir atvinnugreinum“.
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9. Í 7. mgr. í II. viðauka kemur „undirflokkur 68.20 „fast
eigna
leiga““ í stað „undirflokkur 70.20 „leiga á eigin
fast
eignum““, „deild 77, „leigustarfsemi, þó ekki fast
eignaleiga““ kemur í stað „deild 71 „leiga á vélum og
tækjum án stjórnanda og á vörum til einka- og heimilis
nota““ og „undirflokkur 49.41“ kemur í stað „undirflokkur
60.24“.
10. Í stað „undirflokkur 65.21“ í 11. lið í II. viðauka komi
„undirflokkur 64.91“.
11. Í stað „undirflokkur 65.22“ í 14. lið í II. viðauka komi
„undirflokkur 64.92“.
12. Í stað „undirflokkur 75.30“ í 14. lið í III. viðauka komi
„undirflokkur 84.30“.
13. Í stað „undirflokkur 66.02“ í 17. lið í III. viðauka komi
„undirflokkur 65.30“.
14. Í stað „undirflokkur 66.01“ í 32. lið í III. viðauka komi
„undirflokkur 65.11“.
15. Í stað „undirflokkur 66.03“ í 37. lið í III. viðauka komi
„undirflokkur 65.12“.
16. Í stað „undirflokkur 67.20“ í 41. lið í III. viðauka komi
„undirflokkur 66.2“.
17. Í stað töfluheitisins „ATVINNUGREINAR (skv. atvinnu
greinaflokkun Evrópubandalaganna)“ í töflu 8.22 kemur
töfluheitið „ATVINNUGREINAR (skv. bálkum atvinnu
greinaflokkunar Evrópusambandsins, 1. endursk.)“
18. Í IV. viðauka kemur eftirfarandi í stað heiti bálks
„ENDURFLOKKUN OG KÓÐUN ATVINNUGREINA
(A), VÖRUR (P) OG FJÁRFESTINGAR (FJÁRMUNA
MYNDUN) (PI)“: „ENDURFLOKKUN OG KÓÐUN
ATVINNUGREINA (A*), VÖRUR (P*) OG FASTA
FJÁRMUNIR (FJÁRMUNAMYNDUN) (AN)“.
19. Í IV. viðauka kemur textinn í viðaukanum við þessa
reglugerð í stað: „ENDURFLOKKUN OG KÓÐUN
ATVINNUGREINA (A), VÖRUR (P) OG FJÁR
FEST
INGAR (FJÁRMUNAMYNDUN) (PI)“.
20. Í viðauka B kemur „A*3“ í stað „A3“, „A*10“ kemur í
stað „A6“ , „A*10“ kemur í stað „A6†“, „A*21“ kemur í
stað „A17“, „A*38“ kemur í stað „A31“ og „A*64“ kemur
í stað „A60“ í öllum textanum.
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21. Í viðauka B, í töflunni „Yfirlit yfir töflurnar“:
–

falla brott bálkarnir með tilvísun í töflur 15 og 16:
15

Upprunatafla á grunnverði, þ.m.t. umbreyting í
kaupverð, A60 * P60

36

2007

frá og með 2000

16

Ráðstöfunartafla á kaupverði, A60 * P60

36

2007

frá og með 2000

og eftirfarandi kemur í stað þeirra:

–

15

Upprunatafla á grunnverði, þ.m.t. umbreyting í
kaupverð

36

2007

frá og með 2000

16

Ráðstöfunartafla á kaupverði

36

2007

frá og með 2000

falla brott bálkarnir með tilvísun í töflur 17, 18 og 19:
17

Samhverf aðfanga- og afurðatafla á grunnverði, P60 *
P60, á fimm ára fresti

36

2008

frá og með 2000

18

Samhverf aðfanga- og afurðatafla fyrir innlenda
framleiðslu á grunnverði, P60 * P60, á fimm ára fresti

36

2008

frá og með 2000

19

Samhverf aðfanga- og afurðatafla fyrir innflutning á
grunnverði, P60 * P60, á fimm ára fresti

36

2008

frá og með 2000

og eftirfarandi kemur í stað þeirra:
17

Samhverf aðfanga- og afurðatafla á grunnverði, á fimm
ára fresti

36

2008

frá og með 2000

18

Samhverf aðfanga- og afurðatafla fyrir innlenda
framleiðslu á grunnverði, á fimm ára fresti

36

2008

frá og með 2000

19

Samhverf aðfanga- og afurðatafla fyrir innflutning á
grunnverði, á fimm ára fresti

36

2008

frá og með 2000

22. Í viðauka B kemur „n = 64“ í stað „n = 60“ og „m = 64“ í stað „m = 60“ í öllum textanum.
23. Í stað töflu 10 í viðauka B komi eftirfarandi:
„Tafla 10 — Töflur út frá atvinnugrein og svæði, flokkun hagskýrslusvæða (NUTS II)
Kóði

Skrá yfir breytur

Sundurliðun

B1.g

1.

Vergt vinnsluvirði á grunnverði (gangverð)

A*10

D.1

2.

Laun og launatengd gjöld (gangverð)

A*10

P.51

3.

Verg fjármunamyndun (gangverð)

A*10

4.

Störf talin í þúsundum einstaklinga og þúsundum vinnustunda

ETO

— Samtals

A*10

EEM

— Starfsmenn

A*10“
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24. Í stað töflu 12 í viðauka B komi eftirfarandi:
„Tafla 12 — Töflur út frá atvinnugrein og svæði, flokkun hagskýrslusvæða (NUTS III)
Kóði

B1.g

Skrá yfir breytur

1.

Vergt vinnsluvirði á grunnverði (gangverð)

2.

Störf (þúsundir einstaklinga)

Sundurliðun

A*10

ETO

— Samtals

A*10

EEM

— Starfsmenn

A*10“

25. Í töflum 15 og 16 í viðauka B kemur „vörur (P*64)“ í stað „vörur (CPA)“ og „atvinnugreinar (A*64)“
kemur í stað „atvinnugreinar (NACE A60)“.
26. Í töflum 17, 18 og 19 í viðauka B kemur „vörur (P*64)“ í stað „vörur“.
27. Í bálkinum „Undanþágur eftir aðildarríkjum“ í viðauka B:
–

Búlgaría: Í töflu 2.1 „Undanþágur fyrir töflur“ fellur eftirfarandi tilvísun í töflu 22 brott:

22

Allar breytur

2005

2008

Árin 2000–2004: fyrsta afhending 2010

2000–2004

2010

Árin 1998–1999: fyrsta afhending 2011

1998–1999

2011

Árin 1995–1997: sendist ekki

1995–1997

Sendist ekki

2005

2008

Árið 2000–2004: fyrsta afhending 2010

2000–2004

2010

Árin 1995–1999: sendist ekki

1995–1999

Sendist ekki

Árið 2005: fyrsta afhending 2008

og eftirfarandi kemur í stað hennar:
22

–

Allar breytur

Árið 2005: fyrsta afhending 2008

Búlgaría: Í töflu 2.2 „Undanþágur fyrir stakar breytur/liði í töflum“ fellur eftirfarandi tilvísun í
töflu 10 brott:
10

Verg fjármunamyndun
(P.51)

Árið 2005–2006: fyrsta afhending 2009

2005–2006

2009

Árið 2000–2004: fyrsta afhending 2011

2000–2004

2011

Árið 1998–1999: fyrsta afhending 2012

1998–1999

2012

Árin 1995–1997: sendist ekki

1995–1997

Sendist ekki
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og eftirfarandi kemur í stað hennar:
10

Verg fjármunamyndun
(P.51)

Árið 2005–2006: fyrsta afhending 2009

2005–2006

2009

Árið 2000–2004: fyrsta afhending 2011

2000–2004

2011

1999

2012

1995–1998

Sendist ekki

Árið 1999: fyrsta afhending 2012
Árin 1995–1998: sendist ekki

–

Grikkland: Í töflu 7.2 „Undanþágur fyrir stakar breytur/liði í töflum“ fellur eftirfarandi tilvísun í
töflu 1 brott:
1

Störf — ársfjórðungslega Árið 1990–1994: fyrsta afhending 2011

1990–1994

2011

og eftirfarandi kemur í stað hennar:
1

–

Störf —
ársfjórðungslega—
samtals

Árið 1990–1994: fyrsta afhending 2011

1990–1994

2011

Störf —
ársfjórðungslega—
sundurliðað eftir
atvinnugreinum

Árin 1990–1994: sendist ekki

1990–1994

Sendist ekki

Frakkland: Í töflu 9.1 „Undanþágur fyrir töflur“ fellur eftirfarandi tilvísun í töflu 3 brott:
3

Allar breytur:
sundurliðun út frá
atvinnugrein A31, A60

Árið 1980–1998: fyrsta afhending 2011

1980–1998

2011

Árið 1995–1998: fyrsta afhending 2012

1995–1998

2012

Árin 1980–1994: sendist ekki

1980–1994

Sendist ekki

og eftirfarandi kemur í stað hennar:
3

–

Allar breytur, að
undanskildu þýði,
atvinnu, launum og
launatengdum gjöldum:
sundurliðað eftir
atvinnugrein A*38, A*64

Holland: Í töflu 18.2 „Undanþágur fyrir stakar breytur/liði í töflum“ fellur eftirfarandi tilvísun í
töflu 1 brott:
1

Launþegar og sjálfstætt
starfandi í innlendum
framleiðslueiningum:
atvinnugreinar J til K og
L til P, einstaklingar —
árlega

Árin 1980-1986: sendist ekki

1980–1986

Sendist ekki

1980–1986

Sendist ekki

og eftirfarandi kemur í stað hennar:
1

Launþegar og sjálfstætt
starfandi í innlendum
framleiðslueiningum:
atvinnugreinar K til L
og O til T, einstaklingar
— árlega

Árin 1980–1986: sendist ekki
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Holland: Í töflu 18.2 „Undanþágur fyrir stakar breytur/liði í töflum“ falla eftirfarandi tilvísanir í
töflu 3 brott:
3

3

3

3

Gangverð:
Breytur P.1, P.2, B.1G,
D.29–D.39, D.1, D.11
fyrir atvinnugreinar B,
DC_DD, DI, DN

Árin 1980–1986: sendist ekki

1980–1986

Sendist ekki

Breytur B.2N+B.3N fyrir
atvinnugreinar, B, CA_
CB, DC_DD, DH_DI,
DK_DN, DH, DO

Árin 1980–1986: sendist ekki

1980–1986

Sendist ekki

Breytur B.1G fyrir
atvinnugreinar B, CA_
CB, DB_DE, DH_DN,
J_K, O_P

Árin 1980–1987: sendist ekki

1980–1987

Sendist ekki

Breyta K.1 fyrir
atvinnugreinar, B, CA_
CB, DC_DD, DH_DI,
DK_DN, H_O

Árin 1980–1995: sendist ekki

1980–1995

Sendist ekki

Breytur P.5, P.52, P.53
sundurliðaðar út frá
atvinnugrein

Árin 1980–1994: sendist ekki

1980–1994

Sendist ekki

Breyta P.51 fyrir
atvinnugreinar, B, CA_
CB, DC_DD, DI

Árin 1980–1986: sendist ekki

1980–1986

Sendist ekki

Breytur P.5, P.52, P.53

Árin 1980–1987: sendist ekki

1980–1987

Sendist ekki

Breytur P.5, P.52, P.53
sundurliðaðar út frá
atvinnugrein

Árin 1988–1995: sendist ekki

1988–1995

Sendist ekki

Breyta P.51 fyrir
atvinnugreinar, B, CA_
CB, DC_DD, DI

Árin 1980-1987: sendist ekki

1980–1987

Sendist ekki

Verð undangengins árs og
keðjutengt umfang:

Gangverð:

Verð undangengins árs og
keðjutengt umfang:

og eftirfarandi kemur í stað hennar:
3

3

Gangverð:
Breytur P.1, P.2, B.1G,
D.29-D.39, fyrir
atvinnugreinar 03, 13–16,
23, 28

Árin 1980–1986: sendist ekki

1980–1986

Sendist ekki

Breytur B.2N+B.3N
fyrir atvinnugreinar, 03,
05–09, 13–16, 22–23,
27–32

Árin 1980–1986: sendist ekki

1980–1986

Sendist ekki

Breytur B.1G fyrir
atvinnugreinar 03, 05–09,
13–17, 22–33, 64–68,
96–98

Árin 1980–1987: sendist ekki

1980–1987

Sendist ekki

Breyta K.1 fyrir
atvinnugreinar 03, 05–09,
13–16, 22–23, 27–32,
55–96

Árin 1980–1995: sendist ekki

1980–1995

Sendist ekki

Verð undangengins árs og
keðjutengt umfang:
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Gangverð:
Breytur P.5, P.52, P.53
sundurliðaðar út frá
atvinnugrein

Árin 1980–1994: sendist ekki

1980–1994

Sendist ekki

Breyta P.51 fyrir
atvinnugreinar 03, 05–09,
13–16, 23

Árin 1980–1986: sendist ekki

1980–1986

Sendist ekki

Breytur P.5, P.52, P.53

Árin 1980-1987: sendist ekki

1980–1987

Sendist ekki

Breytur P.5, P.52, P.53
sundurliðaðar út frá
atvinnugrein

Árin 1988–1995: sendist ekki

1988–1995

Sendist ekki

Breyta P.51 fyrir
atvinnugreinar 03, 05–09,
13–16, 23

Árin 1980–1987: sendist ekki

1980–1987

Sendist ekki

Verð undangengins árs og
keðjutengt umfang:

Svíþjóð: Í töflu 26.2 „Undanþágur fyrir stakar breytur/liði“ fellur hugtakið „Skipting atvinnugreina
50–52“ brott og í stað þess kemur „Skipting atvinnugreina 45–47“.

28. Í viðauka B er eftirfarandi bætt við á eftir töflu 26:
„GAGNASENDING
1. Sundurliðanirnar A*3, A*10, A*21, A*38 og A*64, sem fengnar eru úr NACE, 2. endursk. og P*3,
P*10, P*21, P*38 og P*64, sem fengnar eru úr vöruflokkun eftir atvinnugreinum frá 2008, skulu
notaðar fyrir öll gögn sem send eru eftir 31. ágúst 2011, að undanskildum þeim sem talin eru upp í
annarri undirgrein.
Aðildarríki, sem falla undir undanþágur fyrir gagnasendingar til ársins 2011 eða síðar, fyrir töflur 15
til 19 í reglugerð (EB) nr. 2223/96, skulu senda sundurliðanir vegna A3, A6, A17, A31, A60, P3, P6,
P17, P31 og P60 fyrir viðmiðunartímabil til ársins 2007 og sundurliðanir vegna A*3, A*10, A*21,
A*38, A*64, P*3, P*10, P*21, P*38 og P*64 fyrir viðmiðunartímabil frá og með árinu 2008, án tillits
til tímasetningar gagnasendingarinnar.
2. Við afhendingu á töflu 10 skal nota annaðhvort sundurliðun A*10 í atvinnugreinaflokkun Evrópu
sambandsins, 2. endursk., eða eftirfarandi samtölur sæta A*10 í atvinnugreinaflokkun Evrópu
sambandsins, 2. endursk., til 31. desember 2014:
–

(G, H, I og J) í stað (G, H og I) og (J),

–

(K, L, M og N) í stað (K), (L) og (M og N),

–

(O, P, Q, R, S, T og U) í stað (O, P og Q) og (R, S, T og U).

Við afhendingu á töflu 10 skal nota sundurliðun A*10 í atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,
2. endursk.
3. Við afhendingu á töflu 12 skal nota annaðhvort sundurliðun A*10 í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk., eða samtölur sæta í sundurliðun A*10 í atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk.:
–

(G, H, I og J) í stað (G, H og I) og (J),

–

(K, L, M og N) í stað (K), (L) og (M og N),

–

(O, P, Q, R, S, T og U) í stað (O, P og Q) og (R, S, T og U).
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4. Afhending á gögnum eftir sundurliðunum A*38 og A*64
á lið 26a annars vegar og lið 44a hinsvegar „þar af:
húsaleiguígildi sem eigandi nýtir“, sem tilgreind er í bálki
ENDURFLOKKUN OG KÓÐUN ATVINNUGREINA
(A*), VÖRUR (P*) OG FASTAFJÁRMUNIR (FJÁR
MUNAMYNDUN) (AN) í IV. viðauka, er aðeins
skyldubundin fyrir breytur P.1, P.2, og B.1G, sem tilgreindar
eru í töflu 3 í viðauka B við reglugerð (EB) nr. 2223/96.

6. Þar sem fyrsta afhending taflna á að fara fram eftir
31. ágúst 2012 samkvæmt sendingaráætlun gagna er varða
þjóðhagsreikninga ESA 1995, með því að nota NACE,
2. endursk. eða vöruflokkun eftir atvinnugreinum frá 2008
og sundurliða gögn eftir atvinnugreinum eða vöru, skulu
þau ná yfir a.m.k. eftirfarandi úrtakstímabil:
a) Tafla 1 (að undanskildum breytum sem heyra undir
„Þýði, atvinna, laun og launatengd gjöld“):

5. Þar sem fyrsta afhending gagna á að fara fram eftir
31. ágúst 2011 samkvæmt sendingaráætlun gagna er varða
þjóðhagsreikninga ESA 1995, með því að nota NACE,
2. endursk. eða vöruflokkun eftir atvinnugreinum frá 2008
og sundurliða gögn eftir atvinnugreinum eða vöru, skulu
þau ná yfir eftirfarandi úrtakstímabil:
a) Tafla 1:

frá 2000 (2000Q1 fyrir ársfjórðungsgögn)
frá og með,

b) Tafla 3:

frá og með 2000,

17.11.2016

–

Frá og með 1990 (1990Q1 fyrir ársfjórðungsgögn)
fyrir Belgíu, Danmörku, Þýskaland, Írland,
Grikk
land, Spán, Frakkland, Ítalíu, Lúxemborg,
Holland, Austurríki, Portúgal, Finnland, Svíþjóð
og Bretland,

–

Frá og með 1995 (1995Q1 fyrir ársfjórðungsgögn)
fyrir Búlgaríu, Tékkland, Eistland, Kýpur, Lettland,
Litáen, Ungverjaland, Malta, Pólland, Rúmeníu,
Slóveníu og Slóvakíu,

b) Tafla 3 (að undanskildum breytum sem heyra undir
„Atvinna, laun og launatengd gjöld“): Frá og með 1995
fyrir A*10 og A*38,

c) Tafla 10: 2009,

c) Tafla 10: frá og með 2000,

d) Tafla 12: 2009,

d) Tafla 12: frá og með 2000.

e) Tafla 20: frá og með 2000,

7. Fyrir töflur 15, 16, 17, 18 og 19, er ekki krafist eldri gagna
þegar notað er NACE, 2. endursk. eða vöruflokkun eftir
atvinnugreinum frá 2008.“

f) Tafla 22: frá og með 2000.

2. gr.

Aðildarríkin skulu senda ársgögn fyrir töflu 1, ásamt fyrstu
afhendingu af töflu 1 ársfjórðungslega fyrir 2011Q2 og eigi
síðar en 30. september 2011.

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 10. ágúst 2010.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO
forseti.
______

17.11.2016

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

VIÐAUKI
„A*3

Raðnr.

Atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk.,
bálkar

1

A

2

B, C, D, E og F

3

G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
R, S, T og U

Lýsing

Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar
Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu; framleiðsla; rafmagns-,
gas-, og hitaveitur; vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og
afmengun; byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
Þjónusta

A*10
Raðnr.

Atvinnugreinaflokkun Evrópu
sambandsins, 2. endursk., bálkar

1

A

2

B, C, D og E

2a

C

þar af: framleiðsla

3

F

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð

4

G, H og I

5

J

Upplýsingar og fjarskipti

6

K

Fjármála- og vátryggingastarfsemi

7

L

Fasteignaviðskipti

8

M og N

9

O, P og Q

10

R, S, T og U

Lýsing

Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar
Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu; framleiðsla; rafmagns-,
gas-, og hitaveitur; vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og
afmengun

Heild- og smásöluverslun; viðgerðir á vélknúnum ökutækjum;
flutningar og geymsla; rekstur gististaða og veitingarekstur

Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi; leigustarfsemi og ýmis
sérhæfð þjónusta
Opinber stjórnsýsla og varnarmál; lögboðnar almannatryggingar;
fræðslustarfsemi; heilbrigðis- og félagsþjónusta
Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi, viðgerðir á munum til
heimilisnota og önnur þjónusta

A*21

Raðnr.

Atvinnugreina
flokkun Evrópu
sambandsins,
2. endursk.,
bálkar

Atvinnugreina
flokkun Evrópu
sambandsins,
2. endursk.,
deildir

1

A

01–03

Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar

2

B

05–09

Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu

3

C

10–33

Framleiðsla

4

D

35

5

E

36–39

Lýsing

Rafmagns-, gas-, og hitaveitur
Vatnsveita; fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun

Nr. 63/9
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Raðnr.

Atvinnugreina
flokkun Evrópu
sambandsins,
2. endursk.,
bálkar

Atvinnugreina
flokkun Evrópu
sambandsins,
2. endursk.,
deildir

6

F

41–43

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð

7

G

45–47

Heild- og smásöluverslun; viðgerðir á vélknúnum ökutækjum og
bifhjólum

8

H

49–53

Flutningar og geymsla

9

I

55–56

Rekstur gististaða og veitingarekstur

10

J

58–63

Upplýsingar og fjarskipti

11

K

64–66

Fjármála- og vátryggingastarfsemi

12

L

68

13

M

69–75

Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi

14

N

77–82

Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta

15

O

84

Opinber stjórnsýsla og varnarmál; lögboðnar almannatryggingar

16

P

85

Fræðslustarfsemi

17

Q

86–88

Heilbrigðis- og félagsþjónusta

18

R

90–93

Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi

19

S

94–96

Önnur þjónustustarfsemi

20

T

97–98

Atvinnurekstur innan heimilis; þjónustustarfsemi og framleiðsla á
heimilum á ýmiss konar vöru til eigin nota

21

U

99

Lýsing

Fasteignaviðskipti

Starfsemi stofnana og samtaka með úrlendisrétt

A*38
Raðnr.

Atvinnugreinaflokkun Evrópu
sambandsins, 2. endursk., deildir

1

01–03

Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar

2

05–09

Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu

3

10–12

Framleiðsla matvæla, drykkjarvöru og tóbaksvara

4

13–15

Framleiðsla á textílvörum, fatagerð og framleiðsla á leðri og
leðurvörum

5

16–18

Framleiðsla á viði, pappír og pappírsvöru, prentun

6

19

Framleiðsla á koksi og hreinsuðum olíuvörum

7

20

Framleiðsla á efnum og efnavörum

8

21

Framleiðsla á lyfjum og efnum til lyfjagerðar

Lýsing

17.11.2016
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Raðnr.

Atvinnugreinaflokkun Evrópu
sambandsins, 2. endursk., deildir

9

22–23

Framleiðsla á gúmmí- og plastvörum, og framleiðsla á vörum úr
málmlausum steinefnum

10

24–25

Framleiðsla á hrámálmum og fullunnum málmvörum, að
undanskildum vélum og búnaði

11

26

Framleiðsla á tölvum, rafeindavörum og optískum vörum

12

27

Framleiðsla á rafbúnaði og heimilistækjum

13

28

Framleiðsla á öðrum ótöldum vélum og tækjum

14

29–30

Framleiðsla á samgöngutækjum

15

31–33

Framleiðsla á húsgögnum; önnur framleiðsla; viðgerðir og
uppsetning á vélbúnaði og tækjum

16

35

17

36–39

Vatnsveita; fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun

18

41–43

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð

19

45–47

Heild- og smásöluverslun; viðgerðir á vélknúnum ökutækjum og
tengivögnum

20

49–53

Flutningar og geymsla

21

55–56

Rekstur gististaða og veitingarekstur

22

58–60

Útgáfustarfsemi, starfsemi tengd hljóð- og myndmiðlum og
útvarpsrekstur

23

61

24

62–63

Þjónustustarfsemi á sviði forritunar, ráðgjöf og tengd þjónusta;
starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu

25

64–66

Fjármála- og vátryggingastarfsemi

26

68

26a

Lýsing

Rafmagns-, gas-, og hitaveitur

Fjarskipti

Fasteignaviðskipti
þar af: húsaleiguígildi sem eigandi nýtir

27

69–71

Lögfræðiþjónusta og reikningshald; starfsemi höfuðstöðva; starfsemi
við rekstrarráðgjöf; starfsemi arkitekta og verkfræðinga; tæknilegar
prófanir og greiningar

28

72

29

73–75

Auglýsingastarfsemi og markaðsrannsóknir; önnur sérfræðileg,
vísindaleg og tæknileg starfsemi; dýralækningar

30

77–82

Stjórnunar- og stuðningsþjónusta

Vísindarannsóknir og þróunarstarf
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Raðnr.

Atvinnugreinaflokkun Evrópu
sambandsins, 2. endursk., deildir

31

84

Opinber stjórnsýsla og varnarmál; lögboðnar almannatryggingar

32

85

Fræðslustarfsemi

33

86

Heilbrigðisþjónusta

34

87–88

Félagsþjónusta

35

90–93

Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi

36

94–96

Önnur þjónustustarfsemi

37

97–98

Atvinnurekstur innan heimilis; þjónustustarfsemi og framleiðsla á
heimilum á ýmiss konar vöru til eigin nota

38

99

Lýsing

Starfsemi stofnana og samtaka með úrlendisrétt

A*64

Raðnr.

Atvinnugreinaflokkun
Evrópusambandsins, 2. endursk.,
deildir

1

01

Ræktun nytjajurta og búfjárrækt, veiðar og tengd þjónustustarfsemi

2

02

Skógrækt og skógarhögg

3

03

Fiskveiðar og fiskeldi

4

05–09

Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu

5

10–12

Framleiðsla matvæla, drykkjarvöru og tóbaksvara

6

13–15

Framleiðsla á textílvörum, fatagerð og framleiðsla á leðri og
leðurvörum

7

16

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

8

17

Framleiðsla á pappír og pappírsvöru

9

18

Prentun og fjölföldun upptekins efnis

10

19

Framleiðsla á koksi og hreinsuðum olíuvörum

11

20

Framleiðsla á efnum og efnavörum

12

21

Framleiðsla á lyfjum og efnum til lyfjagerðar

13

22

Framleiðsla á gúmmí- og plastvörum

14

23

Framleiðsla á vörum úr málmlausum steinefnum

15

24

Framleiðsla hrámálma

16

25

Framleiðsla á málmvörum, að undanskildum vélum og búnaði

Lýsing
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Raðnr.

Atvinnugreinaflokkun Evrópu
sambandsins, 2. endursk., deildir

17

26

Framleiðsla á tölvum, rafeindavörum og optískum vörum

18

27

Framleiðsla á rafbúnaði

19

28

Framleiðsla á öðrum vélum og tækjum, ót.a.

20

29

Framleiðsla á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum

21

30

Framleiðsla annarra samgöngutækja

22

31–32

23

33

Viðgerðir og uppsetning vélbúnaðar og tækja

24

35

Rafmagns-, gas-, og hitaveitur

25

36

Vatnsöflun, meðferð vatns og vatnsveita

26

37–39

Fráveita; sorphirða, meðhöndlun og förgun sorps; endurnýting efnis;
afmengun og önnur þjónusta við meðhöndlun úrgangs

27

41–43

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð

28

45

Heildverslun og smásala og viðgerðir á vélknúnum ökutækjum og
bifhjólum

29

46

Heildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum og bifhjólum

30

47

Smásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum og
bifhjólum

31

49

Flutningar á landi og eftir leiðslum

32

50

Flutningar á sjó og vatnaleiðum

33

51

Flutningar í lofti

34

52

Vörugeymsla og stoðstarfsemi fyrir flutninga

35

53

Póst- og boðberaþjónusta

36

55–56

37

58

38

59–60

39

61

40

62–63

41

64

Lýsing

Framleiðsla á húsgögnum og önnur framleiðsla

Rekstur gististaða, veitingasala og -þjónusta
Útgáfustarfsemi
Framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni; hljóð
upptaka og tónlistarútgáfa; útvarps- og sjónvarpsútsendingar;
dagskrárgerð
Fjarskipti
Þjónustustarfsemi á sviði forritunar, ráðgjöf og tengd þjónusta;
starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu
Fjármálaþjónusta, þó ekki starfsemi vátryggingafélaga og
lífeyrissjóða

Nr. 63/13

Nr. 63/14

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Raðnr.

Atvinnugreinaflokkun Evrópu
sambandsins, 2. endursk., deildir

42

65

Vátryggingafélög, endurtryggingafélög og lífeyrissjóðir, þó ekki
lögboðnar almannatryggingar

43

66

Starfsemi tengd fjármálaþjónustu og vátryggingum

44

68

Fasteignaviðskipti

44a

Lýsing

þar af: húsaleiguígildi sem eigandi nýtir

45

69–70

Lögfræðiþjónusta og reikningshald; starfsemi höfuðstöðva; starfsemi
við rekstrarráðgjöf

46

71

Starfsemi arkitekta og verkfræðinga; tæknilegar prófanir og greining

47

72

Vísindarannsóknir og þróunarstarf

48

73

Auglýsingastarfsemi og markaðsrannsóknir

49

74–75

50

77

Leigustarfsemi

51

78

Atvinnumiðlun

52

79

Ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur og önnur bókunarþjónusta

53

80–82

Öryggis- og rannsóknarstarfsemi; fasteignarumsýsla,
hreingerningarþjónusta og skrúðgarðyrkja; skrifstofuþjónusta og
önnur þjónusta við atvinnurekstur

54

84

Opinber stjórnsýsla og varnarmál; lögboðnar almannatryggingar

55

85

Fræðslustarfsemi

56

86

Heilbrigðisþjónusta

57

87–88

Félagsþjónusta

58

90–92

Skapandi listir og afþreying; starfsemi safna og önnur
menningarstarfsemi; fjárhættu- og veðmálastarfsemi

59

93

Íþrótta- og tómstundastarfsemi

60

94

Starfsemi félagasamtaka

61

95

Viðgerðir á tölvum og hlutum til einka- og heimilisnota

62

96

Önnur þjónustustarfsemi

63

97–98

64

99

Önnur sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi; dýralækningar

Atvinnurekstur innan heimilis; þjónustustarfsemi og framleiðsla á
heimilum á ýmiss konar vöru til eigin nota
Starfsemi stofnana og samtaka með úrlendisrétt

17.11.2016

17.11.2016

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

P*3
Raðnr.

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum
frá 2008, bálkar

1

A

2

B, C, D, E og F

3

G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
R, S, T og U

Lýsing

Afurðir úr landbúnaði, skógrækt og fiskveiðum
Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu; framleiðsla, rafmagns-,
gas-, og hitaveitur; vatnsveita; fráveita, meðhöndlun úrgangs og
afmengun; byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
Þjónusta

P*10
Raðnr.

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum
frá 2008, bálkar

1

A

2

B, C, D og E

2a

C

Þar af: framleiðsla

3

F

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð

4

G, H og I

5

J

Upplýsinga- og fjarskiptaþjónusta

6

K

Þjónusta á sviði fjármála- og vátryggingastarfsemi

7

L

Fasteignaþjónusta

8

M og N

9

O, P og Q

10

R, S, T og U

Lýsing

Afurðir úr landbúnaði, skógrækt og fiskveiðum
Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu; framleiðsla; rafmagns-,
gas-, og hitaveitur; vatnsveita; fráveita, meðhöndlun úrgangs og
afmengun

Þjónusta á sviði heild- og smásöluverslunar; þjónusta á sviði
viðgerða á vélknúnum ökutækjum; þjónusta á sviði flutninga og
geymslu; þjónusta á sviði rekstrar gististaða og veitingarekstrar

Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg þjónusta; leiguþjónusta og ýmis
sérhæfð þjónusta
Þjónusta á sviði opinberrar stjórnsýslu og varnarmála; þjónusta
á sviði lögboðinna almannatrygginga; þjónusta á sviði
fræðslustarfsemi; heilbrigðis- og félagsþjónusta
Þjónusta tengd menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi,
viðgerðum á munum til heimilisnota og önnur þjónusta

P*21

Raðnr.

Vöruflokkun
eftir atvinnu
greinum, bálkur

Vöruflokkun
eftir atvinnu
greinum, deildir

1

A

01–03

Afurðir úr landbúnaði, skógrækt og fiskveiðum

2

B

05–09

Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu

3

C

10–33

Framleiddar afurðir

4

D

35

5

E

36–39

Þjónusta tengd vatnsveitu; fráveitu, meðhöndlun úrgangs og
afmengun

6

F

41–43

Þjónusta tengt byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð

7

G

45–47

Þjónusta á sviði heild- og smásöluverslunar; þjónusta á sviði
viðgerða á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum

Lýsing

Rafmagns-, gas-, gufu- og loftræstikerfi

Nr. 63/15

Nr. 63/16

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Raðnr.

Vöruflokkun
eftir atvinnu
greinum, bálkur

Vöruflokkun
eftir atvinnu
greinum, deildir

8

H

49–53

Þjónusta á sviði flutninga og geymslu

9

I

55–56

Rekstur gististaða og veitingasala og -þjónusta

10

J

58–63

Upplýsinga- og fjarskiptaþjónusta

11

K

64–66

Þjónusta á sviði fjármála- og vátryggingastarfsemi

12

L

68

13

M

69–75

Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg þjónusta

14

N

77–82

Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta

15

O

84

Opinber stjórnsýsla og þjónusta tengd varnarmálum; þjónusta tengd
lögboðnum almannatryggingum

16

P

85

Fræðslustarfsemi

17

Q

86–88

Heilbrigðis- og félagsþjónusta

18

R

90–93

Þjónusta tengd menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi

19

S

94–96

Önnur þjónusta

20

T

97–98

Þjónusta tengd atvinnurekstri innan heimilis; þjónustustarfsemi og
framleiðsla á ýmiss konar vöru á heimilum til eigin nota

21

U

99

Lýsing

Fasteignaþjónusta

Þjónusta stofnana og samtaka með úrlendisrétt

P*38
Raðnr.

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum,
deildir

1

01–03

Afurðir úr landbúnaði, skógrækt og fiskveiðum

2

05–09

Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu

3

10–12

Matvæli, drykkjarvörur og tóbaksvörur

4

13–15

Textílvörur, fatagerð og leður og leðurvörur

5

16–18

Viðar- og pappírsvörur, prentþjónusta

6

19

Koks og hreinsaðar olíuvörur

7

20

Efni og efnavörur

8

21

Lyf og efni til lyfjagerðar

9

22–23

Gúmmí- og plastvörur, vörur úr málmlausum steinefnum

10

24–25

Málmar og málmvörur, að undanskildum vélum og búnaði

11

26

Tölvur, rafeindavörur og optískar vörur

12

27

Rafbúnaður

Lýsing

17.11.2016

17.11.2016

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Raðnr.

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum,
deildir

13

28

14

29–30

Samgöngutæki

15

31–33

Húsgögn; aðrar framleiðsluvörur; viðgerðar- og uppsetningarþjónusta
á vélbúnaði og tækjum

16

35

17

36–39

Þjónusta tengd vatnsveitu, fráveitu, meðhöndlun úrgangs og
afmengun

18

41–43

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð

19

45–47

Þjónusta á sviði heild- og smásöluverslunar; þjónusta á sviði
viðgerða á vélknúnum ökutækjum og bifhjólum

20

49–53

Þjónusta á sviði flutninga og geymslu

21

55–56

Rekstur gististaða og veitingasala og -þjónusta

22

58–60

Útgáfustarfsemi, þjónusta tengd hljóð- og myndmiðlum og
útvarpsrekstur

23

61

24

62–63

Þjónusta á sviði tölvuforritunar, ráðgjöf og tengd þjónusta;
upplýsingaþjónustu

25

64–66

Þjónusta á sviði fjármála- og vátryggingastarfsemi

26

68

26a

Lýsing

Vélar og tæki, ót.a.

Rafmagns-, gas-, gufu- og loftræstikerfi

Fjarskiptaþjónusta

Fasteignaþjónusta
þar af: húsaleiguígildi sem eigandi nýtir

27

69–71

Lögfræðiþjónusta og reikningshaldsþjónusta; þjónusta á sviði starf
semi höfuðstöðva; þjónusta á sviði rekstrarráðgjafar og á sviðum
tengdum starfsemi arkitekta og verkfræðinga; tæknilegra prófana og
greininga

28

72

29

73–75

Þjónusta á sviði auglýsingastarfsemi og markaðsrannsókna;
þjónusta á sviði annarrar sérfræðilegrar, vísindalegrar og tæknilegrar
starfsemi; þjónusta á sviði dýralækninga

30

77–82

Stjórnunar- og stuðningsþjónusta

31

84

Opinber stjórnsýsla og þjónusta tengd varnarmálum; þjónusta tengd
lögboðnum almannatryggingum

32

85

Fræðslustarfsemi

33

86

Heilbrigðisþjónusta

34

87–88

Félagsráðgjafarþjónusta

35

90–93

Þjónusta tengd menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi

36

94–96

Önnur þjónusta

Þjónusta, tengd vísindarannsóknum og þróunarstarfi

Nr. 63/17

Nr. 63/18

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Raðnr.

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum,
deildir

37

97–98

38

99

Lýsing

Þjónusta tengd atvinnurekstri innan heimilis; þjónustustarfsemi og
framleiðsla á ýmis konar vöru á heimilum til eigin nota
Þjónusta stofnana og samtaka með úrlendisrétt

P*64
Raðnr.

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum,
deildir

1

01

Afurðir úr landbúnaði, dýraveiðum og tengdri þjónustustarfsemi

2

02

Afurðir úr skógrækt, skógarhöggi og tengdri þjónustu

3

03

Fiskur og aðrar fiskafurðir; lagareldisafurðir; stoðþjónusta við
fiskveiðar

4

05–09

Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu

5

10–12

Matvæli; drykkjarvörur; tóbaksvörur

6

13–15

Textílvörur; fatagerð; leður og leðurvörur

7

16

Viður og vörur úr viði og korki, aðrar en húsgögn; vörur úr hálmi og
fléttiefnum

8

17

Pappír og pappírsafurðir

9

18

Prentun og eftirprentun

10

19

Koks og hreinsaðar olíuvörur

11

20

Efni og efnaafurðir

12

21

Lyf og efni til lyfjagerðar

13

22

Gúmmí- og plastvörur

14

23

Aðrar vörur úr málmlausum steinefnum

15

24

Hrámálar

16

25

Málmvörur, þó ekki vélar og tæki

17

26

Tölvur, rafeindavörur og optískar vörur

18

27

Rafbúnaður

19

28

Vélar og tæki, ót.a.

20

29

Vélknúin ökutæki, eftirvagnar og festivagnar

21

30

Önnur samgöngutæki

22

31–32

23

33

Viðgerðar- og uppsetningarþjónusta á vélbúnaði og tækjum

24

35

Rafmagns-, gas-, gufu- og loftræstikerfi

25

36

Náttúrulegt vatn, þjónusta tengd meðferð og útvegun vatns

Lýsing

Húsgögn, aðrar framleiðsluvörur

17.11.2016

17.11.2016

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Raðnr.

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum,
deildir

26

37–39

Þjónusta tengd fráveitu; sorphirðu; meðhöndlun og förgun sorps;
þjónusta tengd endurnýtingu efnis og afmengun og önnur þjónusta
við meðhöndlun úrgangs

27

41–43

Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð

28

45

Þjónusta við sölu, viðgerðir og viðhald á vélknúnum ökutækjum og
tengivögnum

29

46

Heildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum

30

47

Þjónusta á sviði smásöluverslunar, að undanskildum vélknúnum
ökutækjum og bifhjólum

31

49

Flutningaþjónusta á landi og eftir leiðslum

32

50

Flutningaþjónusta á sjó og vatnaleiðum

33

51

Flutningaþjónusta í lofti

34

52

Vörugeymslu- og stoðþjónusta fyrir flutninga

35

53

Póst- og hraðsendingarþjónusta

36

55–56

37

58

38

59–60

39

61

40

62-63

41

64

Fjármálaþjónusta, þó ekki þjónusta vátryggingafélaga og lífeyrissjóða

42

65

Þjónusta tengd vátryggingafélögum, endurtryggingafélögum og
lífeyrissjóðum, þó ekki lögboðnar almannatryggingar

43

66

Stoðþjónusta við fjármála- og vátryggingaþjónustu

44

68

Fasteignaþjónusta

44a

Lýsing

Gistiþjónusta og matsala
Útgáfuþjónusta
Þjónusta tengd kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni;
hljóðupptöku og tónlistarútgáfu; útvarps- og sjónvarpsútsendingum;
dagskrárgerð
Fjarskiptaþjónusta
Þjónusta á sviði tölvuforritunar, ráðgjöf og tengd þjónusta;
upplýsingaþjónusta

þar af: húsaleiguígildi sem eigandi nýtir

45

69–70

Lögfræðiþjónusta og reikningshald; þjónusta á sviði starfsemi
höfuðstöðva; þjónusta á sviði rekstrarráðgjafar

46

71

Þjónusta arkitekta og verkfræðinga, tæknilegar prófanir og greiningar

47

72

Þjónusta, tengd vísindarannsóknum og þróunarstarfi

48

73

Þjónusta, tengd auglýsingastarfsemi og markaðsrannsóknum

49

74–75

50

77

Önnur þjónusta á sviði sérfræðilegrar, vísindalegrar og tæknilegrar
starfsemi, dýralækningar
Leiguþjónusta

Nr. 63/19

Nr. 63/20

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Raðnr.

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum,
deildir

51

78

Vinnumiðlun

52

79

Ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur og önnur bókunarþjónusta og
tengd starfsemi

53

80–82

54

84

Opinber stjórnsýsla og þjónusta tengd varnarmálum; þjónusta tengd
lögboðnum almannatryggingum

55

85

Fræðslustarfsemi

56

86

Heilbrigðisþjónusta

57

87–88

Þjónusta á sviði umönnunar á dvalarheimilum; félagsþjónusta án
dvalar á stofnun

58

90–92

Þjónusta á sviði skapandi lista og afþreyingar; þjónusta á sviðum
safna og annarrar menningarstarfsemi; þjónusta tengd fjárhættu- og
veðmálastarfsemi

59

93

Þjónusta tengd íþrótta- og tómstundastarfsemi

60

94

Þjónusta félagasamtaka

61

95

Viðgerðarþjónusta á tölvum og munum til einka- og heimilisnota

62

96

Önnur þjónustustarfsemi

63

97–98

64

99

Lýsing

Þjónusta á sviði öryggis- og rannsóknarstarfsemi; þjónusta á
sviði fasteignarumsýslu, hreingerningarþjónusta og þjónusta á
sviði skrúðgarðyrkju; skrifstofuþjónusta og önnur þjónusta við
atvinnurekstur

Þjónusta tengd atvinnurekstri innan heimilis; þjónustustarfsemi og
framleiðsla á ýmiss konar vöru á heimilum til eigin nota
Þjónusta stofnana og samtaka með úrlendisrétt

AN_F6: Sundurliðun fastafjármuna
Eignaflokkar

Lýsing

AN.1111

íbúðarhúsnæði

AN.1112

aðrar byggingar og mannvirki

AN.11131

samgöngutæki

AN.11132

aðrar vélar og tæki

AN.1114

ræktaðar eignir

AN.112

óáþreifanlegir fastafjármunir

AN_F6†: Sundurliðun fastafjármuna
Eignaflokkar

Lýsing

AN.1111

íbúðarhúsnæði

AN.1112

aðrar byggingar og mannvirki

AN.11131

samgöngutæki

17.11.2016

17.11.2016

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Eignaflokkar

AN.11132

Lýsing

aðrar vélar og tæki

þar af: AN.111321

skrifstofuvélar og vélbúnaður

þar af: AN.111322

útvarp, sjónvarp og fjarskiptabúnaður

AN.1114

ræktaðar eignir

AN.112

óáþreifanlegir fastafjármunir

Þar af: AN.1122

tölvuhugbúnaður“
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