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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/1163

frá 15. júlí 2015

um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1445/2007 að því er varðar 
skrána yfir grunnliðina sem notaðir eru í tengslum við jafnvirðisgengi (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1445/2007 frá 11. desember 2007 um sameiginlegar reglur 
um veitingu grunnupplýsinga um jafnvirðisgengi og útreikning og miðlun á því (1), einkum b-lið 3. mgr. 12. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í e-lið 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1445/2005 er „grunnliðurinn“ skilgreindur sem lægsta flokkunarþrep liða í 
sundurliðun vergrar landsframleiðslu sem jafnvirðisgengi er reiknað fyrir.

2) Í viðauka II við reglugerð (EB) nr. 1445/2007 kemur fram skrá yfir grunnliðina.

3) Flokkun á lokaneyslukostnaði heimila er notaður í reglugerð (EB) nr. 1445/2007 og að því er varðar reglugerð 
ráðsins (EB) nr. 2494/95 (2). Innleiðing á ítarlegri flokkun ætti að bæta samræmi gagna og greiða fyrir gagnasöfnun 
í aðildarríkjum. Ítarleg flokkun ætti að vera gerð með frekari sundurliðun á flokkun einkaneyslu eftir tilgangi 
(COICOP), eins og hún er skilgreind í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 549/2013 (3).

4) Nauðsynlegt er, í kjölfar gildistöku reglugerðar (ESB) nr. 549/2013, að breyta skránni yfir grunnliði innan loka-
neyslu kostnaðar opinberra yfirvalda og innan vergrar fjármunamyndunar.

5) Nauðsynlegt er, í kjölfar gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1209/2014 (4), að breyta skránni 
yfir grunnliðina innan vergrar fjármunamyndunar.

6) Í kjölfar innleiðingar breyttrar aðferðafræði við útreikning jafnvirðisgengis á sviðum heilbrigðismála, menntunar og 
byggingarstarfsemi og mannvirkjagerðar ætti að breyta grunnliðunum á þessum sviðum.

7) Því ber að breyta II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1445/2007 til samræmis við það.

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um evrópska 
hagskýrslukerfið.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Viðaukinn við þessa reglugerð komi í stað II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1445/2007.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 188, 16.7.2015, bls. 6. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 288/2015 frá 30. október 
2015 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 336, 20.12.2007, bls. 1.
(2) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2494/95 um samræmdar vísitölur neysluverðs (Stjtíð. EB L 257, 27.10.1995, bls. 1).
(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 549/2013 frá 21. maí 2013 um evrópskt þjóðhags- og svæðisreikningakerfi í Evrópusambandinu („ESA 

2010“) (Stjtíð. ESB. L 174, 26.6.2013, bls. 1).
(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1209/2014 frá 29. október 2014 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 451/2008 

um að koma á fót nýrri vöruflokkun eftir atvinnugreinum (CPA) og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3696/93 (Stjtíð. ESB. L 336, 
22.11.2014, bls. 1).
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2. gr.

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

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

Gjört í Brussel 15. júlí 2015.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Jean-Claude JUNCKER

 forseti.

_______
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VIÐAUKI

Grunnliðir samkvæmt skilgreiningu í e-lið 3. gr.

Númer 
grunnliðar Lýsing

Flokkun einkaneyslu 
eftir tilgangi 

(COICOP) (1)

Flokkun útgjalda 
stofnana, sem 

eru ekki reknar í 
hagnaðarskyni og 

þjóna heimilum, eftir 
tilgangi (COPNI) (2)

Flokkun útgjalda  
hins opinbera 
(COFOG) (2)

Vöruflokkun eftir 
atvinnugreinum 
(CPA) 2008 (3)

ÚTGJÖLD HEIMILA VEGNA EINKANEYSLU

Matvæli og óáfengir drykkir

Matvæli

Brauð og kornvörur

1 Hrísgrjón 01.1.1.1

2 Mjöl og aðrar kornvörur 01.1.1.2

3 Brauð 01.1.1.3

4 Aðrar brauðvörur 01.1.1.4

5 Flatbaka og baka 01.1.1.5

6 Pastavörur og kúskús 01.1.1.6

7 Morgunkorn 01.1.1.7

8 Aðrar kornvörur 01.1.1.8

Kjöt

9 Nauta- og kálfakjöt 01.1.2.1

10 Svínakjöt 01.1.2.2

11 Lamba- og geitakjöt 01.1.2.3

12 Alifuglar 01.1.2.4

13 Annað kjöt 01.1.2.5

14 Ætur innmatur 01.1.2.6

15 Þurrkað, saltað eða reykt kjöt 01.1.2.7

16 Önnur unnin kjötvara 01.1.2.8

Fiskur og aðrar sjávarafurðir

17 Ferskur og kældur fiskur 01.1.3.1

18 Frystur fiskur 01.1.3.2

19 Ferskar og kældar sjávarafurðir 01.1.3.3
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Númer 
grunnliðar Lýsing

Flokkun einkaneyslu 
eftir tilgangi 

(COICOP) (1)

Flokkun útgjalda 
stofnana, sem 

eru ekki reknar í 
hagnaðarskyni og 

þjóna heimilum, eftir 
tilgangi (COPNI) (2)

Flokkun útgjalda  
hins opinbera 
(COFOG) (2)

Vöruflokkun eftir 
atvinnugreinum 
(CPA) 2008 (3)

20 Frosinn fiskur og aðrar sjávarafurðir 01.1.3.4

21 Þurrkaður, reyktur eða saltaður fiskur og aðrar 
sjávarafurðir

01.1.3.5

22 Annar rotvarinn eða unninn fiskur og aðrir unnir réttir 
úr sjávarafurðum

01.1.3.6

Mjólk, ostur og egg

23 Fersk nýmjólk 01.1.4.1

24 Fersk léttmjólk 01.1.4.2

25 Rotvarin mjólk 01.1.4.3

26 Jógúrt 01.1.4.4

27 Ostur og ystingur 01.1.4.5

28 Aðrar mjólkurvörur 01.1.4.6

29 Egg 01.1.4.7

Olía og feiti

30 Smjör 01.1.5.1

31 Smjörlíki og önnur feiti úr jurtaríkinu 01.1.5.2

32 Ólífuolía 01.1.5.3

33 Aðrar matarolíur 01.1.5.4

34 Önnur dýrafeiti til manneldis 01.1.5.5

Ávextir

35 Nýir eða kældir ávextir 01.1.6.1

36 Frosnir ávextir 01.1.6.2

37 Þurrkuð aldin og hnetur 01.1.6.3

38 Rotvarðir ávextir og ávaxtaafurðir 01.1.6.4

Grænmeti

39 Nýtt og kælt grænmeti annað en kartöflur og annað 
rótarhnýði

01.1.7.1

40 Frosið grænmeti annað en kartöflur og annað 
rótarhnýði

01.1.7.2

41 Þurrkað grænmeti, annað rotvarið eða unnið grænmeti 01.1.7.3
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Númer 
grunnliðar Lýsing

Flokkun einkaneyslu 
eftir tilgangi 

(COICOP) (1)

Flokkun útgjalda 
stofnana, sem 

eru ekki reknar í 
hagnaðarskyni og 

þjóna heimilum, eftir 
tilgangi (COPNI) (2)

Flokkun útgjalda  
hins opinbera 
(COFOG) (2)

Vöruflokkun eftir 
atvinnugreinum 
(CPA) 2008 (3)

42 Kartöflur 01.1.7.4

43 Kartöfluflögur 01.1.7.5

44 Annað rótarhnýði og hnýðisvörur 01.1.7.6

Sykur, sulta, hunang, súkkulaði og sælgæti

45 Sykur 01.1.8.1

46 Sulta, marmelaði og hunang 01.1.8.2

47 Súkkulaði 01.1.8.3

48 Sælgæti 01.1.8.4

49 Ís til neyslu og rjómaís 01.1.8.5

50 Gervisykur 01.1.8.6

Matvæli ót.a.

51 Sósur, bragðefni 01.1.9.1

52 Salt, krydd og tilbúnar kryddjurtir 01.1.9.2

53 Barnamatur 01.1.9.3

54 Fullunnar máltíðir 01.1.9.4

55 Önnur matvæli, ót.a. 01.1.9.9

Óáfengir drykkir

Kaffi, te og kakó

56 Kaffi 01.2.1.1

57 Te 01.2.1.2

58 Kakó og súkkulaðiduft 01.2.1.3

Ölkelduvatn, gosdrykkir, ávaxta- og grænmetissafar

59 Ölkelduvatn og uppsprettuvatn 01.2.2.1

60 Gosdrykkir 01.2.2.2

61 Ávaxta- og grænmetissafar 01.2.2.3

Áfengir drykkir, tóbak og fíkniefni

Áfengir drykkir
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Númer 
grunnliðar Lýsing

Flokkun einkaneyslu 
eftir tilgangi 

(COICOP) (1)

Flokkun útgjalda 
stofnana, sem 

eru ekki reknar í 
hagnaðarskyni og 

þjóna heimilum, eftir 
tilgangi (COPNI) (2)

Flokkun útgjalda  
hins opinbera 
(COFOG) (2)

Vöruflokkun eftir 
atvinnugreinum 
(CPA) 2008 (3)

Brennd vín

62 Brennd vín 02.1.1.0

Vín

63 Vín 02.1.2.0

Bjór

64 Bjór 02.1.3.0

Tóbak

Tóbak

65 Tóbak 02.2.0.0

Fíkniefni

Fíkniefni

66 Fíkniefni 02.3.0.0

Fatnaður og skófatnaður

Fatnaður

Efni í fatnað

67 Efni í fatnað 03.1.1.0

Fatnaður

68 Karlmannafatnaður 03.1.2.1

69 Kvenfatnaður 03.1.2.2

70 Fatnaður fyrir ungbörn (0–2 ára) og börn (3–13 ára) 03.1.2.3

Annar fatnaður og fylgihlutir með fatnaði

71 Annar fatnaður og fylgihlutir með fatnaði 03.1.3.0

Hreinsun, viðgerðir og leiga á fatnaði

72 Hreinsun, viðgerðir og leiga á fatnaði 03.1.4.0

Skófatnaður

Skór og annar skófatnaður

73 Skófatnaður fyrir karla 03.2.1.1
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Númer 
grunnliðar Lýsing

Flokkun einkaneyslu 
eftir tilgangi 

(COICOP) (1)

Flokkun útgjalda 
stofnana, sem 

eru ekki reknar í 
hagnaðarskyni og 

þjóna heimilum, eftir 
tilgangi (COPNI) (2)

Flokkun útgjalda  
hins opinbera 
(COFOG) (2)

Vöruflokkun eftir 
atvinnugreinum 
(CPA) 2008 (3)

74 Skófatnaður fyrir konur 03.2.1.2

75 Skófatnaður fyrir ungbörn og börn 03.2.1.3

Viðgerðir og leiga á skófatnaði

76 Viðgerðir og leiga á skófatnaði 03.2.2.0

Húsnæði, vatn, rafmagn, gas og annað eldsneyti

Raunhúsaleiga

Raunhúsaleiga

77 Raunhúsaleiga 04.1.0.0

Áætluð húsaleiga

Áætluð húsaleiga

78 Áætluð húsaleiga 04.2.0.0

Viðhald og viðgerðir á húsnæði

Efni til venjulegs viðhalds og viðgerða á húsnæði

79 Efni til venjulegs viðhalds og viðgerða á húsnæði 04.3.1.0

Þjónusta fyrir venjulegt viðhald og viðgerðir á húsnæði

80 Þjónusta fyrir venjulegt viðhald og viðgerðir á 
húsnæði

04.3.2.0

Vatnsveita og ýmiss konar þjónusta vegna húsnæðis

Vatnsveita

81 Vatnsveita 04.4.1.0

Sorphirða

82 Sorphirða 04.4.2.0

Fráveituþjónusta

83 Fráveituþjónusta 04.4.3.0

Önnur þjónusta vegna húsnæðis ót.a

84 Önnur þjónusta vegna húsnæðis ót.a 04.4.4.0
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Númer 
grunnliðar Lýsing

Flokkun einkaneyslu 
eftir tilgangi 

(COICOP) (1)

Flokkun útgjalda 
stofnana, sem 

eru ekki reknar í 
hagnaðarskyni og 

þjóna heimilum, eftir 
tilgangi (COPNI) (2)

Flokkun útgjalda  
hins opinbera 
(COFOG) (2)

Vöruflokkun eftir 
atvinnugreinum 
(CPA) 2008 (3)

Rafmagn, gas og annað eldsneyti

Rafmagn

85 Rafmagn 04.5.1.0

Gas

86 Jarðgas og veitugas 04.5.2.1

87 Fljótandi vetniskolefni (bútan, própan, o.s.frv.) 04.5.2.2

Fljótandi eldsneyti

88 Fljótandi eldsneyti 04.5.3.0

Eldsneyti í föstu formi

89 Eldsneyti í föstu formi 04.5.4.0

Varmaorka

90 Varmaorka 04.5.5.0

Húsbúnaður, heimilistæki og reglubundið viðhald á 
heimilinu

Húsgögn og húsbúnaður, teppi og önnur gólfklæðning

Húsgögn og húsbúnaður

91 Heimilishúsgögn 05.1.1.1

92 Garðhúsgögn 05.1.1.2

93 Ljósabúnaður 05.1.1.3

94 Önnur húsgögn og húsbúnaður 05.1.1.9

Teppi og önnur gólfklæðning

95 Teppi og önnur gólfklæðning 05.1.2.0

Viðgerðir á húsgögnum, húsbúnaði og gólfklæðningu

96 Viðgerðir á húsgögnum, húsbúnaði og gólfklæðningu 05.1.3.0

Textílefni til heimilisnota

Textílefni til heimilisnota

97 Áklæði og gluggatjöld 05.2.0.1

98 Sængurlín 05.2.0.2
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Númer 
grunnliðar Lýsing

Flokkun einkaneyslu 
eftir tilgangi 

(COICOP) (1)

Flokkun útgjalda 
stofnana, sem 

eru ekki reknar í 
hagnaðarskyni og 

þjóna heimilum, eftir 
tilgangi (COPNI) (2)

Flokkun útgjalda  
hins opinbera 
(COFOG) (2)

Vöruflokkun eftir 
atvinnugreinum 
(CPA) 2008 (3)

99 Borð- og baðlín 05.2.0.3

100 Viðgerðir á textílefni til heimilisnota 05.2.0.4

101 Annað textílefni 05.2.0.9

Heimilistæki

Stærri heimilistæki, rafknúin eða órafknúin

102 Kæliskápar, frystar og blandaðir kæli- og frystiskápar 05.3.1.1

103 Þvottavélar, þurrkarar og uppþvottavélar 05.3.1.2

104 Eldavélar 05.3.1.3

105 Hitarar, loftræstisamstæður 05.3.1.4

106 Hreingerningarbúnaður 05.3.1.5

107 Önnur stærri heimilistæki 05.3.1.9

Minni rafknúin heimilistæki

108 Minni rafknúin heimilistæki 05.3.2.0

Viðgerðir á heimilistækjum

109 Viðgerðir á heimilistækjum 05.3.3.0

Glervörur, borðbúnaður og búsáhöld

Glervörur, borðbúnaður og búsáhöld

110 Glervörur, kristalsvörur, leirvörur og postulín 05.4.0.1

111 Hnífapör, borðbúnaður og silfurborðbúnaður 05.4.0.2

112 Órafknúin bús- og eldhúsáhöld 05.4.0.3

113 Viðgerðir á glervörum, borðbúnaði og búsáhöldum 05.4.0.4

Verkfæri og búnaður fyrir hús og garða

Stærri verkfæri og búnaður

114 Stærri verkfæri og búnaður 05.5.1.0

Smærri verkfæri og ýmsir fylgihlutir

115 Smærri verkfæri og ýmsir fylgihlutir 05.5.2.0
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Númer 
grunnliðar Lýsing

Flokkun einkaneyslu 
eftir tilgangi 

(COICOP) (1)

Flokkun útgjalda 
stofnana, sem 

eru ekki reknar í 
hagnaðarskyni og 

þjóna heimilum, eftir 
tilgangi (COPNI) (2)

Flokkun útgjalda  
hins opinbera 
(COFOG) (2)

Vöruflokkun eftir 
atvinnugreinum 
(CPA) 2008 (3)

Vörur og þjónusta vegna reglubundins viðhalds á 
heimilinu

Vörur til heimilishalds sem eru ekki varanlegar

116 Hreingerninga- og bónvörur 05.6.1.1

117 Aðrar vörur til heimilishalds sem eru ekki varanlegar 
og smærri búsáhöld

05.6.1.2

Heimilisaðstoð og önnur þjónusta fyrir heimili

118 Heimilisaðstoð launaðs starfsfólks 05.6.2.1

119 Hreingerningaþjónusta 05.6.2.2

120 Leiga á húsgögnum og húsbúnaði 05.6.2.3

121 Önnur heimilisaðstoð og þjónusta fyrir heimili 05.6.2.9

Heilsugæsla — heimili

Lækningavörur, -tæki og -búnaður

Lyf

122 Lyf 06.1.1.0

Aðrar lækningavörur

123 Aðrar lækningavörur 06.1.2.0

Meðferðartæki og -búnaður

124 Meðferðartæki og -búnaður 06.1.3.0

Þjónusta við sjúklinga á göngudeild

Læknisþjónusta

125 Læknisþjónusta 06.2.1.0

Tannlæknaþjónusta

126 Tannlæknaþjónusta 06.2.2.0

Þjónusta skyld lækningum

127 Þjónusta skyld lækningum 06.2.3.0

Þjónusta á sjúkrahúsum

Þjónusta á sjúkrahúsum

128 Almenn sjúkrahús 06.3.0.1

129 Sjúkrahús fyrir geðsjúkra og misneytendur fíkniefna 06.3.0.2
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Númer 
grunnliðar Lýsing

Flokkun einkaneyslu 
eftir tilgangi 

(COICOP) (1)

Flokkun útgjalda 
stofnana, sem 

eru ekki reknar í 
hagnaðarskyni og 

þjóna heimilum, eftir 
tilgangi (COPNI) (2)

Flokkun útgjalda  
hins opinbera 
(COFOG) (2)

Vöruflokkun eftir 
atvinnugreinum 
(CPA) 2008 (3)

130 Sérfræðisjúkrahús 06.3.0.3

131 Heimahjúkrunar- og umönnunarheimili 06.3.0.4

Flutningar

Kaup á ökutækjum

Bifreiðar

132 Nýjar bifreiðar 07.1.1.1

133 Notaðar bifreiðar 07.1.1.2

Bifhjól

134 Bifhjól 07.1.2.0

Reiðhjól

135 Reiðhjól 07.1.3.0

Ökutæki sem dráttardýrum er beitt fyrir

136 Ökutæki sem dráttardýrum er beitt fyrir 07.1.4.0

Rekstur einkasamgöngutækja

Varahlutir og fylgihlutir fyrir einkasamgöngutæki

137 Hjólbarðar 07.2.1.1

138 Varahlutir fyrir einkasamgöngutæki 07.2.1.2

139 Fylgihlutir einkasamgöngutækja 07.2.1.3

Eldsneyti og smurefni fyrir einkasamgöngutæki

140 Dísilolía 07.2.2.1

141 Bensín 07.2.2.2

142 Annað eldsneyti fyrir einkasamgöngutæki 07.2.2.3

143 Smurefni 07.2.2.4

Viðhald og viðgerðir á einkasamgöngutækjum

144 Viðhald og viðgerðir á einkasamgöngutækjum 07.2.3.0
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Númer 
grunnliðar Lýsing

Flokkun einkaneyslu 
eftir tilgangi 

(COICOP) (1)

Flokkun útgjalda 
stofnana, sem 

eru ekki reknar í 
hagnaðarskyni og 

þjóna heimilum, eftir 
tilgangi (COPNI) (2)

Flokkun útgjalda  
hins opinbera 
(COFOG) (2)

Vöruflokkun eftir 
atvinnugreinum 
(CPA) 2008 (3)

Önnur þjónusta tengd einkasamgöngutækjum

145 Önnur þjónusta tengd einkasamgöngutækjum 07.2.4.0

Flutningaþjónusta

Farþegaflutningar með járnbrautum

146 Farþegaflutningar með járnbrautum 07.3.1.1

147 Farþegaflutningar með neðanjarðarlestum og 
sporvögnum

07.3.1.2

Farþegaflutningar á vegum

148 Farþegaflutningar með hópbifreiðum 07.3.2.1

149 Farþegaflutningar með leigubílum og leigðum 
bifreiðum með ökumanni

07.3.2.2

Farþegaflutningar í lofti

150 Farþegaflutningar í lofti 07.3.3.0

Farþegaflutningar á sjó og skipgengum vatnaleiðum

151 Farþegaflutningar á sjó og skipgengum vatnaleiðum 07.3.4.0

Samsettir farþegaflutningar

152 Samsettir farþegaflutningar 07.3.5.0

Önnur aðkeypt flutningaþjónusta

153 Önnur aðkeypt flutningaþjónusta 07.3.6.0

Samskipti

Póstþjónusta

Póstþjónusta

154 Póstþjónusta 08.1.0.0

Síma- og bréfasímabúnaður

Síma- og bréfasímabúnaður

155 Síma- og bréfasímabúnaður 08.2.0.0
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Númer 
grunnliðar Lýsing

Flokkun einkaneyslu 
eftir tilgangi 

(COICOP) (1)

Flokkun útgjalda 
stofnana, sem 

eru ekki reknar í 
hagnaðarskyni og 

þjóna heimilum, eftir 
tilgangi (COPNI) (2)

Flokkun útgjalda  
hins opinbera 
(COFOG) (2)

Vöruflokkun eftir 
atvinnugreinum 
(CPA) 2008 (3)

Síma- og bréfasímaþjónusta

Síma- og bréfasímaþjónusta

156 Símaþjónusta um streng 08.3.0.1

157 Þráðlaus símaþjónusta 08.3.0.2

158 Þjónusta til að veita aðgang að Netinu 08.3.0.3

159 Pakkafjarskiptaþjónusta 08.3.0.4

160 Önnur upplýsingafjarskiptaþjónusta 08.3.0.5

Tómstundir og menning — heimili

Hljóð- og myndbúnaður, ljósmyndunar- og 
gagnavinnslubúnaður

Búnaður til viðtöku, upptöku og flutnings á hljóði og 
mynd

161 Búnaður til viðtöku, upptöku og flutnings á hljóði 09.1.1.1

162 Búnaður til viðtöku, upptöku og flutnings á hljóði og 
mynd

09.1.1.2

163 Færanlegur hljóð- og myndbúnaður 09.1.1.3

164 Annar búnaður til viðtöku, upptöku og flutnings á 
hljóði og mynd

09.1.1.9

Ljósmynda- og kvikmyndabúnaður og sjóntæki

165 Ljósmynda- og kvikmyndabúnaður og sjóntæki 09.1.2.0

Upplýsingavinnslubúnaður

166 Einkatölvur 09.1.3.1

167 Fylgihlutir fyrir upplýsingavinnslubúnað 09.1.3.2

168 Hugbúnaður 09.1.3.3

169 Reiknivélar og aðrar upplýsingavinnsluvélar 09.1.3.4

Upptökumiðlar

170 Áteknir upptökumiðlar 09.1.4.1
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Númer 
grunnliðar Lýsing

Flokkun einkaneyslu 
eftir tilgangi 

(COICOP) (1)

Flokkun útgjalda 
stofnana, sem 

eru ekki reknar í 
hagnaðarskyni og 

þjóna heimilum, eftir 
tilgangi (COPNI) (2)

Flokkun útgjalda  
hins opinbera 
(COFOG) (2)

Vöruflokkun eftir 
atvinnugreinum 
(CPA) 2008 (3)

171 Óáteknir upptökumiðlar 09.1.4.2

172 Aðrir upptökumiðlar 09.1.4.9

Viðgerðir á hljóð- og myndbúnaði, ljósmyndunar- og 
upplýsingavinnslubúnaði

173 Viðgerðir á hljóð- og myndbúnaði, ljósmyndunar- og 
upplýsingavinnslubúnaði

09.1.5.0

Aðrar stærri varanlegar vörur til tómstundaiðkunar og 
menningarstarfs

Stærri varanlegar vörur til tómstundaiðkunar utandyra

174 Stærri varanlegar vörur til tómstundaiðkunar utandyra 09.2.1.0

Hljóðfæri og stærri varanlegar vörur til 
tómstundaiðkunar innandyra

175 Hljóðfæri og stærri varanlegar vörur til 
tómstundaiðkunar innandyra

09.2.2.0

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

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

09.2.3.0

Aðrir hlutir og búnaður fyrir tómstundaiðkun, garða og 
gæludýr

Spil, leikföng og tómstundabúnaður

177 Spil og tómstundabúnaður 09.3.1.1

178 Leikföng og veisluhlutir 09.3.1.2

Íþróttavörur, viðlegubúnaður og útivistarbúnaður

179 Íþróttavörur, viðlegubúnaður og útivistarbúnaður 09.3.2.0

Garðar, plöntur og blóm

180 Garðvörur 09.3.3.1

181 Plöntur og blóm 09.3.3.2

Gæludýr og skyldar vörur

182 Gæludýr og skyldar vörur 09.3.4.0
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Númer 
grunnliðar Lýsing

Flokkun einkaneyslu 
eftir tilgangi 

(COICOP) (1)

Flokkun útgjalda 
stofnana, sem 

eru ekki reknar í 
hagnaðarskyni og 

þjóna heimilum, eftir 
tilgangi (COPNI) (2)

Flokkun útgjalda  
hins opinbera 
(COFOG) (2)

Vöruflokkun eftir 
atvinnugreinum 
(CPA) 2008 (3)

Dýralæknaþjónusta og önnur þjónusta fyrir gæludýr

183 Dýralæknaþjónusta og önnur þjónusta fyrir gæludýr 09.3.5.0

Þjónusta í tengslum við tómstundaiðkun og 
menningarstarf

Þjónusta í tengslum við tómstunda- og íþróttaiðkun

184 Þjónusta í tengslum við tómstunda- og íþróttaiðkun 09.4.1.0

Þjónusta í tengslum við menningarstarf

185 Kvikmyndahús, leikhús og tónleikasalir 09.4.2.1

186 Söfn, bókasöfn, dýragarðar 09.4.2.2

187 Iðgjöld sjónvarps og útvarps, áskrift 09.4.2.3

188 Leiga búnaðar og fylgihluta til menningarmála 09.4.2.4

189 Ljósmyndaþjónusta 09.4.2.5

190 Önnur þjónusta í tengslum við menningarstarf 09.4.2.9

Happdrætti

191 Happdrætti 09.4.3.0

Dagblöð, bækur og ritföng

Bækur

192 Bækur 09.5.1.0

Dagblöð og tímarit

193 Dagblöð 09.5.2.1

194 Blöð og tímarit 09.5.2.2

Ýmiss konar prentað efni

195 Ýmiss konar prentað efni 09.5.3.0

Ritföng og teiknivörur

196 Ritföng og teiknivörur 09.5.4.0

Orlofsferðir

Orlofsferðir

197 Orlofsferðir 09.6.0.0
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Númer 
grunnliðar Lýsing

Flokkun einkaneyslu 
eftir tilgangi 

(COICOP) (1)

Flokkun útgjalda 
stofnana, sem 

eru ekki reknar í 
hagnaðarskyni og 

þjóna heimilum, eftir 
tilgangi (COPNI) (2)

Flokkun útgjalda  
hins opinbera 
(COFOG) (2)

Vöruflokkun eftir 
atvinnugreinum 
(CPA) 2008 (3)

Menntun — heimili

Menntun — heimili

Menntun — heimili

198 Menntun — heimili 10.0.0.0

Veitingahús og hótel

Sala á tilbúnum mat

Veitingahús, kaffihús o.þ.h.

199 Veitingahús, kaffihús og dansstaðir 11.1.1.1

200 Matsölustaðir sem selja skyndibita eða sótt fæði 11.1.1.2

Mötuneyti

201 Mötuneyti 11.1.2.0

Gistiþjónusta

Gistiþjónusta

202 Hótel, vegahótel, hvíldarstaðir og gistiþjónusta 11.2.0.1

203 Orlofsmiðstöðvar, tjaldstæði, farfuglaheimili og 
svipuð gistiþjónusta

11.2.0.2

204 Gistiþjónusta og önnur fyrirtæki 11.2.0.3

Ýmsar vörur og þjónusta

Persónuleg umhirða

Hárgreiðslustofur og snyrtistofur

205 Hárgreiðsla fyrir menn og börn 12.1.1.1

206 Hárgreiðsla fyrir konur 12.1.1.2

207 Snyrtiþjónusta 12.1.1.3

Rafmagnstæki  og önnur tæki til persónulegrar umhirðu

208 Rafmagnstæki og önnur tæki til persónulegrar 
umhirðu

12.1.2.0
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Númer 
grunnliðar Lýsing

Flokkun einkaneyslu 
eftir tilgangi 

(COICOP) (1)

Flokkun útgjalda 
stofnana, sem 

eru ekki reknar í 
hagnaðarskyni og 

þjóna heimilum, eftir 
tilgangi (COPNI) (2)

Flokkun útgjalda  
hins opinbera 
(COFOG) (2)

Vöruflokkun eftir 
atvinnugreinum 
(CPA) 2008 (3)

Önnur tæki og vörur til persónulegrar umhirðu

209 Órafknúin tæki 12.1.3.1

210 Hlutir til hreinlætisnota og vellíðunar, heimullegar 
vörur og fegrunarvörur

12.1.3.2

Vændi

Vændi

211 Vændi 12.2.0.0

Persónulegir munir, ót.a.

Skartgripir, klukkur og úr

212 Skartgripir 12.3.1.1

213 Klukkur og úr 12.3.1.2

214 Viðgerðir á skartgripum, klukkum og úrum 12.3.1.3

Aðrir persónulegir munir

215 Aðrir persónulegir munir 12.3.2.0

Félagsleg vernd

Félagsleg vernd

216 Félagsleg vernd 12.4.0.0

Vátryggingar

Líftrygging

217 Líftrygging 12.5.1.0

Vátryggingar sem tengjast íbúðunum

218 Vátryggingar sem tengjast íbúðunum 12.5.2.0

Vátryggingar sem tengjast heilsufari

219 Vátryggingar sem tengjast heilsufari 12.5.3.0

Vátryggingar sem tengjast flutningum

220 Vátryggingar sem tengjast flutningum 12.5.4.0

Aðrar vátryggingar
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Númer 
grunnliðar Lýsing

Flokkun einkaneyslu 
eftir tilgangi 

(COICOP) (1)

Flokkun útgjalda 
stofnana, sem 

eru ekki reknar í 
hagnaðarskyni og 

þjóna heimilum, eftir 
tilgangi (COPNI) (2)

Flokkun útgjalda  
hins opinbera 
(COFOG) (2)

Vöruflokkun eftir 
atvinnugreinum 
(CPA) 2008 (3)

221 Aðrar vátryggingar 12.5.5.0

Fjármálaþjónusta, ót.a.

Óbeint mæld fjármálaþjónusta

222 Óbeint mæld fjármálaþjónusta 12.6.1.0

Önnur fjármálaþjónusta, ót.a.

223 Önnur fjármálaþjónusta, ót.a. 12.6.2.0

Önnur þjónusta, ót.a.

Önnur þjónusta, ót.a.

224 Önnur þjónusta, ót.a. 12.7.0.0

Hrein kaup utanlands

Hrein kaup utanlands

Hrein kaup utanlands

225 Hrein kaup utanlands

EINKANEYSLUKOSTNAÐUR STOFNUNAR SEM 
ER EKKI REKIN Í HAGNAÐARSKYNI OG ÞJÓNAR 
HEIMILUM

Húsnæði — stofnun sem er ekki rekin í hagnaðarskyni 
og þjónar heimilum

Húsnæði  — stofnun sem er ekki rekin í hagnaðarskyni 
og þjónar heimilum

Húsnæði — stofnun sem er ekki rekin í hagnaðarskyni og 
þjónar heimilum

226 Húsnæði — stofnun sem er ekki rekin í 
hagnaðarskyni og þjónar heimilum

01

Heilbrigðismál — stofnun sem er ekki rekin í 
hagnaðarskyni og þjónar heimilum

Heilbrigðismál — stofnun sem er ekki rekin í 
hagnaðarskyni og þjónar heimilum

Heilbrigðismál — stofnun sem er ekki rekin í 
hagnaðarskyni og þjónar heimilum

227 Heilbrigðismál — stofnun sem er ekki rekin í 
hagnaðarskyni og þjónar heimilum

02

Tómstundir og menning — stofnun sem er ekki rekin í 
hagnaðarskyni og þjónar heimilum

Tómstundir og menning — stofnun sem er ekki rekin í 
hagnaðarskyni og þjónar heimilum

Tómstundir og menning — stofnun sem er ekki rekin í 
hagnaðarskyni og þjónar heimilum
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Númer 
grunnliðar Lýsing

Flokkun einkaneyslu 
eftir tilgangi 

(COICOP) (1)

Flokkun útgjalda 
stofnana, sem 

eru ekki reknar í 
hagnaðarskyni og 

þjóna heimilum, eftir 
tilgangi (COPNI) (2)

Flokkun útgjalda  
hins opinbera 
(COFOG) (2)

Vöruflokkun eftir 
atvinnugreinum 
(CPA) 2008 (3)

228 Tómstundir og menning — stofnun sem er ekki rekin 
í hagnaðarskyni og þjónar heimilum

03

Menntun — stofnun sem er ekki rekin í hagnaðarskyni 
og þjónar heimilum

Menntun — stofnun sem er ekki rekin í hagnaðarskyni 
og þjónar heimilum

Menntun — stofnun sem er ekki rekin í hagnaðarskyni og 
þjónar heimilum

229 Menntun — stofnun sem er ekki rekin í 
hagnaðarskyni og þjónar heimilum

04

Félagsleg vernd — stofnun sem er ekki rekin í 
hagnaðarskyni og þjónar heimilum

Félagsleg vernd — stofnun sem er ekki rekin í 
hagnaðarskyni og þjónar heimilum

Félagsleg vernd — stofnun sem er ekki rekin í 
hagnaðarskyni og þjónar heimilum

230 Félagsleg vernd — stofnun sem er ekki rekin í 
hagnaðarskyni og þjónar heimilum

05

Önnur þjónusta — stofnun sem er ekki rekin í 
hagnaðarskyni og þjónar heimilum

Önnur þjónusta — stofnun sem er ekki rekin í 
hagnaðarskyni og þjónar heimilum

Önnur þjónusta — stofnun sem er ekki rekin í 
hagnaðarskyni og þjónar heimilum

231 Önnur þjónusta — stofnun sem er ekki rekin í 
hagnaðarskyni og þjónar heimilum

06 til 09

ÚTGJÖLD HINS OPINBERA TIL EINKANEYSLU

Húsnæði — opinber stjórnvöld

Húsnæði — opinber stjórnvöld

Húsnæði — opinber stjórnvöld

232 Húsnæði — opinber stjórnvöld 10.6.0.

Heilbrigðismál — opinber stjórnvöld

Heilbrigðismál — opinber stjórnvöld

Heilbrigðismál — opinber stjórnvöld

233 Heilbrigðismál — opinber stjórnvöld 07

Tómstundir og menning — opinber stjórnvöld
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Númer 
grunnliðar Lýsing

Flokkun einkaneyslu 
eftir tilgangi 

(COICOP) (1)

Flokkun útgjalda 
stofnana, sem 

eru ekki reknar í 
hagnaðarskyni og 

þjóna heimilum, eftir 
tilgangi (COPNI) (2)

Flokkun útgjalda  
hins opinbera 
(COFOG) (2)

Vöruflokkun eftir 
atvinnugreinum 
(CPA) 2008 (3)

Tómstundir og menning — opinber stjórnvöld

Tómstundir og menning — opinber stjórnvöld

234 Tómstundir og menning — opinber stjórnvöld 08

Menntun — opinber stjórnvöld

Menntun — opinber stjórnvöld

Menntun — opinber stjórnvöld

235 Menntun — opinber stjórnvöld 09

Félagsleg vernd — opinber stjórnvöld

Félagsleg vernd — opinber stjórnvöld

Félagsleg vernd — opinber stjórnvöld

236 Félagsleg vernd — opinber stjórnvöld 10 nema liður 10.6

SAMNEYSLUKOSTNAÐUR HINS OPINBERA

Samneyslukostnaður hins opinbera

Samneyslukostnaður hins opinbera

Samneyslukostnaður hins opinbera

237 Laun og launatengd gjöld starfsmanna (sameiginleg 
þjónusta)

238 Aðfanganotkun

239 Vergur rekstrarafgangur

240 Hreinir framleiðsluskattar

241 Tekjur af sölu

FJÁRFESTING

Verg fjármunamyndun

Vélar og tæki

Málmvörur og búnaður

242 Fullunnar málmvörur, aðrar en vélar og tæki (CPA 25 
nema liður 25.4)

25, nema liður  
25.4

243 Upplýsinga- og fjarskiptabúnaður (CPA 26.1, 26.2 
og 26.3)

26.1 til 26.3
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Númer 
grunnliðar Lýsing

Flokkun einkaneyslu 
eftir tilgangi 

(COICOP) (1)

Flokkun útgjalda 
stofnana, sem 

eru ekki reknar í 
hagnaðarskyni og 

þjóna heimilum, eftir 
tilgangi (COPNI) (2)

Flokkun útgjalda  
hins opinbera 
(COFOG) (2)

Vöruflokkun eftir 
atvinnugreinum 
(CPA) 2008 (3)

244 Aðrar rafeinda- og optískar vörur (CPA 26.4 til 26.8) 26.4 til 26.8

245 Rafbúnaður (CPA 27) 27

246 Vélar til almennra nota (CPA 28.1 til 28.2) 28.1 og 28.2

247 Sérhæfðar vélar (CPA 28.3 til 28.9) 28.3 til 28.9

Flutningatæki

248 Vélknúin ökutæki og tengivagnar (CPA 29) 29

249 Önnur farartæki (CPA 30) 30

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð

Íbúðarhúsnæði

250 Íbúðarhúsnæði (CPA 41) 41

Atvinnuhúsnæði

251 Atvinnuhúsnæði (CPA 41) 41

Mannvirkjagerð

252 Mannvirkjagerð (CPA 42) 42

Aðrar vörur

Aðrar vörur

253 Húsgögn og aðrar framleiðsluvörur (CPA 31 og 32) 31 og 32

254 Tölvuhugbúnaður (CPA 58.2 og 62.01) 58.2 og 62.01

255 Aðrar vörur ót.a. annað

Breytingar á birgðum

Breytingar á birgðum

Breytingar á birgðum

256 Breytingar á birgðum

Öflun að frádregnum ráðstöfunum á verðmætum

Öflun að frádregnum ráðstöfunum á verðmætum

Öflun að frádregnum ráðstöfunum á verðmætum

257 Öflun að frádregnum ráðstöfunum á verðmætum
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Númer 
grunnliðar Lýsing

Flokkun einkaneyslu 
eftir tilgangi 

(COICOP) (1)

Flokkun útgjalda 
stofnana, sem 

eru ekki reknar í 
hagnaðarskyni og 

þjóna heimilum, eftir 
tilgangi (COPNI) (2)

Flokkun útgjalda  
hins opinbera 
(COFOG) (2)

Vöruflokkun eftir 
atvinnugreinum 
(CPA) 2008 (3)

VIÐSKIPTAJÖFNUÐUR VIÐ ÚTLÖND

Viðskiptajöfnuður við útlönd

Viðskiptajöfnuður við útlönd

Viðskiptajöfnuður við útlönd

258 Viðskiptajöfnuður við útlönd

(1) Frekari sundurliðun á flokkun einkaneyslu eftir tilgangi eins og hún er skilgreind í 23. kafla viðauka A við reglugerð (ESB) nr. 549/2013.
(2) Eins og skilgreint er í 23. kafla viðauka A við reglugerð (ESB) nr. 549/2013.
(3) Eins og skilgreint er í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1209/2014.




