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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/280 

frá 3. desember 2018 

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 138/2004 að því er varðar tilvísanir í 

evrópska þjóðhags- og svæðisreikningakerfið í Evrópusambandinu (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 138/2004 frá 5. desember 2003 um hagreikninga landbúnaðarins í 

Bandalaginu (1), einkum 2. mgr. 2. gr. og 3. mgr. 3. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 549/2013 (2) („ESA 2010“) er að finna viðmiðunarramma fyrir 

sameiginlega staðla, skilgreiningar, flokkanir og reikningsskilareglur sem beita skal við gerð þjóðhagsreikninga 

aðildarríkjanna vegna hagskýrsluþarfa Sambandsins. 

2) Hagreikningar landbúnaðarins eru hliðarreikningar þjóðhagsreikninga, eins og skilgreiningin hljóðar í ESA 2010, sem 

hafa þann tilgang að ná fram niðurstöðum sem eru samræmdar og sambærilegar milli aðildarríkjanna til þess að taka 

saman reikninga með tilliti til Sambandsins. 

3) Þar sem ESA 2010 er endurskoðun á ESA 95 er þess krafist að nýjar tilvísanir komi fram í I. og II. viðauka við 

reglugerð (EB) nr. 138/2004. 

4) Því ætti að breyta I. og II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 138/2004 til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 138/2004 er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð. 

Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 138/2004 er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð. 

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 3. desember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 47, 19.2.2019, bls. 7. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 129/2021 frá 

19. mars 2021 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2004, bls. 1. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 549/2013 frá 21. maí 2013 um evrópskt þjóðhags- og svæðisreikningakerfi í 

Evrópusambandinu (Stjtíð. ESB. L 174, 26.6.2013, bls. 1). 

2022/EES/10/12 



Nr. 10/576 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.2.2022 

 

I. VIÐAUKI 

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 138/2004 er breytt sem hér segir: 

1) Í öllum viðaukanum: 

a) Í stað „ESA 95“ kemur „ESA 2010“. 

b) Í stað „SNA 93“ kemur „SNA 2008“. 

2) Þættinum „Efnisyfirlit“ er breytt sem hér segir: 

a) í lið III. F. 3. Í stað „Leiga (á landi og nýtanlegum jarðlögum)“ kemur „Leiga (á landi og nýtanlegum jarðlögum)“. 

b) í lið III. F. 4. Í stað „Eignatekjur vátryggingartaka (sem heyra ekki undir hagreikninga landbúnaðarins)“ kemur 

„Fjárfestingatekjur sem rekja má til vátryggingartaka (sem heyra ekki undir hagreikninga landbúnaðarins)“. 

c) Í VI. lið. B. 4. Í stað „Útreikningur á vinnsluvirði á föstu verðlagi“ kemur „Útreikningur á vinnsluvirði á föstu árlegu 

verði“. 

3) Í stað þáttarins „Formálsorð“ kemur eftirfarandi: 

„FORMÁLSORÐ 

Endurskoðun Evrópska þjóðhagsreikningakerfisins (ESA 2010) (*) hefur leitt til endurskoðana á grunnaðferðum sem eru 

notaðar við hagreikninga landbúnaðarins til að tryggja samræmi við ESA og til að greiða fyrir samkvæmni hagreikninga 

landbúnaðarins bæði milli aðildarríkja og innan aðalbálks þjóðhagsreikninga og til að tryggja að breytingar sem gera eigi 

séu mögulegar. Við gerð þessarar handbókar var hugað að þessum atriðum. Í henni er því, auk hugtakanna, meginreglnanna 

og grunnreglnanna fyrir samantekt á hagreikningum landbúnaðarins, einnig tekið tillit til aðlögunar að sérstökum aðstæðum 

innan landbúnaðarins. 

 ____________  

(*) ESA 1979 — ESA 2010, Lúxemborg 2013.“ 

4) Ákvæðum I. þáttar er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 2. nmgr. í lið 1.02 kemur eftirfarandi: 

„(2) Þjóðhagsreikningakerfið (SNA), 2008. Sameiginleg útgáfa Sameinuðu þjóðanna, framkvæmdastjórnar Evrópu-

sambandsins, Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) og Alþjóðabankans.“ 

b) Í stað síðasta málsliðar 1.03. mgr. kemur eftirfarandi: 

„ESA 2010 einkennist af notkun tvenns konar eininga og tveimur samsvarandi aðferðum við að hólfa niður 

þjóðarbúskapinn.“ 

c) Í stað síðasta málsliðar í lið 1.08 kemur eftirfarandi: 

„Þessar tvær tegundir tekna (tekjur sem myndast við framleiðslu landbúnaðarvara og tekjur sveitaheimila) eru mældar 

í tvenns konar ólíkum tilgangi sem gerir ráð fyrir tveimur mismunandi aðferðum við að skipta hagkerfinu niður: sú 

fyrri, fyrir hagreikninga landbúnaðarins, byggist á framleiðslueiningum sem eru skilgreindar með tilvísun til 

atvinnustarfsemi, hin síðari byggist á heimilum (þ.e. hageiningum) en aðaltekjustofn þeirra er sjálfstæð 

landbúnaðarstarfsemi.“ 

d) í stað liðar 1.09 kemur eftirfarandi: 

„1.09. Í því skyni að greina streymi sem verður í framleiðsluferlinu og notkun vara og þjónustu er nauðsynlegt að 

velja einingar sem draga fram tæknileg og hagræn tengsl séu þau fyrir hendi. Krafa þessi felur í sér að skipta 

verður niður einingum hagkerfisins í smærri og einsleitari einingar með hliðsjón af eðli framleiðslunnar. 

Staðbundnum rekstrareiningum (staðbundnum RE) er ætlað að vera aðferð til að uppfylla þessa kröfu (ESA 

2010, liður 2.147) (*). 

 ____________  

(*) Tekið skal fram að einingin sem best hentar til greiningar á framleiðsluferlinu er einsleit framleiðslueining  

(e. UHP), þó að í ESA sé megináhersla lögð á staðbundnar rekstrareiningar. Þessi eining er notuð til að greina 

aðföng og afurðir þar eð hún samsvarar nákvæmlega starfsemi af tiltekinni gerð. Einingum hagkerfisins er þannig 

skipt í jafnmargar einsleitar framleiðslueiningar og starfsemin er (önnur en stoðstarfsemi). Með því að flokka 

saman þessar einsleitu framleiðslueiningar er unnt að skipta hagkerfinu niður í „hreinar“ (einsleitar) 

atvinnugreinar. Að jafnaði er ekki unnt að kanna einsleita framleiðslueiningu beint. Þess vegna er ekki unnt að 

taka reikninga einsleitra atvinnugreina saman á grundvelli flokka einsleitra framleiðslueininga. Í ESA er lýst 

aðferð til að taka þessa reikninga saman. Hún felur í sér að rekja aukavöru og samsvarandi kostnað við hana til 

viðeigandi einsleitra atvinnugreina (ESA 2010, liður 2.153–2.156, liður 9.52–9.63).“  
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e) Í stað liðar 1.10 kemur eftirfarandi: 

„1.10. Staðbundin rekstrareining er skilgreind sem sá hluti rekstrareiningar sem samsvarar staðbundinni einingu. 

Staðbundin rekstrareining er nefnd starfsstöð í þjóðhagsreikningakerfinu (SNA) 2008 og atvinnugreinaflokkun 

Hagstofu Sameinuðu þjóðanna (ISIC) 4. endursk. Rekstrareiningin tekur til allra hluta einingar hagkerfisins 

sem framleiðanda er leggur fram hlut sinn til starfsemi á atvinnugreinarþrepi (fjórir tölustafir) í 

atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, NACE 2. endursk. (viðmiðunarflokkunin fyrir efnahagsstarfsemi, 

sbr. lið 1.55) og samsvarar einni eða fleiri undirdeildum stofnanaeiningarinnar. Upplýsingakerfi eininga 

hagkerfisins verður að geta veitt upplýsingar um eða reiknað út fyrir hverja staðbundna rekstrareiningu a.m.k. 

framleiðsluvirði, aðfanganotkun, laun og launatengd gjöld, rekstrarafgang ásamt starfsmannafjölda og verga 

fjármunamyndun (ESA 2010, liður 2.148). Staðbundin eining er hageining eða hluti af hageiningu sem 

framleiðir vörur eða veitir þjónustu með aðsetur á landfræðilega skilgreindu svæði.“ 

f) Í stað liðar 1.11 kemur eftirfarandi: 

„1.11. Þótt staðbundin rekstrareining kunni að samsvara einingu hagkerfisins eða hluta af einingu hagkerfisins sem 

framleiðandi getur hún aldrei fallið undir tvær aðgreindar einingar hagkerfisins. Þar eð flestar einingar 

hagkerfisins sem framleiða vörur og þjónustu taka í reynd þátt í margvíslegri starfsemi samtímis (aðalstarfsemi 

og einni eða fleiri aukastarfsemi) er hægt að sundurliða þær í sama fjölda staðbundinna rekstrareininga séu 

nauðsynlegar upplýsinga tiltækar. Stoðstarfsemi (innkaup, sala, markaðssetning, reikningshald, flutningar, 

birgðavarsla, viðhald o.s.frv., sbr. lið 1.27) getur þó ekki leitt til stofnunar staðbundinnar rekstrareiningar 

nema hún sé framkvæmd á öðrum stað, staðsett á öðru svæði en staðbundnu rekstrareiningarnar sem þær þjóna 

(ESA 2010, liður 3.13).“ 

g) Í stað liðar 1.12 kemur eftirfarandi: 

„1.12. Grundvallarreglan er að skrá skuli jafnmargar staðbundnar rekstrareiningar og aukastarfsemin tekur til en fyrir 

getur komið að vegna tölulegra (reikningshaldslegra) upplýsinga sé ekki unnt að aðgreina aukastarfsemi eða 

hluta einhverrar slíkrar starfsemi á vegum staðbundinna rekstrareininga frá aðalstarfseminni. Framleiði 

hageining vörur eða veitir þjónustu sem inniheldur aðalstarfsemi en einnig aukastarfsemi, eina eða fleiri, er 

henni skipt niður í sama fjölda rekstrareininga og aukastarfsemin er flokkuð undir mismunandi vöruliði frá 

aðalstarfseminni. Stoðstarfsemin er ekki aðskilin frá aðal- eða aukastarfseminni. Þó getur rekstrareining sem 

fellur undir tiltekinn vörulið í flokkunarkerfinu framleitt afurðir utan einsleita hópsins vegna tengdrar 

aukastarfsemi sem ekki er hægt að auðkenna sérstaklega í tiltækum bókhaldsgögnum. Því getur staðbundin 

rekstrareining stundað eina eða fleiri aukastarfsemi. (ESA 2010, liður 2.149).“ 

h) Í stað liðar 1.13 kemur eftirfarandi: 

„1.13. Segja má að starfsemi fari fram þegar tilföng, s.s. tæki, vinna, framleiðslutækni, upplýsingakerfi eða afurðir, 

eru sett saman þannig að úr verða tilteknar vörur eða þjónusta. Það sem einkennir starfsemi er aðföng (vara og 

þjónustu), framleiðsluferli og framleiðsluafurðir. Aðalstarfsemi staðbundinnar rekstrareiningar er sú starfsemi 

sem hefur hæsta vinnsluvirðið af þeirri starfsemi sem fer fram innan sömu einingar. Flokkun aðalstarfseminnar 

ákvarðast með tilliti til NACE, 2. endursk., fyrst í hæsta þrepi flokkunarinnar og síðan í nánar sundurliðuðum 

þrepum (ESA 2010, liður 3.10).“ 

i) Í stað síðasta málsliðar í lið 1.14 kemur eftirfarandi: 

„Í því þrepi, þar sem flokkunin er mest, eins og skilgreint er í ESA 2010 lið 2.150, mynda allar staðbundnar 

rekstrareiningar, sem eru í sömu atvinnugrein (fjórir tölustafir) NACE, 2. endursk., atvinnugrein og fást því við sömu 

aðalstarfsemi og skilgreind er í NACE, 2. endursk.“ 

j) Í stað ii. liðar í lið 1.16 kemur eftirfarandi: 

„ii. aðgreinanleg óaðskiljanleg aukastarfsemi, sem ekki fellur undir landbúnað, innan landbúnaðareininga.“ 

k) Í stað tveggja síðustu málsliða í lið 1.17 kemur eftirfarandi: 

„Hin stranga beiting ESA-reglna á einingar og flokka þeirra ætti í reynd að verða til að skipta búrekstrareiningum upp 

í nokkrar aðgreindar staðbundnar rekstrareiningar í tilvikum þegar nokkrar tegundir atvinnustarfsemi, í fjögurra 

tölustafa atvinnugrein NACE, 2. endursk., fara fram á sömu búrekstrareiningu og upplýsingar sem krafist er 

samkvæmt lið 1.10 eru tiltækar. Val á búrekstrareiningunni sem staðbundinni rekstrareiningu í atvinnugreininni 

landbúnaði í þjóðhagsreikningum og hagreikningum landbúnaðarins er byggð á hagskýrsluaðferð.“  
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l) Í stað fyrsta málsliðar í lið 1.19 kemur eftirfarandi: 

„Þar sem, samkvæmt ESA 2010, atvinnugrein tekur til flokks eininga er sinna sams konar eða sambærilegri starfsemi 

að aðalstarfsemi, telst skilgreiningin á atvinnugreininni landbúnaði í hagreikningum landbúnaðarins komin undir því 

hvernig starfsemi og einingar, sem eru einkennandi fyrir þá atvinnugrein, eru ákvarðaðar.“ 

m) Í stað inngangsorðanna í lið 1.20 kemur eftirfarandi: 

„Farið er með landbúnað sem samflokkun allra staðbundinna rekstrareininga er sinna eftirfarandi efnahagsstarfsemi, 

sem aðal- eða aukastarfsemi (sbr. lið 1.60 til 1.66 um nákvæma skilgreiningu á atvinnugreininni landbúnaði):“ 

n) Í stað liðar 1.24 kemur eftirfarandi: 

„1.24. Þar eð tilgangurinn með hagreikningum landbúnaðarins er að mæla, lýsa og greina myndun tekna af hagrænni 

starfsemi í landbúnaði (sem í aðildarríkjum Evrópusambandsins er nær eingöngu atvinnustarfsemi) var 

ákveðið að undanskilja einingar þar sem landbúnaðarstarfsemi er einvörðungu tómstundaiðja (*). Þrátt fyrir 

það eru einingar þar sem stundaður er sjálfsþurftarbúskapur teknar með í hagreikninga landbúnaðarins. Taka 

ætti fram að skrá verður landbúnaðarafurð fyrir lokaneyslu búrekstrareininga í hagreikninga landbúnaðarins. 

 __________  

(*) Þetta eru smáar einingar sem framleiða til eigin neyslu en ekki til sölu og þátttaka atvinnustarfsemi í landbúnaði er 

án þess að viðkomandi sé efnahagslega háður þessari starfsemi.“ 

o) Í stað liðar 1.25 kemur eftirfarandi: 

„1.25. Þegar staðbundin rekstrareining er notuð sem grunneining í landbúnaði verður að færa aukastarfsemi, sem ekki 

fellur undir landbúnað, þegar ekki er unnt að einangra hana frá aðallandbúnaðarstarfseminni.“ 

p) Í stað liðar 1.26 kemur eftirfarandi: 

„1.26. Óaðskiljanleg aukastarfsemi sem ekki fellur undir landbúnað í staðbundnum rekstrareiningum er í hagreik-

ningum landbúnaðarins skilgreind sem starfsemi sem er nátengd landbúnaðarframleiðslu þegar ekki er unnt að 

aðgreina upplýsingar um framleiðslu, aðfanganotkun, laun og launatengd gjöld, notkun vinnuafls eða verga 

fjármunamyndun frá upplýsingum um aðallandbúnaðarstarfsemi á tímabilinu þegar tölfræðilegra upplýsinga er 

aflað.“ 

q) Í stað annars og þriðja undirliðar í lið 1.27 kemur eftirfarandi: 

„— ekki má vera um að ræða stoðstarfsemi. Stoðstarfsemi er ekki einangruð til að mynda sérstakar eða aðskildar 

einingar frá aðal- eða aukastarfsemi eða einingum sem hún þjónar. Til samræmis við það verður stoðstarfsemi að 

vera samþætt þeirri staðbundnu rekstrareiningu sem hún þjónar nema hún sé skipulögð í aðskildar einingar og 

staðsett á öðru svæði. Viðbótarstarfsemi verður áfram í sömu atvinnugrein og staðbundna rekstrareiningin sem 

hún þjónar. Stoðstarfsemi er stuðningsstarfsemi (t.d. sala, markaðssetning, birgðavarsla, flutningar á eigin 

vegum; sjá ESA 2010, liði 3.12 og 3.13 og SNA 2008, liðir 5.35 – 5.44) á vegum fyrirtækisins í því skyni að 

skapa skilyrði fyrir rekstur aðal- og aukastarfseminnar. Yfirleitt birtast afurðir af stoðstarfsemi sem aðföng til 

ýmiss konar framleiðslustarfsemi. 

— Samkvæmt venju getur ekki heyrt undir hana sú framleiðsla sem felur í sér verga fjármunamyndun af afurðum er 

falla ekki undir landbúnað (s.s. byggingar eða vélar) fyrir eigin reikning. Framleiðsla til eigin neyslu telst vera 

aðgreinanleg starfsemi og er færð sem framleiðsla auðkennanlegrar staðbundinnar rekstrareiningar. Eins skal 

farið með gistiaðstöðu er starfsmönnum stendur til boða sem greiðsla í fríðu (hún er færð sem endurgjald í fríðu á 

reikninginn yfir ráðstöfun vinnsluvirðis).“ 

r) Í stað liðar 1.29. kemur eftirfarandi: 

„1.29. Unnt er að greina milli tvenns konar óaðskiljanlegrar aukastarfsemi sem ekki fellur undir landbúnað: 

1. Starfsemi sem er framhald af landbúnaðarstarfsemi og þar sem notaðar eru landbúnaðarafurðir. Þess háttar 

starfsemi er að finna í flestum aðildarríkjum Evrópusambandsins. Vinnsla landbúnaðarafurða er dæmigerð 

starfsemi í þessum flokki: 

Vinnsla landbúnaðarafurða 

— mjólk í smjör, rjóma, osta, jógúrt og aðrar mjólkurafurðir, 

— ávextir og grænmeti í ávaxtasafa, niðursoðna matvöru, áfenga drykki og aðrar afurðir,  



17.2.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 10/579 

 

— vínber, must og vín í áfengar vörur (t.d. freyðivín, s.s. kampavín, og áfengi, s.s. koníak), 

— spuni/fléttun efnis úr jurtaríkinu/textílefnum/ull, 

— framleiðsla á kæfu, gæsalifrarkæfu og öðrum unnum kjötafurðum, 

— framleiðsla á öðrum landbúnaðarafurðum. 

Flokkun og pökkun landbúnaðarafurða, t.d. eggja og kartaflna. 

2. Starfsemi sem felur í sér afnot af búrekstrareiningunni og tækjum til framleiðslu landbúnaðarafurða (tæki, 

búnaður, byggingar, vinnuafl). Þessi starfsemi er í grundvallaratriðum sem hér segir: 

— landbúnaðartengd ferðaþjónusta — tjaldsvæði, veitingar, hótel, ýmis gistiaðstaða o.s.frv., 

— verslun á býlum — smásölustarfsemi sem snýr að verslun með aðrar afurðir en þær sem fást hjá 

búrekstrareiningunni. Bein sala landbúnaðarvara, óunninna eða unninna, er færð undir afurðir 

viðkomandi afurða, 

— íþróttir og tómstundaiðkun í sveit — notkun lands undir iðju eins og golf, útreiðar, veiði, o.s.frv., 

— þjónusta fyrir þriðju aðila — t.d. leiga og viðgerðir á landbúnaðarvélum, áveituframkvæmdir, 

ráðgjafarþjónusta fyrir landbúnað, birgðageymsla, viðhald bygginga á bújörðum, þjónusta í 

atvinnuskyni í tengslum við landbúnaðarafurðir, flutningur landbúnaðarafurða o.s.frv. Þess háttar 

þjónusta er aðeins færð sem aukastarfsemi ef hún er innt af hendi fyrir þriðja aðila. Þegar þjónusta er 

rekin fyrir eigin reikning telst hún vera stoðstarfsemi sem er ekki færð í reikningshaldið (sbr. lið 1.27), 

— þjónusta við landslagsmótun — grassláttur, gerðisklipping, snjómokstur, skipulagning, plöntun og 

viðhald grænna svæða o.þ.h., 

— fiskeldi, 

— önnur starfsemi sem felur í sér landnotkun og framleiðslutæki í landbúnaði. Umrædd önnur starfsemi 

mun fela í sér rannsóknir og þróun sé hún ekki framkvæmd af hálfu tiltekinna staðbundinna 

rekstrareininga og sé hægt að áætla hana.“ 

s) Í stað liðar 1.33. kemur eftirfarandi: 

„1.33. Samkvæmt ESA 2010 nær framleiðsla greinarinnar yfir allar afurðir sem allar einingar hennar framleiða á 

viðkomandi reikningsskilatímabili, að undanskildum vörum og þjónustu sem sama einingin framleiðir og notar 

á sama reikningsskilatímabili. Mæling landbúnaðarframleiðslu byggist á aðlögun þessarar ESA-reglu en þá er 

hluti framleiðslunnar, sem landbúnaðareiningin notar sjálf, talin með í landbúnaðarframleiðslunni (sbr. lið 

2.032 til 2.036). Landbúnaðarframleiðsla í hagreikningum landbúnaðarins er þannig samtala framleiðslu allra 

eininga í atvinnugreininni (að undanskilinni framleiðslu til aðfanganotkunar sömu einingar), að viðbættri 

framleiðslu sem notuð er til aðfanganotkunar sömu einingar, að því tilskildu sú framleiðsla snerti tvenns konar 

grunnstarfsemi (s.s. ræktunarafurðir sem ætlaðar eru til nota sem dýrafóður) og uppfyllir tilteknar 

viðmiðunarreglur (settar fram í lið 2.055).“ 

t) Í stað liðar 1.37. kemur eftirfarandi: 

„1.37. Hagreikningar landbúnaðarins eru byggðir á kerfi samtengdra reikninga. Í heildarreikningsskilum ESA 2010 

eru viðskiptareikningur, fjárfestingarreikningur og efnahagsreikningur (ESA 2010, liðir 1.113 – 1.115). Fyrir 

tilstilli þessara reikninga er unnt að færa viðskipti og annað streymi, sem tengist sérstökum þáttum 

efnahagsferlisins (t.d. framleiðslu), í skipulegu kerfi. Þessar færslur taka til myndunar tekna, dreifingar og 

endurdreifingar þeirra, allt til uppsöfnunar þeirra í formi eigna. Stöðuliðirnir, sem verða til við þetta, eru síðan 

notaðir sem samtölur við að meta hagrænan árangur.“ 

u) Í stað liðar 1.38. kemur eftirfarandi: 

„1.38. Viðskiptareikningar taka til framleiðslunnar og tengdrar framleiðslu, dreifingar og endurdreifingar tekna og 

notkunar þeirra, þ.e. neyslu; með þeim er unnt að reikna „sparnað“ sem er undirstöðuþáttur uppsafnaðrar 

fjárfestingar. Á fjárfestingarreikningi eru greindir ýmsir breytingarþættir á eignum og skuldum eininga og er 

þar unnt að færa breytingar á hreinni eign (mismuninn á eignum og skuldum). Á efnahagsreikningi koma fram 

heildareignir og -skuldir ýmissa eininga við upphaf og lok reikningsskilatímabilsins ásamt hreinni eign þeirra. 

Streymi fyrir hvern eignar- og skuldalið, sem færður er í fjárfestingarreikninginn, kemur einnig fram á 

reikningnum „breytingar á efnahagsreikningi“ (ESA 2010, liður 8.02 – 8.09 og tafla 8.1).“ 
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v) Í stað liðar 1.39. kemur eftirfarandi: 

„1.39. Heildarreikningsskilin, sem um getur hér að framan, eiga einungis við um einingar hagkerfisins, geira og 

undirgeira og þjóðarbúskapinn í heild. Samkvæmt ESA 2010 er talið ástæðulaust að taka saman heildar-

reikningsskil fyrir staðbundna rekstrareiningu og atvinnugrein vegna þess að slíkar einingar hafa sjaldnast getu 

til að eiga vörur eða eignir í eigin nafni eða til þess að taka við og úthluta tekjum.“ 

w) Í stað töflu 1 – 4 í lið 1.43. kemur eftirfarandi: 

„A. Tékkareikningar 

Tafla 1: Framleiðslureikningur 

Notkun Tilföng 

P.2 Aðfanganotkun 50 P.1 Framleiðsla 100 

B.1g Vergt vinnsluvirði 50  

P.51c Fjármunanotkun 10 

B.1n Hreint vinnsluvirði 40 

Tafla 2: Reikningur yfir ráðstöfun vinnsluvirðis 

Notkun Tilföng   

D.1 Laun og launatengd gjöld 10 B.1n Hreint vinnsluvirði 40 

D.29 Aðrir framleiðsluskattar 5  

D.39 Aðrir framleiðslustyrkir – 10 

B.2n/B.3n Hreinn rekstrarafgangur/hreinar einyr-

kjatekjur 

35 

Tafla 3: Reikningur yfir tekjur af atvinnurekstri 

Notkun Tilföng 

D.4 Eignatekjur 10 B.2n/B.3n Hreinn rekstrarafgangur/hreinar 

einyrkjatekjur 

35 

D.41 Vextir 5  

D.45 Leiga 5 D.4 Eignatekjur 1 

 D.41 Vextir 1 

D.42 Úthlutaðar tekjur fyrirtækja  

D.43 Endurfjárfestur hagnaður af 

beinni erlendri fjárfestingu 

 

D.44 Tekjur af öðrum fjárfestingum  

D.45 Leiga  

B.4n Hreinar tekjur af atvinnurekstri 26    
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B. Fjárfestingareikningar 

Tafla 4: Fjármagnsreikningur 

Eignabreytingar Breytingar á skuldum og hreinni eign 

B.101 Breytingar á hreinni eign vegna sparnaðar 

og fjármagnstilfærslna 

 B.8n Hreinn sparnaður 

 D.9r Fjármagnstilfærslur, óinnheimtar 10 

D.92r Fjárfestingastyrkir, óinnheimtir 5 

D.99r Aðrar fjármagnstilfærslur, óinn-

heimtar 

5 

D.9p Fjármagnstilfærslur, ógreiddar 

D.91p Fjármagnsskattar, ógreiddir 

D.99p Aðrar fjármagnstilfærslur, ógreiddar 

P.51g Verg fjármunamyndun (GFCF) 100 B.101 Breytingar á hreinni eign vegna spar-

naðar og fjármagnstilfærslna 

P.511 Öflun að frádregnum ráðstöfunum fasta-

fjármuna (GFCF fastafjármuna) 

89  

P.511a Verg fjármunamyndun af plantekrum 10 

P.511b Verg fjármunamyndun af búfénaði 15 

P.511c Verg fjármunamyndun af vélum og búnaði 20 

P.511d Verg fjármunamyndun af flutningatækjum 20 

P.511e Verg fjármunamyndun af byggingum á 

býli 

20 

P.511f Verg fjármunamyndun af öðrum fram-

kvæmdum, að undanskildum jarðabótum 

(öðrum byggingum, mannvirkjum o.s.frv.) 

0 

P.511g Meiri háttar úrbætur á landi. 4 

P.511h Rannsóknir og þróunarstarfsemi 0 

P.511i Önnur verg fjármunamyndun (t.d. tölvu-

forrit, framleiðsluréttur) 

0 

P.512 Kostnaður við eigendaskipti eða eignir 

sem ekki eru framleiddar (land, o.s.frv.) 

1 

P.51c Fjármunanotkun 10 

P.52 Breytingar á birgðum 5 

P.53 Öflun að frádregnum ráðstöfunum ve-

rðmæta 

 

NP Öflun að frádregnum ráðstöfunum eigna 

sem ekki eru framleiddar (land, o.s.frv.) 

 

B.9 Hrein lánveiting(+)/hrein lántaka(-)  

K.1 Efnahagsleg birting eigna  

K.2 Efnahagslegt hvarf eigna sem ekki eru 

framleiddar“ 
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x) Í stað liðar 1.44. kemur eftirfarandi: 

„1.44. Vakin er athygli á að yfirfærslur og birgðir, sem settar eru fram með skáletri í töflu 3 og 4, eru liðir sem: 

— falla ekki undir hagreikninga landbúnaðarins vegna þess að atvinnugreinahugtakið er notað og 

reikningsskilin eru ófullnægjandi. Viðkomandi liðir eru liðirnir D.42 Úthlutaðar tekjur af fyrirtækjum, 

D.43 Endurfjárfestur hagnaður af beinum erlendum fjárfestingum, D.44 Aðrar fjárfestingatekjur og D.45 

Leiga undir Tilföng í töflu 3 og liðirnir B.8n Hreinn sparnaður, B.101 Breytingar á hreinu virði vegna 

sparnaðar og fjármagnstilfærslna og B.9 Hrein útlán(+)/hrein innlán(-) í töflu 4 eða 

— ekki eru færðir, annaðhvort vegna skorts á áreiðanlegum upplýsingum eða hins að þeir hafa þá stundina 

takmarkað gildi fyrir þann tilgang sem hagreikningar landbúnaðarins þjóna. Liðirnir sem um ræðir eru 

D.9p Fjármagnstilfærslur, ógreiddar, D.91p Fjármagnsskattar, ógreiddir og D.99p Aðrar fjármagns-

yfirfærslur, ógreiddar, P.53 Öflun að frádregnum ráðstöfunum á verðmætum, NP Öflun að frádregnum 

ráðstöfunum á eignum sem ekki eru framleiddar (landi og öðrum eignum sem ekki eru framleiddar), K.1 

Efnahagsleg birting eigna. K.2. Efnahagsleg hvarf eigna sem ekki eru framleiddar í töflu 4. Sumir þeirra 

(t.d. D.91, K.1, K.2) kunna síðar að verða færðir í hagreikningum landbúnaðarins.“ 

y) Í stað tveggja síðustu málsliða í lið 1.46. kemur eftirfarandi: 

„Þegar um ræðir fyrirtæki í heimilisgeiranum sem hafa ekki réttarstöðu lögaðila er þáttur, sem svarar til endurgjalds 

eiganda eða fjölskylda hans, fyrir vinnu, sem hún innir af hendi, óbeint innifalinn í stöðulið þessa reiknings. Tekjur 

þessar frá sjálfstæðum rekstri hafa eiginleika kaups eða launa og eiginleika hagnaðar vegna vinnu sem framkvæmd var 

sem atvinnurekandi. Vísað er til þessara tekna, sem eru hvorki strangt til tekið einungis laun né hagnaður, sem 

„einyrkjatekjur“ (ESA 2010, liður 8.19).“ 

z) Í stað liðar 1.59 kemur eftirfarandi: 

„1.59. Samkvæmt ESA 2010 svarar atvinnugreinin til flokks staðbundinna rekstrareininga sem fást við sömu eða 

sambærilega aðalstarfsemi. Með ítarlegustu flokkuninni eru allar staðbundnar rekstrareiningar í sömu grein 

(fjórir tölustafir) NACE, 2. endursk. og teljast því í sömu atvinnustarfsemi, eins og skilgreint er samkvæmt 

þessari flokkun (ESA 2010, liður 2.150). Við skilgreiningu á sviði landbúnaðarstarfsemi þarf því að koma 

nákvæmlega fram: 

— starfsemin sem einkennir hana, 

— einingar sem einkenna hagreikninga landbúnaðarins.“ 

aa) Í stað liðar 1.60 kemur eftirfarandi: 

„1.60. Atvinnugreinin landbúnaður, eins og henni er lýst í hagreikningum landbúnaðarins, samsvarar að meginreglu 

til deildar 01 í NACE, endursk. 1 þar sem munurinn er sýndur í eftirfarandi liðum 1.62 til 1.66.“ 

bb) Í stað liðar 1.63 kemur eftirfarandi: 

„1.63. Listi yfir einkenni landbúnaðarstarfsemi í hagreikningum landbúnaðarins samsvarar þessum sjö flokkum 

starfsemi (01.1 til 01.7) með eftirfarandi frávikum: 

— að meðtalinni framleiðslu víns og ólífuolíu úr vínberjum og ólífum (þó ekki úr þrúgum og ólífum sem 

sama bújörð ræktar), 

— undanskilin er tiltekin starfsemi sem í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE, 2. endursk.), 

telst vera þjónustustarfsemi í tengslum við landbúnað (t.d. rekstur áveitukerfa — einungis er fært launað 

starf sem telst til landbúnaðar).“ 

cc) Í stað þriðja málsliðar í lið 1.78 kemur eftirfarandi: 

„Þess vegna verður að undanskilja streymi sem bændur hafa af slíkri starfsemi frá hagreikningum landbúnaðarins.“ 

dd) Í stað liðar 1.93 kemur eftirfarandi: 

„1.93. Landbúnaður í hagreikningum landbúnaðarins, eins og atvinnugreinin er skilgreind í lið 1.62–1.66, er að 

nokkru leyti frábrugðinn atvinnugreininni eins og hún er skilgreind í þjóðhagsreikningum. Mismunurinn liggur 

í skilgreiningunni á hvoru tveggja dæmigerðri starfsemi og einingunum. Hægt er að taka þær saman á 

eftirfarandi hátt: 

Atvinnugreinin landbúnaður í hagreikningum landbúnaðarins = landbúnaðarhluti þjóðhagsreikninga (NACE, 

2. endursk., deild 01) 

— Framleiðsla eininga í þjónustu við landbúnaðinn að undanskilinni verktakastarfsemi í landbúnaði (t.d. 

rekstur áveitukerfa)  
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— Einingar þar sem landbúnaðarstarfsemi er einvörðungu tómstundaiðja og telst með í þjóðhagsreikningum, 

sbr. ESA 2010, liður 3.08 

+ Framleiðsla eininga sem framleiða vín og ólífuolíu (þó ekki úr þrúgum og ólífum sem sama eining ræktar 

(flokkun framleiðenda, samvinnufélög, o.s.frv.)) 

+ Aðskiljanleg aukastarfsemi í landbúnaði af hálfu eininga sem hafa ekki landbúnað að aðalstarfsemi (sbr. 

1.18)“. 

5) Ákvæðum II. þáttar er breytt sem hér segir: 

a) Í stað liðar 2.008 kemur eftirfarandi: 

„2.008. Í ESA 2010 (lið 1.105 til 1.105) er streymið (einkum í viðskiptum með afurðir og í jöfnunarviðskiptum) 

fært á rekstrargrunni, m.ö.o. þegar stofnað er til efnahagslegs virðis, óinnheimtrar fjárhæðar eða kröfu, eða 

þegar þess háttar verðmætum er umbreytt, þau eru afturkölluð eða þegar þau eru ekki lengur fyrir hendi, en 

ekki þegar greiðsla fer raunverulega fram.“ 

b) Í stað liðar 2.010 kemur eftirfarandi: 

„2.010. Í ESA 2010 er farið með framleiðslu eins og samfellt ferli þar sem vörum og þjónustu er umbreytt í aðrar 

vörur og þjónustu. Ferlið getur átt sér stað á ýmsum tímabilum eftir afurðunum og tímabilin geta verið 

lengri en reikningsskilatímabilið. Þessi auðkenning framleiðslunnar ásamt rekstrargrunnsreglunni leiðir því 

til þess að framleiðslan er færð sem hálfunnar vörur. Af þeim sökum skal, í samræmi við ESA 2010 (lið 

3.54), skrá framleiðslu landbúnaðarafurða eins og hún sé samfelld á öllu framleiðslutímabilinu (en ekki 

einungis þegar uppskera fer fram eða þegar gripum er slátrað). Farið skal með nytjaplöntur í ræktun, tré á 

rót og birgðir fisks eða dýra sem ræktuð eru til fæðis sem birgðir hálfunninna vara meðan á 

framleiðsluferlinu stendur en þær eru umreiknaðar í birgðir fullunninna afurða þegar ferlinu lýkur. 

Framleiðsla undanskilur allar breytingar á óræktuðum líffræðilegum auðlindum, t.d. eldi dýra, fugla, fiska 

sem búa í náttúrunni eða óræktaður vöxtur skóga en inniheldur þó veiði dýra, fugla og fiska í náttúrunni.“ 

c) Í stað liðar 2.011 kemur eftirfarandi: 

„2.011. Það er bæði æskilegt og nauðsynlegt við efnahagslega greiningu að færa framleiðsluna sem hálfunnar vörur 

þegar framleiðsluferlið nær yfir tímabil sem er lengra en reikningsskilatímabilið. Með því móti er samræmi 

milli færslu á kostnaði og framleiðslu sem gerir kleift að afla raunhæfra gagna um vinnsluvirðið. Þar sem 

hagreikningar landbúnaðarins miðast við almanaksárið má gera ráð fyrir að færsla á hálfunnum vörum taki 

einungis til afurða sem ekki voru fullunnar við lok almanaksársins (en einnig til tilvika þar sem almennt 

verðlag tekur mjög örum breytingum á reikningsskilatímabilinu).“ 

d) Í stað síðasta málsliðar í lið 2.014. kemur eftirfarandi: 

,,Meðan á framleiðsluferlinu stendur er unnt að fá fram virðið, sem skal færa á hverju ári sem framleiðsluvirði í 

liðinn hálfunnar vörur, með því að skipta væntu virði fullunnu afurðarinnar í réttu hlutfalli við kostnaðinn sem 

stofnað er til á hverju tímabili (SNA 2008, liður 6.112).“ 

e) Í stað annars málsliðar í lið 2.017 kemur eftirfarandi: 

,,Þegar unnt er að greina á milli ungra dýra í samræmi við framtíðarnotkun skal færa dýr, sem ætluð eru til nota sem 

framleiðsluþættir, sem verga fjármunamyndun alveg frá fæðingu (verg fjármunamyndun fyrir eigin reikning, sem er 

skráð við framleiðslu) þ.e. þau teljast til hálfunninna vara og vöxtur þeirra er færður sem framleiðsla, sbr. ESA 2010, 

lið 3.114).“ 

f) Í fyrirsögn B-hluta kemur „(sbr. ESA 2010, lið 3.07 til 3.54)“ í stað „sbr. ESA 95, liður 3.07 til 3.58).“ 

 

g) Í stað liðar 2.032 kemur eftirfarandi: 

„2.032. Framleiðsla er summa þeirrar afurðar sem verður til á reikningsskilatímabilinu (ESA 2010, liður 3.14). 

Mikilvægt er að halda aðgreindum hugtökunum „afurðir“ og „framleiðsla“, þar sem afurðin táknar vörur og 

þjónustu sem verður til en framleiðsla táknar ferlið.“  
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h) Í stað síðasta málsliðar í lið 2.033 kemur eftirfarandi: 

„Þær eru því hvorki skráðar hluti af afurðum né aðfanganotkun þeirrar staðbundnu rekstrareiningar.“ 

i) Í stað fyrsta málsliðar í lið 2.036 kemur eftirfarandi: 

„Þótt það sé ekki lagt til í ESA 2010 er kveðið á um regluna, sem tekin er upp í hagreikningum landbúnaðarins, í 

SNA vegna sérstaks eðlis landbúnaðar og í aðferðafræðihandbók Matvæla- og landbúnaðarstofnunar SÞ (1).“ 

j) Í stað liðar 2.041 kemur eftirfarandi: 

„2.041. Samkvæmt ESA 2010 geta framleiðendur orðið fyrir þrenns konar tapi: endurteknu tapi á birgðum (ESA 

2010, liður 3.147), óvenjulegu tapi á birgðum (ESA 2010, e-undirliður liðar 6.13) og tapi vegna stóráfalla 

(ESA 2010, liðir 6.08 og 6.09).“ 

k) Í stað liðar 2.059 kemur eftirfarandi: 

„2.059. Undir liðnum vinnsla framleiðenda er fært það magn sem framleiðendur í landbúnaði framleiða til frekari 

vinnslu hjá landbúnaðarframleiðendum (t.d. mjólk sem er unnin til smjör- eða ostagerðar, epli sem eru 

unnin fyrir vinnslu á eplamusti eða eplavíni) en einungis í innan ramma vinnslustarfsemi sem er aðskilinn 

frá aðallandbúnaðarstarfseminni (á grundvelli bókhaldsgagna, sbr. lið 1.26). Aðeins skal færa hráefni (t.d. 

hrámjólk, epli) en ekki unnar afurðir sem framleiddar eru úr þeim (t.d. smjör, eplamust og eplavín). Með 

öðrum orðum er ekki tekið tillit til vinnunnar sem felst í vinnslu landbúnaðarafurða undir þessum lið.“ 

l) Í stað annars málsliðar í lið 2.065 kemur eftirfarandi: 

„Taka ætti fram að sala á dýrum, sem eru flokkuð sem fastafjármunir þegar þau eru tekin út úr hjörð í framleiðslu (til 

útflutnings eða slátrunar), eru ekki skráð sem sala.“ 

m) Í stað liðar 2.077 kemur eftirfarandi: 

„2.077. Hugtakið „heildarafurðir“ til að mæla framleiðslu í landbúnaðarstarfsemi inniheldur viðskipti með 

landbúnaðarvörur og –þjónustu milli landbúnaðareininga og einnig notkun innan einingar á fóðurafurðum 

fyrir búfé (hvort sem slíkt er markaðshæft eða ekki).“ 

n) Nýr liður 2.080.1 bætist við: 

„2.080.1 Samkvæmt ESA 2010 er 3.82 Rannsóknir og þróunarstarfsemi sköpunarvinna sem er unnin á skipulögðum 

grunni til að auka þekkingarforða og notkun á þeim þekkingarforða til að uppgötva og þróa nýjar vörur, 

þ.m.t. bættar útgáfur eða þróun og bættar útgáfur eða gæði tilfallandi vara eða uppgötva eða þróa nýtt eða 

skilvirkara framleiðsluferli. Verulega miklar rannsóknir og þróunarstarfsemi í tengslum við aðalstarfsemi 

er skráð sem aukastarfsemi staðbundinnar rekstrareiningar. Gerður er greinarmunur, þar sem það er 

mögulegt, á ákveðinni staðbundinni rekstrareiningu vegna rannsókna og þróunarstarfsemi, sem er ekki 

úthlutað til landbúnaðarins. Fyrir einingar sem stunda einnig rannsókna-- og þróunarstarfsemi, þegar ekki 

er hægt að úthluta henni til aðgreindra staðbundinna rekstrareininga, ætti að skrá áætlanir um útgjöld 

vegna rannsókna og þróunarstarfsemi, sé hægt að áætla þær, undir landbúnaðarframleiðslu sem 

„óaðskiljanleg aukastarfsemi sem ekki fellur undir landbúnað“ (framleiðsla á eigin reikning) og sem verga 

fjármunamyndun.“ 

o) Í stað liðar 2.081. kemur eftirfarandi: 

„2.081. Samkvæmt skilgreiningu á framleiðslu landbúnaðarins sem atvinnugreinar (sbr. lið 1.16) er framleiðsla 

landbúnaðarins samtala framleiðslu landbúnaðarafurða (sbr. lið 2.076 til 2.077) og á vörum og þjónustu sem 

framleiddar eru í óaðskiljanlegri aukastarfsemi sem ekki fellur undir landbúnað (sbr. lið 2.078 til 2.080.1).“ 

p) Í stað liðar 2.082 kemur eftirfarandi: 

„2.082. Framleiðslu skal meta á grunnverði. Grunnverð er verðið sem framleiðendur fá frá kaupanda fyrir 

vörueiningu eða þjónustu sem þeir framleiða eða inna af hendi, að frádregnum sköttum (þ.e. vörusköttum) 

sem leggjast á eininguna vegna framleiðslu eða sölu auk styrkja (þ.e. vörutengdra styrkja) sem leggjast á þá 

einingu vegna framleiðslu eða sölu. Í grunnverði eru undanskilin öll flutningsgjöld sem framleiðandi setur á 

sérstakan vörureikning. Einnig er þar undanskilinn geymsluhagnaður- og töp af fjáreignum og eignum sem 

ekki eru fjáreignir (sbr. ESA 2010, liður 3.44).“  
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q) Í stað fyrsta málsliðar í lið 2.085 kemur eftirfarandi: 

„Verðið, sem framleiðandinn fær, svarar til verðs til framleiðanda (að frátöldum reikningsfærðum virðisaukaskatti) 

eins og það er skilgreint í SNA 2008, lið 6.54 til 6.54 (þ.e. verð frá býli).“ 

r) Í fyrirsögn C-hluta kemur „(sbr. ESA 2010, lið 3.88 til 3.92)“ í stað „(sbr. ESA 95, lið 3.69 til 3.73).“ 

 

s) Í stað liðar 2.089 kemur eftirfarandi: 

„2.089. Aðfanganotkun er virði allrar vöru og þjónustu sem notuð er til aðfanga í framleiðsluferlinu, að frátöldum 

fastafjármunum, en notkun þeirra er færð sem fjármunanotkun. Viðkomandi vörum og þjónustu er 

annaðhvort umbreytt eða fullnýtt í framleiðsluferlinu (sbr. ESA 2010, lið 3.88). Í aðfanganotkun kemur 

fram, með ítarlegri skiptingu eftir mismunandi vöruflokkum, hvers konar samtenging er milli landbúnaðar 

og annarra atvinnugreina í hagkerfinu eftir aðföngum. Aðfanganotkun eru einnig notuð sem færsla í 

útreikningi á þáttarnotkun (þ.e. hlutfallið milli tveggja framleiðsluþátta, t.d. milli aðfanganotkunar og 

vinnuaflsnotkunar).“ 

t) Í stað liðar 2.090 kemur eftirfarandi: 

„2.090. Í aðfanganotkun er ekki talin með aukning fastafjármuna, nýrra eða fyrirliggjandi, sem hafa verið 

framleiddir innan hagkerfisins eða fluttir inn. Hún er færð sem verg fjármunamyndun (sbr. c- til f-undirlið 

liðar 2.109).“ Þetta á við um fastafjármunaliði sem falla ekki undir landbúnað, s.s. byggingar eða önnur 

mannvirki, vélar og búnað ásamt fastafjármunum í landbúnaði, s.s. plantekrur og dýr í framleiðslu. Eins eru 

kaup á eignum sem ekki eru framleiddar, s.s. landi, ekki tekin með í aðfanganotkun. Ódýr tæki sem notuð 

eru til almennra aðgerða, eins og sagir, hamrar, skrúfjárn, skrúflyklar, skiptilyklar og önnur handverkfæri, 

smátæki eins og vasareiknar eru skráð sem aðfanganotkun.“ 

u) Í stað liðar 2.094 kemur eftirfarandi: 

„2.094. Viðskipti með búfé, sem eru sambærileg við það að vera með birgðir af hálfunnum vörum (s.s. grísi og egg 

til útungunar), sem fara fram milli landbúnaðareininga, og innflutningur búfjár eru ekki færð sem 

aðfanganotkun (eða neins konar framleiðsla) (sbr. lið 2.066 til 2.070).“ 

v. Í stað liðar 2.107.1 kemur eftirfarandi: 

„2.107.1. Í samræmi við ESA 2010 samninginn er virði óbeint mældrar fjármálaþjónustu (ÓMF), sem notuð er 

innan landbúnaðarins, fært sem aðfanganotkun atvinnugreinar landbúnaðarins (sbr. 14. kafla í ESA 

2010).“ 

w) Ákvæðum liðar 2.108 er breytt eins og hér segir: 

i. Í stað a-liðar kemur eftirfarandi: 

„a) greidd leiga, annaðhvort beint eða sem hluti leigusamnings, fyrir notkun annarra bygginga en íbúðarhúsa 

og annarrar fjármunaeigna (hvort sem þær eru efnislegar eða óefnislegar), s.s. leiga véla og tækja án 

starfsliðs (sbr. lið 1.23) eða tölvuhugbúnaður. Sé ekki unnt að greina á milli leigu staðbundinnar 

rekstrareiningar á öðrum húsum en íbúðarhúsum og leigu á landi er þó allur liðurinn færður sem leiga á 

landi á tekjureikning fyrirtækisins (sbr. lið 3.082),“, 

ii. Í stað d-liðar kemur eftirfarandi: 

„d) kaup á þjónustu við markaðsrannsóknir og auglýsingar, útgjöld vegna þjálfunar starfsfólks og sambærileg 

þjónusta.“ 

iii. Í stað o-liðar kemur eftirfarandi: 

„o) greiðslur til opinberra aðila fyrir leyfi til að stunda verslunar- eða atvinnustarfsemi, séu leyfin veitt eftir 

gaumgæfilega athugun í eftirlitsskyni (nema gjöldin séu ekki í samræmi við kostnað af viðkomandi 

þjónustu, sbr. e-lið 3.048 og ESA 2010, d-undirlið liðar 4.80).“  
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iv. Í stað p-liðar kemur eftirfarandi: 

„p) kaup á ódýrum smáverkfærum, vinnufötum, varabúnaði og þolnum búnaði sem notaður er til að 

framkvæma tiltölulega einfaldar aðgerðir (ESA 2010, f-undirliður 1. liðar 3.89 liðar og SNA 2008 liður 

6.225).“ 

v. Í stað q-liðar kemur eftirfarandi: 

„q) Gjöld fyrir skammtímasamninga, leigu og leyfi eru skráð sem eignir sem ekki eru framreiddar; 

undanskilin eru þó bein kaup slíkra eigna sem ekki eru framleiddar.“ 

x) Ákvæðum liðar 2.109 er breytt sem hér segir: 

i. Í stað síðasta málsliðar b-liðar kemur eftirfarandi: 

„Engu að síður teljast vinnuveitendur þurfa á þess konar þjónustu að halda til að laða að starfsmenn og halda 

þeim (sem þeir hefðu hvort eð er þurft að greiða fyrir sjálfir) en ekki vegna þess að þörf væri fyrir hana í sjálfu 

framleiðsluferlinu (sbr. SNA 2008, lið 7.51).“ 

ii. Í stað fyrsta málsliðar f-liðar kemur eftirfarandi: 

„f) kaup á þjónustu í tengslum við öflun eignarréttar á landi, byggingum og öðrum fyrirliggjandi 

fastafjármunum, s.s. þóknun milliliða, lögmanna, landmælingamanna, verkfræðinga o.s.frv., sem og 

þóknun vegna færslna í þinglýsingarbók (sbr. ESA 2010, lið 3.133).“ 

y) Í stað síðasta málsliðar í lið 2.111 kemur eftirfarandi: 

„Í kaupverðinu felast einnig flutningsgjöld sem kaupandi greiðir sérstaklega til að fá afhendingu á tilskildum tíma og 

stað, eftir að magnafsláttur eða árstíðabundinn afsláttur hefur verið dreginn frá föstu verði eða gjaldi, að 

undanskildum vöxtum eða þjónustugjaldi sem bætist við samkvæmt lánsfyrirkomulagi, að undanskildum 

aukakostnaði sem bætist við ef ekki er staðið í skilum á þeim tíma sem samið var um þegar kaupin fóru fram (ESA 

2010, liður 3.06).“ 

aa) Í fyrirsögn D-þáttar kemur „(sbr. ESA 2010, lið 3.122 til 3.157)“ í stað (sbr. ESA 95, liðar 3.100 til 3.116).“ 

 

bb) Í stað liðar 2.115 kemur eftirfarandi: 

„2.115. Í fjárfestingu felst eftirfarandi: 

— verg fjármunamyndun (P.51g), 

— breytingar á birgðum (P.52), 

— öflun að frádregnum ráðstöfunum á verðmætum (P.53).“, 

cc) Í stað liðar 2.117 kemur eftirfarandi: 

„2.117. Verg fjármunamyndun er mæld verg fjármunanotkun (P51c). 

Hrein fjármunamyndun (P51n) fæst með því að draga fjármunanotkun frá vergri fjármundamyndun. 

Fjármunanotkun er virði afskrifta af fastafjármunum sem má rekja til eðlilegs slits í framleiðsluferlinu (sbr. 

lið 3.099).“ 

dd) Í D-þætti kemur eftirfarandi í stað undirliðar „1. GFCF“: 

„1. Verg fjármunamyndun (GFCF).“ 

ee) Í stað liðar 2.118 kemur eftirfarandi: 

„2.118. Verg fjármunamyndun felst í kaupum innlendra framleiðenda á fastafjármunum að frádregnum ráðstöfunum 

á tilteknu tímabili, að viðbættri tiltekinni aukningu á virði eigna, sem ekki eru framleiddar, og má rekja til 

framleiðslustarfsemi framleiðanda eða eininga hagkerfisins (ESA 2010, liður 3.125 til 3.129). Fastafjár-

munir eru framleiddar eignir sem notaðar eru í framleiðslu lengur en í eitt ár (sbr. ESA 2010, liður 3.124 og 

viðauka 7.1).“  
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ff) Í stað liðar 2.122 kemur eftirfarandi: 

„2.122. Við ákvörðun á vergri fjármunamyndun geira eða atvinnugreina í hagkerfinu er miðað við eignarhald (við 

kaup eða ráðstöfun) en ekki við notkun varanna. Taka ætti fram að farið er með fastafjármuni sem keyptir 

eru með fjármögnunarleigu (en ekki fastafjármuni sem eru einfaldlega á leigu) sem eign leigutaka  

(sé leigutaki framleiðandi) en ekki eign leigusala sem á fjáreign sem jafngildir sýndarkröfu (sbr. d-lið 2.109 

og 15. kafli ESA 2010 um aðgreiningu á mismunandi formum á leigu varanlegra vara) (1).“ 

gg) Í stað fyrsta málsliðar í lið 2.123 kemur eftirfarandi: 

„Hvernig viðmiðuninni um yfirfærslu eignarhalds er beitt fer eftir því kerfi um tölulegar upplýsingar sem er 

grundvöllur útreiknings á vergri fjármunamyndun.“ 

hh) Í stað liðar 2.124 kemur eftirfarandi: 

„2.124. Öflun fastafjármuna tekur til nýrra eða fyrirliggjandi fastafjármuna, sem hafa verið keyptir (aðkeyptir, 

fengnir í vöruskiptum, fengnir sem fjármagnstilfærslur í fríðu eða keyptir í fjármögnunarleigu), framleiddir 

fastafjármunir til eigin notkunar framleiðandans, umtalsverðra endurbóta á fastafjármunum og á efnislegum 

eignum sem ekki eru framleiddar, náttúrulegs vaxtar á landbúnaðareignum (búfé og plantekrum) og 

kostnaðar í tengslum við yfirfærslu eignarhalds á eignum sem ekki eru framleiddar (sbr. ESA 2010, a-lið 

3.125).“ 

ii) Ákvæði liðar 2.125 falla brott. 

jj) Í stað fyrsta málsliðar í lið 2.126 kemur eftirfarandi: 

„Innkaup eða framleiðsla fyrir eigin reikning á varanlegum vörum sem nauðsynlegar eru til að stofnsetja fyrirtæki 

teljast vera föst fjármunamyndun.“ 

kk) Í stað liðar 2.129 kemur eftirfarandi: 

„2.129. Í SNA 2008 er tilgreint að endurbætur sem gerðar eru á fastafjármunum skuli annaðhvort ákvarðast af því 

hversu umfangsmiklar breytingarnar á einkennum föstu fjármunanna eru — þ.e. miðað við miklar 

breytingar á stærð, lögun, afköstum, getu eða áætluðum endingartíma — eða af því að endurbæturnar eru 

ekki sams konar breytingar og eiga sér með reglubundnum hætti stað á öðrum, sams konar fastafjármunum, 

sem hluti af venjulegri viðhalds- og viðgerðaráætlun (sbr. SNA 2008, liði 10.43 og 10.46).“ 

ll) Í stað liðar 2.130 kemur eftirfarandi: 

„2.130. Ráðstöfun á fastafjármunum felst í sölu, niðurrifi, úreldingu eða förgun eiganda á fastafjármunum eða 

afhending þeirra í vöruskiptum eða fjármagnstilfærslum í fríðu (sbr. ESA 2010, b-undirlið liðar 3.125 og lið 

3.126). Þessar ráðstafanir skulu að öllu jöfnu leiða til breytinga á eignarrétti og hafa beinan fjárhagslegan 

tilgang (þess vegna eru fastafjármunir, sem eigandinn rífur, úreldir eða fargar til þess að þeir séu ekki lengur 

nýttir efnahagslegum tilgangi, ekki taldir með í þessum ráðstöfunum) (sbr. SNA 2008, lið 10.38). 

Ráðstafanir geta þó haldist innan sömu einingar hagkerfisins, t.d. þegar bóndi slátrar dýrum og fjölskylda 

hans neytir þeirra.“ 

mm) Í stað annars málsliðar liðar 2.134 kemur eftirfarandi: 

Eins og skilgreint er á efnahagsreikningum (sbr. ESA 2010, liði 7.12 og 7.13) má lýsa breytingum á virði eigna milli 

loka og upphafs reikningsskilatímabils á eftirfarandi hátt:“ 

nn) Í stað síðasta undirliðar í lið 2.136 kemur eftirfarandi: 

„— breytingar á flokkun eða uppbyggingu fastafjármuna: t.d. breytingar á efnahagslegum markmiðum með ræktuðu 

landi, búfé til mjólkurframleiðslu er fært yfir í kjötframleiðslu (sbr. 2. nmgr. liðar 2.149) eða landbúnaðar-

byggingum sem hefur verið breytt til einkanota eða annarra efnahagslegra nota.“ 

oo) Í stað liðar 2.138 kemur eftirfarandi: 

„2.138. Í ESA 2010 eru tilgreindir margs konar þættir sem færa skal sem verga fjármunamyndun (sbr. ESA 2010, 

lið 3.127): 

— íbúðir, 

— aðrar byggingar og mannvirki og meiri háttar úrbætur á landi., 

— vélar og búnaður, eins og skip, bifreiðar og tölvur,  
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— vopnakerfi, 

— ræktaðar líffræðilegar auðlindir, t.d. tré og búfé, 

— kostnaður við eigendaskipti eigna sem ekki eru framleiddar eins og lands, samninga, leigu og leyfa, 

— rannsóknir og þróunarstarfsemi, þ.m.t. framleiðsla á aðgengilegum rannsóknum og þróunarstarfsemi, 

— jarðefnaleit og -mat, 

— tölvuhugbúnaður og gagnagrunnar, 

— frumgerðir afþreyingarefnis og bókmennta eða listaverka, 

— önnur hugverkaréttaréttindi.“ 

pp) Í stað liðar 2.139 kemur eftirfarandi: 

„2.139. Í hagreikningum landbúnaðarins er vergri fjármunamyndun skipt í eftirfarandi tegundir: 

— plantekrur sem gefa af sér afurðir aftur og aftur, 

— fastafjármunir í búfé, 

— aðrir fastafjármunir en eignir í landbúnaði: 

— vélar og önnur fjárfestingarvara, 

— flutningatæki, 

— landbúnaðarbyggingar (þó ekki íbúðabyggingar), 

— önnur mannvirki (aðrar byggingar, mannvirki o.s.frv.), þó ekki jarðabætur, 

— annað (tölvuhugbúnaður o.s.frv.), 

— meiri háttar úrbætur á landi, 

— kostnaður við yfirfærslu eignarhalds á eignum sem ekki eru framleiddar, s.s. á landi og framleiðslurétti, 

— rannsóknir og þróunarstarfsemi sem nær yfir rannsóknir og þróunarstarfsemi frá sérhæfðum einingum 

og rannsóknir og þróunarstarfsemi fyrir eigin framleiðslu.“ 

qq) Í stað j-liðar kemur eftirfarandi: 

„j) plantekrur sem gefa af sér afurðir aftur og aftur“. 

rr) Í stað liðar 2.141 kemur eftirfarandi: 

„2.141. Samkvæmt ESA 2010 (lið 3.125) samsvarar verg fjármunamyndun virði kaupa að frádregnum ráðstöfunum 

á náttúrulegum eignum, sem gefa af sér afurðir aftur og aftur (s.s. ávaxtatré) og hafa náð fullum þroska, að 

viðbættum eðlilegum vexti slíkra náttúrulegra eigna þar til þær ná fullum þroska (þ.e. gefa af sér afurð) á 

viðkomandi reikningsskilatímabili.“ 

ss) Í stað liðar 2.144 kemur eftirfarandi: 

„2.144. Ráðstöfun á plantekrum (færð sem neikvæð verg fjármunamyndun) getur verið tvenns konar: Hún getur 

verið sala á gróðursettum plöntum til annarra eininga (í landbúnaði) en þá er einvörðungu kostnaðurinn í 

tengslum við yfirfærslu eignarhalds færður í hagreikningum landbúnaðarins. Hinn möguleikinn er að 

plönturnar hafi verið felldar. Í því tilviki verða samt sem áður að vera bein efnahagsleg not fyrir felldar 

plöntur, í samræmi við almenna skilgreiningu á ráðstöfun, með öðrum orðum, það verður að vera mótfærsla 

í formi notkunar á vörum og þjónustu (s.s. sölu til fyrirtækis sem sérhæfir sig í timbursölu (1)). Í þessu 

síðara tilviki verður ráðstöfun plantnanna, sem skráð er sem neikvæð verg fjármunamyndun, að vera 

óveruleg fjárhæð.“ 

tt) Í stað liðar 2.148 kemur eftirfarandi: 

„2.148. Vinna með nytjaplöntur í ræktun, þ.e. á plantekrum, er annaðhvort færð sem sala, hjá fyrirtækjum sem 

sérhæfa sig í þess háttar verktakavinnu í landbúnaði (með undirbúningi jarðvegs, útvegun véla, plöntun, 

vinnuafli o.s.frv.), eða sem framleiðsla fastafjármuna sem framleiddir eru fyrir eigin reikning (sbr. lið 

1.75).“  
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uu) Í stað liðar 2.151 kemur eftirfarandi: 

„2.151. Mæling á vergri fjármunamyndun af búfé er einungis einn þáttur í breytingum á virði eigna. Í reynd er 

aðeins unnt að mæla verga fjármunamyndun af búfé á grundvelli breytinga á fjölda búfjár sem metinn er á 

meðalverði á almanaksárinu fyrir hvern flokk búfjár (megindleg aðferð) ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

— engar breytingar mega eiga sér stað á nafnvirði geymsluhagnaðar eða –taps (þ.e. þróun í verði og fjölda 

í búfjárstofni skal vera jöfn), 

— aðrar magnbreytingar (þ.e. ekkert tap vegna náttúruhamfara og engar breytingar á flokkun, o.s.frv.) 

mega ekki eiga sér stað, 

Önnur reikningsaðferð (beina aðferðin) felst í mælingu á streymi innfærslna og úttekta í hverjum 

búfjárflokki á samsvarandi verði: með þessari aðferð er ekki aðeins tekið tillit til kaups og ráðstafana heldur 

verður líka að taka tillit til innfærslna (einkum fæðinga) og úttekta á bújörðunum.“ 

vv) Eftirfarandi málsliður bætist við í lok málsgreinar í lið 2.152: 

„Þetta er frávik frá ESA 2010.“ 

ww) Í stað liðar 2.153 kemur eftirfarandi: 

„2.153. Í þjóðhagsreikningakerfinu skal fræðilega séð reikna fjármunanotkun vegna búfjár (*). Í reynd svarar 

fjármunanotkun vegna búfjár til mælingar á áætlaðri lækkun á framleiðni búfjár þegar það er nýtt til 

framleiðslu en sú lækkun kemur síðan fram í uppfærðu virði tekna af viðkomandi búfé í framtíðinni. Með 

tilliti til erfiðleika við framkvæmd mats á fjármunanotkun (skilgreining á breytum í útreikningnum er mjög 

flókin, sbr. liði 3.105 og 3.106) skal þó ekki reikna fjármunanotkun vegna búfjár í framleiðslu. 

 _________  

(*) Samkvæmt SNA 2008 (lið 10.94) skal reikna fjármunanotkun vegna búfjár ólíkt því sem á við um ESA 2010 (lið 

3.140).“ 

xx) Í stað l-liðar kemur eftirfarandi: 

„l) aðrir fastafjármunir en eignir í landbúnaði“: 

yy) Í stað liðar 2.162 kemur eftirfarandi: 

„2.162. Til annarra fastafjármuna en eigna í landbúnaði (plantekra og búfjár) teljast eftirfarandi þættir: 

— vélar og önnur fjárfestingarvara, 

— flutningatæki, 

— landbúnaðarbyggingar (þó ekki íbúðabyggingar), 

— annað (aðrar byggingar og mannvirki, tölvuhugbúnaður, o.s.frv.).“ 

zz) Í stað m-liðar kemur eftirfarandi: 

„m) Meiri háttar úrbætur á landi.“ 

aaa) Í stað liðar 2.166 kemur eftirfarandi: 

„2.166. Umtalsverðar endurbætur á efnislegum eignum sem ekki eru framleiddar taka einkum til jarðabóta (meiri 

landgæði og meiri afrakstur með áveitu, framræslu og flóðavörnum o.s.frv.) og skal farið með þær sem 

hverja aðra verga fjármunamyndun (ESA 2010, liður 3.128).“ 

bbb) Í stað síðasta málsliðar í lið 2.167 kemur eftirfarandi: 

„Þetta á einkum við útgjöld vegna vinnu við innviði, s.s. við að ryðja land, sléttun, framræslu, áveitu og sameiningu 

landspildna (sbr. ESA 2010, lið 3.128 og SNA 2008, lið 10.79 til 10.81).“  
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ccc) Eftirfarandi liður 2.168.1 bætist við: 

„o) Rannsóknir og þróunarstarfsemi 

2.168.1 Rannsóknir og þróunarstarfsemi samanstendur af virði útgjalda vegna sköpunarvinnu sem er unnin á 

skipulögðum grunni til að auka þekkingarforða og nota þennan þekkingarforða við að finna upp nýjar 

nýtingarleiðir. Verðgildið er að venju metið eftir summu kostnaðar nema hægt sé að áætla það með 

góðu móti, þ.m.t. kostnað við árangurslausar rannsóknir og þróunarstarfsemi (sbr. ESA 2010, viðauki 

7.1).“ 

ddd) Ákvæðum liðar 2.169 er breytt sem hér segir: 

i. Í stað a-liðar kemur eftirfarandi: 

„a) smáverkfæri, vinnufatnaður, varahlutir og búnaður, jafnvel þótt venjulegur nýtingartími þessara vara sé 

lengri en eitt ár, vegna þess að þessar vörur eru endurnýjaðar reglulega og til að halda samræmi við 

reikningsskilavenjur fyrirtækja teljast innkaup á þessum vörum til aðfanganotkunar (sbr. liði 2.105 og 

2.106).“ 

ii. Í stað c-liðar kemur eftirfarandi: 

„c) þjónusta við auglýsingar, markaðsrannsóknir, o.s.frv. Kaup á þess háttar þjónustu eru innifalin í aðfanga-

notkun (sbr. d-undirlið liðar 2.108).“ 

eee) Í stað síðasta málsliðar í lið 2.176 kemur eftirfarandi: 

,,Einnig er unnt að meta virði færslna á hálfunnum vörum sem virði framleiðslukostnaðarins með álagningu sem 

miðast við áætlaðan rekstrarafgang eða (áætlaðar) einyrkjatekjur (sbr. ESA 2010, liði 3.47 og 3.48).“ 

fff) Í stað síðasta málsliðar í lið 2.178 kemur eftirfarandi: 

„Um þetta vandamál, sem á sérstaklega við um landbúnaðinn, er fjallað í ESA 2010 (sbr. c-undirlið liðar 3.153).“ 

ggg) Í stað liðar 2.186 kemur eftirfarandi: 

„2.186. Önnur aðferð við að meta birgðir árstíðabundinna afurða er að rannsaka verðþróun vara í birgðum. Verð 

vöru getur breyst a.m.k. af þremur ástæðum á meðan hún er í geymslu (SNA 2008, liður 6.143): 

— framleiðsluferlið er nægjanlega langt til að afvöxtunarþættir séu teknir til greina vegna vinnu sem unnin 

var tiltölulega löngu fyrir afhendingu, 

— efnislegir eiginleikar geta vaxið eða rýrnað með tímanum, 

— árstíðabundnir þættir geta haft áhrif á framboð hennar og eftirspurn og þannig leitt til reglubundinna og 

fyrirsjáanlegra breytinga á verði hennar á árinu þó að gæði hennar séu óbreytt.“ 

hhh) Í stað liðar 2.187 kemur eftirfarandi: 

„2.187. Mismunur á verði afurða þegar þær eru settar í birgðir og verðinu þegar þær eru teknar út af birgðum skal 

endurspegla viðbót við framleiðsluvirði afurða, sem eru framleiddar á meðan þær eru í geymslu (sbr. SNA 

2008, liður 6.106), vegna þess að afurðir sem teknar eru af birgðum nokkrum mánuðum eftir uppskeru eru 

öðruvísi, í hagrænu tilliti, en þær afurðir sem voru settar í birgðir. Þess konar aukning á virði afurða skal 

ekki skoðast sem nafnvirði geymsluhagnaðar.“ 

6) Ákvæðum III. þáttar er breytt sem hér segir: 

a) Í stað liðar 3.009 kemur eftirfarandi: 

„3.009. Verg laun og raunframlag til félagslegra kerfa (af hálfu vinnuveitanda) eru færð á tímabilinu þegar vinnan 

er innt af hendi þótt bónusgreiðslur og aðrar sérgreiðslur séu færðar þegar þær verða gjaldkræfar (sbr. ESA 

2010, lið 4.12).“ 

b) Í stað liðar 3.010 kemur eftirfarandi: 

„3.010. Framleiðsluskattar eru færðir þegar starfsemin, viðskiptin eða annað, sem er tilefni fjárhagslegrar 

skuldbindingar, á sér stað (sbr. ESA 2010, lið 4.26). Eins eru framleiðslustyrkir færðir þegar viðskiptin eða 

annað (framleiðsla, sala, innflutningur o.s.frv.) sem þeir tengjast á sér stað (sbr. ESA 2010, lið 4.39).“  
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c) Í stað liðar 3.011 kemur eftirfarandi: 

„3.011. Vextir eru færðir á reikningsskilatímabilinu sem þeir falla á, hvort sem þeir eru greiddir út eða lagðir við 

viðkomandi lánsfjárhæð samfellt á lánstímanum (sbr. ESA 2010, 4.50 og áfram). Leiga er einnig færð á 

tímabilinu þegar hún fellur í gjalddaga (sbr. ESA 2010, lið 4.75).“ 

d) Í stað liðar 3.012 kemur eftirfarandi: 

„3.012. Fjármagnstilfærslur (fjárfestingarstyrkir eða aðrar tilfærslur) eru færðar þegar greiðslan fellur í gjalddaga 

(eða, þegar um er að ræða tilfærslur í fríðu, þegar eigendaskiptin verða á eigninni eða þegar skuldin er 

dregin til baka) (sbr. ESA 2010, liði 4.162 og 4.163).“ 

e) Í fyrirsögn C-hluta kemur „(sbr. ESA 2010, lið 4.02 til 4.13)“ í stað „(sbr. ESA 95, lið 4.02 til 4.13).“ 

f) Í stað fyrsta málsliðar í lið 3.015 kemur eftirfarandi: 

Laun og launatengd gjöld eru skilgreind sem heildarendurgjald, í fé eða fríðu, sem vinnuveitandi greiðir starfsmanni 

fyrir vinnu þess síðarnefnda á reikningsskilatímabilinu (sbr. ESA 2010, lið 4.02).“ 

g) Í stað c-liðar í lið 3.018 kemur eftirfarandi: 

„c) vörur og þjónusta, sem vinnuveitandi kaupir, að því tilskildu að þau innkaup uppfylli skilgreiningu á launum í 

fríðu (þ.e. þegar þau teljast ekki aðfanganotkun). Sérstaklega er flutningur starfsmanna milli vinnustaðar og 

heimilis hluti af launum í fríðu nema hann fari fram á vinnutíma. Til þessa flokks teljast kaup á þjónustu vegna 

húsnæðis og daggæslu barna starfsmanna o.s.frv. (sbr. ESA 2010, lið 4.05).“ 

h) Í stað síðasta málsliðar í lið 3.020 kemur eftirfarandi: 

„Allir þessir liðir eru færðir á aðfanganotkun vinnuveitenda (sbr. ESA 2010, lið 4.07).“ 

i) Í stað liðar 3.023 kemur eftirfarandi: 

„3.023. Tilreiknuð framlög vinnuveitenda til félagslegra kerfa samsvara öðrum félagslegum bótum sem ekki eru 

greiddar úr sjóðum en vinnuveitendur greiða beint til starfsmanna sinna eða fyrrverandi starfsmanna eða 

annarra tækra einstaklinga án þátttöku tryggingafélags eða sjálfstæðs lífeyrissjóðar (*) (sbr. ESA 2010, lið 

4.10). Þessi framlög eru færð á tímabilinu þegar starfið er innt af hendi (sem mótfærsla á lögboðnum 

framlögum félagslegra kerfa) eða þegar bæturnar eru greiddar (sem mótfærsla á valfrjálsum framlögum til 

félagslegra kerfa). Tilreiknuð framlög vinnuveitenda til félagslegra kerfa eru aðgreind í tvo flokka: a) 

Tilreiknuð lífeyrisiðgjöld vinnuveitanda og b) önnur tilreiknuð framlög vinnuveitenda sem ekki eru 

lífeyrisiðgjöld (ESA 2010, liðir 4.10 og 4.97). 

 __________  

(*) Þau svara einkum til launa sem vinnuveitendur halda áfram að greiða starfsmönnum til bráðabirgða þegar um er 

að ræða veikindi, barneignir, vinnuslys, örorku eða uppsögn, að svo miklu leyti sem unnt er að sérgreina 

viðkomandi fjárhæðir.“ 

j) Í fyrirsögn D-hluta kemur „(sbr. ESA 2010, lið 4.14 til 4.29)“ í stað „(sbr. ESA 95, lið 4.14 til 4.29)“, 

k) Í stað síðasta málsliðar í lið 3.025 kemur eftirfarandi: 

Þessa skatta skal greiða hvort sem um er að ræða hagnað eða ekki (sbr. ESA 2010, lið 4.14).“ 

l) Í stað liðar 3.026 kemur eftirfarandi: 

„3.026. Framleiðslu- og innflutningsskattar skiptast í: 

— skatta á vörur (D.21): 

— skatta vegna virðisauka (VSK) (D.211), 

— skatta og gjöld á innflutning, aðra en virðisaukaskatt (D.212) og 

— skatta á vörur, aðra en virðisaukaskatt og innflutningsskatta (D.214), 

— aðra framleiðsluskatta (D.29)“,  
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m) í stað síðasta málsliðar í lið 3.027 kemur eftirfarandi: 

„Skatturinn getur verið tiltekin fjárhæð af hverri einingu vöru eða þjónustu eða reiknuð eftir virði sem föst 

hundraðstala af einingarverði eða -virði vörunnar eða þjónustunnar (sbr. ESA 2010, lið 4.16).“ 

n) Í stað fyrsta málsliðar í lið 3.028 kemur eftirfarandi: 

„Virðisaukaskattar eru skattar á vörur og þjónustu sem fyrirtæki leggja á í þrepum og leggst skatturinn allur á 

endanlegan kaupanda (sbr. ESA 2010, lið 4.17).“ 

o) Í stað liðar 3.029 kemur eftirfarandi: 

„3.029 Skattar og tollar á innflutning (án virðisaukaskatts) eru lögboðnar greiðslur sem hið opinbera eða stofnanir 

Evrópusambandsins innheimta af innfluttum vörum án virðisaukaskatts til að þær fái frjálsa dreifingu á 

efnahagssvæðinu ásamt þjónustu sem erlendar einingar veita innlendum einingum (sbr. ESA 2010, lið 

4.18).“ 

p) Í stað fyrsta málsliðar í lið 3.030 kemur eftirfarandi: 

Til þeirra teljast aðflutningsgjöld og aðrir skattar, s.s. álagning á innfluttar landbúnaðarafurðir, jöfnunargreiðslur í 

peningum sem lagðar eru á innflutning, vörugjöld o.s.frv.“  

q) Í stað liðar 3.031 kemur eftirfarandi: 

„3.031. Til skatta á afurðir, að undanskildum virðisaukaskatti og innflutningsgjöldum, teljast skattar á vörur og 

þjónustu sem innlend fyrirtæki framleiða og þeim ber að greiða vegna framleiðslu, útflutnings, sölu, 

tilfærslu, leigu eða afhendingar þessara vara eða þjónustu eða vegna notkunar þeirra til eigin neyslu eða 

eigin fjármunamyndunar (sbr. ESA 2010, liðir 4.19 og 4.29).“ 

r) Í stað fyrsta málsliðar í lið 3.035 kemur eftirfarandi: 

„Lýsingin í ESA 2010 (liður 4.17) vísar til almenns virðisaukaskattskerfis þar sem hverju fyrirtæki er heimilt að 

draga skattinn sem það hefur greitt vegna innkaupa á aðföngum eða á fjárfestingarvörum frá þeirri fjárhæð 

virðisaukaskatts sem það innheimtir af eigin sölu.“ 

s) Í stað fyrsta málsliðar í lið 3.038 kemur eftirfarandi: 

„Með ákvæðum ESA 2010 lið 4.17 er mælt fyrir um eina aðferð á færslu virðisaukaskatts.“ 

t) Í stað liðar 3.044 kemur eftirfarandi: 

„3.044. Aðrir framleiðsluskattar ná til allra skatta sem fyrirtæki skulu greiða vegna framleiðslustarfsemi án tillits til 

magns eða virðis vara og þjónustu sem er framleidd eða seld (sbr. ESA 2010, lið 4.22). Þeir geta komið til 

innheimtu vegna lands, fastafjármuna, ráðningar vinnuafls í framleiðsluferlinu eða vegna tiltekinnar 

starfsemi eða viðskipta.“ 

u) Í stað b-liðar í lið 3.050 kemur eftirfarandi: 

„b) dráttarvexti og skattasektir og kostnað, sem leggst á í tengslum við innheimtu og skil, og skal ekki færa með 

sköttunum sem þessar greiðslur tengjast nema ekki sé unnt að aðgreina þær frá þeim (sbr. ESA 2010, lið 

4.133).“ 

v) Í fyrirsögn E-hluta kemur „(sbr. ESA 2010, liður 4.30 til 4.40)“ í stað „(sbr. ESA 95, lið 4.30 til 4.40)“. 

w) Í stað síðasta málsliðar í lið 3.051 kemur eftirfarandi: 

„Samkvæmt venju eru vörutengdir styrkir ekki færðir á afurð utan markaðar (P.13) (sbr. ESA 2010, lið 4.30).“ 

x) Í stað liðar 3.052 kemur eftirfarandi: 

„3.052 Styrkir eru flokkaðir í: 

— afurðatengda styrki(D.31): 

— innflutningsstyrki (D.311) og 

— aðra afurðatengda styrki (D.319) og 

— aðra framleiðslustyrki, óinnheimta (D.39).“  
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y) Í stað síðasta málsliðar í lið 3.053 kemur eftirfarandi: 

„Samkvæmt venju geta afurðatengdir styrkir aðeins tekið til framleiðslu á markað (P.11) eða framleiðslu til eigin 

nota (P.12) (sbr. ESA 2010, lið 4.33).“ 

z) Í stað síðasta málsliðar í lið 3.054 kemur eftirfarandi: 

„Til þeirra getur talist tap sem á sér stað vegna meðvitaðrar stefnu stjórnvalda fyrir tilstilli opinberra 

viðskiptastofnana sem hafa það hlutverk að kaupa inn afurðir utan lands frá og endurselja þær síðan á lægra verði til 

innlendra kaupenda (sbr. ESA 2010, lið 4.34).“ 

aa) Í stað liðar 3.058 kemur eftirfarandi: 

„3.058. Aðrir framleiðslustyrkir eru styrkir aðrir en afurðatengdir styrkir sem innlendar framleiðslueiningar geta 

tekið við ef þær hafa hafið framleiðslu. Vegna annarrar framleiðslu utan markaðar geta framleiðendur utan 

markaðar aðeins fengið aðra styrki til framleiðslu ef greiðslurnar lúta opinberum reglum sem gilda jafnt um 

framleiðendur á markaði sem utan markaðar (sbr. ESA 2010, lið 4.36). Í ESA 2010 eru reiknaðir fjórir aðrir 

framleiðslutengdir styrkir (sbr. ESA 2010, lið 4.37): styrkir vegna launa eða vinnuafls, styrkir til að draga úr 

mengun, vaxtabætur ásamt ofgreiðslum vegna virðisaukaskatts. Þessar greiðslur eru einkum í tengslum við 

greiðslu framleiðslukostnaðar eða stuðning til breytinga á framleiðsluaðferðum.“ 

bb) Í stað annars undirliðar liðar 3.064 kemur eftirfarandi í stað fyrsta málsliðar: 

„— greiðsla vaxtabóta (sbr. ESA 2010, c-undirliður liðar 4.37) til innlendra framleiðslueininga, jafnvel þegar þeim 

er ætlað að efla fjármunamyndum (*). 

 __________  

(*) Þegar styrkur þjónar þeim tvenna tilgangi að fjármagna bæði greiðslur af skuldinni og greiðslu vaxtanna af henni 

og ekki er unnt að deila honum niður á þessa tvo þætti er farið með styrkinn í heild sem fjárfestingarstyrk.“ 

cc) Ákvæðum liðar 3.067 er breytt sem hér segir: 

i. Í öðrum undirlið kemur eftirfarandi í stað tveggja fyrstu málsliðanna: 

„— rekstrartilfærslur til framleiðslueininga landbúnaðarafurða af hálfu eftirlitsstofnunar markaðar: Færa skal 

tilfærslur þessar undir framleiðsluþætti afurðarinnar, sem er forsendan fyrir greiðslu tilfærslunnar, sé 

eftirlitsstofnun markaðar einungis viðriðinn innkaup, sölu eða geymslu vara.“ 

ii. Í fimmta undirlið kemur eftirfarandi í stað í annars og þriðja málsliðar: 

„Hvort sem þær eru í reiðufé eða fríðu leiða þær til samsvarandi breytinga á fjáreignum eða öðrum eignum sem 

settar eru fram í efnahagsreikningi annars eða beggja aðila að viðskiptunum (sbr. ESA 2010, lið 4.145). 

Fjármagnstilfærslur taka til fjármagnsskatta, fjárfestingarstyrkja og annarra fjármagnstilfærslna (sbr. ESA 2010, 

lið 4.147).“ 

dd) Í stað d-liðar kemur eftirfarandi: 

„d) Eftirlitsstofnanir á markaði.“ 

ee) Í stað liðar 3.068 kemur eftirfarandi: 

„3.068. Við skiptingu hagkerfisins eru eftirlitsstofnanir á markaði færðar eins og hér segir: 

a) þegar einungis er átt við kaup, sölu eða geymslu á vörum: 

i. eftir atvinnugrein, í verslun; þessi starfsemi telst samkvæmt venju vera framleiðsla annarrar 

markaðsþjónustu sem ekki tengist fjármálum, 

ii. eftir geira á „önnur félög og einkafyrirtæki, sem ekki eru lögaðilar“ ef þessir eftirlitsstofnanir 

markaðar teljast einingar hagkerfisins í skilningi ESA 2010 en ef ekki þá á geira sem stærri einingin 

fellur undir, 

b) þegar einungis er átt við greiðslu á styrkjum: 

i. eftir atvinnugreinum á greinar þar sem stjórnsýsla hins opinbera er utan markaðar og aðeins 

stjórnvöld (að undanskildum stofnunum Evrópusambandsins) geta greitt styrki í samræmi við 

ákvæði ESA 2010, 

ii. eftir geira á opinbera geirann (sbr. fyrri undirlið),  
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c) þegar í hlut eiga bæði kaup, sala og geymsla á vörum og greiðsla styrkja: 

i. eftir atvinnugrein á atvinnugreinina „verslun“ að því er varðar framleiðslueiningar þeirra 

(staðbundnar rekstrareiningar) sem kaupa upp, selja eða geyma vörur og á þær atvinnugreinar innan 

opinberrar stjórnsýslu sem taka til framleiðslu utan markaðar, ásamt framleiðslueiningum þeirra, 

ii. eftir geira, á opinbera geirann þar eð aðeins hið opinbera getur greitt styrki. færsla á annan geira 

hefði í för með sér að styrkirnir, sem markaðsstýrandi aðilinn greiðir, teldust ekki vera styrkir í 

skilningi ESA 2010.“ 

ff) Í stað annars málsliðar í lið 3.069 kemur eftirfarandi: 

„Þetta á sérstaklega við þegar markaðsstýrandi aðilar eru færðir á opinbera geirann en þá koma styrkir, sem greiddir 

eru til aðilanna í tengslum við markaðsstýrandi ferli (innkaup, geymslu og endursölu), fram sem „notkun“ en einnig 

sem „tilföng“ í geiranum opinber stjórnsýsla og þjónusta.“ 

gg) Í fyrirsögn F-hluta kemur „(sbr. ESA 2010, liður 4.41 til 4.76)“ í stað „(sbr. ESA 95, lið 4.41 til 4.76)“:  

hh) Í stað liðar 3.070 kemur eftirfarandi: 

„3.070. Eignatekjur eru tekjur sem eigandi fjáreignar eða efnislegrar eignar sem ekki er framleidd fær í staðinn fyrir 

að afhenda annarri einingu hagkerfisins til ráðstöfunar efnislega eign sem ekki er framleidd (ESA 2010, 

liður 4.41).“ 

ii. Í stað liðar 3.071 kemur eftirfarandi: 

„3.071. Í ESA 2010 eru eignatekjur flokkaðar á eftirfarandi hátt: 

— vextir (D.41), 

— tekjur sem félög úthluta (arður eða úttekt af tekjum einkafyrirtækja sem eru ekki lögaðilar félaga) 

(D.42), 

— endurfjárfestur hagnaður af beinum erlendum fjárfestingum (D.43), 

— aðrar fjárfestingartekjur (D.44): fjárfestingartekjur sem rekja má til vátryggingataka (D.441), fjár-

festingartekjur vegna lífeyrisréttinda (D.442); fjárfestingartekjur sem rekja má til hluthafa í 

sameiginlegum fjárfestingasjóðum (D.443), 

— leigutekjur (D.45).“ 

jj) Í stað liðar 3.073 kemur eftirfarandi: 

„3.073. Aðeins þrenns konar eignatekjur skipta máli fyrir hagreikninga landbúnaðarins: 

— vextir (D.41), leigutekjur (D.45) og fjárfestingartekjur sem rekja má til vátryggingataka (D.441).“ 

kk) Í stað undirliðar „2. Vextir“ kemur eftirfarandi: 

„2. Vextir 

(ESA 2010. liður 4.42 til 4.52).“ 

ll) Í stað liðar 3.077 kemur eftirfarandi: 

„3.077. Einnig skal færa vaxtatekjur sem einingar, er tilheyra landbúnaðarfyrirtækjum í félagsrekstri, fá í tengslum 

við landbúnaðarstarfsemi. Vaxtatekjur einstaklingsfyrirtækja eru ekki teknir með í mælingu á tekjum af 

atvinnurekstri í landbúnaðinum þar sem litið var svo á að meirihluti eigna sem bera vexti tengist ekki 

landbúnaðarstarfsemi eininganna og vegna þess að mjög erfitt er að greina eignir fjölskyldnanna frá eignum 

sem notaðar eru í framleiðslu (*). 

 _________  

(*) Vaxtatekjur samsvara liðnum „Aðrar viðskiptakröfur“ (F.8) á fjárhagsreikningnum.“ 

mm) Í stað síðasta málsliðar í lið 3.079 kemur eftirfarandi: 

„Kostnaðurinn telst vera þóknun fyrir veitta þjónustu fjármálamilliliða við viðskiptavini sína en ekki vaxtagreiðsla 

(sbr. lið 2.107.1 og i-undirlið liðar 2.108; ESA 2010 liður 4.51).”  
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nn) Í stað undirliðar „2. Leigutekjur (af landi og nýtanlegum jarðlögum)“ kemur eftirfarandi: 

„3. Leigutekjur (á landi og nýtanlegum jarðlögum) 

(ESA 2010, liður 4.72. til 4.76).“ 

oo) Í stað fyrsta málsliðar í lið 3.080 kemur eftirfarandi: 

„Leigutekjur er sú greiðsla sem eigandi efnislegrar eignar sem ekki er framleidd (lands og nýtanlegra jarðlaga) fær 

fyrir að láta aðrar einingar fá eignirnar til ráðstöfunar.“ 

pp) Í stað síðasta málsliðar í lið 3.082 kemur eftirfarandi: 

„Þessi regla er aðlöguð útgáfa af tillögum í ESA (sbr. ESA 2010, lið 4.73) (2).“ 

qq) Í stað undirliðar „4. Eignatekjur“ kemur eftirfarandi: 

„4. Fjárfestingartekjur sem rekja má til vátryggingataka (heyra ekki undir hagreikninga landbúnaðarins)“ 

rr) Í stað fyrsta málsliðar í lið 3.086 kemur eftirfarandi: 

„Fjárfestingartekjur sem rekja má til vátryggingartaka samsvarar heildarfrumtekjum af fjárfestingu í vátryggingar-

sjóðum og lífeyrissjóðum (sbr. ESA 2010, lið 4.68).“ 

ss) Í stað fyrsta málsliðar í lið 3.087 kemur eftirfarandi: 

„Fjárfestingartekjur sem rekja má til vátryggingataka heyra ekki undir hagreikninga landbúnaðarins.“ 

tt) Í fyrirsögn G-hluta kemur „(sbr. ESA 2010, lið 4.145 til 4.167) í stað „(sbr. ESA 95, lið 4.145 til 4.167)“:  

 

uu) Í stað liðar 3.089 kemur eftirfarandi: 

„3.089. Fjárfestingarstyrkir eru fjármagnstilfærslur í reiðufé eða fríðu frá hinu opinbera eða erlendis frá til annarra 

innlendra eða erlendra eininga hagkerfisins í þeim tilgangi að fjármagna, að hluta til eða í heild, kostnað við 

öflun fastafjármuna (sbr. ESA 2010, lið 4.152). Fjárfestingarstyrkir frá þriðju aðilum eru styrkir sem 

stofnanir Evrópusambandsins veita beint um Ábyrgðarsjóð evrópsks landbúnaðar (EAGF) og Dreifbýlis-

þróunarsjóð evrópsks landbúnaðar (EAFRD).“ 

vv) Í stað fyrsta málsliðar í lið 3.091 kemur eftirfarandi: 

„Aðrir mikilvægustu styrkir sem Ábyrgðarsjóður evrópsks landbúnaðar (EAGF) og Dreifbýlisþróunarsjóður veita og 

fjárfestingarstyrkir fyrir landbúnað eru:“ 

ww) Í stað liðar 3.092 kemur eftirfarandi: 

„3.092. Skrá ætti fjárfestingarstyrki í peningum þegar greiðsla á að fara fram. Fjárfestingarstyrkir í fríðu eru skráðir 

þegar eignarhald eignarinnar er tilfært (sbr. ESA 2010, liður 4.162).“ 

xx) Í stað liðar 3.093 kemur eftirfarandi: 

„3.093. Aðrar fjármagnstilfærslur taka til annarra tilfærslna en fjárfestingarstyrkja og fjármagnsskatta sem 

endurdreifa sparnaði eða verðmætum milli ýmissa geira eða undirgeira í hagkerfinu eða erlendis þótt þær 

endurdreifi ekki beinlínis tekjum. Þær má gera í fé eða fríðu (yfirtöku eða niðurfellingu skulda) og samsvara 

valfrjálsri tilfærslu auðs (ESA 2010, liður 4.164).“ 

yy) Í stað síðasta málsliðar í lið 3.095 kemur eftirfarandi: 

„Þær taka einnig til tilfærslna frá hinu opinbera til að bæta tap sem er uppsafnað á nokkrum fjárhagsárum eða 

óvenjulegs taps af ástæðum sem fyrirtækið ræður ekki við (sbr. ESA 2010, lið 4.165).“ 
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zz) Í stað liðar 3.096 kemur eftirfarandi: 

„3.096. Til annarra tilfærslna í landbúnaði teljast einnig: 

— styrkir vegna aldingarða eða vínekra sem hafa verið lagðar endanlega niður, 

— styrkir vegna þess að mjólkurframleiðslu hefur verið hætt eða dregið úr henni (hafi það áhrif, bein eða 

óbein, á virði kvóta), 

— bætur vegna óvenjulegs taps og taps vegna náttúruhamfara á fastafjármunum sem notaðir eru í 

framleiðslu landbúnaðarvara (t.d. á dýrum og búnaði) (sbr. liði 2.045 og 3.067), 

— stofnstyrkir til ungra bænda, sem eru að hefja búskap, til annars en fjármögnunar á kaupum á eignum, 

— styrkir vegna lækkunar á virði eigna eða til skuldalækkunar, 

— meiri háttar greiðslur, sem bæta fyrir skaða eða líkamstjón en falla ekki undir tryggingarskírteini (nema 

greiðslur hins opinbera eða erlendra aðila eins og lýst er í ESA 2010 samkvæmt a-undirlið liðar 4.165) 

og dómstólar veita eða er samið um utan réttar, t.d. skaðabætur fyrir skaða sem varð vegna meiri háttar 

sprenginga, olíuleka, o.s.frv. (ESA 2010, h-undirliður liðar 4.165).“ 

aaa) Í fyrirsögn H-hluta kemur „(sbr. ESA 2010, lið 3.139 til 3.145)“ í stað „(sbr. ESA 95, lið 6.02 til 6.05).“ 

bbb) Í stað síðasta málsliðar í lið 3.106 kemur eftirfarandi: 

„Með þessari aðferð er einnig tryggt samræmi milli hagreikninga landbúnaðarins og ESA 2010 (sbr. ESA 2010, lið 

3.140) annars vegar og rekstrarhagfræðilegs reikningshalds í búreikningakerfinu hins vegar og sneitt er hjá því að 

greina á milli búfjár sem hefur einkenni fastafjármuna og búfjár sem hefur einkenni birgða.“ 

7) Í stað fyrsta málsliðar í lið 4.06 í IV. þætti kemur eftirfarandi: 

„Lýsingu á því hvað felst og felst ekki í heildarfjölda vinnustunda er að finna í ESA 2010 (liðum 11.27 og 11.28).“ 

8) Ákvæðum V. þáttar er breytt sem hér segir: 

a) Í stað töflunnar í lið 5.03 kemur eftirfarandi: 

„Framleiðslureikningur Reikningur yfir ráðstöfun vinnsluvirðis Reikningur yfir tekjur af atvinnurekstri 

P.1  Afurðir B.1n  Hreint vinnsluvirði B.2n 

B.3n 

 Hreinn 

rekstrarafgangur/hreinar 

einyrkjatekjur 

P.2 – Aðfanganotkun D.1 – Laun og launatengd 

gjöld 

D.41 + Vaxtatekjur (*) 

P.51c – Fjármunanotkun D.29 – Aðrir framleiðsluskattar D.41 – Vextir til greiðslu 

   D.39 + Aðrar niðurgreiðslur á 

framleiðslu 

D.45 – Greidd leiga 

B.1n = Hreint vinnsluvirði B.2n 

B.3n 

= Hreinn 

rekstrarafgangur/hreinar 

einyrkjatekjur 

B.4n = Hreinar tekjur af 

atvinnurekstri 

D.29 – Aðrir framleiðsluskattar       

D.39 + Aðrar niðurgreiðslur á 

framleiðslu 

      

 = Hreint vinnsluvirði á 

þáttaverði/þáttatekjur 

      

(*) Einungis mótteknir vextir landbúnaðareininga í félagaformi.“   
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b) Í stað liðar 5.16 kemur eftirfarandi: 

„5.16. Til greiningar á langtímaþróun eru vísitölur og vegin breyting á tekjuvísum fyrir Evrópusambandið reiknuð á 

grundvelli samtalna ESB sem tilgreindar eru í evrum: fyrir virði, sett fram sem raungildi (þ.e. eftir að áhrifin af 

meðalverðhækkun hafa verið dregin frá), miðast notaðir staðvirðar einnig við fast grunnár.“ 

9) Ákvæðum VI. þáttar er breytt sem hér segir: 

a) Í fyrirsögn A-hluta kemur „(sbr. ESA 2010, 10. kafli)“ í stað „(sbr. ESA 95, 10. kafli).“ 

b) Í stað annars málsliðar í lið 6.01 kemur eftirfarandi: 

„Í ESA 2010 (lið 10.13 til 10.23) er skýrt tekið fram að í verðþættinum skuli einungis vera breytingar í tengslum við 

verð og að allar aðrar breytingar skuli teljast til magnþáttarins.“ 

c) Í stað síðasta málsliðar í lið 6.02 kemur eftirfarandi: 

„Hinn gæðamunurinn, sem skiptir máli í hagreikningum landbúnaðarins, stafar af sölu afurðar á mismunandi verði inn 

á tvo ólíka markaði, þ.e. á heimamarkað og á erlendan markað, til iðnaðarnota og sölu til neytenda (sbr. ESA 2010, lið 

10.13 til 10.18).“ 

d) Í stað síðasta málsliðar í lið 6.04 kemur eftirfarandi: 

„Í ESA 2010 (lið 10.32) er tilgreint að í því tilviki sé best að staðvirða virðið fyrir yfirstandandi ár með viðeigandi 

verðvísitölu til að meta breytingar á umfangi (ESA 2010, liður 10.01).“ 

e) Í stað síðasta málsliðar í lið 6.06 kemur eftirfarandi: 

„Það merkir að hver einasta breyting á virði tiltekins streymis skuli annaðhvort teljast til verðbreytingar eða breytingar 

á umfangi nema um sé að ræða sambland af hvoru tveggja (sbr. ESA 2010, lið 10.12).“ 

f) Ákvæði liðar 6.08 falla brott, 

g) Í stað fyrsta málsliðar í lið 6.09 kemur eftirfarandi: 

„Breytingar á magni í hagreikningum landbúnaðarins eru, í samræmi við ESA 2010 (lið 10.20), mældar með því að 

nota Laspeyres-vísitölur og verðbreytingar eru mældar með því að nota Paasche-vísitölur.“ 

h) Í stað liðar 6.13 kemur eftirfarandi: 

„6.13. Árið sem er notað til að leggja fram og birta gögn á föstu verðlagi kann að vera annað en grunnárið; það er 

nefnt viðmiðunarár. Í vísitöluröð er viðmiðunarárið árið sem hefur virðið 100.“ 

i) Í stað liðar 6.14 kemur eftirfarandi: 

„6.14. „Röð magnvísitalna á verði viðmiðunarársins fást með því að keðjutengja vísitölur sem reiknaðar eru á verði 

næstliðins árs (sbr. ESA 2010, lið 10.20).“ 

j) Í stað liðar 6.16 kemur eftirfarandi: 

„6.16. Dæmi: 

Um er að ræða tvær einsleitar frumafurðir, A og B. Eftirfarandi röð byggist á verðuppbyggingu næstliðins árs: 

 n P n 
n – n + 1 

magnvísitala 
n + 1 P n 

n – n + 1 

verðvísitala 
n + 1P n + 1 

n + 1 – n + 2 

magnvísitala 
n + 2P n + 1 

n + 2 – n + 1 

verðvísitala 
n + 2P n + 2 

A 100 105,0 105 110,0 115 102,0 117 108,0 126 

B 300 110,0 330 95,0 314 90,0 283 105,0 297 

Samtals 400 108,8 435 98,6 429 93,2 400 105,8 423 
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Magn- og verðvísitölur fyrir heildina (A+B) eru háðar vog hvorrar afurðar, A og B. 

Séu þessar raðir settar fram í tengslum við fast viðmiðunarár (t.d. n) er eina leiðin til að halda sömu n/n-1 

magnvísitölunum að keðjutengja vísitölurnar hverja um sig. Þá fæst eftirfarandi röð (grunnurinn er 100 árið n): 

 n n + 1 n + 2 

A 100 105,0 107,1 

B 100 110,0 99,0 

Samtals 100 108,8 101,4 

(101,4 = 108,8 * 93,2/100) 

Gildin á föstu verðlagi, sem er sett fram miðað við viðmiðunarárið n, eru: 

 n n + 1 n + 2 

A 100 105 107,1 

B 300 330 297,0 

Samtals 400 435 405,6 

(405,6 = 400 * 101,4/100) 

Afleiðingin er sú að reikningurinn er ekki lengur samlagningarhæfur. Með því að leggja saman virðin á föstu 

verðlagi fyrir A og B fæst eftirfarandi röð: 

 n n + 1 n + 2 

A + B 400 435 404,1 

Að undanskildu árinu á eftir viðmiðunarárinu eru raðir, sem hafa verið reiknaðar gagnvart viðmiðunarárinu, 

ekki samlagningarhæfar.“, 

k) Í stað fyrsta málsliðar í lið 6.17 kemur eftirfarandi: 

Samkvæmt ESA 2010 (lið 10.23) eru gögn á föstu verðlagi sem ekki eru samlagningarhæf birt án neinnar leiðréttingar 

(*). 

 ___________  

(*) Þetta útilokar ekki að um geti verið að ræða aðstæður þar sem sá sem tekur saman upplýsingarnar geti talið 

æskilegt að útiloka misræmi til að bæta heildarsamræmi gagnanna.“ 

l) Í stað fyrirsagnar í 4. lið í B-þætti kemur eftirfarandi: 

„4. Útreikningur á vinnsluvirði á föstu árlegu verði 

m) Í stað síðasta málsliðar í lið 6.18. kemur eftirfarandi: 

„Rétta aðferðin, fræðilega séð, við að reikna vinnsluvirðið á föstu árlegu verði er ,tvöföld staðvirðing‘ (sbr. ESA 2010, 

lið 10.31 til 10.32).“ 

n) Í stað liðar 6.20 kemur eftirfarandi: 

„6.20. Dæmi: 

Röð núvirðisgilda og virðis á verði næstliðins árs (magn) vegna framleiðslu og aðfanganotkunar fer hér á eftir: 

 n P n n + 1 P n n + 1 P n + 1 n + 2 P n + 1 n + 2 P n + 2 

Afurðir 150 160 170 180 200 

Aðfanganotkun 40 30 35 40 45 
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Þegar vinnsluvirðið er gert upp í magni er magn aðfanganotkunar dregið frá framleiðslumagninu. Þá fæst 

eftirfarandi röð: 

 n P n n + 1 P n n + 1 P n + 1 n + 2 P n + 1 n + 2 P n + 2 

Vergt vinnsluvirði 110 130 135 140 155 

Á þennan hátt fást eftirfarandi magnvísitölur á verði næstliðins árs: 

 n + 1 n + 2 

Vergt vinnsluvirði 118,2 103,7 

(118,2 = 130/110 * 100) (103,7 = 140/135 * 100) 

Vergt vinnsluvirði tiltekins árs á verði ársins n (á föstu árlegu verði) fæst með því að margfalda núvirði ársins n 

með keðjutengdri magnvísitölu. 

VA n + 1 (á verði ársins n) = 110 * 1,182 = 130 

VA n + 2 (á verði ársins n) = 110 * 1,182 * 1,037 = 135“. 

 _____   
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II. VIÐAUKI 

Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 138/2004 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað liðar 32.2 kemur eftirfarandi: 

  
„Yfirfærsla varðandi viðmiðunarár n 

a b c 

Liður Listi yfir breytur 

Nóvember 

árið n 

(áætlanir hagreikninga 

landbúnaðarins) 

Janúar 

árið n + 1 

(áætlanir hagreikninga 

landbúnaðarins) 

September 

árið n + 1 

(lokagögn hagreikninga 

landbúnaðarins) 

32.2 VERG FJÁRMUNAMYNDUN AF 

BÚFÉNAÐI 

— — X“ 

2) Í stað liðar 33.3 kemur eftirfarandi: 

  
„Yfirfærsla varðandi viðmiðunarár n 

a b c 

Liður Listi yfir breytur 

Nóvember 

árið n 

(áætlanir hagreikninga 

landbúnaðarins) 

Janúar 

árið n + 1 

(áætlanir hagreikninga 

landbúnaðarins) 

September 

árið n + 1 

(lokagögn hagreikninga 

landbúnaðarins) 

33.3 ÖNNUR VERG FJÁRMUNAMYN-

DUN (þ.m.t. meiri háttar úrbætur á landi 

og rannsóknir og þróunarstarfsemi) 

— — X“ 

 


