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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 184/2005 um hagskýrslur Bandalagsins að því er varðar 
greiðslujöfnuð, þjónustuviðskipti við útlönd og beina, erlenda 
fjárfestingu (1), einkum 10. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð (EB) nr. 184/2005 er settur sameiginlegur
rammi um kerfisbundna gerð hagskýrslna Sambandsins
að því er varðar greiðslujöfnuð, þjónustuviðskipti við
útlönd og beina, erlenda fjárfestingu.

2) Nauðsynlegt er að uppfæra gagnakröfurnar og skilgrein-
ingarnar í reglugerð (EB) nr. 184/2005 með tilliti til
efna hagslegra og tæknilegra breytinga og laga þær að

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 166, 27.6.2012, bls. 22. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 99/2013 frá 3. maí 2013 um 
breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 61, 31.10.2013, bls. 73.

(1) Stjtíð. ESB L 5, 8.2.2005, bls. 23.

alþjóðlegum stöðlum sem kveða á um almennar reglur 
fyrir samantekt á hagtölum um greiðslujöfnuð, þjónustu-
viðskipti við útlönd og beina, erlenda fjárfestingu.

3) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar um greiðslujöfnuð.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í stað viðaukanna við reglugerð (EB) nr. 184/2005 kemur 
viðaukinn við þessa reglugerð.

2. gr.

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

Hún gildir frá og með 1. janúar 2014.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 555/2012

frá 22. júní 2012

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 184/2005 um hagskýrslur 
Bandalagsins að því er varðar greiðslujöfnuð, þjónustuviðskipti við útlönd og beina,  

erlenda fjárfestingu, að því er varðar uppfærslu á kröfum um gögn og skilgreiningum (*)

2015/EES/8/05

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

Gjört í Brussel 22. júní 2012.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

forseti.

José Manuel BARROSO

____________
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VIÐAUKI

„I. VIÐAUKI

Tafla 1

Mánaðarlegur greiðslujöfnuður

Skilafrestur: 44. almanaksdagur eftir lok viðmiðunartímabilsins - Ísland hefur undanþágu til 2017
Tíðni: Mánaðarleg
Fyrsta viðmiðunartímabil: Apríl 2014

Kredit Debet Jöfnuður

1. Viðskiptajöfnuður

Vörur Geo 3 Geo 3

Þjónusta Geo 3 Geo 3

Frumþáttatekjur

Laun Geo 3 Geo 3

Fjárfestingartekjur

Bein fjárfesting

Hlutafé Geo 3 Geo 3

Þar af: Endurfjárfestur hagnaður eftir innlendum geira 
(geiri 1)

Geo 2(1) Geo 2(1)

Lánaskuldir Geo 3 Geo 3

Verðbréfafjárfesting

Hlutafé og hlutdeildarskírteini Geo 3 Geo 1

Skuldaskjöl Geo 3 Geo 1

Önnur fjárfesting Geo 3 Geo 3

Þar af: Vextir Geo 2(1) Geo 2(1)

Gjaldeyrisforði Geo 3 Geo 3

Þar af: Vextir Geo 2(1) Geo 2(1)

Aðrar frumþáttatekjur Geo 3 Geo 3

Rekstrarframlög Geo 3 Geo 3

2. Jöfnuður fjárframlaga

Jöfnuður fjárframlaga Geo 3 Geo 3

Hrein viðskipti 
með eignir

Hrein viðskipti 
með skuldir Hrein viðskipti

3. Fjármagnsjöfnuður

Bein fjárfesting

Eigið fé eftir innlendum geira (geiri 1) Geo 2(1) Geo 2(1)

Lánaskuldir eftir innlendum geira (geiri 1) Geo 2(1) Geo 2(1)

Verðbréfafjárfesting

Hlutafé og hlutdeildarskírteini
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Hrein viðskipti 
með eignir

Hrein viðskipti 
með skuldir Hrein viðskipti

Eftir innlendum geira (geiri 1) Geo 2(1) Geo 1(1)

Eftir geira útgefanda (geiri 1) Geo 2(1)

Skuldaskjöl

Skammtíma

Eftir innlendum geira (geiri 1) Geo 2(1) Geo 1(1)

Eftir geira útgefanda (geiri 1) Geo 2(1)

Langtíma

Eftir innlendum geira (geiri 1) Geo 2(1) Geo 1(1)

Eftir geira útgefanda (geiri 1) Geo 2((1)

Afleiður (aðrar en gjaldeyrisforði) og forkaupsréttur starfsmanna á 
hlutabréfum

Geo 2(1)

Önnur fjárfesting

Eftir innlendum geira (geiri 1) Geo 2(1) Geo 2(1)

Þar af: Seðlar og innstæður Geo 2(1) Geo 2(1)

Gjaldeyrisforði

Gull

Gullstangir Geo 1(1)

Gullreikningar Geo 1(1)

Sérstök dráttarréttindi (SDR) Geo 1(1)

Gjaldeyrisstaða Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) Geo 1(1)

Aðrar eignir í gjaldeyrisforða

Seðlar og innstæður

Kröfur á seðlabanka, AGS og Alþjóðagreiðslubankann Geo 1(1)

Kröfur á viðskiptabanka Geo 1(1)

Verðbréf

Skuldaskjöl

Skammtíma Geo 1(1)

Langtíma Geo 1(1)

Hlutabréf og hlutdeildarskírteini Geo 1(1)

Afleiður (hreinar) Geo 1(1)

Aðrar kröfur Geo 1(1)

(1) Ekki skyldubundið fyrir aðildarríki sem eru ekki aðilar að Myntbandalaginu.
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Tafla 2

Ársfjórðungslegur greiðslujöfnuður og erlend staða þjóðarbúsins

Tíðni: ársfjórðungsleg
Fyrsta viðmiðunartímabil: fyrsti ársfjórðungur ársins 2014
Frestur: T+85 frá 2014 til 2016; T+82 frá 2017 til 2018(2); T+80 frá 2019 (2)

Kredit Debet Jöfnuður

A. Viðskiptajöfnuður

Vörur Geo 4 Geo 4

Vöruskipti á greiðslujafnaðargrunni Geo 3 Geo 3

Útfluttar vörur vegna milliliðaverslunar Geo 3

Vörukaup vegna milliliðaverslunar (neikvæðar tekjur) Geo 3

Vörusala vegna milliliðaverslunar Geo 3

Gull sem verslunarvara Geo 3 Geo 3

Leiðrétting á ígildi umflutnings Geo 4 Geo 4

Þjónusta Geo 4 Geo 4

Framleiðslutengd þjónusta á vörum í eigu annarra Geo 4 Geo 4

Viðgerðir og viðhald ót.a. Geo 4 Geo 4

Samgöngur og flutningar Geo 4 Geo 4

Ferðalög Geo 4 Geo 4

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð Geo 4 Geo 4

Trygginga- og lífeyrisþjónusta Geo 4 Geo 4

Fjármálaþjónusta Geo 4 Geo 4

Beinar greiðslur og önnur fjármálaþjónusta Geo 3 Geo 3

Óbeint mæld fjármálaþjónusta (ÓMF) Geo 3 Geo 3

Gjöld fyrir notkun á hugverkum, ótalin annars staðar Geo 4 Geo 4

Fjarskipta-, tölvu- og upplýsingaþjónusta Geo 4 Geo 4

Önnur viðskiptaþjónusta Geo 4 Geo 4

Rannsóknar- og þróunarþjónusta Geo 3 Geo 3

Sérfræðiþjónusta og rekstrarráðgjöf Geo 3 Geo 3

Tækniþjónusta, sölutengd þjónusta og önnur 
viðskiptaþjónusta

Geo 3 Geo 3

Persónuleg þjónusta, menningarþjónusta og 
afþreyingarþjónusta

Geo 4 Geo 4

Opinber þjónusta ót.a. Geo 4 Geo 4

Frumþáttatekjur

Laun Geo 4 Geo 4



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 8/76 5.2.2015

Kredit Debet Jöfnuður

Fjárfestingartekjur

Bein fjárfesting

Hlutafé Geo 4 Geo 4

Arðgreiðslur

Af hlut fjárfestis í tengdum félögum Geo 3 Geo 3

Af hlut tengdra félaga í fjárfesti (öfug 
fjárfesting)

Geo 3 Geo 3

Af hlut í öðrum eignatengdum félögum Geo 3 Geo 3

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 2(1) Geo 2(1)

Endurfjárfestur hagnaður Geo 4 Geo 4

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 2(1) Geo 2(1)

Lánaskuldir Geo 4 Geo 4

Af lánum fjárfestis til tengdra félaga Geo 3 Geo 3

Af lánum tengdra félaga til fjárfestis 
(öfug fjárfesting)

Geo 3 Geo 3

Af lánum milli annarra eignatengdra 
félaga

Geo 3 Geo 3

Þar af: Vextir

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 2(1) Geo 2(1)

Verðbréfafjárfesting

Hlutafé og hlutdeildarskírteini Geo 4 Geo 1

Hlutafé

Arður

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 3 Geo 1(4)

Eftir geira útgefanda (geiri 2) Geo 2(1)

Hlutdeildarskírteini

Arður

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 3 Geo 1(4)

Eftir geira útgefanda (geiri 2) Geo 2(1)

Endurfjárfestur hagnaður

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 3 Geo 1(4)

Eftir geira útgefanda (geiri 2) Geo 2(1)

Skuldaskjöl

Skammtíma Geo 4 Geo 1

Vextir

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 3 Geo 1(4)

Eftir geira útgefanda (geiri 2) Geo 2(1)

Langtíma Geo 4 Geo 1

Vextir

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 3 Geo 1(4)

Eftir geira útgefanda (geiri 2) Geo 2(1)
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Kredit Debet Jöfnuður

Önnur fjárfesting Geo 4 Geo 4

Fengnar greiðslur af tekjum óeignlegra fyrirtækja Geo 3 Geo 3

Vextir Geo 3 Geo 3

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 2(1) Geo 2(1)

Þar af: Vextir af sérstökum dráttarréttindum 
(SDR)

Geo 1

Þar af: Vextir að meðtaldri ÓMF Geo 3 Geo 3

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 2(1) Geo 2(1)

Tekjur lífeyris og skaðabótasjóða í þágu rétthafa Geo 3 Geo 3

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 2(1) Geo 2(1)

Gjaldeyrisforði Geo 3

Þar af: Vextir Geo 3

Aðrar frumþáttatekjur Geo 4 Geo 4

Hið opinbera Geo 3 Geo 3

Skattar á framleiðslu og innflutning Stofnanir 
Sambandsins

Stofnanir 
Sambandsins

Skattar á vörur Stofnanir 
Sambandsins

Stofnanir 
Sambandsins

Aðrir skattar á framleiðslu Stofnanir 
Sambandsins

Stofnanir 
Sambandsins

Styrkir Stofnanir 
Sambandsins

Stofnanir 
Sambandsins

Vörutengdir styrkir Stofnanir 
Sambandsins

Stofnanir 
Sambandsins

Aðrir framleiðslustyrkir Stofnanir 
Sambandsins

Stofnanir 
Sambandsins

Leiga Geo 3 Geo 3

Aðrir geirar Geo 3 Geo 3

Skattar á framleiðslu og innflutning Stofnanir 
Sambandsins

Stofnanir 
Sambandsins

Skattar á vörur Stofnanir 
Sambandsins

Stofnanir 
Sambandsins

Aðrir skattar á framleiðslu Stofnanir 
Sambandsins

Stofnanir 
Sambandsins

Styrkir Stofnanir 
Sambandsins

Stofnanir 
Sambandsins

Vörutengdir styrkir Stofnanir 
Sambandsins

Stofnanir 
Sambandsins

Aðrir framleiðslustyrkir Stofnanir 
Sambandsins

Stofnanir 
Sambandsins

Leiga Geo 3 Geo 3

Rekstrarframlög Geo 4 Geo 4

Hið opinbera Geo 3 Geo 3

Tekju- og auðlegðarskattar Geo 3 Geo 3

Framlög til almannatrygginga Geo 3 Geo 3

Greiðslur frá lífeyrissjóðum og almannatryggingum Geo 3 Geo 3

Framlög til þróunarmála (D.74) Geo 3 Geo 3

Þar af: gagnvart stofnunum Sambandsins (að 
undanskildum Seðlabanka Evrópu)

Stofnanir 
Sambandsins

Stofnanir 
Sambandsins
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Kredit Debet Jöfnuður

Ýmis framlög (D.75) Geo 3 Geo 3

Eigin tekjur Sambandsins sem byggjast á 
virðisaukaskatti og vergum þjóðartekjum (D.76)

Stofnanir 
Sambandsins

Stofnanir 
Sambandsins

Aðrir geirar Geo 3 Geo 3

Tekju- og auðlegðarskattar Geo 3 Geo 3

Framlög til almannatrygginga Geo 3 Geo 3

Greiðslur frá lífeyrissjóðum og 
almannatryggingum

Geo 3 Geo 3

Iðgjöld vegna skaðatrygginga, nettó Geo 3 Geo 3

Kröfur vegna skaðatrygginga Geo 3 Geo 3

Ýmis framlög (D.75) Geo 3 Geo 3

Þar af: Framlög milli einstaklinga með búsetu í Geo 3 Geo 3
sitthvoru landi

Geo 4 Geo 4      Þar af: framlög launafólks

Jöfnun vegna breytinga á eftirlaunaréttindum Geo 3 Geo 3

B. Jöfnuður fjárframlaga

Jöfnuður fjárframlaga Geo 4 Geo 4

Verg kaup/ráðstöfun á óframleiðslutengdum efnislegum 
eignum

Geo 3 Geo 3

Fjárframlög Geo 3 Geo 3

Hið opinbera Geo 3 Geo 3

Eignaskattar Geo 3 Geo 3

Fjárfestingarstyrkir Geo 3 Geo 3

Önnur fjárframlög Geo 3 Geo 3

Þar af: Eftirgjöf skulda Geo 3 Geo 3

Aðrir geirar Geo 3 Geo 3

Eignaskattar Geo 3 Geo 3

Fjárfestingarstyrkir Geo 3 Geo 3

Önnur fjárframlög Geo 3 Geo 3

Þar af: Eftirgjöf skulda Geo 3 Geo 3

Hrein viðskipti 
með eignir

Hrein viðskipti 
með skuldir Nettó

C. Fjármagnsjöfnuður

Fjármagnsjöfnuður Geo 1 Geo 1

Bein fjárfesting Geo 4 Geo 4

Eigið fé Geo 4 Geo 4

Hlutafjárviðskipti

Fjárfestis í tengdum félögum Geo 3 Geo 3
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Hrein viðskipti 
með eignir

Hrein viðskipti 
með skuldir Nettó

Tengdra félaga í fjárfesti Geo 3 Geo 3

Milli annarra eignatengdra félaga Geo 3 Geo 3

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Skráð Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Óskráð Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Annað (t.d. fasteign) Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Endurfjárfestur hagnaður Geo 4 Geo 4

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Lánaskuldir Geo 4 Geo 4

Lán fjárfestis til tengdra félaga Geo 3 Geo 3

Lán tengdra félaga til fjárfestis (öfug fjárfesting) Geo 3 Geo 3

Lán milli annarra eignatengdra félaga Geo 3 Geo 3

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Verðbréfafjárfesting Geo 4 Geo 1

Hlutabréf og hlutdeildarskírteini Geo 4 Geo 1

Hlutabréf

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 3 Geo 1 (4)

Skráð Geo 2 (1) Geo 1 (4)

Óskráð Geo 2 (1) Geo 1 (4)

Eftir geira útgefanda (geiri 2)

Skráð Geo 2 (1)

Óskráð Geo 2 (1)

Hlutdeildarskírteini

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 3 Geo 1 (4)

Þar af: Endurfjárfesting Geo 3 Geo 1(4)

Eftir geira útgefanda (geiri 2) Geo 2 (1)

Þar af: Endurfjárfesting Geo 2 (1)

Skuldaskjöl

Skammtíma Geo 4 Geo 1

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 3 Geo 1 (4)

Eftir geira útgefanda (geiri 2) Geo 2(1)

Langtíma Geo 4 Geo 1

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 3 Geo 1(4)
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Hrein viðskipti 
með eignir

Hrein viðskipti 
með skuldir Nettó

Eftir geira útgefanda (geiri 2) Geo 2 (1)

Afleiður (aðrar en gjaldeyrisforði) og forkaupsréttur 
starfsmanna á hlutabréfum

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 3

Önnur fjárfesting Geo 4 Geo 4

Eftir innlendum geira (geiri 1) Geo 4 Geo 4

Annað hlutafé Geo 3 Geo 3

Seðlar og innstæður

Eftir innlendum geira (geiri 2)

Skammtíma Geo 3 Geo 3

Langtíma Geo 3 Geo 3

Lán

Eftir innlendum geira (geiri 2)

Skammtíma Geo 3, AGS Geo 3, AGS

Langtíma Geo 3, AGS Geo 3, AGS

Lífeyris- og skaðabótasjóðir

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 3 Geo 3

Viðskiptakröfur og fyrirframgreiðslur

Eftir innlendum geira (geiri 2)

Skammtíma Geo 3 Geo 3

Langtíma Geo 3 Geo 3

Aðrar eignir/skuldir ót.a.

Eftir innlendum geira (geiri 2)

Skammtíma Geo 3 Geo 3

Langtíma Geo 3 Geo 3

Sérstök dráttarréttindi (SDR) Geo 1

Gjaldeyrisforði Geo 3

D. Jöfnuðir

Jöfnuður vöru og þjónustu Geo 4

Viðskiptajöfnuður Geo 1

Hrein lánveiting (+) / hrein lántaka (–) (viðskiptajöfnuður og 
fjárframlög)

Geo 1
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Hrein viðskipti 
með eignir

Hrein viðskipti 
með skuldir Nettó

Hrein lánveiting (+) / hrein lántaka (–) (frá fjármagnsjöfnuði) Geo 1

Skekkjur og vantalið Geo 1

Eignir Skuldir

Staða

Endurmat 
vegna 

gengis-
breytinga

Endurmat 
vegna  

annarra 
verð lags-
breytinga

Staða

Endurmat 
vegna 

gengis-
breytinga

Endurmat 
vegna 

annarra 
verð lags-
breytinga

E. Erlend staða þjóðarbúsins

Fjármagnsjöfnuður Geo 1 Geo 1

Bein fjárfesting Geo 4 (3) Geo 4 (3)

Eigið fé Geo 4 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 4 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Fjárfestis í tengdum félögum Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Tengdra félaga í fjárfesti (öfug 
fjárfesting)

Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Milli annarra eignatengdra félaga Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Skráð Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Óskráð Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Annað (t.d. fasteign) Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Lánaskuldir Geo 4 (3) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 4 (3) Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Lán fjárfestis til tengdra félaga Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Lán tengdra félaga til fjárfestis (öfug 
fjárfesting)

Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Lán milli annarra eignatengdra 
félaga

Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Verðbréfafjárfesting Geo 4 (3) Geo 1

Hlutabréf og hlutdeildarskírteini Geo 4 (3) Geo 1

Hlutabréf

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 3 (3) Geo 1 (4)

Skráð Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 1 (1) Geo 1 (1) Geo 1 (1)

Óskráð Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 1 (1) Geo 1 (1) Geo 1 (1)

Eftir geira útgefanda (geiri 2)

Skráð Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Óskráð Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1)
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Eignir Skuldir

Staða

Endurmat 
vegna 

gengis-
breytinga

Endurmat 
vegna  

annarra 
verð lags-
breytinga

Staða

Endurmat 
vegna 

gengis-
breytinga

Endurmat 
vegna 

annarra 
verð lags-
breytinga

Hlutdeildarskírteini

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 1 (1) Geo 1 (1) Geo 1 (1)

Eftir geira útgefanda (geiri 2) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Skuldaskjöl

Skammtíma Geo 4 (3) Geo 1

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 3 (3) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 1 (1) Geo 1 (1) Geo 1 (1)

Eftir geira útgefanda (geiri 2) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Eftir gjaldmiðli:

Evra Geo 2 (1) Geo 1 (1)

Bandaríkjadalur Geo 2 (1) Geo 1 (1)

Aðrir gjaldmiðlar Geo 2 (1) Geo 1 (1)

Langtíma Geo 4 (3) Geo 1

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 3 (3) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 1 (1) Geo 1 (1) Geo 1 (1)

Með gjalddaga eftir eitt ár 
eða skemmri tíma

Geo 1 (1)

Með gjalddaga eftir meira 
en eitt ár

Geo 1(1)

Eftir geira útgefanda (geiri 2) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Með gjalddaga eftir eitt ár 
eða skemmri tíma

Geo 2 (1)

Með gjalddaga eftir meira 
en eitt ár

Geo 2 (1)

Eftir gjaldmiðli:

Evra Geo 2 (1) Geo 1 (1)

Bandaríkjadalur Geo 2 (1) Geo 1 (1)

Aðrir gjaldmiðlar Geo 2 (1) Geo 1 (1)

Afleiður (aðrar en gjaldeyrisforði) 
og forkaupsréttur starfsmanna á 
hlutabréfum

Geo 4 (3) Geo 4 (3)

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Önnur fjárfesting Geo 4 (3) Geo 4 (3)

Eftir innlendum geira (geiri 1) Geo 4 (3) Geo 4 (3)

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Annað hlutafé Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Seðlar og innstæður Geo 4 (3) Geo 2 (1) Geo 4 (3) Geo 2 (1)

Eftir innlendum geira (geiri 2)



5.2.2015 Nr. 8/83EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Eignir Skuldir

Staða

Endurmat 
vegna 

gengis-
breytinga

Endurmat 
vegna  

annarra 
verð lags-
breytinga

Staða

Endurmat 
vegna 

gengis-
breytinga

Endurmat 
vegna 

annarra 
verð lags-
breytinga

Skammtíma Geo 3 (3) Geo 3 (3)

Langtíma Geo 3 (3) Geo 3 (3)

Lán Geo 4 (3) Geo 2 (1) Geo 4 (3) Geo 2 (1)

Eftir innlendum geira (geiri 2)

Skammtíma Geo 3 (3), 
AGS

Geo 3 (3), 
AGS

Langtíma Geo 3 (3), 
AGS

Geo 3 (3), 
AGS

Lífeyris- og skaðabótasjóðir Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Eftir innlendum geira (geiri 2) Geo 3 (3) Geo 3 (3)

Viðskiptakröfur og fyrirframgreiðslur Geo 4 (3) Geo 2 (1) Geo 4 (3) Geo 2 (1)

Eftir innlendum geira (geiri 2)

Skammtíma Geo 3 (3) Geo 3 (3)

Langtíma Geo 3 (3) Geo 3 (3)

Aðrar eignir/skuldir ót.a. Geo 2 (1) Geo 2 (1)

Eftir innlendum geira (geiri 2)

Skammtíma Geo 3 (3) Geo 3 (3)

Langtíma Geo 3 (3) Geo 3 (3)

Sérstök dráttarréttindi Geo 1 Geo 1 (1)

(1) Ekki lögboðið fyrir aðildarríki sem ekki eru aðilar að Myntbandalaginu.
(2) Umbreytingin til T+82 og T+80 skal ekki vera lögboðin fyrir aðildarríki sem ekki eru aðilar að Myntbandalaginu.
(3) Landfræðileg skipting skal vera lögboðin fyrir aðildarríki sem ekki eru aðilar að Myntbandalaginu frá og með 2019.
(4) 1. þrep sundurliðunar í haggeiranum (geiri 1) en ekki geiri 2 skal vera lögboðið fyrir aðildarríki sem ekki eru aðilar að 

Myntbandalaginu.

Tafla 3

Þjónustuviðskipti við útlönd
Skilafrestur: T + 9 mánuðir
Tíðni: Árleg
Fyrsta viðmiðunartímabil: 2013

Kredit Debet Jöfnuður

Laun Geo 5 Geo 5 Geo 5

Framlög milli einstaklinga Geo 5 Geo 5 Geo 5

Framlög launafólks Geo 5 Geo 5 Geo 5

ÞJÓNUSTA Geo 6 Geo 6 Geo 6

Framleiðslutengd þjónusta á vörum í eigu annarra Geo 5 Geo 5 Geo 5
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Kredit Debet Jöfnuður

Viðgerðir og viðhald ót.a. Geo 5 Geo 5 Geo 5

Samgöngur og flutningar Geo 5 Geo 5 Geo 5

Sjóflutningar Geo 5 Geo 5 Geo 5

Farþegaflutningar á sjó Geo 5 Geo 5 Geo 5

Farmflutningar á sjó Geo 5 Geo 5 Geo 5

Annað Geo 5 Geo 5 Geo 5

Flugsamgöngur Geo 5 Geo 5 Geo 5

Farþegaflutningar með flugi Geo 5 Geo 5 Geo 5

Farmflutningar með flugi Geo 5 Geo 5 Geo 5

Annað Geo 5 Geo 5 Geo 5

Aðrar samgöngur Geo 5 Geo 5 Geo 5

Farþegar Geo 5 Geo 5 Geo 5

Farmur Geo 5 Geo 5 Geo 5

Annað Geo 5 Geo 5 Geo 5

Ítarleg flokkun á „Öðrum samgöngum“

Geimsamgöngur Geo 5 Geo 5 Geo 5

Járnbrautarsamgöngur Geo 5 Geo 5 Geo 5

Farþegaflutningar með járnbrautarlestum Geo 5 Geo 5 Geo 5

Farmflutningar með járnbrautarlestum Geo 5 Geo 5 Geo 5

Annað Geo 5 Geo 5 Geo 5

Flutningar á vegum Geo 5 Geo 5 Geo 5

Farþegaflutningar á vegum Geo 5 Geo 5 Geo 5

Farmflutningar á vegum Geo 5 Geo 5 Geo 5

Annað Geo 5 Geo 5 Geo 5

Flutningar á skipgengum vatnaleiðum Geo 5 Geo 5 Geo 5

Farþegaflutningar á skipgengum vatnaleiðum Geo 5 Geo 5 Geo 5

Farmflutningar á skipgengum vatnaleiðum Geo 5 Geo 5 Geo 5

Annað Geo 5 Geo 5 Geo 5

Flutningar um leiðslur Geo 5 Geo 5 Geo 5

Raforkuflutningar Geo 5 Geo 5 Geo 5

Önnur þjónusta tengd samgöngum Geo 5 Geo 5 Geo 5

Póst- og hraðboðaþjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Ferðalög
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Kredit Debet Jöfnuður

Viðskiptaferðir Geo 5 Geo 5 Geo 5

Kaup starfsmanna í árstíðabundnum störfum, starfsmanna sem 
sækja atvinnu yfir landamæri og annarra starfsmanna með 
skammtímaráðningu á vöru eða þjónustu

Geo 5 Geo 5 Geo 5

Aðrar viðskiptaferðir Geo 5 Geo 5 Geo 5

Einkaferðir Geo 5 Geo 5 Geo 5

Heilsutengd útgjöld Geo 5 Geo 5 Geo 5

Menntunartengd útgjöld Geo 5 Geo 5 Geo 5

Aðrar einkaferðir Geo 5 Geo 5 Geo 5

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð Geo 5 Geo 5 Geo 5

Byggingarstarfsemi erlendis Geo 5 Geo 5 Geo 5

Byggingarstarfsemi innanlands Geo 5 Geo 5 Geo 5

Trygginga- og lífeyrisþjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Beinar tryggingar Geo 5 Geo 5 Geo 5

Líftryggingar Geo 5 Geo 5 Geo 5

Farmtryggingar Geo 5 Geo 5 Geo 5

Aðrar beinar tryggingar Geo 5 Geo 5 Geo 5

Endurtryggingar Geo 5 Geo 5 Geo 5

Þjónusta tengd tryggingum Geo 5 Geo 5 Geo 5

Lífeyrir og stöðluð ábyrgðarþjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Þjónusta í tengslum við lífeyrissparnað Geo 5 Geo 5 Geo 5

Stöðluð ábyrgðarþjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Fjármálaþjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Beinar greiðslur og önnur fjármálaþjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Óbeint mæld fjármálaþjónusta (ÓMF) Geo 3 Geo 3 Geo 3

Gjöld fyrir notkun á hugverkum, ót.a. Geo 5 Geo 5 Geo 5

Fjarskipta-, tölvu- og upplýsingaþjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Fjarskiptaþjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Tölvuþjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Upplýsingaþjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Fréttaþjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Önnur upplýsingaþjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Önnur viðskiptaþjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Rannsóknar- og þróunarþjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5
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Kredit Debet Jöfnuður

Vinna á kerfisbundinn hátt til að auka þekkingarforða Geo 5 Geo 5 Geo 5

Sérsniðin eða stöðluð rannsóknar- og þróunarþjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Sala á eignarréttindum sem leiðir af rannsóknum og þróun Geo 5 Geo 5 Geo 5

Annað Geo 5 Geo 5 Geo 5

Sérfræðiþjónusta og rekstrarráðgjöf Geo 5 Geo 5 Geo 5

Lögfræði, bókhald, rekstrarráðgjöf og almannatengsl Geo 5 Geo 5 Geo 5

Lögfræðiþjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bókhald, endurskoðun og skattaráðgjöf Geo 5 Geo 5 Geo 5

Fyrirtækja- og rekstrarráðgjöf og almannatengslaþjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Auglýsingar, markaðsrannsóknir og skoðanakannanir Geo 5 Geo 5 Geo 5

Tækniþjónusta, sölutengd þjónusta og önnur viðskiptaþjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Arkitektaþjónusta, verkfræðiþjónusta, vísindaþjónusta og önnur 
tækniþjónusta

Geo 5 Geo 5 Geo 5

Arkitektaþjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Verkfræðiþjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Vísindaþjónusta og önnur tækniþjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Sorpmeðhöndlun og afmengun, landbúnaðar- og námugraftrarþjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Þar af: Sorpmeðhöndlun og afmengun Geo 5 Geo 5 Geo 5

Rekstrarleiga Geo 5 Geo 5 Geo 5

Sölutengd þjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Önnur viðskiptaþjónusta, ótalin annars staðar Geo 5 Geo 5 Geo 5

Persónuleg þjónusta, menningarþjónusta og afþreyingarþjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Þjónusta tengd mynd- og hljóðefni Geo 5 Geo 5 Geo 5

Önnur persónuleg þjónusta, menningar- og afþreyingarþjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Heilbrigðisþjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Kennsluþjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Arfleifð og afþreyingarþjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Önnur persónuleg þjónusta Geo 5 Geo 5 Geo 5

Opinber þjónusta, ót.a. Geo 5 Geo 5 Geo 5

Sendiráð og ræðisskrifstofur Geo 5 Geo 5 Geo 5

Hereiningar og herdeildir Geo 5 Geo 5 Geo 5

Önnur vara og þjónusta hins opinbera Geo 5 Geo 5 Geo 5
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Tafla 4

Bein, erlend fjárfesting, viðskipti (þ.m.t. tekjur)

Tafla 4.1 Beinar fjárfestingar, fjármagnsviðskipti
Frestur: T+9 mánuðir
Tíðni: árleg
Fyrsta viðmiðunartímabil: 2013

Hreint Hrein viðskipti 
með eignir

Hrein viðskipti 
með skuldir

ALLIR ATVINNUGEIRAR

Bein fjárfesting erlendis – Viðskipti Geo 6 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting erlendis, hlutafjárviðskipti Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting erlendis - hlutafjárviðskipti (að undanskildum 
hlutafjárviðskiptum milli annarra eignatengdra félaga)

Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting erlendis - hlutafjárviðskipti milli annarra eignatengdra 
félaga þar sem endanlegur fjárfestir er innlendur

Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting erlendis - endurfjárfesting Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting erlendis - lánaskuldir Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting erlendis - lánaskuldir (að undanskilinni skuld milli 
annarra eignatengdra félaga)

Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting erlendis - lánaskuldir milli annarra eignatengdra félaga 
þar sem endanlegur fjárfestir er innlendur

Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting á Íslandi – Viðskipti Geo 6 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting á Íslandi - hlutafjárviðskipti Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting á Íslandi - hlutafjárviðskipti (að undanskildum 
hlutafjárviðskiptum milli annarra eignatengdra félaga)

Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting erlendis - hlutafjárviðskipti milli annarra eignatengdra 
félaga þar sem endanlegur fjárfestir er erlendur

Geo 5 Geo 5 Geo 5

Þar af:  Ef endanlegur fjárfestir er búsettur í öðru landi á evrusvæðinu Geo 5

 Ef endanlegur fjárfestir er búsettur í Evrópusambandinu en 
utan evrusvæðisins

Geo 5

 Ef endanlegur fjárfestir er búsettur utan Evrópusambandsins Geo 5

Bein fjárfesting á Íslandi - endurfjárfestur hagnaður Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting á Íslandi - lánaskuldir Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting á Íslandi - lánaskuldir (að undanskilinni skuld milli 
annarra eignatengdra félaga)

Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting á Íslandi - lánaskuldir milli annarra eignatengdra félaga 
þar sem endanlegur fjárfestir er erlendur

Geo 5 Geo 5 Geo 5

Þar af:  Ef endanlegur fjárfestir er búsettur í öðru landi á evrusvæðinu Geo 5

 Ef endanlegur fjárfestir er búsettur í Evrópusambandinu en 
utan evrusvæðisins

Geo 5

 Ef endanlegur fjárfestir er búsettur utan Evrópusambandsins Geo 5
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Hreint Hrein viðskipti 
með eignir

Hrein viðskipti 
með skuldir

INNLEND SÉRTÆK FÉLÖG

Bein fjárfesting erlendis – Viðskipti(1) Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting á Íslandi – Viðskipti(1) Geo 5 Geo 5 Geo 5

(1) Skyldubundið frá og með viðmiðunarárinu 2015

Tafla 4.2 Tekjur af beinum fjárfestingum

Frestur: T+9 mánuðir
Tíðni: árleg
Fyrsta viðmiðunartímabil: 2013

Staða Kredit Debet

ALLIR ATVINNUGEIRAR

Bein fjárfesting erlendis - Tekjur Geo 6 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting erlendis - arðgreiðslur Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting erlendis, arðgreiðslur (að undanskildum arðgreiðslum 
milli annarra eignatengdra félaga)

Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting erlendis - arðgreiðslur milli annarra eignatengdra félaga 
þar sem endanlegur fjárfestir er innlendur

Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting erlendis - endurfjárfesting Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting erlendis - tekjur af skuldum Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting erlendis - tekjur af skuldum (að undanskildum tekjum af 
skuldum milli annarra eignatengdra félaga)

Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting erlendis - tekjur af skuldum milli annarra eignatengdra 
félaga þar sem endanlegur fjárfestir er innlendur

Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting á Íslandi – Tekjur Geo 6 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting á Íslandi – Arðgreiðslur Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting á Íslandi – Arðgreiðslur (að undanskildum arðgreiðslum 
milli annarra eignatengdra félaga)

Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting á Íslandi – arðgreiðslur milli annarra eignatengdra félaga 
þar sem endanlegur fjárfestir er erlendur

Geo 5 Geo 5 Geo 5

Þar af:  Ef endanlegur fjárfestir er búsettur í öðru landi á 
evrusvæðinu

Geo 5

 Ef endanlegur fjárfestir er búsettur í Evrópusambandinu en 
utan evrusvæðisins

Geo 5

 Ef endanlegur fjárfestir er búsettur utan 
Evrópusambandsins

Geo 5

Bein fjárfesting á Íslandi – endurfjárfestur hagnaður Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting á Íslandi – tekjur af skuldum Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting á Íslandi – tekjur af skuldum (að undanskildum tekjum 
af skuldum milli annarra eignatengdra félaga)

Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting á Íslandi – tekjur af skuldum milli annarra eignatengdra 
félaga þar sem endanlegur fjárfestir er erlendur

Geo 5 Geo 5 Geo 5

Þar af:  Ef endanlegur fjárfestir er búsettur í öðru landi á 
evrusvæðinu

Geo 5

 Ef endanlegur fjárfestir er búsettur í Evrópusambandinu en 
utan evrusvæðisins

Geo 5

 Ef endanlegur fjárfestir er búsettur utan 
Evrópusambandsins

Geo 5
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Staða Kredit Debet

SÉRTÆK FÉLÖG Á ÍSLANDI

Bein fjárfesting erlendis – Tekjur (1) Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting á Íslandi – Tekjur (1) Geo 5 Geo 5 Geo 5

(1) Skyldubundið frá og með viðmiðunarárinu 2015

Tafla 4.3 –Starfsemi og landfræðileg sundurliðun

Skilafrestur: T+21 mánuðir
Tíðni: árleg
Fyrsta viðmiðunartímabil: 2013

Gagnatag Landfræðileg 
sundurliðun

Sundurliðun 
eftir starfsemi,

atvinnu-
greina flokkun 
Evrópu sam-

bandsins, 
2. endursk.

ALLIR ATVINNUGEIRAR

Bein fjárfesting erlendis Hreint Geo 5 1. þrep

Geo 4 2. þrep

Bein fjárfesting á Íslandi Hreint Geo 5 1. þrep

Geo 4 2. þrep

Tekjur af beinum fjárfestingum Kredit, 
debet, 

jöfnuður

Geo 5 1. þrep

Geo 4 2. þrep

SÉRTÆK FÉLÖG Á ÍSLANDI

Bein fjárfesting erlendis  (1) Hreint Geo 5 1. þrep

Bein fjárfesting á Íslandi (1) Hreint Geo 5 1. þrep

Tekjur af beinum fjárfestingum (1) Kredit, 
debet, 

jöfnuður

Geo 5 1. þrep

(1) Skyldubundið frá og með viðmiðunarárinu 2015

Tafla 5

Staða beinnar, erlendrar fjárfestingar

Tafla 5.1 –Staða beinnar fjárfestingar
Skilafrestur: T+9 mánuðir
Tíðni: árleg
Fyrsta viðmiðunartímabil: 2013

Hreint Eignir Skuldir

ALLIR ATVINNUGEIRAR

Bein fjárfesting erlendis Geo 6 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting erlendis – eigið fé Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting erlendis – eigið fé (að undanskildu eigin fé milli annarra 
eignatengdra félaga)

Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting erlendis – eigið fé milli annarra eignatengdra félaga (þar 
sem endanlegur fjárfestir er innlendur)

Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting erlendis - lánaskuldir Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting erlendis - lánaskuldir (að undanskilinni skuld milli 
annarra eignatengdra félaga)

Geo 5 Geo 5 Geo 5
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Hreint Eignir Skuldir

Bein fjárfesting erlendis - lánaskuldir milli annarra eignatengdra félaga 
þar sem endanlegur fjárfestir er innlendur

Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting á Íslandi Geo 6 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting á Íslandi - eigið fé Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting á Íslandi - eigið fé (að undanskildu eigin fé milli annarra 
eignatengdra félaga)

Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting á Íslandi - eigið fé milli annarra eignatengdra félaga þar 
sem endanlegur fjárfestir er erlendur

Geo 5 Geo 5 Geo 5

Þar af:  Ef endanlegur fjárfestir er búsettur í öðru landi á 
evrusvæðinu

Geo 5

 Ef endanlegur fjárfestir er búsettur í Evrópusambandinu en 
utan evrusvæðisins

Geo 5

 Ef endanlegur fjárfestir er búsettur utan 
Evrópusambandsins

Geo 5

Bein fjárfesting á Íslandi - lánaskuldir Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting á Íslandi - lánaskuldir (að undanskilinni skuld milli 
annarra eignatengdra félaga)

Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting á Íslandi - lánaskuldir milli annarra eignatengdra félaga 
þar sem endanlegur fjárfestir er erlendur

Geo 5 Geo 5 Geo 5

Þar af:  Ef endanlegur fjárfestir er búsettur í öðru landi á 
evrusvæðinu

Geo 5

 Ef endanlegur fjárfestir er búsettur í Evrópusambandinu en 
utan evrusvæðisins

Geo 5

 Ef endanlegur fjárfestir er búsettur utan 
Evrópusambandsins

Geo 5

SÉRTÆK FÉLÖG Á ÍSLANDI

Bein fjárfesting erlendis Geo 5 Geo 5 Geo 5

Bein fjárfesting á Íslandi Geo 5 Geo 5 Geo 5

Tafla 5.2 Staða beinnar fjárfestingar: starfsemi og landfræðileg sundurliðun

Frestur: T+21 mánuðir
Tíðni: árleg
Fyrsta viðmiðunartímabil: 2013

Gagnatag Landfræðileg 
sundurliðun

Sundurliðun 
eftir starfsemi, 
atvinnu greina-

flokkun Evrópu
sam bandsins, 
2. endursk.

ALLIR ATVINNUGEIRAR

Bein fjárfesting erlendis Hrein staða Geo 5 1. þrep

Geo 4 2. þrep

Bein fjárfesting á Íslandi Hrein staða Geo 5 1. þrep

Geo 4 2. þrep

SÉRTÆK FÉLÖG Á ÍSLANDI

Bein fjárfesting erlendis Hrein staða Geo 5 1. þrep

Bein fjárfesting á Íslandi Hrein staða Geo 5 1. þrep
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Tafla 6

Stig landfræðilegrar sundurliðunar

GEO 1 GEO 2 GEO 3

AÐRIR HEIMSHLUTAR AÐRIR HEIMSHLUTAR AÐRIR HEIMSHLUTAR

Innan evrusvæðis INNAN SAMBANDSINS

Utan evrusvæðis UTAN SAMBANDSINS

Innan evrusvæðis

Utan evrusvæðis

GEO 4 GEO 5 GEO 6

AÐRIR HEIMSHLUTAR AÐRIR HEIMSHLUTAR AÐRIR HEIMSHLUTAR

EVRÓPA EVRÓPA

Aðildarríki Sambandsins sem eru ekki á 
evrusvæðinu (1)

Belgía Belgía

Búlgaría Búlgaría

Tékkland Tékkland

Danmörk Danmörk

Þýskaland Þýskaland

Eistland Eistland

Írland Írland

Grikkland Grikkland

Spánn Spánn

Frakkland Frakkland

Ítalía Ítalía

Kýpur Kýpur

Lettland Lettland

Litháen Litháen

Lúxemborg Lúxemborg

Ungverjaland Ungverjaland

Malta Malta

Holland Holland

Austurríki Austurríki

Pólland Pólland

Portúgal Portúgal

Rúmenía Rúmenía

Slóvenía Slóvenía

Slóvakía Slóvakía

Finnland Finnland

Svíþjóð Svíþjóð

Bretland Bretland

Ísland Ísland

Liechtenstein Liechtenstein

Noregur Noregur
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GEO 4 GEO 5 GEO 6

Sviss Sviss Sviss

ÖNNUR EVRÓPULÖND ÖNNUR EVRÓPULÖND

Albanía

Andorra

Hvíta-Rússland

Bosnía og Hersegóvína

Króatía Króatía

Færeyjar

Gíbraltar

Guernsey

Páfastóll (Vatíkanið)

Mön

Jersey

Makedónía, fyrrverandi 
lýðveldi Júgóslavíu

Moldóva

Svartfjallaland

Rússland Rússland Rússland

Serbía

San Marínó

Tyrkland Tyrkland

Úkraína

AFRÍKA AFRÍKA

NORÐUR-AFRÍKA NORÐUR-AFRÍKA

Alsír

Egyptaland Egyptaland

Líbía

Marokkó Marokkó

Túnis

ÖNNUR AFRÍKULÖND ÖNNUR AFRÍKULÖND

Angóla

Benín

Botsvana

Bresku Indlandshafseyjar

Búrkína Fasó

Búrúndí

Kamerún

Grænhöfðaeyjar

Mið-Afríkulýðveldið

Tsjad

Kómoreyjar
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GEO 4 GEO 5 GEO 6

Lýðveldið Kongó

Fílabeinsströndin

Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

Djíbútí

Miðbaugs-Gínea

Erítrea

Eþíópía

Gabon

Gambía

Gana

Gínea

Gínea-Bissá

Kenía

Lesótó

Líbería

Madagaskar

Malaví

Malí

Máritanía

Máritíus

Mósambík

Namibía

Níger

Nígería Nígería

Suður-Afríka Suður-Afríka

Rúanda

Sankti Helena og hjálendur

Saó Tóme og Prinsípe

Senegal

Seychelles-eyjar

Síerra Leóne

Sómalía

Súdan

Suður-Súdan

Svasíland

Tansanía

Tógó

Úganda
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GEO 4 GEO 5 GEO 6

Sambía

Simbabve

AMERÍKA AMERÍKA

LÖND Í NORÐUR-
AMERÍKU

LÖND Í NORÐUR-
AMERÍKU

Kanada Kanada Kanada

Grænland

Bandaríkin Bandaríkin Bandaríkin

LÖND Í MIÐ-AMERÍKU LÖND Í MIÐ-AMERÍKU

Angvilla

Antígva og Barbúda

Arúba

Bahamaeyjar

Barbados

Belís

Bermúdaeyjar

Bonaire, Sankti Estatíusey 
og Saba

Bresku Jómfrúaeyjar

Cayman-eyjar

Kostaríka

Kúba

Curaçao

Dóminíka

Dóminíska lýðveldið

El Salvador

Grenada

Gvatemala

Haítí

Hondúras

Jamaíka

Mexíkó Mexíkó

Montserrat

Níkaragva

Panama

Sankti Kitts og Nevis

Sankti Lúsía

Sankti Maarten

Sankti Vinsent og 
Grenadíneyjar

Trínidad og Tóbagó

Turks- og Caicos-eyjar

Bandarísku Jómfrúaeyjar
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GEO 4 GEO 5 GEO 6

LÖND Í SUÐUR-AMERÍKU LÖND Í SUÐUR-AMERÍKU

Argentína Argentína

Bólivía

Brasilía Brasilía Brasilía

Síle Síle

Kólumbía

Ekvador

Falklandseyjar

Gvæjana

Paragvæ

Perú

Súrínam

Úrúgvæ Úrúgvæ

Venesúela Venesúela

ASÍA ASÍA

AUSTURLÖND NÆR OG 
MIÐ-AUSTURLÖND

AUSTURLÖND NÆR OG 
MIÐ-AUSTURLÖND

LÖND Í ARABÍUFLÓA LÖND Í ARABÍUFLÓA

Barein

Írak

Kúveit

Óman

Katar

Sádi-Arabía

Sameinuðu arabísku 
furstadæmin

Jemen

ÖNNUR AUSTURLÖND 
NÆR OG MIÐ-
AUSTURLÖND

ÖNNUR AUSTURLÖND 
NÆR OG MIÐ-
AUSTURLÖND

Armenía

Aserbaídsjan

Georgía

Ísrael

Jórdanía

Líbanon

Palestína

Sýrland

ÖNNUR ASÍULÖND ÖNNUR ASÍULÖND

Afganistan

Bangladess

Bútan



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 8/96 5.2.2015

GEO 4 GEO 5 GEO 6

Brúnei Darrússalam

Mjanmar/Búrma

Kambódía

Kína Kína Kína

Hong Kong Hong Kong Hong Kong

Indland Indland Indland

Indónesía Indónesía

Íran

Japan Japan Japan

Kasakstan

Kirgistan

Laos

Makaó

Malasía Malasía

Maldíveyjar

Mongólía

Nepal

Norður-Kórea

Pakistan

Filippseyjar Filippseyjar

Singapúr Singapúr

Suður-Kórea Suður-Kórea

Srí Lanka

Taívan Taívan

Tadsjikistan

Taíland Taíland

Tímor-Leste

Túrkmenistan

Úsbekistan

Víetnam

EYJAÁLFA OG 
HEIMSKAUTASVÆÐI

EYJAÁLFA OG 
HEIMSKAUTASVÆÐI

Bandaríska Samóa

Gvam

Smáeyjar Bandaríkjanna

Ástralía Ástralía

Kókoseyjar

Jólaey

Heard- og McDonalds-eyjar

Norfolkeyja



5.2.2015 Nr. 8/97EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

GEO 4 GEO 5 GEO 6

Fídjíeyjar

Franska-Pólýnesía

Kíribatí

Marshall-eyjar

Míkrónesía

Nárú

Nýja-Kaledónía

Nýja-Sjáland Nýja-Sjáland

Cooks-eyjar

Niue

Tókelá

Norður-Maríanaeyjar

Palá

Papúa Nýja-Gínea

Pitcairn

Suðurskautslandið

Bouvet-eyja

Suður-Georgía og Suður-
Sandvíkureyjar

Frönsku suðlægu landsvæðin 
og landsvæðin í SuðurÍshafi

Salómonseyjar

Tonga

Túvalú

Vanúatú

Samóa

Wallis- og Fútúnaeyjar

INNAN SAMBANDSINS INNAN SAMBANDSINS INNAN SAMBANDSINS

UTAN SAMBANDSINS UTAN SAMBANDSINS UTAN SAMBANDSINS

Innan evrusvæðisins Innan evrusvæðisins Innan evrusvæðisins

Utan evrusvæðisins Utan evrusvæðisins Utan evrusvæðisins

Stofnanir Sambandsins (að undanskildum 
Seðlabanka Evrópu)

Stofnanir Sambandsins (að 
undanskildum Seðlabanka 
Evrópu)

Stofnanir Sambandsins (að 
undanskildum Seðlabanka 
Evrópu)

Fjárfestingarbanki Evrópu Fjárfestingarbanki Evrópu Fjárfestingarbanki Evrópu

Seðlabanki Evrópu (SE) Seðlabanki Evrópu (SE)

INNAN SAMBANDSINS, 
EKKI ÚTHLUTAÐ

INNAN SAMBANDSINS, 
EKKI ÚTHLUTAÐ

UTAN SAMBANDSINS, 
EKKI ÚTHLUTAÐ

UTAN SAMBANDSINS, 
EKKI ÚTHLUTAÐ

Aflandsfjármálamiðstöðvar Aflandsfjármálamiðstöðvar Aflandsfjármálamiðstöðvar
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GEO 4 GEO 5 GEO 6

Alþjóðastofnanir (aðrar en stofnanir Sambandsins) Alþjóðastofnanir (aðrar en 
stofnanir Sambandsins)

Alþjóðastofnanir (aðrar en 
stofnanir Sambandsins)

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (AGS) Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 
(AGS)

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 
(AGS)

(1) Aðildarríki Sambandsins sem eru ekki á evrusvæðinu: sundurliðun eftir löndum

Tafla 7

Stig sundurliðunar eftir stofnanageirum

Geiri 1 Geiri 2

Seðlabanki (S.121)

Aðrar innlánastofnanir

Innlánsstofnanir fyrir utan seðlabankann (S.122)

Peningamarkaðssjóðir (S.123)

Hið opinbera (S.13)

Seðlabanki (S.121)

Aðrar innlánastofnanir

      Innlánsstofnanir fyrir utan seðlabankann (S.122) 

      Peningamarkaðssjóðir (S.123)

Hið opinbera (S.13)

Aðrir geirar Aðrir geirar

Önnur fjármálafyrirtæki (S.124+S.125+S.126+S.127
+S.128+S.129)

Atvinnufyrirtæki, heimili og stofnanir sem eru 
ekki rekin í hagnaðarskyni og þjóna heimilum 
(S.11+S.14+S.15)

Tafla 8

Sundurliðun í þrep eftir atvinnustarfsemi

1. þrep 2. þrep
Atvinnugreinaflokkun
Evrópusam bandsins, 

2. endursk.

LANDBÚNAÐUR, SKÓGRÆKT OG FISKVEIÐAR Bálkur A

NÁMUGRÖFTUR OG 
VINNSLA HRÁEFNA ÚR 
JÖRÐU

NÁMUGRÖFTUR OG VINNSLA HRÁEFNA ÚR 
JÖRÐU

Bálkur B

Vinnsla á hráolíu, jarðgasi og þjónustustarfsemi við 
námuvinnslu

Deildir 06, 09

FRAMLEIÐSLA FRAMLEIÐSLA Bálkur C

Matvæli, drykkjarvörur og tóbaksvörur Deild 10, 11, 12

SAMTALS  Textílvinna og klæðning Deild 13, 14, 16, 17, 18

Textílefni og fatnaður Deild 13, 14

Timbur, pappír, prentiðnaður 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

Tölvu-, rafeinda- og sjóntæki Málm- og vélbúnaðarvörur SAMTALS Deild 24, 25, 26, 28
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1. þrep 2. þrep
Atvinnu greinaflokkun 
Evrópusam bandsins, 

2. endursk.

Hrámálmar og fullunnar málmvörur Deild 24, 25

Tölvu-, rafeinda- og sjóntæki 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 ÚR-
GANGS OG HREINS UN-
AR STARFSEMI

VATNSVEITA, FRÁVEITA, MEÐHÖNDLUN 
ÚRGANGS OG HREINSUNARSTARFSEMI

Bálkur E

Vatnsöflun, meðhöndlun og veita Deild 36

Fráveitukerfi, úrgangsstjórnun og hreinsunarstarfsemi Deild 37, 38, 39

BYGGINGARSTARFSEMI 
OG MANNVIRKJAGERÐ

BYGGINGARSTARFSEMI OG MANNVIRKJAGERÐ Bálkur F

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

HEILD- OG 
SMÁSÖLUVERSLUN, 
VIÐGERÐIR Á 
VÉLKNÚNUM 
ÖKUTÆKJUM OG 
BIFHJÓLUM

HEILD- OG SMÁSÖLUVERSLUN, VIÐGERÐIR Á 
VÉLKNÚNUM ÖKUTÆKJUM OG BIFHJÓLUM

Bálkur G

Heildverslun og smásala og 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

Flutningar í lofti Deild 51

Vörugeymsla og stoðstarfsemi fyrir flutninga Deild 52

Póst- og boðberaþjónusta Deild 53

REKSTUR GISTISTAÐA 
OG VEITINGAREKSTUR

REKSTUR GISTISTAÐA OG VEITINGAREKSTUR Bálkur I



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 8/100 5.2.2015

1. þrep 2. þrep
Atvinnu greinaflokkun 
Evrópusam bandsins, 

2. endursk.

UPPLÝSINGAR OG 
FJARSKIPTI

UPPLÝSINGAR OG FJARSKIPTI Bálkur J

Kvikmyndir, hreyfimyndir, sjónvarpsefni, önnur 
afþreyingarstarfsemi

Deild 59, 60

Fjarskipti Deild 61

Önnur upplýsinga- og samskiptastarfsemi Deild 58, 62, 63

FJÁRMÁLA- OG 
VÁTRYGGINGA-
STARFSEMI

FJÁRMÁLA- OG VÁTRYGGINGASTARFSEMI Bálkur K

Fjármálaþjónusta, þó ekki starfsemi vátryggingafélaga og 
lífeyrissjóða

Deild 64

 Starfsemi eignarhaldsfélaga hópur 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

Starfsemi höfuðstöðva, starfsemi við rekstrarráðgjöf Deild 70

 Starfsemi höfuðstöðva Flokkur 70.1

 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

Deildir 74, 75

LEIGUSTARFSEMI OG ÝMIS SÉRHÆFÐ 
ÞJÓNUSTA

Bálkur N

Leigustarfsemi, þó ekki fasteignaleiga Deild 77
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1. þrep 2. þrep
Atvinnu greinaflokkun 
Evrópusam bandsins, 

2. endursk.

Önnur stjórnunar- og stuðningsþjónusta Deildir 78, 79, 80, 81, 
82

FRÆÐSLUSTARFSEMI Bálkur P

HEILBRIGÐIS- OG FÉLAGSÞJÓNUSTA Bálkur Q

MENNINGAR-, 
ÍÞRÓTTA- OG 
TÓMSTUNDASTARFSEMI

MENNINGAR-, ÍÞRÓTTA- OG 
TÓMSTUNDASTARFSEMI

Bálkur R

Skapandi listir og afþreying Deild 90

Starfsemi safna og önnur menningarstarfsemi Deild 91

Íþrótta- og tómstundastarfsemi, fjárhættu- og 
veðmálastarfsemi

Deild 92, 93

FÉLAGASAMTÖK OG ÖNNUR 
ÞJÓNUSTUSTARFSEMI

Bálkur S

Starfsemi félagasamtaka Deild 94

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

Deild 95, 96

Ekki úthlutað

Einkakaup og sala fasteigna

STARFSEMI SAMTALS STARFSEMI SAMTALS
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II. VIÐAUKI

SKILGREININGAR sem um getur í 10. gr.

Eftirfarandi skilgreiningar eru byggðar á handbók Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um greiðslujöfnuð og erlenda stöðu 
þjóðarbúsins, 6. útgáfa (BPM6), evrópska þjóðhagsreikningakerfinu, handbók um hagskýrslur um þjónustuviðskipti 
við útlönd 2010 og viðmiðunarskilgreiningu Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) á beinum, erlendum 
fjárfestingum (BD4).

A.  VIÐSKIPTAJÖFNUÐUR

Viðskiptajöfnuðurinn sýnir viðskipti með vöru, þjónustu, frumþáttatekjur og rekstrarframlög á milli innlendra og 
erlendra aðila.

1. VÖRUR

Efnisþáttur þessi nær yfir vörur þar sem breyting verður á eignarhaldi á milli innlendra og erlendra aðila.

1.1. Vörur á greiðslujafnaðargrunni

Vörur á greiðslujafnaðargrunni (e. BOP) ná yfir vörur þar sem breyting verður á eignarhaldi þeirra á milli innlends og 
erlends aðila og sem ekki eru taldar með í öðrum sérstökum flokkum, t.d. vörum í milliliðaverslun (sjá 1.2), gulli sem 
verslunarvöru (sjá 1.3.), eða sem hluta af þjónustu. Vörur á greiðslujafnaðargrunni skulu metnar á markaðsverði fob-
verðs (e. free on board). Til útreiknings á samtölum Sambandsins verður að telja með innflutning og útflutning vara sem 
eru ígildi umflutnings og fyrir verslun innan Sambandsins skal skilgreina viðskiptaland sem sendingarland.

1.2. Útfluttar vörur vegna milliliðaverslunar, nettó

Milliliðaverslun er skilgreind sem kaup innlends aðila á vöru frá erlendum aðilum, ásamt endursölu sömu vöru til annars 
erlends aðila, án þess að varan komi til landsins. Útfluttar vörur vegna milliliðaverslunar, nettó er munurinn á sölu og 
kaupum á vörum í milliliðaverslun. Liður þessi endurspeglar hagnað milliliðarins, ágóða vegna verðhækkunar, tap 
vegna verðlækkunar eða breytingu á birgðum.

1.2.1.  Vörurnar sem keyptar eru vegna milliliðaverslunar eru sýndar sem neikvæður útflutningur.

1.2.2.  Sala á vörum er sýnd undir vörusölu vegna milliliðaverslunar sem jákvæður útflutningur.
1.3. Gull sem verslunarvara

Gull sem verslunarvara nær yfir allt annað gull en það sem er í eigu seðlabanka. Gulleign seðlabanka er gull í eigu 
yfirvalda á sviði peningamála og geymt sem Gjaldeyrisforði (sjá 6.5.1). Gull sem verslunarvara getur verið í formi 
gullstanga (þ.e. mynta, málmhleifa eða stanga af hreinleika sem er a.m.k. 995 hlutar á hverja 1000, þ.m.t. gull sem geymt 
er á skiptum gullreikningum), gullduft og gull í óunnu eða hálfunnu formi.

1.4. Leiðrétting vegna ígildis umflutnings

Ígildi umflutnings er hugtak sem notað er til að skilgreina vörur, sem fluttar eru inn í aðildarríki af erlendum aðila, 
tollafgreiddar til frjálsrar dreifingar innan Sambandsins og síðan sendar til annars aðildarríkis. Aðildarríkið, sem verður 
fyrir áhrifum af ígildi umflutnings skal skrá muninn á milli verðs þegar þær eru upphaflega innfluttar frá þriðja landi og 
verðs þeirra þegar þær eru sendar til annars aðildarríkis. Viðskiptalandið er land móðurfyrirtækis þess fyrirtækis sem 
gengur frá tollafgreiðslu þessara vara á Íslandi.

2. ÞJÓNUSTA

Þjónusta er niðurstaða framleiðslustarfsemi sem breytir skilyrðum neyslueininganna, eða greiðir fyrir skiptum á vörum 
eða fjáreignum. Þjónusta nær að jafnaði ekki yfir sérstaka liði þar sem hægt er að kveða á um eignarréttindi og getur að 
jafnaði ekki verið aðskilin frá framleiðslu þeirra.

2.1. Framleiðslutengd þjónusta á vörum í eigu annarra

Framleiðslutengd þjónusta á vörum í eigu annarra nær yfir vinnslu, samsetningu, merkingu, pökkun o.s.frv. sem 
fyrirtæki, sem ekki eiga viðkomandi vörur, annast. Framleiðsluna annast aðili sem þiggur greiðslu frá eigandanum. 
Þar sem eignarhald á vörunum breytist ekki eru engin viðskipti með almennar vörur skráðar á milli vinnsluaðilans 
og eigandans. Verðmæti álagðra gjalda á framleiðslu efnislegra aðfanga í eigu annarra þarf ekki endilega að vera það 
sama og mismunurinn á milli verðmætis vara sem sendar eru til vinnslu og unninnar vöru. Undanskilin er samsetning á 
forsmíðuðum mannvirkjum (fellur undir Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð) og merkingu og pökkun sem rekja má 
til flutninga (falla undir Samgöngur og flutninga).

2.2. Viðhald og viðgerðir ót.a.

Viðhald og viðgerðir ót.a. nær yfir viðhalds og viðgerðarvinnu innlendra aðila á vörum í eigu erlendra aðila (og öfugt). 
Viðgerðirnar geta farið fram á viðgerðarverkstæði eða annars staðar. Verðgildi viðhalds og viðgerða felur í sér hluti 
eða efni sem viðgerðarmaðurinn leggur til og er sett á reikninginn. Hlutir og efni sem innheimt er fyrir sérstaklega skal 
teljast með almennum vörum. Viðgerðir og viðhald á skipum, loftförum og öðrum flutningatækjum falla undir þennan 
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lið. Hreinsun á flutningatækjum er undanskilin þar sem hún fellur undir Samgöngur og flutninga. Viðhald og viðgerðir 
á mannvirkjum eru undanskildar þar sem þær falla undir Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð. Viðhald og viðgerðir 
á tölvum eru undanskildar þar sem þær falla undir Tölvuþjónustu.

2.3. Samgöngur og flutningar

Samgöngur og flutningar eru það ferli að flytja fólk og hluti frá einum stað til annars, sem og önnur tengd stuðnings og 
stoðþjónusta. Póst og hraðsendingarþjónusta telst einnig til flutninga. Samgöngur og flutningar er skráð í greiðslujöfnuð 
þegar þjónustan er veitt af innlendum aðilum í einu hagkerfi í þágu aðila sem eru búsettir í öðru. Samgöngur og flutninga 
skal flokka samkvæmt:

a)  flutningsmáta, þ.e. sjóflutningar, flugsamgöngur eða annað. „Annað“ má sundurliða frekar í flutninga á járnbrautum, 
flutninga á vegum og skipgengum vatnaleiðum, með leiðslum og geimsamgöngur, auk raforkuflutninga,

b)  hvað er flutt, þ.e. farþegar eða farmur eða annað (sem nær yfir stuðnings og stoðþjónustu t.d. fermingu og 
affermingu gáma, vöru og birgðageymsluþjónustu, pökkun og umpökkun, þrif á flutningatækjum sem fram fer í 
höfnum og á flugvöllum).

2.3.1. Sjóflutningar

Nær yfir alla flutningaþjónustu á sjó. Sundurliðunar er krafist fyrir Farþegaflutninga á sjó, Vöruflutninga á sjó og Aðra 
flutninga á sjó.

2.3.2. Flugsamgöngur

Nær yfir alla flutningaþjónustu í lofti. Sundurliðunar er krafist fyrir Farþegaflutninga með flugi, Farmflutninga með flugi 
og Aðra flutninga með flugi.

2.3.3. Aðrar samgöngur

Nær til allrar flutningaþjónustu sem ekki er veitt á sjó eða í lofti. Sundurliðunar er krafist fyrir Farþega, Farm og Annað. 
Ítarlegrar flokkunar á öðrum samgöngum er krafist sem hér segir:

2.3.3.1.  Geimsamgöngur fela í sér geimskot gervihnatta sem atvinnufyrirtæki taka að sér fyrir eigendur gervihnattanna 
(s.s. fjarskiptafyrirtæki) og aðra starfsemi á vegum stjórnenda geimbúnaðar, s.s. vöruflutninga og fólksflutninga fyrir 
vísindalegar rannsóknir. Einnig tekur þetta til farþegaflutninga í geimnum og greiðslna sem hagkerfi reiðir af hendi til 
að íbúar þess komist í geimför annars hagkerfis.

2.3.3.2.  Járnbrautarsamgöngur ná yfir flutninga með járnbrautarlestum. Frekari undirflokkunar í Farþegaflutninga 
með járnbrautarlestum, Farmflutninga með járnbrautarlestum og Annað er krafist.

2.3.3.3.  Flutningar á vegum ná yfir flutninga með vöruflutningabílum og fólksflutningabílum. Frekari undirflokkunar 
í Farþegaflutninga á vegum, Vöruflutninga á vegum og Aðra flutninga á vegum er krafist.

2.3.3.4.  Flutningar á skipgengum vatnaleiðum nær til millilandaflutninga á ám, skipaskurðum og vötnum. Innifaldar 
eru vatnaleiðir sem eru innan eins lands og leiðir sem skiptast á milli tveggja eða fleiri landa. Frekari undirflokkunar er 
krafist fyrir Farþegaflutninga á skipgengum vatnaleiðum, Vöruflutninga á skipgengum vatnaleiðum og Aðra flutninga á 
skipgengum vatnaleiðum.

2.3.3.5.  Flutningar um leiðslur ná yfir millilandaflutninga á vörunum um leiðslur, t.d. flutning á olíu og skyldum 
vörum, vatni og gasi. Undanskilin er dreifingarþjónusta, venjulega frá aðveitustöðvum til neytandans (fellur undir 
Önnur viðskiptaþjónusta ót.a.) og virði fluttu varanna (fellur undir Almennar vörur).

2.3.3.6.  Raforkuflutningar ná yfir flutningsþjónustu á háspennuraforku yfir samtengdan hóp af línum og tilheyrandi 
búnaði á milli veitupunkta og punkta þar sem henni er spennubreytt í lágspennu fyrir afhendingu til neytenda eða 
afhendingu til annarra rafkerfa. Innifalin eru gjöld fyrir flutning á rafmagni þegar þau eru aðgreind frá framleiðslu og 
dreifingarferlinu. Veiting á raforkunni sjálfri er undanskilin. Dreifingarþjónusta á rafmagni er einnig undanskilin (fellur 
undir Önnur viðskiptaþjónusta, Önnur viðskiptaþjónusta, ót.a.).
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2.3.3.7.  Önnur þjónusta tengd samgöngum nær yfir alla aðra flutningaþjónustu sem ekki er hægt að flokka undir 
neinn af þeim efnisþáttum flutningsþjónustu sem lýst er hér að framan.

2.3.4. Póst- og hraðsendingarþjónusta

Póst og hraðsendingarþjónusta nær yfir að sækja, flytja og afhenda bréf, dagblöð, tímarit, bæklinga, annað prentað efni, 
böggla og pakka, þ.m.t. póstafgreiðsluþjónusta og þjónusta við leigu pósthólfa.

2.4. Ferðalög

Útflutningur á ferðalögum nær yfir vörur og þjónustu, til eigin nota eða til gjafa, sem erlendir aðilar kaupa í hagkerfi í 
heimsóknum þangað. Innflutningur á ferðalögum nær yfir vörur og þjónustu, til eigin nota eða til gjafa, sem innlendir 
aðilar kaupa í hagkerfum í heimsóknum þangað. Ferðalög fela í sér staðbundna flutninga (þ.e. flutninga innan þess 
hagkerfis sem heimsótt er og veitt af aðila sem er búsettur innan þess) en undanskilur alþjóðlega flutninga (sem falla 
undir Samgöngur og flutninga). Einnig eru vörur sem ferðamenn kaupa til endursölu í eigin hagkerfi eða öðru hagkerfi 
undanskildar. Ferðaþjónusta skiptist í tvo aðalefnisþætti: Viðskiptaferðir og Einkaferðir.

2.4.1. Viðskiptaferðir

Viðskiptaferðir ná yfir kaup ferðamanna í viðskiptaerindum á vörum og þjónustu. Felur einnig í sér kaup starfsmanna í 
árstíðabundnum störfum, starfsmanna sem sækja atvinnu yfir landamæri og annarra starfsmanna, sem eru ekki búsettir 
í hagkerfinu, þar sem þeir starfa, á vörum og þjónustu til einkanota. Viðskiptaferðir eru aðgreindar frekar í Kaup 
starfsmanna sem sækja atvinnu yfir landamæri eða sinna árstíðarbundnum störfum eða annarra starfsmanna með 
skammtímaráðningu á vöru og þjónustu og Aðrar viðskiptaferðir.

2.4.1.1.  Kaup starfsmanna sem sækja atvinnu yfir landamæri eða sinna árstíðarbundnum störfum eða annarra 
starfsmanna með skammtímaráðningu felur einnig í sér kaup starfsmanna í árstíðabundnum störfum, starfsmanna 
sem sækja atvinnu yfir landamæri og annarra starfsmanna, sem eru ekki búsettir í hagkerfinu, þar sem þeir starfa og 
vinna hjá vinnuveitanda sem er búsettur í því hagkerfi, á vörum og þjónustu til einkanota.

2.4.1.2.  Aðrar viðskiptaferðir ná yfir öll útgjöld við viðskiptaferðir sem koma vegna starfsmanna sem sækja atvinnu 
yfir landamæri, starfsmanna í árstíðabundnum störfum eða annarra starfsmanna með skammtímaráðningu.

2.4.2. Einkaferðir

Einkaferðir ná yfir vörur og þjónustu sem ferðamenn kaupa á ferðum erlendis öðrum en viðskiptaferðum, s.s. frí, þátttöku 
í tómstunda- og menningarstarfsemi, heimsóknir til vina og ættingja, pílagrímsferðir og menntunar- og heilsutengdar 
ferðir. Einkaferðum er skipt í þrjá efnisþætti: Heilsutengd útgjöld, Menntunartengd útgjöld og Aðrar einkaferðir.

2.4.2.1.  Heilsutengd útgjöld eru skilgreind sem heildarútgjöld þeirra sem ferðast af heilsufarsástæðum.

2.4.2.2.  Menntunartengd útgjöld eru skilgreind sem heildarútgjöld nemenda.

2.4.2.3.  Aðrar einkaferðir ná yfir allar Einkaferðir sem ekki eru taldar með í Heilsutengdum útgjöldum eða 
Menntunartengdum útgjöldum.

2.5. Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð nær yfir smíði, endurnýjun, viðgerðir eða viðbyggingar við fastafjármuni 
í formi mannvirkja og jarðabætur sem fela í sér byggingaframkvæmdir og aðra mannvirkjagerð (þ.m.t. vegi, brýr, 
stíflur o.s.frv.). Hún felur í sér tengda vinnu við uppsetningu og samsetningu, undirbúning byggingarsvæðis og almenna 
byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð, sérhæfða þjónustu eins og málningarvinnu, pípulagnir, niðurrif og stjórn 
byggingarframkvæmda. Verksamningar sem ná yfir þjónustuviðskipti milli landa eru yfirleitt aðeins gerðir til skamms 
tíma. Stórfelldar byggingarframkvæmdir í umsjá erlends fyrirtækis sem taka lengri tíma en eitt ár leiða jafnan til þess 
að innlent útibú er stofnað.

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð getur verið aðgreind í Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð erlendis og 
Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð innanlands.

2.5.1. Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð erlendis

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð erlendis nær yfir byggingarþjónustu, sem fyrirtæki með aðsetur innanlands 
veitir aðilum sem eru ekki búsettir í hagkerfinu (kredit/útflutningur), og vörur og þjónustu sem þessi fyrirtæki kaupa 
erlendis (debet/innflutningur).

2.5.2. Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð innanlands

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð innanlands nær yfir byggingarþjónustu sem byggingarfyrirtæki sem eru ekki 
með aðsetur innanlands veita íbúum með aðsetur innanlands (debet/innflutningur) og vörur og þjónustu sem þessi 
erlendu fyrirtæki kaupa innanlands (kredit/útflutningur).
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2.6. Trygginga- og lífeyrisþjónusta

Trygginga og lífeyrisþjónusta nær yfir: Beinar tryggingar, Endurtryggingar, Þjónusta tengd tryggingum, Lífeyri og 
staðlaða ábyrgðarþjónustu. Beinar tryggingar eru sundurliðaðar frekar í Líf-, Farm- og beinar tryggingar. Lífeyrir og 
stöðluð ábyrgðarþjónusta er sundurliðuð frekar í Þjónusta í tengslum við lífeyrissparnað og staðlaða ábyrgðarþjónustu. 
Þessi þjónusta er metin eftir þjónustugjöldum sem eru innifalin í heildariðgjöldunum fremur en eftir heildarvirði 
iðgjaldanna.

2.6.1. Líftryggingar

Handhafar líftrygginga inna reglulegar greiðslur af hendi til vátryggjanda (það kann að vera aðeins ein greiðsla) í 
staðinn fyrir að vátryggjandi ábyrgist að greiða líftryggingartaka umsamda lágmarksupphæð eða lífeyri á tilteknum degi 
eða við andlát ef það verður fyrr. Líftryggingar, þar sem bætur eru greiddar við andlát en engar aðrar aðstæður og eru 
undanskildar hér og teknar með í Öðrum beinum tryggingum.

2.6.2. Farmtryggingar

Farmtryggingarþjónusta tengist tryggingum á vörum sem verið er að flytja inn eða út á grundvelli sem samræmist mati 
á vörum á fobverði og vöruflutningum.

2.6.3. Aðrar beinar tryggingar

Aðrar beinar tryggingar ná yfir allar aðrar tegundir skaðatrygginga. Innifaldar eru líftryggingar, slysa og sjúkratryggingar 
(nema þær séu veittar sem hluti af opinberu almannatryggingakerfi), sjó, loft og aðrar flutningstryggingar, 
brunatryggingar og aðrar eignatryggingar, tryggingar vegna fjárhagslegs tjóns, almennar ábyrgðartryggingar og aðrar 
tryggingar, s.s. ferðatryggingar og tryggingar sem tengjast lánum og greiðslukortum.

2.6.4. Endurtryggingar

Endurtryggingar eru það ferli að fela undirverktökum hluta tryggingaáhættunnar, gjarnan sérhæfðum rekstraraðilum, í 
skiptum fyrir hlut í iðgjaldatekjum. Endurtryggingaviðskipti geta tengst pökkum þar sem nokkrum tegundum áhættu er 
blandað saman.

2.6.5. Þjónusta tengd tryggingum

Nær yfir viðskipti í tengslum við tryggingastarfsemi og starfsemi lífeyrissjóða, þ.m.t. þóknanir umboðsmanna, 
tryggingamiðlun og þjónusta tryggingaumboða, ráðgjafaþjónusta vegna vátrygginga og lífeyrismála, mats- og 
uppgjörsþjónusta, tryggingafræðileg þjónusta, stjórnun björgunaraðgerða og stjórnsýslu- og eftirlitsþjónusta vegna 
bótagreiðslna og innheimtuþjónustu.

2.6.6. Þjónusta í tengslum við lífeyrissparnað

Þjónusta í tengslum við lífeyrissparnað nær yfir þjónustu sem veitt er með sjóðum sem komið er upp af hinu opinbera 
eða tryggingafélögum, fyrir hönd starfsmanna, til að tryggja sérstökum hópum starfsmanna tekjur við eftirlaunaaldur og 
bætur vegna dauða eða fötlunar.

2.6.7. Stöðluð ábyrgðarþjónusta

Stöðluð ábyrgðarþjónusta er þjónusta í tengslum við stöðluð ábyrgðarkerfi. Það er fyrirkomulag þar sem einn 
samningsaðili (ábyrgðaraðili) skuldbindur sig til að standa straum af tapi lánadrottins þegar svo ber undir að lántakandinn 
lendir í vanskilum. Dæmi um slíkt er lánsábyrgð vegna útflutnings og námslána.

2.7. Fjármálaþjónusta

Fjármálaþjónusta nær yfir miðlara og stoðþjónustu að undanskilinni þjónustu vátryggingafélaga og lífeyrissjóða, 
venjulega á vegum banka og annarra fjármálafyrirtækja.

2.7.1. Beinar greiðslur og önnur fjármálaþjónusta

Margs konar fjármálaþjónusta er háð beinum greiðslum sem innheimt er og þarf þá ekki sérstakra útreikninga við. 
Hún felur í sér gjöld fyrir innlána og útlánastarfsemi, einskiptisgjöld fyrir ábyrgðaryfirlýsingar, uppgreiðslugjöld eða 
sektir vegna dráttar á endurgreiðslu, reikningsgjöld, gjöld vegna ábyrgða, kreditkortaþjónustu, umboðslaun og gjöld 
sem varða fjármögnunarleigu, kröfukaup, sölutryggingar og greiðslujöfnun. Einnig er innifalin fjármálaráðgjöf, varsla 
fjáreigna eða silfurs og gulls í stöngum, stýring fjáreigna, eftirlitsþjónusta, þjónusta við lausafjárráðstafanir, þjónusta 
við áhættustýringu (aðra en með tryggingum), þjónusta við samruna og yfirtöku, þjónusta við lánshæfismat, þjónusta er 
tengist kauphöllum og fjárvörslusjóðum. Miðlarar með fjármálagerninga geta tekið þóknun, í heild eða að hluta til, fyrir 
þjónustu sína með því að setja álag á milli kaupverðs og söluverðs. Framlegð á kaupum og sölu er innifalin í aðskildum 
gjöldum og annarri fjármálaþjónustu.

2.7.2. Óbeint mæld fjármálaþjónusta (ÓMF)

Líta má svo á að raunverulegir vextir feli bæði í sér tengingu við tekjur og gjaldfærslu fyrir þjónustu. Lánveitendur og 
innlánsstofnanir starfa þannig að þeir veita sparifjáreigendum lægri vaxtahlutfall en það sem þeir innheimta af lántökum 
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sínum. Fjármálafyrirtækin nota framlegðina sem verður af vöxtunum til að greiða kostnað og skila rekstrarafgangi. Þessi 
óbeinu gjöld, að því er varðar vexti, gilda samkvæmt samningum aðeins um útlán og innlán og einungis þegar útlán og 
innlán þessi eru veitt af, eða lögð inn hjá, fjármálafyrirtækjum.

2.8. Gjöld fyrir notkun á hugverkum, ótalin annars staðar

Undir gjöld fyrir notkun á hugverkum, ótalin annars staðar, falla:

a)  gjöld fyrir notkun á einkaleyfisrétti (t.d. einkaleyfum, vörumerkjum, höfundarrétti, vinnsluaðferðum og hönnun, 
þ.m.t. viðskiptaleyndarmálum og sérleyfum). Réttindi þessi geta komið til af rannsóknum og þróun en einnig frá 
markaðssetningu, og

b)  gjöld fyrir leyfi til að afrita eða dreifa hugverkum sem fela í sér útgefnar frumútgáfur eða frumgerðir (s.s. höfundarrétt 
á bókum og handritum, tölvuhugbúnað, kvikmyndaverk og hljóðritað efni) og tengd réttindi (s.s. fyrir listflutning og 
sjónvarps-, og kapal- eða gervihnattaútsendingar).

2.9. Fjarskipta-, tölvu- og upplýsingaþjónusta

Tölvu- og fjarskiptaþjónusta er skilgreind með tilliti til eðlis þjónustunnar, ekki aðferðar við afhendingu.

2.9.1. Fjarskiptaþjónusta

Fjarskiptaþjónusta nær yfir flutning á hljóði, myndum eða öðrum upplýsingum með síma, telex, símskeytum, útvarps 
og sjónvarpssendingum með köplum og í lofti, gervihnöttum, tölvupósti, faxi o.s.frv., að meðtalinni netþjónustu í 
viðskiptalegum tilgangi, fjarfundaþjónustu og stoðþjónustu. Hún nær ekki yfir verðmæti upplýsinganna sem fluttar 
eru. Einnig er innifalin fjarskiptaþjónusta fyrir farsíma, grunnnetsþjónusta fyrir Internet og netaðgangsþjónusta, 
þ.m.t. veiting aðgangs að Netinu. Undanskilin er uppsetningarþjónusta fyrir búnað fyrir talsímanet þar sem hún er 
innifalin í Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð og gagnagrunnsþjónusta (fellur undir Upplýsingaþjónustu).

2.9.2. Tölvuþjónusta

Nær yfir vélbúnaðar og/eða hugbúnaðartengda þjónustu og gagnavinnsluþjónustu. Innifalin er einnig ráðgjöf og 
uppsetningarþjónusta vegna vélbúnaðar og hugbúnaðar, viðhald og viðgerðir á tölvum og jaðarbúnaði, þjónusta tengd 
lagfæringum eftir tölvuhrun, ráðgjöf og aðstoð í tengslum við umsjón með tölvubúnaði, greining, hönnun og forritun 
á kerfum sem tilbúin eru til notkunar (þ.m.t. vefsíðugerð og -hönnun) og tæknileg ráðgjöf varðandi hugbúnað; þróun, 
framleiðslu, afhendingu og skjalagerð á sérhönnuðum hugbúnaði, þ.m.t. stýrikerfi sem gerð eru eftir pöntun fyrir tiltekna 
notendur, kerfisviðhald og önnur stuðningsþjónusta, s.s. þjálfun sem veitt er sem hluti af ráðgjöf, gagnavinnsluþjónusta, 
s.s. gagnainnfærsla, uppsetning og vinnsla á skiptivinnslugrunni, vefsíðuvistun (þ.e. að veita rými á netþjónum á Netinu 
til að hýsa vefsíður viðskiptavina) og umsjón með tölvuaðstöðu. Undanskilin eru gjöld fyrir leyfi til að afrita og/eða 
dreifa hugbúnaði sem fellur undir Gjöld fyrir notkun hugverka. Leiga á tölvum án rekstraraðila fellur undir Rekstrarleigu.

2.9.3. Upplýsingaþjónusta

Nær yfir: Fréttaþjónustu og Aðra upplýsingaþjónustu.

2.9.3.1.  Fréttaþjónusta felur í sér miðlun frétta, ljósmynda og greina til fjölmiðla.

2.9.3.2.  Önnur upplýsingaþjónusta felur í sér gagnagrunnsþjónustu (hönnun gagnagrunna, gagnageymslu og miðlun 
gagna og gagnagrunna, þ.m.t. skráa og póstlista), bæði á Netinu og á segulmiðlum, geisladiskum eða prentuðu formi, 
og vefleitargáttir (leitarvélaþjónusta sem finnur vefföng fyrir notendur sem slá inn leitarorð). Einnig eru innifaldar 
beinar áskriftir að dagblöðum og tímaritum, hvort sem er með pósti, rafrænum sendingum eða öðrum leiðum, annarri 
gagnaveituþjónustu á Netinu og þjónustu bóka og skjalasafna. Dagblöð og tímarit með mikla dreifingu falla undir 
almenna verslunarvöru. Niðurhalað efni sem er ekki hugbúnaður (fellur undir Tölvuþjónustu) eða hljóð og myndband 
(fellur undir Þjónusta tengd mynd- og hljóðefni) er innifalið í upplýsingaþjónustu.

2.10. Önnur viðskiptaþjónusta

Tekur til: Rannsóknar- og þróunarþjónusta, Sérfræðiþjónusta og rekstrarráðgjöf, Tækniþjónusta, Sölutengd þjónusta 
og Önnur viðskiptaþjónusta.
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2.10.1. Rannsóknar- og þróunarþjónusta

Þjónusta tengd rannsóknum og þróun samanstendur af þjónustu sem tengist grunnrannsóknum, hagnýtum rannsóknum 
og þróunarstarfi á nýjum vörum og aðferðum. Að jafnaði fellur slík starfsemi í eðlisvísindum, félagsvísindum 
og hugvísindum innan þessa flokks, þ.m.t. þróun stýrikerfa sem standa fyrir tækniframfarir. Einnig er þar innifalið 
rannsóknarstarf í viðskiptaskyni, að því ver varðar rafeindatækni, lyfja- og líftæknisvið.

Hún nær yfir: 1) vinnu á kerfisbundinn hátt til að auka þekkingarforða og 2) aðra rannsóknar- og þróunarþjónustu.

2.10.1.1.  Vinna á kerfisbundinn hátt til að auka þekkingarforða nær yfir: a) sérsniðin eða stöðluð rannsóknar- og 
þróunarþjónusta og b) sölu á eignarréttindum sem leiðir af rannsóknum og þróun.

2.10.1.1.a.  Sérsniðin eða stöðluð rannsóknar- og þróunarþjónusta nær yfir veitingu á rannsóknar og þróunarþjónustu 
sem er tilbúin til pöntunar (sérsniðin) og þróuð með raðframleiddri rannsókn og þróun, að undanskildum einkaleyfisrétti 
(fellur undir 2.10.1.1.b), og sölu sem tengist leyfi til afritunar eða notkunar (fellur undir Gjöld fyrir notkun hugverka).

2.10.1.1.b.  Sala á eignarréttindum sem leiðir af rannsóknum og þróun nær yfir Einkaleyfi, Höfundarrétt sem 
skapast vegna rannsókna og þróunar, Vinnsluaðferðir og hönnun, (þ.m.t. viðskiptaleyndarmál).

2.10.1.2.  Önnur rannsóknar og þróunarþjónusta nær yfir annað þróunarstarf á vöru/ferli.

2.10.2. Sérfræðiþjónusta og rekstrarráðgjöf

Undir sérfræðiþjónustu og rekstrarráðgjöf fellur: 1) lögfræðiþjónusta, bókhald, rekstrarráðgjöf, stjórnunarþjónusta og 
almannatengsl og 2) auglýsinga-, markaðsrannsókna- og skoðanakannanaþjónusta.

2.10.2.1.  Lögfræði, bókhald, rekstrarráðgjöf og almannatengsl ná yfir:

a) lögfræðiþjónustu, b) bókhald, endurskoðun og skattaráðgjöf, c) fyrirtækja- og rekstrarráðgjöf og 
almannatengslaþjónustu.

2.10.2.1.a.  Lögfræðiþjónusta nær yfir lögfræðiráðgjöf og málflutningsþjónustu í öllum dómsmálum og lagalegum 
málarekstri, samningu lagaskjala og löggerninga, vottunarráðgjöf og vörslu- og uppgjörsþjónustu.

2.10.2.1.b.  Bókhald, endurskoðun og skattaráðgjöf nær yfir skráningu á viðskiptum fyrirtækja og annarra, skoðun 
á bókhaldsfærslum og reikningsskilum, skattaáætlanir og -ráðgjöf fyrir fyrirtæki og gerð skattskýrslna.

2.10.2.1.c.  Fyrirtækja- og rekstrarráðgjöf og almannatengslaþjónusta nær yfir ráðgjafar, leiðbeininga og 
rekstrarþjónustu við fyrirtæki vegna viðskiptastefnu og -áætlana og heildarskipulagningar, -uppbyggingar og 
-stjórnunar fyrirtækja. Innifalin er stjórnunarráðgjöf, ráðgjöf við stjórnunarúttekt, markaðsstjórnun, mannauðsmál, 
framleiðslustjórnun og verkefnastjórnun og ráðgjafar-, leiðbeininga- og rekstrarþjónusta sem tengist því að bæta ímynd 
viðskiptavinanna og samskipti þeirra við almenning og aðrar stofnanir.

2.10.2.2.  Auglýsingar, markaðsrannsóknir og skoðanakannanir ná yfir hönnun, gerð og markaðssetningu 
auglýsinga á vegum auglýsingastofa, birtingu í fjölmiðlum, þar á meðal kaup og sölu á auglýsingarými, sýningaþjónustu 
á kaupstefnum, kynningu á vörum erlendis, markaðsrannsóknir, símasölu og gerð skoðanakannana um ýmis málefni.

2.10.3. Tækniþjónusta, sölutengd þjónusta og önnur viðskiptaþjónusta

Nær yfir: 1) Arkitektaþjónustu, verkfræðiþjónustu, vísindaþjónustu og aðra tækniþjónustu, 2) Sorpmeðhöndlun 
og afmengun, landbúnaðar- og námugraftrarþjónustu, 3) Rekstrarleigu, 4) Sölutengda þjónustu og 5) Önnur 
viðskiptaþjónusta, ót.a.

2.10.3.1. Arkitektaþjónusta, verkfræðiþjónusta, vísindaþjónusta og önnur tækniþjónusta

Nær yfir: a) Arkitektaþjónustu, b) Verkfræðiþjónustu, c) Vísindaþjónustu og aðra tækniþjónustu.

2.10.3.1.a.  Arkitektaþjónusta felur í sér viðskipti tengd hönnun bygginga.
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2.10.3.1.b.  Verkfræðiþjónusta felur í sér hönnun, þróun og nýtingu véla, efna, tækja, mannvirkja, ferla og kerfa. 
Þessi tegund þjónustu felur í sér veitingu á hönnun, skipulagi og rannsóknum sem tengjast verkfræðiverkefnum. 
Námuverkfræði er undanskilin (fellur undir Þjónusta tengd námugraftrar-, olíu- og jarðgasvinnslu).

2.10.3.1.c. Vísindaþjónusta og önnur tækniþjónusta felur í sér landmælingar, kortagerð, vöruprófun og -vottun, og 
tæknilega skoðunarþjónustu.

2.10.3.2. Sorpmeðhöndlun og afmengun, landbúnaðar- og námugraftrarþjónusta

Nær yfir: a) Sorpmeðhöndlun og afmengun, b) Þjónusta tengd landbúnaði, skógrækt og fiskveiðum, c) Þjónusta tengd 
námugreftri, olíu- og jarðgasvinnslu.

2.10.3.2.a.  Sorpmeðhöndlun og afmengun felur í sér sorphirðu og förgun, hreinsun á jarðvegi og grunnvatni, 
sorphreinsun og aðra umhverfisverndarþjónustu. Hún felur einnig í sér umhverfisþjónustu, s.s. framleiðslu á 
kolefnisjöfnun eða kolefnisbindingu, sem ekki er flokkuð undir fleiri sérstaka flokka.

2.10.3.2.b.  Þjónusta tengd landbúnaði, skógrækt og fiskveiðum felur í sér þjónustu sem tengist landbúnaði, s.s. að 
láta í té landbúnaðartæki með áhöfn, vinna við uppskeru, meðferð nytjaplantna, plágueyðing, hýsing dýra, umönnun 
dýra og undaneldisþjónusta. Tekur einnig til þjónustu við veiðar, gildrur, skógrækt, skógarhögg og fiskveiðar, auk 
dýralæknisþjónustu.

2.10.3.2.c.  Þjónusta tengd námugreftri, olíu- og jarðgasvinnslu felur í sér námuþjónustu sem veitt er við 
olíu- og gasvinnslusvæði, þar á meðal borun, smíði krana, viðgerðir og sundurhlutunarþjónusta og steyping olíu- 
og gaslindafóðringa. Tekur einnig til þjónustu sem tengist jarðefnaleit og rannsóknum auk námuverkfræði og 
jarðfræðirannsókna.

2.10.3.3. Rekstrarleiga

Rekstrarleiga er sú starfsemi að leigja út eign sem er framleidd samkvæmt því fyrirkomulagi að veita notkun á efnislegri 
eign til leigutakans en felur ekki í sér flutning á meginhlutanum af áhættunni og ávinningnum af eignarhaldinu til 
leigutakans. Rekstrarleiga getur verið kölluð leiga þegar um er að ræða hluti s.s. byggingar eða búnað. Rekstrarleiga nær 
yfir leigu, án áhafnar á skipum, loftförum og flutningatækjum. Einnig eru innifaldar rekstrarleigugreiðslur sem tengjast 
annarri gerð búnaðar án rekstraraðila, þ.m.t. tölvur og fjarskiptabúnað. Leyfisgreiðslur vegna afnotaréttar á óefnislegum 
eignum, s.s. hugbúnaði, hugverkum o.s.frv. falla undir sértæka liði (Tölvuþjónusta, Gjöld fyrir notkun hugverka, ót.a., 
o.s.frv.) fremur en rekstrarleigu. Undanskilin frá rekstrarleiguþjónustu er leiga á fjarskiptalínum eða flutningsgetu (fellur 
undir Fjarskiptaþjónustu), leiga á skipum og loftfari með áhöfn (fellur undir Samgöngur og flutninga) og ferðatengd 
leiga (fellur undir Ferðalög).

2.10.3.4. Sölutengd þjónusta

Sölutengd þjónusta nær yfir þóknanir vegna viðskipta með vöru og þjónustu sem ber að greiða til kaupmanna, 
vörumiðlara, sölumanna, uppboðshaldara og umboðsmanna. Undanskilið frá sölutengdri þjónustu eru sérleyfisgjöld 
(falla undir Gjöld fyrir notkun hugverka, ót.a.), miðlun á fjármálagerningum (fellur undir Fjármálaþjónusta), 
tryggingamiðlun (fellur undir Þjónustu tengda tryggingum) og flutningstengd gjöld, s.s. þóknun til stofnana (fellur 
undir Samgöngur og flutningar).

2.10.3.5. Önnur viðskiptaþjónusta, ótalin annars staðar

Önnur viðskiptaþjónusta felur í sér dreifingarþjónustu sem tengist vatni, gufu, gasi eða öðrum jarðolíuafurðum, sem og 
loftræstikerfum, þar sem hún er aðskilin sérstaklega frá flutningaþjónustu, vinnumiðlun, öryggis og rannsóknarþjónustu, 
þýðingum og túlkun, ljósmyndaþjónustu, útgáfu, ræstingum á byggingum og fasteignaþjónustu.

2.11. Persónuleg þjónusta, menningarþjónusta og afþreyingarþjónusta

Þar undir fellur Þjónusta tengd mynd- og hljóðefni og Önnur persónuleg þjónusta, menningar- og afþreyingarþjónusta.

2.11.1. Þjónusta tengd mynd- og hljóðefni

Má sundurliða frekar í Þjónusta tengd mynd- og hljóðefni og Þjónusta sem tengist listum. Nær yfir þjónustu og 
tengd gjöld sem tengjast framleiðslu á kvikmyndum (á filmu eða myndbandi), útvarps og sjónvarpsþáttum (í beinni 
útsendingu eða af bandi) og upptökur á tónlist. Innifalin er leiga á hljóð- og myndmiðlun og tengdum vörum og aðgangi 
að læstum sjónvarpsrásum (s.s. kapal- eða gervihnattaþjónustu), fjöldaframleiddum hljóð- og myndmiðlunarvörum sem 
eru keyptar eða seldar til ótakmarkaðrar notkunar og afhentar á rafrænu formi (niðurhalað), þóknun til listflytjenda 
(leikara, söngvara, tónlistarmanna, dansara), höfunda, tónskálda o.s.frv. Undanskilin eru gjöld eða leyfi til að afrita og/
eða dreifa hljóð- og myndmiðlavörum (fellur undir Gjöld fyrir notkun hugverka, ót.a.).



5.2.2015 Nr. 8/109EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2.11.2. Önnur persónuleg þjónusta, menningar- og afþreyingarþjónusta

Nær yfir: a) Kennsluþjónusta, b) Heilbrigðisþjónusta, c) Arfleifð og afþreyingarþjónusta og d) Önnur persónu-
leg þjónusta.

2.11.2.a. Kennsluþjónusta nær yfir þjónustu á milli íbúa sem eru búsettir í landinu og aðila sem eru ekki búsettir í 
landinu sem tengist fræðslustarfsemi, s.s. bréfaskólum og fræðslu í sjónvarpi eða á Netinu auk kennara o.s.frv. sem veita 
beina þjónustu í gestgjafahagkerfunum.

2.11.2.b. Heilbrigðisþjónusta nær yfir þjónustu sem læknar, hjúkrunarfræðingar og bráðatæknar og sambærilegir 
starfsmenn veita, auk þjónustu rannsóknarstofa og sambærilegrar þjónustu, hvort sem hún er fjarþjónusta eða veitt á 
staðnum. Undanskilin eru öll útgjöld ferðamanna vegna fræðslustarfsemi og heilbrigðisþjónustu (fellur undir Ferðalög).

2.11.2.c. Arfleifð og afþreyingarþjónusta felur í sér þjónustu sem tengist söfnum og annarri menningar-, íþrótta-, 
fjárhættu og tómstundastarfsemi, nema þeirri sem tengist persónum fyrir utan sitt búsetuhagkerfi (fellur undir Ferðalög).

2.11.2.d. Önnur persónuleg þjónusta felur í sér félagsþjónustu, heimilishjálp o.s.frv.

2.12. Opinber þjónusta, ótalin annars staðar

Þetta er aukaflokkur sem nær yfir viðskipti opinberra aðila (þ.m.t. alþjóðastofnana) í vörum og þjónustu sem ómögulegt 
er að flokka undir aðra liði. Þar á meðal eru öll viðskipti (bæði með vöru og þjónustu) innskotssvæða eins og sendiráða, 
ræðisskrifstofa, herstöðva og alþjóðastofnana við aðila búsetta í hagkerfum þar sem innskotssvæðin eru. Undanskilin 
eru viðskipti innskotssvæðanna við aðila búsetta í heimahagkerfum þeirra. Með hliðsjón af þeim viðskiptum sem hið 
opinbera tekur að sér má sundurliða þennan lið frekar í vöru og þjónustu sem Sendiráð og ræðisskrifstofur, Herein-
ingar og deildir og Aðrar vörur og þjónusta hins opinbera, ótalin annars staðar annast viðskipti með.

3. FRUMÞÁTTATEKJUR

Frumþáttatekjur standa fyrir tekjur sem verða af framlagi hageininga til framleiðsluferlisins eða með því að leigja 
fjáreignir eða náttúruauðlindir til annarra hageininga. Þær ná yfir Laun, Fjárfestingartekjur og Aðrar frumþáttatekjur.

3.1. Laun (D.1)

Laun eru skráð þegar vinnuveitandinn (framleiðslueiningin) og starfsmaðurinn eru búsettir í sitthvoru landinu. 
Laun, í landi þar sem framleiðslueiningarnar eru innlendar, eru heildarlaunagreiðslur (þ.m.t. framlög vinnuveitenda 
til almannatryggingakerfa, einkatrygginga- eða lífeyrissjóða), í fé eða fríðu, sem innlend fyrirtæki greiða erlendum 
starfsmönnum fyrir vinnu þess síðarnefnda á reikningsskilatímabilinu. Laun í landi þar sem einstaklingarnir eru búsettir, 
eru heildarlaunagreiðslur, í fé eða fríðu, sem þeir taka við frá erlendum fyrirtækjum fyrir vinnu þess fyrrnefnda á 
reikningsskilatímabilinu. Mikilvægt er að kveða á um hvort samband vinnuveitanda og starfsmanns sé fyrir hendi, ef 
svo er ekki telst greiðslan vera kaup á þjónustu.

3.2. Fjárfestingartekjur

Fjárfestingartekjur af eignarhaldi innlendra aðila á erlendum fjáreignum (kredit) og í samræmi, tekjur af eignarhaldi 
erlendra aðila á innlendum fjáreignum (debet). Fjárfestingartekjur fela í sér tekjur af eigin fé (Arðgreiðslur, 
Úttektir af tekjum einkafyrirtækja sem eru ekki lögaðilar félaga, Endurfjárfestur hagnaður), af skuldum (Vextir) og 
fjárfestingartekjur lífeyris og skaðabótasjóða í þágu rétthafa.

Fjárfestingartekjur eru einnig, í greiðslujöfnuði, flokkaðar samkvæmt starfsemi undirliggjandi fjárfestinga sem Bein 
fjárfesting, Verðbréfafjárfesting, Önnur fjárfesting og Gjaldeyrisforði og eru útlistaðar enn frekar í samræmi við tegund 
fjárfestingar. Skilgreiningar á fjárfestingu eftir starfsemi er að finna í fjármagnsjöfnuðinum.

Ef verðhækkunarágóði og verðlækkunartap er aðgreinanlegt frá hagnaði og tapi á eignahlutum skal ekki flokka það 
sem tekjur af fjárfestingum heldur sem breytingar á verðgildi fjárfestingar vegna þróunar á markaðsverði. Hreint flæði í 
tengslum við vaxtaafleiður er einungis skráð undir afleiðum í fjármagnsjöfnuðinum.

3.2.1. Vextir (D.41)

Vextir eru form fjárfestingartekna sem eigendur tiltekinna tegunda fjáreigna, nánar tiltekið innstæða (AF2), 
skuldaskjala (AF3), lána (AF4) og annarra viðskiptakrafa (AF8), fá fyrir að afhenda annarri stofnanaeiningu 
fjárhagslegar eignir til umráða. Tekjur af eignarhlutdeild í sérstökum dráttarréttindum (SDR) og úthlutanir á sérstökum 
dráttarréttindum teljast einnig til vaxta. Frumþáttatekjujöfnuður skráir „hreina vexti“ með því að undanskilja óbeint 
mælda fjármálaþjónustu (e. FISIM) frá „eiginlegum vöxtum“. Fjárfestingartekjur eru skráðar á rekstrargrunni.
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3.2.2. Úthlutaðar tekjur fyrirtækja (D.42)

3.2.2.1. Arðgreiðslur (D.421)

Arðgreiðslur eru úthlutaðar tekjur sem dreift er á meðal eigenda hlutabréfa fyrir að hafa veitt fyrirtækjum fjármuni þeirra 
til ráðstöfunar. Arðgreiðslur eru skráðar um leið og þær fara fram.

3.2.2.2. Fengnar greiðslur af tekjum óeiginlegra fyrirtækja (D.422)

Fengnar greiðslur af tekjum óeiginlegra fyrirtækja (en þau eru óskráð félög sem hegða sér eins og þau séu skráð, 
þ.e. útibú, ímyndaðar búsetueiningar fyrir land og aðrar náttúruauðlindir í eigu erlendra aðila, fyrirtæki um samrekstur, 
fjárvörslusjóðir o.s.frv.) eru fjárhæðir sem eigendur einkafyrirtækja sem eru ekki lögaðilar félaga taka þaðan út til eigin 
nota af hagnaði sem framangreind fyrirtæki í eigu þeirra höfðu skilað. Fengnar greiðslur af tekjum óeignlegra fyrirtækja 
eru skráðar um leið og þær eiga sér stað í raun.

3.2.3. Endurfjárfestur hagnaður af beinum erlendum fjárfestingum (D.43)

Endurfjárfestur hagnaður stendur fyrir hlutfall erlenda fjárfestisins, eignarhlut í eigin fé, í hagnaði sem erlend 
dótturfyrirtæki, hlutdeildarfélög og útibú greiða ekki út í formi arðgreiðslna. Hann er skilgreindur sem hlutur erlenda 
fjárfestisins af heildarhagnaði sem ávannst af fyrirtæki í hans eigu, bein fjárfesting á viðmiðunartímabilinu (eftir skatta, 
vexti og afskriftir), að frádregnum arði sem kemur til greiðslu á því tímabili, jafnvel þótt arðgreiðslur þessar vísi til 
hagnaðar sem áunninn var á fyrri tímabilum.

Endurfjárfestur hagnaður er bókfærður á því tímabili sem óráðstafað eigið fé gjaldfellur.

3.2.4. Tekjur af fjárfestingarsjóðum (D.443)

Fjárfestingartekjur verðbréfasjóða í þágu skírteinishafa, þ.m.t. verðbréfasjóðum og fjárgæslusjóðum, saman-
standa af tveimur aðskildum þáttum: Arðgreiðslum (D.4431), og Endurfjárfestum hagnaði (D.4432).

Tekjur frá fjárfestingarsjóðum má álíta eins og þær séu veittar hluthöfum (eða eigendum hlutdeildarskírteina) þar eð 
þeirra var aflað sem fjárfestingartekna af eigin fé þeirra. Fjárfestingarsjóðir afla sér tekna með því að fjárfesta það fé sem 
þeir þiggja af hluthöfum. Tekjur hluthafa af fjárfestingarsjóðum eru skilgreindar sem eignartekjur af fjárfestingarsafni 
sjóðsins að frádregnum rekstrarútgjöldum. Hreinar tekjur fjárfestingarsjóða, eftir að rekstrarútgjöld hafa verið dregin 
frá, tilheyra hluthöfunum. Ef einungis litlum hluta af hreinum tekjum er úthlutað til hluthafa í formi arðgreiðslna, skal 
meðhöndla óráðstafað eigið fé sem úthlutað fé til hluthafa og álíta það síðan endurfjárfest.

3.2.5. Tekjur lífeyris og skaðabótasjóða í þágu rétthafa

Til að skilgreina þennan lið litum við á aðgreinda efnisþætti hans, ekki hluta af gagnaósk fyrir greiðslujöfnuð.

3.2.5.1.  Fjárfestingartekjur tilheyrandi skírteinishöfum (D.441) samsvara heildarfrumtekjum sem fengnar voru 
af fjárfestingu í vátryggingarsjóðum. Sjóðirnir eru þeir sem vátryggingafélagið viðurkennir að sé samsvarandi skuld 
við skírteinishafann.

3.2.5.2. Fjárfestingartekjur vegna lífeyrisréttinda (D.442)

Lífeyrisréttindi koma annaðhvort til í réttindatengdum eða iðgjaldatengdum lífeyrissjóðum.

3.3. Aðrar frumþáttatekjur

Flokkaðar í samræmi við haggeirann á samantektarhagkerfinu (Hið opinbera eða Aðrir geirar) og innihalda eftirfarandi 
efnisþætti: Skattar á framleiðslu og innflutning, Niðurgreiðslur og Leiga.

3.3.1. Skattar á framleiðslu og innflutning (D.2)

Fela í sér eftirfarandi efnisþætti:

3.3.1.1. Skatta á vörur (D.21) skal greiða af hverri einingu fyrir suma vöru eða þjónustu sem er framleidd eða verslað 
er með yfir landamæri. Dæmi um slíkt er virðisaukaskattur, innflutningsgjöld, vörugjöld og neysluskattar.

3.3.1.2. Aðrir framleiðsluskattar (D.29) samanstanda af sköttum sem fyrirtæki stofna til vegna framleiðslustarfsemi 
og fela í sér skatta sem greiðast fyrir viðskipta og fagleg leyfi.
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3.3.2. Niðurgreiðslur (D.3)

Fela í sér eftirfarandi efnisþætti:

3.3.2.1. Vörutengdar niðurgreiðslur (D.31) skal greiða af hverri einingu af framleiddri vöru eða þjónustu.

3.3.2.2. Aðrar niðurgreiðslur á framleiðslu (D.39) eru aðrar niðurgreiðslur á vörum sem innlendu framleiðslueiningarnar 
geta fengið ef þær hafa hafið framleiðslu.

3.3.3. Leiga (D.45)

Leiga nær yfir tekjur sem aflað er með því að færa náttúruauðlindir í hendur erlendrar hageiningar. Dæmi um leigu er 
fjárhæðir sem greiddar eru fyrir notkun á landi til leitar að jarðefnum til námuvinnslu og öðrum nýtanlegum jarðlögum, 
og fyrir fiskveiðar, skógrækt og beitarréttindi. Reglulegum greiðslum sem leigutaki innir af hendi fyrir náttúruauðlindir, 
svo sem nýtanleg jarðlög, er oft lýst sem rétthafagreiðslu en þær eru flokkaðar sem leiga.

4. REKSTRARFRAMLÖG

Rekstrarframlög sýna framlög á milli innlendra og erlendra aðila. Framlög eru viðskipti sem samsvara því að hageining 
veiti vöru, þjónustu, fjáreign eða aðra eign sem ekki er framleidd til annarrar hageiningar þar sem samsvarandi ávöxtun 
hefur ekkert efnahagslegt gildi. Tekjutilfærslur samanstanda af öllum tilfærslum sem ekki eru fjármagnstilfærslur.

Tekjutilfærslur eru flokkaðar í samræmi við haggeirann sem framkvæmir eða tekur við tilfærslunni í samantektarhagkerfinu 
(Hið opinbera eða Aðrir geirar).

Rekstrarframlög hins opinbera ná yfir Tekju- og auðlegðarskatta, Framlög til almannatrygginga, Greiðslur 
frá lífeyrissjóðum og almannatryggingum, Framlög til þróunarmála, Ýmis framlög, Eigin tekjur Sambandsins sem taka 
mið af virðisaukaskatti og vergum þjóðartekjum.

Rekstrarframlög annarra geira ná yfir Tekju- og auðlegðarskatta, Framlög til almannatrygginga, Greiðslur 
frá lífeyrissjóðum og almannatryggingum, Ýmis framlög, Iðgjöld vegna skaðatrygginga, nettó, Kröfur vegna skaða-
trygginga og Jöfnun vegna breytinga á eftirlaunaréttindum. Ýmis framlög (D.75) fela í sér Framlög milli einstaklinga 
með búsetu í sitthvoru landi (Þar af: Framlög launafólks).

4.1. Tekju- og auðlegðarskattar (D.5)

Tekju- og auðlegðarskattar í alþjóðlegum hagreikningum samanstanda aðallega af sköttum sem lagðir eru á tekjur sem 
erlendir aðilar hljóta fyrir vinnu sína eða fjáreignir. Skattar á söluhagnað af eignum erlendra aðila eru einnig meðtaldir. 
Skattar á tekjur og söluhagnað af fjáreignum eru yfirleitt greiddir af Öðrum geirum (einstaklinga, fyrirtækja og stofnana 
sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni) til Opinberra yfirvalda.

4.2. Framlög til lífeyrissjóða og almannatrygginga (D.61)

Framlög til lífeyrissjóða og almannatrygginga eru raunveruleg eða reiknuð framlög frá heimilum til almanna-
tryggingakerfisins í því skyni að sjá til þess að greiðslur frá lífeyrissjóðum og almannatryggingum verði greiddar.

4.3. Greiðslur frá lífeyrissjóðum og almannatryggingum (D.62+D.63)

Greiðslur frá lífeyrissjóðum og almannatryggingum fela í sér bætur samkvæmt almannatrygginga- og lífeyriskerfum. 
Þær fela í sér lífeyris- og aðrar bætur vegna veikinda, atvinnuleysis, húsnæðis og menntunar og geta verið í fé eða fríðu.

4.4. Nettó skaðatryggingariðgjöld (D.71)

Skaðatryggingariðgjöld ná bæði yfir verg iðgjöld sem skírteinishafa ber að greiða til að njóta tryggingar á 
reikningsskilatímabilinu (áunnin iðgjöld) og viðbótariðgjöld sem ber að greiða af fjárfestingartekjum tryggingartaka, að 
frádregnum þjónustugjöldum viðkomandi tryggingafélags. Þjónustugjöld teljast kaup skírteinishafa á þjónustu og eru 
skráð sem tryggingaþjónusta. Hrein iðgjöld á stöðluðum ábyrgðum eru innifalin undir þessum lið.

4.5. Iðgjöld vegna skaðatrygginga, nettó (D.72)

Iðgjöld vegna skaðatrygginga eru fjárhæðir sem greiddar eru við uppgjör bótakrafna og falla í gjalddaga á yfirstandandi 
reikningsskilatímabili. Bótakröfur falla í gjalddaga um leið og atburðurinn, sem leiðir til gildrar skaðabótakröfu, á að 
hafa gerst. Bótakröfur samkvæmt stöðluðum ábyrgðum eru skráðar undir þessum lið.

4.6. Framlög til þróunarmála (D.74)

Framlög í tengslum við alþjóðlega samvinnu samanstanda af framlögum, í fé eða fríðu, á milli ríkisstjórna mismunandi 
landa eða á milli ríkisstjórna og alþjóðastofnana. Hluti af framlögum í tengslum við alþjóðlega samvinnu er gagnvart 
stofnunum Sambandsins.
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4.7. Ýmis framlög (D.75)

Undir ýmis framlög, í reiðufé eða fríðu, falla: Rekstrarframlög til sjálfseignarstofnana sem þjóna heimilum (D.751), 
Rekstrarframlög milli heimila (D.752), Ýmis önnur rekstrarframlög (D.759) þ.m.t. sektir og viðurlög, hluti af greiðslum 
fyrir happdrættismiða og fjárhættustarfsemi, bótagreiðslur og annað.

4.7.1. Framlög milli einstaklinga með búsetu í sitthvoru landi

Framlög milli einstaklinga með búsetu í sitthvoru landi samanstanda af öllum tilfærslum, í fé eða fríðu, sem einkaheimili 
innlendra aðila annast eða taka við, til eða frá einkaheimilum erlendra aðila. Persónulegar tilfærslur fela í sér „þar af“
Framlög launafólks

4.7.1.1. Framlög launafólks

Framlög launafólks samanstanda af persónulegum tilfærslum farandlaunþega, sem búa og starfa í nýjum hagkerfum, til 
erlendra einkaheimila. Einstaklingar sem starfa fyrir og dvelja í nýjum hagkerfum skemur en eitt ár eru taldir til erlendra 
aðila og eru launagreiðslur til þeirra skráðar undir liðnum laun.

4.8. Eigin tekjur Sambandsins sem taka mið af virðisaukaskatti og vergum þjóðartekjum (D.76)

Þriðju og fjórðu eigin tekjur Sambandsins sem taka mið af virðisaukaskatti og vergum þjóðartekjum, eru tekjutilfærsla 
sem hið opinbera hvers aðildarríkis greiðir til stofnana Sambandsins.

4.9. Jöfnun vegna breytinga á eftirlaunaréttindum (D.8)

Jöfnun vegna breytinga á eftirlaunaréttindum er nauðsynleg til að lífeyrir sé annars vegar meðhöndlaður sem 
rekstrarframlög og hins vegar sem fjáreignir. Eftir jöfnun verður viðskiptajöfnuður sá sami og verið hefði ef framlög til 
lífeyrissjóða og almannatrygginga og lífeyrisgreiðslur væru ekki skráðar sem rekstrarframlög.

B.  JÖFNUÐUR FJÁRFRAMLAGA

Jöfnuður fjárframlaga nær yfir Viðskipti með óframleiddar ófjárhagslegar eignir og Fjármagnstilfærslur.

5.1. Viðskipti með óframleiðslutengdar efnislegar eignir

Óframleiðslutengdar efnislegar eignir samanstanda af: a) náttúruauðlindum, b) samningum, leigusamningum, og leyfum, 
og c) markaðstengdum eignum (tegundarheiti, vörumerki) og viðskiptavild. Viðskipti með óframleiddar ófjárhagslegar 
eignir eru skráðar á vergum grunni, frekar en með nettó. Aðeins skal skrá kaup/sölu slíkra eigna, ekki notkun þeirra, í 
þessum þætti í jöfnuði fjárframlaga.

5.2. Fjármagnstilfærslur (D.9)

Fjármagnstilfærsla samanstendur af i. yfirfærsla eignarhalds á fastafjármunum, ii. yfirfærsla á fjármunum sem tengjast 
eða eru skilyrtir við öflun eða ráðstöfun fastafjármuna og iii. eftirgjöf, án þess að tekið sé á móti nokkru endurgjaldi, 
á skuldum af hálfu kröfuhafa. Fjármagnstilfærslur geta verið í fé eða fríðu (t.d. eftirgjöf skulda). Greinarmunurinn á 
rekstrarframlögum og fjármagnstilfærslum er fólginn í því hvernig móttökulandið notar tilfærsluna. Fjármagnstilfærslur 
eru flokkaðar í samræmi við haggeirann sem framkvæmir eða tekur við tilfærslunni í samantektarhagkerfinu (Hið 
opinbera eða Aðrir geirar).

Undir fjármagnstilfærslur falla: Tekju- og auðlegðarskattar, Fjárfestingarstyrkir og Önnur fjárframlög

5.2.1. Eignaskattar (D.91)

Eignaskattar samanstanda af sköttum sem lagðir eru á óreglulega og sjaldan á verðgildi eigna eða hreinna eigna í eigu 
hageininga, eða á verðgildi eigna sem færðar eru á milli hageininga. Þeir ná yfir erfðafjárskatta og skatta á gjafir á milli 
fólks sem lagðir eru á fjármagn þiggjenda.

5.2.2. Fjárfestingarstyrkir (D.92)

Fjárfestingarstyrkir samanstanda af fjármagnstilfærslum, í fé eða fríðu, sem fjármagna eiga, að öllu leyti eða hluta, 
kostnað við kaup á fastafjármunum. Viðtakendum er skylt að nota fjárfestingarstyrki, sem tekið er við í reiðufé, til 
að koma á vergri fjármunamyndun og eru styrkirnir oft bundnir sértækum fjárfestingarverkefnum, t.d. stórfelldum 
byggingaframkvæmdum.

5.2.3. Önnur fjárframlög (D.99)

Þær fela í sér stórfelldar eingreiðslur til að bæta meiriháttar skaða eða alvarleg líkamstjón sem falla ekki undir 
vátryggingarsamninga, verðmætar gjafir, arfhluti og framlög, þ.m.t. þau sem veitt eru stofnun sem er ekki rekin í 
hagnaðarskyni. Eftirgjöf skulda fellur undir þennan flokk.
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5.2.3.1. Eftirgjöf skulda

Eftirgjöf skulda er niðurfelling af ásettu ráði á allri, eða hluta af, skuldbindingu innan bindandi samkomulags á milli 
lánveitanda og skuldara.

C.  FJÁRMAGNSJÖFNUÐUR OG ERLEND STAÐA ÞJÓÐARBÚSINS

Almennt skráir Fjármagnsjöfnuðurinn viðskipti sem viðkoma fjáreignum og skuldum á milli innlendra og erlendra 
aðila. Fjármagnsjöfnuðurinn sýnir viðskipti með hreinu umfangi: hrein kaup á fjáreignum samsvara kaupum á eignum 
að frádreginni sölu á eignum.

Erlend staða þjóðarbúsins (e. IIP) sýnir, við lok hvers ársfjórðungs, verðgildi fjáreigna aðila búsettra á Íslandi sem eru 
kröfur á erlenda aðila, og skuldir aðila búsettra á Íslandi við erlenda aðila, auk gulls sem er geymt sem gjaldeyrisforði. 
Munurinn á eignum og skuldum er hrein staða þjóðarbúsins og táknar hún þá annaðhvort hreina eign eða hreina skuld 
við erlenda aðila.

Verðmæti erlendrar stöðu þjóðarbúsins við lok tímabilsins er niðurstaða stöðu við lok fyrra tímabils, viðskipta á 
yfirstandandi tímabili og öðrum breytingum sem urðu af öðrum ástæðum en viðskiptum á milli innlendra og erlendra 
aðila sem rekja má til annarra magnbreytinga og endurmats (vegna breytinga á gengi eða verðlagi).

Viðskipti og stöður á erlendum eignum og skuldum flokkast samkvæmt undirflokkunum sem Bein fjárfesting, 
Verðbréfafjárfesting, Afleiður (aðrar en í gjaldeyrisforða) og forkaupsréttur starfsmanna á hlutabréfum, Önnur 
fjárfesting og Gjaldeyrisforði. Viðskipti og stöður á erlendum eignum og skuldum eru flokkaðar frekar eftir tegund 
gerninga og haggeirum, eins og skilgreint er í töflu 7.

Markaðsverð er undirstaða verðmats á viðskiptum og stöðum. Nafnvirðismat er notað fyrir stöður í óframseljanlegum 
viðskiptagerningum, þ.e. útlánum, innstæðum og öðrum viðskiptakröfum/viðskiptaskuldum. Viðskipti með 
þessa gerninga eru þó metin á markaðsvirði. Til að gera grein fyrir ósamræminu á milli markaðsmats viðskipta og 
nafnvirðismats á stöðum skal seljandi skrá Endurmat vegna annarra verðbreytinga á tímabilinu þegar sala fer fram og 
svarar til mismunar á nafnvirði og viðskiptaverði, en kaupandi skal skrá fjárhæð sem er gagnstæð Endurmati vegna 
annarra verðbreytinga.

Fjármagnsjöfnuður greiðslujafnaðarins og erlend staða þjóðarbúsins fela í sér mótbókun fyrir áfallnar tekjur af 
gerningum sem flokkaðir eru í viðkomandi undirflokkum.

6.1. Bein fjárfesting

Bein fjárfesting tengist því að íbúi í einu hagkerfi (beinn fjárfestir) hafi stjórn eða veruleg áhrif á stjórnendur fyrirtækis 
sem hefur aðsetur í öðru hagkerfi (beint fjárfestingarfyrirtæki). Í samræmi við alþjóðlega staðla er beint eða óbeint 
eignarhald fjárfestis með aðsetur í einu hagkerfi á 10% atkvæðisréttar eða meira í fyrirtæki með aðsetur í öðru hagkerfi 
vitnisburður um slíkt samband. Beint fjárfestingasamband getur, ef byggt er á þessari viðmiðun, átt sér stað á milli margra 
tengdra fyrirtækja, án tillits til þess hvort tengingin feli í sér eina eða fleiri keðjur. Það getur náð yfir dótturfyrirtæki, 
dóttur-dótturfyrirtæki og hlutdeildarfélög beins fjárfestingarfyrirtækis. Allt síðara fjárstreymi/eignarhlutdeild milli 
tengdra aðila er skráð sem viðskipti/stöður beinna fjárfestinga þegar beinu fjárfestingunni hefur verið komið á fót.

Hlutafé samanstendur af eigin fé í útibúum og hlutafé í dótturfyrirtækjum og hlutdeildarfélögum. Endurfjárfestur 
hagnaður nær yfir skuldajöfnun á hlut beins fjárfestis í hagnaði sem ekki er ráðstafað sem arði í dótturfyrirtæki eða 
tengdum fyrirtækjum og hagnaði útibúa sem ekki er greiddur til beins fjárfestis og sem eru skráð undir Tekjur af 
fjárfestingum (sjá 3.2.3).

Bein fjárfesting í eigin fé og Skuldir er aðgreint frekar í samræmi við tegund sambands á milli aðila og í samræmi við 
stefnumörkun fjárfestingarinnar. Greina má þrjár tegundir beinna fjárfestingarsambanda:

a) fjárfestingar beinna fjárfesta í beinum fjárfestingarfyrirtækjum (tengdum félögum). Þessi flokkur felur í 
sér fjárfestingastreymi (og birgðir) frá beina fjárfestinum til beinna fjárfestingarfyrirtækja hans (án tillits til þess 
hvort þau eru undir beinni eða óbeinni stjórn eða áhrifum hans),

b) öfug fjárfesting. Þessi tegund sambands nær yfir fjárfestingastreymi (og birgðir) frá beinum fjárfestingarfyrir-
tækjum (tengd félög) til beina fjárfestisins,

c) milli annarra eignatengdra félaga. Þetta nær yfir streymi (og birgðir) á milli fyrirtækja sem stjórna hvorki né 
hafa áhrif hvort á annað, en eru þó bæði undir stjórn eða áhrifum sama beina fjárfestisins.

6.2. Verðbréfafjárfesting

Verðbréfafjárfestingar taka til viðskipta og staða sem tengjast skuldaskjölum eða hlutabréfum, annarra en þeirra sem felast 
í beinni fjárfestingu eða gjaldeyrisforða. Verðbréfafjárfesting felur í sér Hlutabréf, Hlutdeildarskírteini og Skuldaskjöl, 
nema þau séu annaðhvort flokkuð sem bein fjárfesting eða gjaldeyrisforði. Viðskipti með endurkaupasamninga og 
verðbréfalánveitingu eru undanskilin verðbréfafjárfestingu.
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6.2.1. Hlutabréf (F.51/AF.51)

Hlutabréf samanstanda af öllum gerningum sem tákna kröfur á hrakvirði fyrirtækis eða einkafyrirtækis sem er ekki 
lögaðili félaga, eftir að kröfum allra kröfuhafa hefur verið mætt. Hlutabréf veita eigandanum ekki, ólíkt því sem gerist 
með skuld, rétt á fyrirfram ákveðinni fjárhæð eða fjárhæð sem ákvörðuð er samkvæmt fastsettri formúlu. Hlutabréf 
samanstanda af Skráðum og Óskráðum hlutabréfum.

Skráð hlutabréf (F.511/AF.511) eru hlutabréf í  viðurkenndri kauphöll eða öðru formi af eftirmarkaði. Óskráð 
hlutabréf (F.512/AF.512) eru hlutabréf sem eru ekki skráð í kauphöll.

6.2.2.Hlutdeildarskírteini (F.52/AF.52)

Sjóðir gefa út hlutdeildarskírteini. Þau kallast „einingar“ ef sjóðurinn er fjárvörslusjóður. Fjárfestingarsjóðir eru fyrirtæki 
um sameiginlega fjárfestingu sem fjárfestar nota til að steypa saman fjármunum til fjárfestingar í fjáreignum og/eða 
eignum sem eru ekki fjáreignir. Hlutir í hlutdeildarskírteinum hafa sérhæft hlutverk í fjármálaþjónustu sem eins konar 
sameiginleg fjárfesting í öðrum eignum og eru því auðkennd sérstaklega frá öðrum hlutabréfum.   Einnig er meðhöndlun 
tekna af þeim frábrugðin vegna þess að reikna þarf Endurfjárfestan hagnað.

6.2.3.Skuldaskjöl (F.3/AF.3)

Skuldaskjöl eru viðskiptabréf sem standa til sönnunar um skuld. Meðal þeirra teljast víxlar, skuldabréf, viðskiptabréf, 
innstæðubréf, skuldaviðurkenningar, eignavarin verðbréf, peningabréf og svipaðir gerningar sem átt er viðskipti með 
á fjármálamörkuðum. Viðskipti og staða skuldaskjala er skipt í Skammtíma og Langtíma eftir upphaflegum lánstíma.

6.2.3.1. Skuldaskjöl til skamms tíma (F.31/AF.31)

Skuldaskjöl til skamms tíma eru greidd út þegar þess er krafist eða gefin út með upphaflegan lánstíma til eins árs eða 
skemur. Þau gefa jafnan eigandanum óskilyrtan rétt til að hljóta tilgreinda, fastsetta fjárhæð á tilteknum degi. Jafnan er 
átt í viðskiptum með þessa gerninga með afföllum á skipulögðum mörkuðum, og fara afföllin eftir vöxtunum og hversu 
langt er til gjalddaga.

6.2.3.2. Skuldaskjöl til langs tíma (F.32/AF.32)

Skuldaskjöl til langs tíma eru gefin út með upphaflegum lánstíma lengur en til eins árs eða ótilgreindan gjalddaga (að 
frátöldum þeim sem greiðast út við kröfu, þau teljast til skamms tíma). Þau gefa jafnan eigandanum: a) óskilyrtan rétt á 
fastsettum peningalegum eða breytilegum tekjum sem ákveðnar eru með samningum (greiðsla vaxta stendur sjálfstætt 
frá tekjum skuldarans) og b) óskilyrtan rétt til fastsettrar fjárhæðar, sem er endurgreidd af höfuðstóli á tilteknum degi 
eða dögum.

Skráning viðskipta í greiðslujöfnuði fer fram um leið og lánveitendur eða skuldarar skrá kröfuna eða skuldina í bækur 
sínar. Viðskipti eru skráð á virku verði sem fæst eða greiðist, að frádregnum umboðslaunum og útgjöldum. Áfallnir vextir 
frá síðustu vaxtagreiðslu eru þannig innifaldir í tilfellum verðbréfa með arðmiða og einnig vextir sem safnast saman frá 
útgáfu í þeim tilfellum þegar verðbréf eru gefin út með afföllum. Áfallna vexti á bæði að taka með í fjármagnsjöfnuð 
greiðslujafnaðarins og í erlendri stöðu þjóðarbúsins og skal færð mótbókun þeirra í viðeigandi lið frumþáttatekna.

6.3. Afleiður (aðrar en eigið fé) og forkaupsréttur starfsmanna (F.7/AF.7)

Afleiður eru fjármálagerningar sem tengjast öðrum sérstökum fjármálagerningi eða vísi eða hrávöru og sem hægt er 
að nota til að versla með tiltekna fjármálaáhættu (s.s. vaxtaáhættu, gengisáhættu, hlutafjár- og hrávöruverðsáhættu, 
útlánaáhættu o.s.frv.) á fjármálamörkuðum. Flokkur þessi er auðkenndur sérstaklega frá öðrum flokkum vegna þess 
að hann tengist frekar áhættuyfirfærslu en framboði á fjármunum eða öðru fjármagni. Engar frumþáttatekjur falla á 
afleiður, ólíkt því sem gerist í öðrum undirflokkum. Hreint flæði í tengslum við vaxtaafleiður er skráð undir afleiðum 
en ekki fjárfestingartekjum. Viðskipti og stöður í afleiðum skal meðhöndla aðgreint frá verðgildi undirliggjandi þátta 
sem þeir tengjast. Ef um er að ræða valréttarsamninga er fullur gengismunur (þ.e. kaup-/söluverð valréttarsamninga og 
uppgefið þjónustugjald) skráður. Endurgreiðanlegar tryggingagreiðslur ná yfir reiðufé eða aðrar tryggingar sem lagðar 
eru inn til að vernda mótaðila fyrir vanskilaáhættu. Þær eru flokkaðar sem innlán undir annarri fjárfestingu (ef skuldir 
skuldunauta eru innifaldar/taldar með í heildarfé) eða öðrum viðskiptaskuldum/viðskiptakröfum. Óendurgreiðanlegar 
tryggingagreiðslur (einnig þekktar sem síðari kröfur um tryggingarfé) lækka fjárskuldbindinguna sem sköpuð var með 
afleiðu og eru því flokkaðar sem viðskipti með afleiður.

Forkaupsréttur starfsmanna á hlutabréfum er kaupréttur á hlutafé fyrirtækis sem býðst starfsmönnum þess sem hluti 
af launakjörum þeirra. Ef versla má með hlutabréfavalrétt, sem veittur er starfsmönnum, á fjármálamörkuðum án hafta 
er hann flokkaður sem afleiða.
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6.4. Önnur fjárfesting

Önnur fjárfesting er afgangsflokkur sem felur í sér aðrar stöður og viðskipti en þau sem felast í beinni fjárfestingu, 
verðbréfafjárfestingu, afleiðum og forkaupsrétti starfsmanna á hlutabréfum eða gjaldeyrisforða. Önnur fjárfesting, að 
því marki sem eftirfarandi flokkar fjáreigna og skulda eru ekki innifaldar í beinni fjárfestingu eða gjaldeyrisforða, 
er eftirfarandi: a) Annað hlutafé, b) Seðlar og innstæður, c) Lán (þ.m.t. notkun á lánsheimildum og lánum frá 
Alþjóðagjaldeyrissjóðnum), d) Lífeyris- og skaðabótasjóðir, e) Viðskiptakröfur og fyrirframgreiðslur, f) Aðrar 
eignir/skuldir ót.a. og g) Úthlutun sérstakra dráttarréttinda (eignir í sérstökum dráttarréttindum eru taldar með í 
gjaldeyrisforða).

Fyrir útlán, innstæður og aðrar eignir/skuldir ót.a. sem seldar eru með afföllum getur verðgildi viðskipta, sem skráð 
eru í fjármagnsjöfnuðinn, verið frábrugðið nafnverði í erlendri stöðu þjóðarbúsins. Slíkur mismunur er bókfærður sem 
Endurmat vegna annarra verðlagsbreytinga.

6.4.1. Annað hlutafé (F.519/AF.519)

Annað hlutafé telur með eigið fé sem er ekki í formi verðbréfa, því ekki talið með í fjárfestingum í verðbréfasöfnum. 
Eigið fé í sumum alþjóðastofnunum er ekki í formi verðbréfa og flokkast því sem Annað hlutafé.

6.4.2. Seðlar og innstæður (F.2/AF.2)

Seðlar og innstæður fela í sér gjaldmiðil í umferð og innstæður. Innstæður eru staðlaðir, óframseljanlegir samningar sem 
innlánsstofnanir bjóða gjarnan og leyfa innlögn og síðan úttekt lánveitanda á breytilegum fjárhæðum. Innstæður fela 
jafnan í sér ábyrgð skuldara á að skila höfuðstólnum aftur til fjárfestisins.

Greinarmunur, sem gerður er á Útlánum og Seðlum og innstæðum byggist á eðli lántakandans. Þetta felur í sér, á 
eignahliðinni, að flokka skal fé sem innlendi fjármálageirinn veitir erlendum bönkum sem Innstæður og fé, sem 
innlendi fjármálageirinn veitir öðrum erlendum aðilum en bönkum (þ.e. hageiningum öðrum en bönkum), sem Útlán. 
Á skuldahliðinni skal alltaf flokka fé, sem erlendir aðilar aðrir en bankar taka til sín, þ.e. aðrar peningastofnanir, sem 
Útlán. Að lokum felur þessi greinarmunur í sér að flokka skuli öll viðskipti, sem fela í sér innlendar peningastofnanir 
og erlenda banka, undir Innstæður.

6.4.3. Útlán (F.4/AF.4)

Útlán eru fjáreignir sem a) verða til þegar lánveitandi lánar fjármagn beint til skuldara og b) sönnur eru færðar á 
þau í óframseljanlegum gögnum. Í þeim felast öll útlán, þ.m.t. fasteignaveð, fjármögnunarleiga og aðgerðir að hætti 
endurhverfra verðbréfakaupa. Allar aðgerðir af gerð endurhverfra verðbréfakaupa, þ.e. endurkaupasamningar, 
sölu-/endurkaupaaðgerðir og verðbréfalánveitingar (með skipti á reiðufé sem veð) skal meðhöndla sem útlán með 
veði, ekki sem afdráttarlaus kaup/sala á verðbréfum sem er skráð undir Aðra fjárfestingu innan þess innlenda geira 
sem annaðist aðgerðina. Meðhöndlun þessari, sem er einnig í samræmi við reikningsskilavenju banka og annarra 
fjármálafyrirtækja, er ætlað að endurspegla af meiri nákvæmni þær efnahagslegu grunnforsendur sem standa að baki 
þessum fjármálagerningum.

6.4.4. Lífeyris- og skaðabótasjóðir (F.6/AF.6)

Þar með talið er eftirfarandi: a) skaðatryggingasjóð (F.61), b) líftryggingar og lífeyrisréttindi (F.62), c) lífeyrisréttindi, 
kröfur frá lífeyrissjóðnum á stjórnanda sjóðsins og réttindi í bótasjóð (F.63+F.64+F.65) og d) veitingu á kauprétti 
samkvæmt staðlaðri ábyrgðarþjónustu (F.66).

6.4.5. Viðskiptakröfur og fyrirframgreiðslur (F.81/AF.81)

Viðskiptakröfur og fyrirframgreiðslur eru fjárkröfur sem stafa af því að þeir sem bjóða vöru og þjónustu veita viðskipta-
vinum sínum lengri greiðslufrest og fyrirframgreiðslur fyrir vinnu, sem stendur yfir eða hefur ekki hafist, í formi 
fyrirframgreiðslu á vörum og þjónustu sem hvorugt hefur enn verið veitt. Viðskiptakröfur og fyrirframgreiðslur stafa 
af því að greiðsla fyrir vörur eða þjónustu fer ekki fram á sama tíma og vörur skipta um eigendur eða þjónusta er veitt.

6.4.6. Aðrar eignir/skuldir ót.a. (F.89/AF.89)

Flokkur þessi samanstendur af öðrum kröfum eða skuldum en þeim sem eru innifaldar í viðskiptakröfum og 
fyrirframgreiðslum eða öðrum gerningum. Hann tekur til fjáreigna og skulda sem stofnað er til sem mótaðildar í 
viðskiptum ef um er að ræða tímamismun á milli þessara viðskipta og samsvarandi greiðslna. Hann felur í sér skattaskuldir, 
kaup og sölu á verðbréfum, þóknanir fyrir verðbréfalánveitingar og útlán á gulli, launakostnað, arðgreiðslur og framlög 
til almannatrygginga sem hafa safnast upp en ekki enn verið greidd.

6.4.7. Úthlutun sérstakra dráttarréttinda (e. SDR) (F.12/AF.12)

Úthlutanir sérstakra dráttarréttinda til aðila Alþjóðagjaldeyrissjóðsins eru sýndar sem skuldir sem viðtakandinn hefur 
stofnað til í sérstökum dráttarréttindum í Öðrum fjárfestingum með samsvarandi færslu undir sérstökum dráttarréttindum 
í Gjaldeyrisforða.
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6.5. Gjaldeyrisforði

Gjaldeyrisforði er þær erlendu eignir sem eru ætíð aðgengilegar yfirvöldum á sviði peningamála og undir stjórn þeirra, 
til að mæta fjármögnunarþörf þeirra vegna greiðslujafnaðar, til að grípa inn í gjaldeyrismarkaði til að stjórna gengi 
gjaldmiðilsins og vegna skyldra þátta (s.s. til að viðhalda trausti á gjaldmiðlinum og hagkerfinu, eða með það hlutverk að 
vera grundvöllur erlendrar lántöku). Gjaldeyrisforði verður að vera eign í erlendum gjaldmiðli, kröfur gagnvart erlendum 
aðilum og eignir sem eru raunverulega til. Hugsanlegar eignir eru undanskildar. Að baki hugtakinu um gjaldeyrisforða 
eru hugmyndir yfirvalda á sviði peningamála um „stjórnun“ og „tiltækileika“.

6.5.1. Gulleign seðlabanka (F.11/AF.11)

Gulleign seðlabanka er gull sem yfirvöld á sviði peningamála (eða aðrir sem falla undir skilvirkt eftirlit yfirvalda á sviði 
peningamála) hafa rétt á og er geymt sem gjaldeyrisforði. Hún tekur til Gullstanga og Óskiptra gullreikninga erlendra 
aðila sem eiga rétt til að krefjast afhendingar gulls.

6.5.1.1.  Gullstangir taka á sig form myntar, málmhleifa eða stanga sem hafa a.m.k. 995 hluta hreinleika á hverja 1000, 
þ.m.t. gullstangir sem geymdar eru í skiptum gullreikningum.

6.5.1.2.  Óskiptir gullreikningar standa fyrir kröfur gegn umráðanda reikningsins um að afhenda gull. Reikningsveitandi 
hefur, fyrir þessa reikninga, rétt á bindigrunni efnislega skipts gulls og leggur fram á hendur reikningseigendum kröfur 
sem bundnar eru verðgildi gulls. Óskiptir gullreikningar, sem ekki eru flokkaðir sem gulleign seðlabanka,teljast með 
sem Seðlar og innstæður í Aðrar fjárfestingar.

6.5.2. Sérstök dráttarréttindi (F.12/AF.12)

Sérstök dráttarréttindi (e. SDR) er alþjóðlegur gjaldeyrisforði sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur stofnað og úthlutar 
aðilum til viðbótar við þann opinbera forða sem fyrir er. Einungis gjaldeyrisyfirvöld í aðildarríkjum Alþjóða gjald eyris
sjóðsins, og takmarkaður fjöldi alþjóðlegra fjármálastofnana sem eru löggildir vörsluaðilar, eru handhafar sérstakra 
dráttar réttinda.

6.5.3. Gjaldeyrisstaða við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn

Staðan er summa a) „kvóta“ (e. reserve tranche) aðildarríkja, sem er sú upphæð í erlendum gjaldeyri þ.m.t. sérstök 
dráttarréttindi, sem aðildarríki geta tekið út hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum með skömmum fyrirvara og b) sérhver 
skuldsetning Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á almennum fjármagnsreikningi sem er aðildarríkinu ætíð aðgengilegur.

6.5.4. Aðrar eignir í gjaldeyrisforða

Ná yfir: Seðla og innstæður, Verðbréf, Afleiður og Aðrar kröfur. Með Innstæðum er átt við þær sem eru til reiðu án 
tafar. Verðbréf fela í sér seljanlegt og markaðshæft eigið fé og verðbréf sem erlendir aðilar gefa út, þ.m.t. hlutabréf eða 
hlutdeildarskírteini í fjárfestingarsjóðum. Afleiður eru aðeins skráðar í gjaldeyrisforða ef afleiðurnar sem lúta að stjórnun 
gjaldeyrisforðans eru óaðskiljanlegar frá verðmati slíkra eigna. Aðrar kröfur fela í sér lán til annarra erlendra aðila en 
banka, langtímalán til fjárvörslureiknings Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og aðrar fjáreignir sem ekki voru áður taldar með 
en standa undir skilgreiningunni á gjaldeyrisforða.
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