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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/414 

frá 14. mars 2019 

um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um hagskýrslur  

Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC) að því er varðar skrána yfir aukamarkbreytur  

um of mikla skuldsetningu, neyslu og auðæfi ásamt atvinnu fyrir árið 2020 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 frá 16. júní 2003 um hagskýrslur Bandalagsins um 

tekjur og lífskjör (EU-SILC) (1), einkum f-lið 2. mgr. 15. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð (EB) nr. 1177/2003 er settur sameiginlegur rammi um kerfisbundna evrópska hagskýrslugerð um tekjur 

og lífskjör til að tryggja að tiltæk séu samanburðarhæf, uppfærð þversniðs- og langsniðsgögn um tekjur, umfang og 

samsetningu fátæktar og félagslegrar útilokunar á innlendum vettvangi, sem og á vettvangi Sambandsins. 

2) Samþykkja á framkvæmdarráðstafanir árlega skv. f-lið 2. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1177/2003 til að tilgreina 

aukamarksvið og -breytur sem þversniðsþáttur hagskýrslna ESB um tekjur og lífskjör það ár eiga að innihalda. Því ætti 

að samþykkja framkvæmdarráðstafanir sem tilgreina aukamarkbreytur og kennimerki þeirra fyrir viðhengið 2020 um of 

mikla skuldsetningu, neyslu og auðæfi ásamt atvinnu. 

3) Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari reglugerð eru í samræmi við álit nefndarinnar um evrópska hagskýrslu-

kerfið. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Skráin um aukamarkbreytur og kennimerki þeirra fyrir viðhengið 2020 um of mikla skuldsetningu, neyslu og auðæfi ásamt 

atvinnu, sem eru hluti af þversniðsþætti hagtalna ESB um tekjur og lífskjör, skal vera eins og fram kemur í viðaukanum. 

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 14. mars 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 73, 15.3.2019, bls. 105. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 199/2022 

frá 10. Júní 2022 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 165, 3.7. 2003, bls. 1. 
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VIÐAUKI 

Aukamarkbreyturnar og kennimerki þeirra fyrir viðhengið 2020 um of mikla skuldsetningu, neyslu og auðæfi ásamt atvinnu — 

sem eru hluti af þversniðsþætti hagtalna Evrópusambandsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC), skulu vera eins og hér segir: 

1. Einingar 

Veita skal valdar upplýsingar um atvinnu fyrir alla núverandi heimilismenn eða, ef við á, um alla valda svarendur sem  

eru 16 ára og eldri. 

Upplýsingar um of mikla skuldsetningu, neyslu og auðæfi eiga við heimili og vísa til heimilisins sem heildar. 

2. Gagnasöfnunaraðferð 

Fyrir breytur sem gilda um einstaklinga eru tekin einstaklingsviðtöl við alla núverandi heimilismenn eða, ef við á, við hvern 

valinn svaranda 16 ára og eldri. 

Einstaklingsviðtal við þann sem svarar fyrir heimilið er gagnasöfnunaraðferðin sem notuð er fyrir breytur sem gilda um heimili. 

Viðtal við þá sem fara með umboð fyrir einstaklinginn eru leyfð sem undantekning fyrir einstaklinga sem eru fjarverandi 

tímabundið eða vanhæfir. 

Hægt er að ná í gögn úr skrám. 

3. Viðmiðunartímabil 

Markbreyturnar tengjast mismunandi viðmiðunartímabilum: 

— Núverandi viðmiðunartímabil um breytur yfir of mikla skuldsetningu nema tvær breytur um „Vanskil á öðrum reikningum 

en vegna húsnæðis“ og „Lánsfjárhæðir sem féllu í gjalddaga í síðasta mánuði (þó ekki veðlán í kaupum á föstu heimili)“. 

— Á síðustu 12 mánuðum fyrir breytuna „Vanskil á öðrum reikningum en vegna húsnæðis“. 

— Síðasti mánuður fyrir breytuna „Lánsfjárhæðir sem féllu í gjalddaga í síðasta mánuði (þó ekki veðlán í kaupum á föstu 

heimili)“. 

— Síðasti mánuður fyrir neyslubreytur. 

— Núverandi viðmiðunartímabil fyrir breytur um auðæfi. 

— Núverandi viðmiðunartímabil fyrir atvinnubreytuna „Atvinna hjá hinu opinbera eða í einkageiranum“. 

— Tekjuviðmiðunartímabil fyrir atvinnubreytuna „Mánuðir með atvinnu“. 

— Atvinnuleysistímabil á tekjuviðmiðunartímabilinu fyrir atvinnubreytuna „Atvinnuleysisskráning“. 

4. Gagnasending 

Senda skal aukamarkbreyturnar til framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu Evrópusambandsins) í gagnaskránni um heimili  

(H-skránni) og gagnaskránni um einstaklinga (P-skránni) á eftir aðalmarkbreytunum. 

 
Prófunarviðhengi 

2020 
Of mikil skuldsetning, neysla og auðæfi ásamt atvinnu 

Heiti breytu Kóði Markbreyta 

Of mikil skuldsetning 

HI020  Vanskil á öðrum reikningum en vegna húsnæðis 

1 Já, einu sinni 

2 Já, tvisvar eða oftar 

3 Nei 
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Prófunarviðhengi 

2020 
Of mikil skuldsetning, neysla og auðæfi ásamt atvinnu 

Heiti breytu Kóði Markbreyta 

HI020_F 1 Fyllt út 

– 1 Vantar 

– 2 Á ekki við (engir aðrir reikningar en vegna húsnæðis) 

– 7 Á ekki við (HB010≠2020) 

HI090  Fjöldi lána (þó ekki veðlána vegna kaupa á föstu heimili) 

Fjöldi (2 tölustafir) 00–99 

HI090_F 1 Fyllt út 

– 1 Óútfyllt 

– 7 Á ekki við (HB010≠2020) 

HI100 1–valin, 2–ekki 

valin 

Tilgangur lána (þó ekki veðlána vegna kaupa á föstu heimili) 

HI100_01 1, 2 Eign (þ.m.t. heimilishúsgögn, heimilistæki og skreytingar innanhúss) 

HI100_02 1, 2 Bifreið, bifhjól, hjólhýsi, sendibifreið, reiðhjól eða annað flutningatæki 

HI100_03 1, 2 Orlofsdagar 

HI100_04 1, 2 Heilbrigðisþjónusta 

HI100_05 1, 2 Menntun 

HI100_06 1, 2 Til að eiga fyrir daglegum útgjöldum 

HI100_07 1, 2 Persónulegt lán til að fjármagna eigin viðskipti 

HI100_08 1, 2 Til að endurfjármagna lán 

HI100_09 1, 2 Annað (ekki skráð að ofan) 

HI100_F 1 Fyllt út 

– 1 Óútfyllt 

– 2 Á ekki við (fjöldi lána = 0) 

– 7 Á ekki við (HB010≠2020) 

HI110 1–valin, 2–ekki 

valin 

Uppruni lána (þó ekki veðlána vegna kaupa á föstu heimili) 

HI110_01 1, 2 Banki eða önnur fjármálastofnun (t.d. lánafélag, söluaðili smálána) 

HI110_02 1, 2 Félag sem býður upp á launagreiðsluþjónustu eða veðlánari 

HI110_03 1, 2 Einkasjóðir (t.d. fjölskylda, vinir) 

HI110_04 1, 2 Annað 

HI110_F 1 Fyllt út 

– 1 Óútfyllt 

– 2 Á ekki við (fjöldi lána = 0) 

– 7 Á ekki við (HB010≠2020) 

HI120  Lánsfjárhæðir sem féllu í gjalddaga í síðasta mánuði (þó ekki veðlán í kaupum á föstu 

heimili) 

0–99999999 (fjárhæð) 

HI120_F 1 Fyllt út 

– 1 Óútfyllt 

– 2 Á ekki við (fjöldi lána = 0) 

– 7 Á ekki við (HB010≠2020) 

Neysla 

HC010  Matvæli á heimili 

0–999999 (fjárhæð) 
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Prófunarviðhengi 

2020 
Of mikil skuldsetning, neysla og auðæfi ásamt atvinnu 

Heiti breytu Kóði Markbreyta 

HC010_F 1 Fyllt út 

– 1 Óútfyllt 

– 7 Á ekki við (HB0≠2020) 

HC020  Matvæli eða drykkjarföng utan heimilis 

0–999999 (fjárhæð) 

HC020_F 1 Fyllt út 

– 1 Óútfyllt 

– 2 Á ekki við (engin matvæli utan heimilis) 

– 7 Á ekki við (HB0≠2020) 

HC030  Almenningssamgöngur 

0–999999 (fjárhæð) 

HC030_F 1 Fyllt út 

– 1 Óútfyllt 

– 2 Á ekki við (engar almenningssamgöngur notaðar) 

– 7 Á ekki við (HB0≠2020) 

HC040  Einkarekin samgöngutæki 

1–999999 (fjárhæð) 

HC040_F 1 Fyllt út 

– 1 Óútfyllt 

– 2 Á ekki við (engin einkarekin samgöngutæki notuð) 

– 7 Á ekki við (HB0≠2020) 

HC050  Sparnaður (í dæmigerðum mánuði) 

1 Heimili leggur fjármuni til hliðar 

2 Heimili þarf að ganga á sparnað 

3 Heimili þarf að fá fjármuni lánaða 

4 Heimili hvorki leggur fjármuni til hliðar né þarf að ganga á sparnað eða taka lán 

HC050_F 1 Fyllt út 

– 1 Óútfyllt 

– 7 Á ekki við (HB0≠2020) 

Auðæfi 

HV010  Verðgildi fasts heimilis 

1–99999999999 (fjárhæð) 

HV010_F 1 Fyllt út 

– 1 Óútfyllt 

– 2 Á ekki við (ekki eigandi) 

– 7 Á ekki við (HB010≠2020) 

HV070  Niðurstöðutala sem á eftir að endurgreiða af veðláni á föstu heimili (VALKVÆTT) 

1–99999999999 (fjárhæð) 

HV070_F 1 Fyllt út 

– 1 Óútfyllt 

– 2 Á ekki við (engin veðlán) 

– 7 Á ekki við (HB010≠2020) 
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Prófunarviðhengi 

2020 
Of mikil skuldsetning, neysla og auðæfi ásamt atvinnu 

Heiti breytu Kóði Markbreyta 

HV020  Umráð yfir annarri fasteign en föstu heimili 

1 Já 

2 Nei 

HV020_F 1 Fyllt út 

– 1 Óútfyllt 

– 7 Á ekki við (HB010≠2020) 

HV080  Geta til að viðhalda sömu lífskjörum með notkun sparnaðar 

1 < 3 mánuðir 

2 3–6 mánuðir 

3 6–12 mánuðir 

4 > 12 mánuðir 

HV080_F 1 Fyllt út 

– 1 Óútfyllt 

– 7 Á ekki við (HB010≠2020) 

Atvinna 

PL230  Í opinbera- eða einkageiranum 

1 Opinberi geirinn 

2 Einkageirinn 

3 Blandað 

PL230_F 1 Fyllt út 

– 1 Óútfyllt 

– 2 Á ekki við (PL031≠1,2) 

– 3 Ekki valinn svarandi 

– 7 Á ekki við (PB010≠2020) 

PL250  Mánuðir með atvinnu 

0–12 fjöldi mánaða 

PL250_F 1 Fyllt út 

– 1 Óútfyllt 

– 3 Ekki valinn svarandi 

– 7 Á ekki við (PB010≠2020) 

PL280  Atvinnuleysisskráning 

1 Atvinnulaus og skráður á öllu tímabilinu 

2 Atvinnulaus og skráður á hluta tímabilsins 

3 Atvinnulaus og óskráður með öllu 

PL280_F 1 Fyllt út 

– 1 Óútfyllt 

– 2 Á ekki við (PL211≠5) 

– 3 Ekki valinn svarandi 

– 7 Á ekki við (PB010≠2020) 
 


