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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 344 av 18.12.1998, s. 102, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 23/2000
av 25. februar 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

(1) EFT L 14 av 17.1.1997, s. 1.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2702/98

av 17. desember 1998

om det tekniske formatet for oversendelse av statistikk over
foretaksstrukturer(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 av 20. desember 1996 om statistikk over
foretaksstrukturer(1), særlig artikkel 12 nr. viii), og

ut fra følgende betraktninger:

I rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 ble det fastsatt en felles ramme for utarbeiding av
fellesskpasstatistikk over strukturen, virksomheten, konkurransedyktigheten og resultatene til foretak i
Fellesskapet.

Det er nødvendig å fastsette det tekniske formatet for oversendelse av statistikk over foretaksstrukturer.

De planlagte tiltakene er i samsvar med uttalelsen fra Komiteen for det statistiske program –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Det tekniske formatet nevnt i artikkel 9 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistikk over foretaks-
strukturer er definert i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal anvende dette formatet for data angående referanseåret 1996 og påfølgende år.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 17. desember 1998.

For Kommisjonen

Yves-Thibault de SILGUY

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

TEKNISK FORMAT

1. Dataenes form

Dataene sendes som et sett poster der de fleste feltene beskriver kjennetegnene ved dataene (land, år,
økonomisk virksomhet osv.). Selve dataene er tall som kan knyttes til markører og forklarende fotnoter
som brukes til f.eks. å beskrive aggregater av NACE-koder. Fortrolige data bør sendes med den reelle
verdien registrert i verdifeltet og en markør i posten, som angir dataenes fortrolige karakter.

For å presisere dataenes karakter, er det nødvendig å skjelne mellom følgende særskilte tilfeller:

– data lik null (kodes «0»): bare reelle nullverdier,

– fortrolige data (kodes «x»): angir data som medlemsstaten ikke oversender Eurostat fordi dataene er
fortrolige,

– manglende data (kodes «m»): dette er data som for tiden mangler, men som medlemsstaten vil oppgi
når de foreligger,

– data foreligger ikke: dette er data som ikke samles inn i en medlemsstat. I dette tilfellet sendes den
tilhørende posten ikke inn.

Dersom en hel dimensjon (en variabel, en NUTS-kode, en NACE-kode osv.) ikke samles inn, finnes ikke
de tilsvarende postene, unntatt de som mangler fordi de inngår i en gruppering av NACE-koder. Derfor er
det viktig å skjelne mellom data som faktisk mangler ved å sende inn en post (én per manglende
dataelement) der dataverdien kodes «m», og data som reelt er lik null ved å sende inn de tilsvarende
postene der dataverdien er satt til 0.

2. Postenes oppbygning

Postene består av felt av variabel lengde atskilt med semikolon (;). Den største forventede lengden vises i
følgende tabell til orientering. Fra venstre mot høyre er disse som følger:

Felt Type Største Verdier

lengde

Serie A 2 1A, 1B, 2C, 3A, 4A, 4B, osv. Seriens alfanumeriske kode 
(se liste nedenfor)

År A 4 Firesifret årstall (f.eks. 1995 for 1995)

Territorial enhet A 6 Tilsvarer landkoden for nasjonale serier eller regionens 
NUTS 95-kode for regionale serier. NUTS 95 er den nye 
nomenklaturen som ble innført i juni 1995

Størrelsesklasse A 2 Kode for størrelsesklassen (se liste nedenfor)

Økonomisk virksomhet A 4 NACE Rev. 1-kode: f.eks.: framstilling av sykler kodes 
3542, framstilling av møbler: 36.1, jernbanetransport: 601
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Felt Type Største Verdier

lengde

Eierform A 2 En kode som skjelner mellom offentlige og private 
eller foretak (brukes bare i industri og bygge- og 
FATS-identifisering anleggsvirksomhet)

eller
en kode som identifiserer datainnsamlingsmetoden for 
FATS-statistikker (Foreign Affiliates Trade Statistics) – 
og FATS-type (brukes bare i forbindelse med tjenester) 
(se liste nedenfor)

Det eiende foretakets A 2 Kode for FATS for landet der det eiende eller 
hjemmehørighet – FATS kontrollerende foretaket er hjemmehørende (brukes bare 

i forbindelse med tjenester)

Variabel A 5 Variabelkode. Kodene fastsatt i forordningen om 
statistikk over foretaksstrukturer har 5 tegn 
(se liste nedenfor)

Dataverdi A 12 Numerisk verdi for dataene (negative verdier har 
foranstilt minustegn) uttrykt som heltall uten 
desimalplasser. En «X» bør brukes dersom dataene ikke 
sendes til Eurostat fordi dataene er fortrolige, og en «M» 
bør brukes dersom dataene ikke sendes fordi de ikke 
foreligger

Kvalitetsmarkør A 1 R: reviderte data, M: ajourførte data, P: foreløpige data

Fortrolighetsmarkør A 1 A, B, C, D: angir at dataene er fortrolige, samt årsaken til 
dette (se liste nedenfor). Et blanktegn angir ikke-
fortrolige data.

Dominans N 3 En numerisk verdi mindre enn eller lik 100. Denne angir 
prosentvis dominans for ett eller to foretak som domi-
nerer dataene og gjør dem fortrolige. Verdien avrundes til 
nærmeste heltall: f.eks. 90,3 til 90, 94,50 til 95. Dette 
feltet er tomt ved ikke-fortrolige data. Dette feltet brukes 
bare når fortrolighetsmarkør B eller C er brukt i forrige felt.

Aggregering av A 40 Etikett som forklarer at dataene tilsvarer aggregering av 
NACE-koder flere NACE-koder. 

For eksempel: 31.1 = 31.2 + 31.3 + 31.4

Oppdeling etter produkt A 6 Tilsvarer CPA-kode (brukes bare i forbindelse med 
varehandel)

Størrelsesklasse A 2 Koder for størrelsesklasser etter omsetning (brukes bare 
etter omsetning i forbindelse med varehandel) (se liste nedenfor)

Størrelsesklasse A 2 Koder for størrelsesklasser etter salgsareal (brukes bare i 
etter salgsareal forbindelse med varehandel) (se liste nedenfor)

Enheter for dataverdi A 4 Frivillig felt med koder for angivelse av om det er brukt 
(frivillig) ikke-standardenheter (se liste nedenfor)

NB: A = alfanumerisk, N = numerisk

Dette formatet kan gjøres til et fast format ved å bruke den største lengden for hvert felt og høyrejustere innholdet i feltet, med foranstilte
blanktegn om nødvendig.
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3. Beskrivelse av feltene

3.1. Serietypene

Serietype Kode

Årlige foretaksstatistikker (alle sektorer) 1A

Årlige foretaksstatistikker etter størrelsesklasse (alle sektorer) 1B

Årlige regionale statistikker (alle sektorer) 1C

Foreløpige resultater (alle sektorer) 1D

Forundersøkelser etter sektor (næringshovedområde M til O i NACE Rev. 1) 1E

Forundersøkelser av kjennetegn (alle sektorer) 1F

Forundersøkelser av handelsstatistikker over utenlandske filialer (FATS) (tjenester) 1G

Årlige foretaksstatistikker (industri) 2A

Utgifter til miljøvern (industri) 2B

Årlige foretaksstatistikker etter eierform (industri) 2C

Årlige foretaksstatistikker etter størrelsesklasse (industri) 2D

Årlige statistikker etter bransjeenhet (industri) 2E

Årlige regional statistikker (industri) 2F

Flerårige statistikker over sysselsetting (industri) 2H

Flerårige statistikker over immateriell investering og underleveranser (industri) 2J

Flerårige statistikker over underleveranser etter størrelsesklasse (industri) 2K

Flerårige statistikker over kjøp av energiprodukter (industri) 2L

Foreløpige resultater (industri) 2N

Forundersøkelser av kjennetegn (industri) 2P

Foreløpige resultater (varehandel) 3A

Årlige foretaksstatistikker (varehandel) 3B

Årlige foretaksstatistikker etter størrelsesklasse (varehandel) 3C

Flerårige foretaksstatistikker (varehandel) 3D

Årlige regionale statistikker (varehandel) 3E

Flerårige regionale statistikker (varehandel) 3F

Årlige foretaksstatistikker (bygge- og anleggsvirksomhet) 4A

Årlige foretaksstatistikker etter eierform (bygge- og anleggsvirksomhet) 4C

Årlige foretaksstatistikker etter størrelsesklasse (bygge- og anleggsvirksomhet) 4D

Årlige statistikker etter bransjeenhet (bygge- og anleggsvirksomhet) 4E

Årlige regionale statistikker (bygge- og anleggsvirksomhet) 4F

Flerårige statistikker over sysselsetting (bygge- og anleggsvirksomhet) 4H

Flerårige statistikker over immateriell investering og underleveranser 4J
(bygge- og anleggsvirksomhet)

Flerårige statistikker over underleveranser etter størrelsesklasse 4K
(bygge- og anleggsvirksomhet)

Flerårige statistikker over kjøp av energiprodukter (bygge- og anleggsvirksomhet) 4L

Foreløpige resultater (bygge- og anleggsvirksomhet) 4N

Forundersøkelser (bygge- og anleggsvirksomhet) 4P



3.2. Territorial enhet

Denne koden angir landet for nasjonale serier eller regionen for regionale serier (serie 1C, 2F, 3E, 3F, 4F).
Den er basert på NUTS 95-koden. For regioner legges to tegn til de to tegnene for landet (se NUTS 95).

Land Kode

Belgia BE

Danmark DK

Tyskland DE

Hellas GR

Spania ES

Frankrike FR

Irland IE

Italia IT

Luxembourg LU

Nederland NL

Østerrike AT

Portugal PT

Finland FI

Sverige SE

Det forente kongerike UK

Island IS

Liechtenstein LI

Norge NO

Sveits CH

3.3. Størrelseklasser

Hver størrelseklasse svarer til en kode. De fleste serier gjelder alle foretak, og i så fall brukes kode 30.

Alle koder fra 01 opp til 53 gjelder antall ansatte. Kode 80 og 85 gjelder tegnede bruttopremier.

Størrelsesklasse – sysselsetting Kode

0 01
1-9 02
0-9 03
10-19 04
0-19 05
1-19 06
20-49 07
50-99 08
20-99 09
10-99 10
100-249 11
100-199 12
200-249 13
250-499 14
200-499 15
100-499 16
500-999 17
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Størrelsesklasse – sysselsetting Kode

1 000-1 999 18
2 000-4 999 19
1 000-4 999 20
5 000+ 21
1 000+ 22
500+ 23
250+ 24
100+ 25
20+ 26
10+ 27
Totalt 30

0-2 40
1-2 41
3-9 42
3-19 43
200+ 44
1 45
2 46
3-4 47
5-9 48
1-49 49
10-49 50
2-4 51
50-249 52
1-4 53

Størrelsesklasse etter tegnede Kode

bruttopremier (millioner ECU)

<5 80
5-50 81
51-250 82
251-500 83
501-1 000 84
1 000+ 85

3.4. Økonomisk virksomhet

Dette feltet brukes til overskriftene i NACE Rev. 1. Et visst antall standardaggregater er fastsatt i
forordning (EF, Euratom) nr. 58/97. De bør kodes på følgende måte:

Økonomisk virksomhet Kode

Standardaggregater

55.1 + 55.2 55A
55.3 + 55.4 + 55.5 55B
60.21 + 60.22 + 60.23 602A
63.1 + 63.2 + 63.4 63A
71.1 + 71.2 71A
74.11 + 74.12 + 74.14 + 74.15 741A
74.2 + 74.3 74A

Ikke-standardaggregater bør angis i feltet «Aggregering av NACE-koder».
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3.5. Eierform eller FATS-identifisering

Dette feltet brukes enten til oppdeling etter eierform (brukes bare ved industri og bygge- og
anleggsvirksomhet) eller FATS-identifisering (brukes bare i forbindelse med tjenester). Ingen serie
oppdeles etter begge klassifiseringer.

Kravene til oppdeling av kjennetegn etter det eiende eller kontrollerende foretakets hjemmehørighet
(FATS) er en del av vedlegg 1 avsnitt 10 nr. 3 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97. Datainnsamlingen skal
derfor gjøres til gjenstand for forundersøkelser.

Dataene er en oppdeling av de samlede tall etter det land eller den geografiske region der det eiende eller
kontrollerende foretaket er hjemmehørende. Det kreves tre opplysninger:

– metoden som brukes ved innsamlingen: egentlig eierskap (Ultimate Beneficial Owner – UBO) eller
direkte eierskap («first shot»-opplysninger),

– FATS-type: inn-/hjemmehørende-FATS eller ut-FATS,

– landet der det eiende eller kontrollerende foretaket er hjemmehørende, eller for ut-FATS, der f.eks.
omsetningen skapes eller de sysselsatte befinner seg.

Eierform (eller FATS-identifisering) Kode

Eierform: alle 00

Eierform: offentlig 10

Eierform: privat 20

FATS-identifisering: UBO-data om inn-FATS 30

FATS-identifisering: «first shot»-data om 
inn-FATS 40

FATS-identifisering: UBO-data om ut-FATS 50

FATS-identifisering: «first shot»-data om 
ut-FATS 60

3.6. Det eiende foretakets hjemmehørighet – FATS

Brukes bare i forbindelse med tjenester.

Kodene som skal brukes, er de samme som brukes i utenriksregnskapsstatistikken (de samme som
ovennevnte koder i nr. 3.2). Landkoder og andre områdekoder (ufullstendig liste) er oppført i slutten av
dette vedlegg.

3.7. Variabel

Variabeltittel Kode

Antall foretak 11110
Antall nystartede foretak 11120
Antall opphørte foretak 11130
Antall lokale enheter 11210
Antall bransjeenheter 11310

Omsetning 12110
Produksjonsverdi 12120
Bruttoavanse på varer til videresalg 12130
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Variabeltittel Kode

Bruttoprodukt i basispris 12140

Bruttoprodukt i markedspris 12141

Bruttoprodukt til faktorkostnad 12150

Primært driftsresultat 12160

Brutto driftsresultat 12170

Finansielt overskudd 12180

Ordinært bruttoresultat 12190

Årets resultat 12200

Samlet kjøp av varer og tjenester 13110

Kjøp av varer og tjenester med henblikk på videresalg i uendret stand 13120

Andre kjøp av varer og tjenester 13130

Utgifter til avlønning av vikarer 13131

Endringer i beholdninger av varer og tjenester 13210

Endringer i beholdninger av varer og tjenester kjøpt for videresalg i uendret stand 13211

Endringer i beholdninger av råstoffer og forbruksvarer 13212

Endringer i beholdninger av ferdige produkter og produkter under produksjon, 13213
framstilt av enheten selv

Personalkostnader 13310

Lønn 13320

Kostnader til trygd 13330

Driftskostnader knyttet til bygninger og utstyr 13410

Utgifter til langtidsleie og til operasjonell leasing 13411

Salgskostnader 13420

Andre driftskostnader 13430

Omsetning fra levering av varer og tjenester innenfor Fellesskapet 14110

Omsetning fra eksport av varer og tjenester utenfor Fellesskapet 14120

Omsetning fra salg til utlandet 14130

Omsetning fra salg innenlands 14140

Anskaffelser av varer og tjenester innenfor Fellesskapet 14210

Import av varer og tjenester utenfor Fellesskapet 14220

Kjøp av varer og tjenester fra utlandet 14230

Kjøp av varer og tjenester innenlands 14240

Bruttoinvesteringer i materielle aktiva 15110

Bruttoinvesteringer i grunn 15120

Bruttoinvesteringer i bygninger, anlegg, oppføring og ombygging 15119

Bruttoinvesteringer i eksisterende bygninger og anlegg 15130

Bruttoinvesteringer i oppføring og ombygging av bygninger 15140

Bruttoinvesteringer i maskiner og utstyr 15150

Salg av materielle aktiva 15210
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Variabeltittel Kode

Nettoinvestering i materielle aktiva 15250

Verdi av materielle aktiva anskaffet ved finansiell leasing 15310

Anskaffelse av immaterielle aktiva 15410

Bruttoinvesteringer i konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter 15420

Markedsføringskostnader 15440

Investeringer i innkjøpt programvare 15441

Investeringer i programvare produsert av enheten 15442

Kjøp av aksjer og kapitalinteresser 15610

Salg av aksjer og kapitalinteresser 15620

Nettokjøp av aksjer og kapitalinteresser 15650

Antall ansatte 16110

Antall ulønnede ansatte 16120

Antall lønnstakere 16130

Antall deltidslønnstakere 16131

Antall lærlinger 16132

Antall hjemmearbeidende 16135

Antall lønnstakere i fulltidsekvivalenter 16140

Antall arbeidstimer utført av lønnstakere 16150

Antall foretak med tilknytnings- eller samarbeidsavtaler med andre foretak 17110

Opplysninger om foretaks handelsformer 17310

Antall detaljforretninger 17320

Kategori salgsareal for detaljforretninger 17330

Salgsareal 17331

Antall faste markedsboder og/eller -disker 17340

Omsetning fra jordbruk, skogbruk, fiskeri og industrivirksomhet 18100

Omsetning fra hovedvirksomheten på firesifret nivå i NACE Rev. 1 18110

Omsetning fra industrivirksomhet 18120

– Omsetning fra industrivirksomhet med unntak av bygge- og anleggsvirksomhet 18121

– Omsetning fra bygge- og anleggsvirksomhet 18122

Omsetning fra virksomhet innen kjøp og videresalg 18130

Omsetning fra formidlingsvirksomhet 18140

Omsetning fra tjenesteytende virksomhet 18150

Omsetning fra handels- og formidlingsvirksomhet 18160

Fordeling av omsetning etter produkttype (etter næringshovedområde G i CPA) 18210

– Omsetning fra byggevirksomhet 18310

– Omsetning fra anleggsvirksomhet 18320

Kjøp av energiprodukter (verdi) 20110

Kjøp av steinkull (verdi) 20210
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Variabeltittel Kode

Kjøp av koks (verdi) 20220

Kjøp av briketter (verdi) 20230

Kjøp av gassolje (verdi) 20240

Kjøp av tungolje (verdi) 20250

Kjøp av andre petroleumsprodukter (verdi) 20260

Kjøp av naturgass (verdi) 20270

Kjøp av brennstoff (verdi) 20280

Kjøp av energi fra fornybare kilder (verdi) 20290

Kjøp av varme (verdi) 20300

Kjøp av elektrisitet (verdi) 20310

Investeringer i utstyr og anlegg til forurensningskontroll 21110
(og hjelpemidler til forurensningsbekjempelse (hovedsakelig «end-of-line»-utstyr))

Investeringer i utstyr og anlegg i forbindelse med renere teknologi («integrert teknologi») 21120

Samlede løpende kostnader for miljøvern 21140

Samlede utgifter til intern FoU 22110

Samlet personale innen FoU 22120

Betalinger til underleverandører 23110

Inntekter fra underleveranser 23120

Prosentandel av omsetning til videreforhandlere: detaljister 25111

Prosentandel av omsetning til profesjonelle brukere (grossister, andre) 25112

Prosentandel av omsetning til sluttforbrukere (detaljhandel) 25113

Prosentandel av kjøp fra grossister, innkjøpsgrupper 25211

Prosentandel av kjøp fra produsenter 25212

Bruttoprodukt per ansatt (arbeidsproduktivitet) 91110

Bruttoprodukt per enhet lønnskostnad (produktivitet korrigert for lønnskostnad) 91120

Bruttoprodukt per lønnstaker 91130

Bruttoprodukt per lønnstaker i fulltidsekvivalenter 91140

Bruttoprodukt per arbeidstime utført av lønnstakere 91150

Lønnskostnad per lønnstaker (lønnskostnad per enhet) 91210

Lønnskostnad per lønnstaker i fulltidsekvivalenter 91220

Lønnskostnad per arbeidstime utført av lønnstakere 91230

Arbeidsgivernes sosiale kostnader som prosentandel av lønn 91310

Brutto driftsresultat/omsetning (brutto driftskoeffisient) 92110

Omsetning fra salg til utlandet som andel av omsetningen 93110

Omsetning fra salg innenlands som andel av omsetningen 93120

Kjøp fra utlandet som andel av samlede kjøp 93210

Kjøp innenlands som andel av samlede kjøp 93220
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Variabeltittel Kode

Hovedvirksomhetens andel av omsetningen (spesialiseringsgrad) 94110

Industriens bruttoprodukt som andel av samlet industriomsetning 94210

Næringens bruttoprodukt som andel av samlet omsetning i næringen 94220

Industrisysselsettingens andel av samlet sysselsetting 94310

Næringssysselsettingens andel av samlet sysselsetting 94320

Beholdninger av ferdige produkter og produkter under produksjon i forhold 94410
til produksjonsverdien

FoU-utgiftenes andel av bruttoproduktet 95110

FoU-personalets andel av antall ansatte 95120

Miljøverninvesteringers andel av samlet investering i materielle aktiva 95210

Miljøvernutgifters andel av samlet innkjøp av samlet kjøp av varer og tjenester 95220
og arbeidskraftkostnader

3.8. Dataverdi

Monetære data uttrykkes i tusen nasjonale valutaenheter, med unntak av:

– Irland: data oppgis i enheter (IEP),

– Spania, Hellas og Italia: data oppgis i millioner nasjonale valutaenheter.

For å presisere arten av data, er det nødvendig å skjelne mellom følgende tilfeller:

– data lik null (kodes «0»): bare reelle nullverdier,

– fortrolige data (kodes «x»): angir data som medlemsstaten ikke oversender Eurostat fordi dataene er
fortrolige. Det bør også brukes en markør for å angi at dataene mangler som følge av fortrolighet (se
nr. 3.10 nedenfor),

– manglende data (kodes «m»): dette er data som for tiden mangler, men som medlemsstaten vil oppgi
når de foreligger,

– data foreligger ikke: dette er data som ikke samles inn i en medlemsstat. I dette tilfellet sendes den
tilhørende posten ikke inn.

Dersom en hel dimensjon (en variabel, en NUTS-kode, en NACE-kode osv.) ikke samles inn, finnes ikke
de tilsvarende postene, unntatt de som mangler fordi de inngår i en gruppering av NACE-koder. Derfor er
det viktig å skjelne mellom data som faktisk mangler ved å sende inn en post (én per manglende
dataelement) der dataverdien kodes «m».

3.9. Kvalitetsmarkør

Datatype Kode

Reviderte data R

Ajourførte data M

Foreløpige data P

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr. 20/322 12.4.2001

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



Reviderte data er data som sendes inn for annen gang (eller mer) og er korrigeringer av data som er sendt
inn tidligere. Ajourførte data er data som ikke forelå tidligere og ble kodet som manglende i dataverdifeltet
(se nr. 3.8), men som senere er blitt tilgjengelige. Markøren som angir foreløpige data, bør brukes for å
angi at de innsendte dataene sannsynligvis vil bli korrigert.

3.10. Fortrolighet

Medlemsstatene bes tydelig angi fortrolige data ved hjelp av markørene oppført nedenfor.

Land som ikke kan sende inn fortrolige data, bes sette verdien til «x» (se nr. 3.8) og angi med en markør
at dataene mangler fordi de er fortrolige.

Årsak til fortrolighet Markør

For få foretak A

Ett foretak dominerer dataene B

To foretak dominerer dataene C

Fortrolige data pga. sekundær fortrolighet D

3.11. Størrelsesklasse: omsetning

Størrelsesklassene er angitt i millioner ECU.

Størrelsesklasse etter omsetning Kode

0–1 01
1–2 02
2–4 03
4–5 04
5–10 05
10–20 06
20–50 07
50–200 08
200–1 000 09
1 000+ 10
2–5 11
200+ 12

3.12. Størrelsesklasse: salgsareal

Størrelsesklasse etter salgsareal Kode

mindre enn 120 m2 01
120–399 m2 02
400–999 m2 03
1 000–2 499 m2 04
2 500–4 999 m2 05
5 000–9 999 m2 06
10 000 m2 og mer 07

3.13. Spesifikasjon: enheter for dataverdi

Dette feltet er frivillig og lar medlemsstatene spesifisere hvilke enheter som er brukt til dataverdiene i de
innsendte dataene. Dersom nr. 3.8 er korrekt utført, er det unødvendig å bruke dette feltet.
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Spesifikasjon Kode

Enheter UNIT
Tusener 1 000
Millioner MIO
Nasjonal valuta i enheter NC
Nasjonal valuta i tusener KNC
Nasjonal valuta i millioner MNC
ECU i enheter ECU
ECU i tusener KECU
ECU i millioner MECU
Kvadratmeter m2

Indeks INDX
% PCT

4. Eksempler på poster

Eksempel 1: Aggregering av NACE-koder

Data fra serie 2A for 1995 for Tyskland. NACE-kode 231 inneholder en aggregering av kode 231 + 232 +
233 for variabel 16 11 0: antall ansatte. Den er ikke fortrolig.

2A;1995;DE;30;231;;;16110;2700;M;;;231 = 231 + 232 + 233;

Eksempel 2: Fortrolige data: for få foretak

Samlede lønninger (12 124 millioner DEM) for framstilling av jern og stål (NACE 271) i 1995 i regionen
Freiburg (serie C) er fortrolig fordi det er for få foretak. Dette er reviderte data.

2C;1995;DE13;30;271;;;13320;12124000;R;A;;;

Eksempel 3: Fortrolige data: ett foretak dominerer

Antall ansatte (2700) i Frankrike i 1996 for foretak med 250 til 499 ansatte for NACE 141 er fortrolig. Ett
foretak dominerer i dataene og står for 92 % av sysselsettingen. Dette er foreløpige data.

2D;1996;FR;14;141;;;16110;2700;P;B;92;;

Eksempel 4: Data angående størrelsesklasse: salgsareal i detaljhandelen

Omsetningen i detaljhandel med næringsmidler (NACE Rev. 1 52.2) i Luxembourg i 1996 for salgsareal
120 til 399 m2 var LUF 1 000 millioner. Dette er ajourførte data.

3C;1996;LU;30;522;;;12110;1000000;M;;;;;;02

Eksempel 5: Inn-FATS i godstransport på vei

I 1995 var det 4 foretak innen godstransport på vei (kode 11110) i Nederland eid eller kontrollert av et
foretak i USA, etter prinsippet med egentlig eier (UBO). Dataene er foreløpige. Dette er vedlegg 1-data,
og spesifikasjonen angående dataverdien er tatt med.

1G;1995;NL;30;6024;30;US;11110;4;P;;;;UNIT

5. Type datamedium

For å lette lesingen av dataene, skal dataene leveres på 3,5“-disketter.

6. Andre metoder

Etter skriftlig søknad kan Eurostat levere medlemsstatene elektroniske skjemaer for de tjenestesektorer
som bruker Microsoft Excel. Søknaden bør innsendes i god tid før planlagt dato for datalevering.
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UFULLSTENDIG SETT MED KODER TIL FATS-STATISTIKK

Kodene som skal brukes, er de samme som i utenriksregnskapsstatistikken(1)

Navn Kode

Albania AL

Andorra AD

Argentina AR

Aruba AW

Australia AU

Østerrike AT

Bahamas BS

Belgia BE

Bosnia-Hercegovina BA

Brasil BR

Bulgaria BG

Canada CA

Chile CL

Kina CN

Kroatia HR

Kypros CY

Tsjekkia CZ

Danmark DK

Finland FI

Frankrike FR

Tyskland DE

Hellas GR

Hong Kong HK

Ungarn HU

Island IS

India IN

Indonesia ID

Irland IE

Israel IL

Italia IT

JapanJP

Republikken Korea (Sør-Korea) KR

Latvia LV

Liechtenstein LI

Litauen LT

Luxembourg LU

Nederland NL

Nederlandske Antiller AN

New Zealand NZ
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Navn Kode

Norge NO

Polen PL

Portugal PT

Republikken Sør-Afrika ZA

Romania RO

Russland RU

Saudi-Arabia SA

Singapore SG

Slovakia SK

Slovenia SI

Spania ES

Sverige SE

Sveits CH

Taiwan TW

Tyrkia TR

Ukraina UA

Det forente kongerike UK

USA US

(1) Unntatt for Det forente kongerike, der koden «UK» skal brukes i stedet 

for GB.

Navn Kode Type

Afrika E4 GEO

Afrikanske ACP-land B6 ECO

Afrikanske land, karibiske land og stillehavsland (Lomé-konvensjonen) B5 ECO

Amerika E7 GEO

Amerikansk Oseania F9 GEO

Asia F2 GEO

Det økonomiske samarbeidet i Asia og stillehavsområdet (APEC) D1 ECO

Nyindustrialiserte land i Asia (annen bølge) C1 ECO

Australia, Oseania og andre territorier F7 GEO

Australsk Oseania F8 GEO

Baltiske land E3 GEO

Den belgisk-luxembourgske økonomiske union A3 ECO

Karibiske ACP-land B7 ECO

Sentralamerikanske land E9 GEO

Sentral- og sørafrikanske land E6 GEO

Samveldet av uavhengige stater C6 ECO

Nyindustrialiserte land B9 ECO

Land fra Sammenslutningen av sørøstasiatiske nasjoner B3 ECO

Sentral- og østeuropeiske land A9 ECO

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr. 20/326 12.4.2001

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



Navn Kode Type

Machrek-land C8 ECO

EUR 12 (innenfor EUR 12) A2 ECO

EUR 15 (innenfor EUR 15) D2 ECO

Europa E1 GEO

Europeiske land utenfor EU og EFTA E2 GEO

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde A6 ECO

Det europeiske frihandelsforbund A5 ECO

Utenfor EUR 12 A4 ECO

Utenfor EUR 12, ikke nærmere angitt Z4 ECO

Utenfor EUR 15 D4 ECO

Utenfor EUR 15, ikke nærmere angitt Z8 ECO

Franc-området C5 ECO

Arabiske golfstater F4 GEO

Innenfor EUR 12, ikke nærmere angitt Z2 ECO

Innenfor EUR 15, ikke nærmere angitt Z6 ECO

Latin-Amerika B2 ECO

Nyindustrialiserte latinamerikanske land i annen industrialiseringsbølge C2 ECO

Maghreb-land C7 ECO

Middelhavsland C3 ECO

Mercosur C9 ECO

Land i det nære østen og Midtøsten F3 GEO

New Zealandsk Oseania G1 GEO

Nordafrikanske land E5 GEO

Nordamerikanske land E8 GEO

Det nordamerikanske frihandelsforbund B1 ECO

OECD-land A8 ECO

Offshore finanssentre C4 ECO

Organisasjonen av oljeeksporterende land B4 ECO

Andre asiatiske land F6 GEO

Andre land i det nære østen og Midtøsten F5 GEO

ACP-land i Stillehavet B8 ECO

Polarområder G2 GEO

Søramerikanske land F1 GEO

Verden (alle enheter) A1 ECO

Verden, ikke nærmere angitt Z1 ECO
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