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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep
01
01-1

01-1-1

Heiti og lýsing
Matur og drykkjarvörur
Matur
Matvörurnar sem falla undir þennan flokk eru þær sem keyptar eru til neyslu heima við.
Undanskilið:
- matur sem seldur er til tafarlausrar neyslu utan heimilisins svo sem á hótelum, veitingahúsum, kaffihúsum,
skemmtistöðum, í söluturnum, hjá götusölum, í sjálfsölum og þess háttar (11.1.1)
- tilbúinn matur af veitingastöðum sem ætlaður er til neyslu utan veitingastaða (11.1.1)
- tilbúinn matur útbúinn af veitingasölu hvort sem kaupandinn sækir hann eða er heimsendur (11.1.1)
- matur sem er sérstaklega ætlaður sem gæludýrafóður (09.3.4)
Brauð og kornvörur
Meðtalið:
- hrísgrjón af öllum gerðum
- maísmjöl, hveiti, bygg, hafrar, rúgur og annað korn hvort sem um það er malað eða ómalað
- brauð og aðrar bakaðar vörur (hrökkbrauð, bruður, ristað brauð, kexkökur, piparkökur, kremkex, vöfflur, skonsur,
möffins, smjördeigshorn, kökur, ávaxtabökur, bökur, pítsur, og fleira.)
- deig og deigblöndur til baksturs
- pasta af öllum gerðum
- kúskús
- vörur búnar til úr korni (kornflögur, haframjöl, og þess háttar) og aðrar kornvörur (malt, malthveiti, kartöflumjöl,
tapíoka, sagógrjón og aðrar sterkjur)

Einnig meðtalið:
- aðrar vörur sem hafa mjöl að megin uppistöðu en innihalda einnig kjöt, fisk, annað sjávarfang, ost, grænmeti eða
ávexti
Undanskilið:
- bökur með kjöti (01.1.2)
- bökur með fiski (01.1.3)
- maískorn (01.1.7)
01-1-1-1 Hrísgrjón
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

01-1-1-2

01-1-1-3

01-1-1-4

01-1-1-5

01-1-1-6

01-1-1-7

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- hrísgrjón af öllum gerðum þar með talin hrísgrjón með kjöti, fiski, sjávarfangi eða grænmeti (ef hrísgrjón eru
uppistaðan í réttinum)
Undanskilið:
- hrísgrjónamjöl (01.1.1.2)
Hveiti og mjöl
Meðtalið:
- maísmjöl, hveiti, bygg, hafra, rúgur og annað korn malað eða ómalað
- hrísgrjónamjöl
Brauð
Meðtalið:
- brauð og rúnstykki
Hrökkbrauð, kex , kökur og fleira.
Meðtalið:
- hrökkbrauð, tvíbökur, ristað brauð, kex og smákökur, piparkökur, kexþynnur, vöfflur, skonsur, möffins,
smjördeigshorn, kökur, bökur og þess háttar
Undanskilið:
- bökur með kjöti (01.1.2.8)
- bökur með fiski (01.1.3.6)
Pítsur og bökur
Meðtalið:
- vörur úr mjöli (uppistaðan) sem einnig innihalda kjöt, fisk, annað sjávarfang, ost, grænmeti eða ávexti
Undanskilið:
- bökur með kjöti (01.1.2.8)
- bökur með fiski (01.1.3.6)
Pasta og kúskús
Meðtalið:
- ravioli, cannelloni, lasagna og þess háttar
- pasta af öllum gerðum
- kúskús, þar með taldir tilbúnir réttir þar sem pasta eða kúskús er uppistaðan
Morgunkorn

Útgáfa þýðingar: 3.0, 5. janúar 2016
Grunnúgáfa Eurostat á ECOICOP gildir ef ósamræmi er milli þýðingar og lýsingar Eurostat.

3

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- kornflögur, haframjöl, múslí og þess háttar
01-1-1-8 Annað korn og kornvörur
Meðtalið:
- deig og mjölblöndur til baksturs
- aðrar kornvörur (malt, malthveiti, kartöflumjöl, tapíoka, sagógrjón og aðrar sterkjur)
Kjöt
Meðtalið:
- ferskt, kælt eða frosið kjöt af:
• nautgripum, svínum, kindum og geitum
• hrossum, múldýrum, ösnum, kameldýrum og og þess háttar
• alifuglum (kjúklingum, öndum, gæsum, kalkúnum, perluhænsnum)
• hérum, kanínum og villibráð (antilópum, dádýrum, villigöltum, fösunum, skógarhænsnum, dúfum, kornhænum, og
þess háttar)
- ferskur, kældur eða frosinn innmatur
- þurrkað, saltað eða reykt kjöt og innmatur (pylsur, salami, beikon, skinka, kæfur og þess háttar)
- annað niðursoðið eða unnið kjöt og vörur úr kjöti (niðursoðið kjöt, kjötkraftur, kjöt-extrakt, bökur með kjöti og þess
háttar)

1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

01-1-2

Einnig meðtalið:
- kjöt og innmatur af sjávarspendýrum (selum, rostungum, hvölum) og kjöt af framandi dýrum (kengúrum, strútum,
krókódílum) og annað kjöt þess háttar
- dýr og fuglar sem keypt eru á fæti til matar
Undanskilið:
- land- og sjávarsniglar (01.1.3)
- dýrafeiti hæf til neyslu (01.1.5)
- súpur, seyði og soð með kjöti (01.1.9)
01-1-2-1 Nauta- og kálfakjöt
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- ferskt, kælt eða frosið kjöt af nautgripum

Einnig meðtalið:
- nauta- og kálfahakk
01-1-2-2 Svínakjöt
Meðtalið:
- ferskt, kælt eða frosið kjöt af svínum
Einnig meðtalið:
- svína- og grísahakk
01-1-2-3 Lambakjöt
Meðtalið:
- ferskt, kælt eða frosið kjöt af kindum og geitum
Einnig meðtalið:
- lamba- og geitahakk
01-1-2-4 Fuglakjöt
Meðtalið:
- ferskt, kælt eða frosið kjöt af alifuglum (kjúklingum, öndum, gæsum, kalkúnum, perluhænsnum og þess háttar)
Einnig meðtalið:
- alifuglahakk
01-1-2-5 Hrossa-, hval-, hreindýrakjöt og fleira.
Meðtalið: ferskt, kælt eða frosið kjöt af:
- hrossum, múldýrum, ösnum, kameldýrum og þess háttar
- hérum, kanínum og villibráð (antilópum, dádýrum, villigöltum, fösunum, skógarhænsnum, dúfum, kornhænum, og þess
háttar)
- kjöt og innmatur af sjávarspendýrum (selum, rostungum, hvölum) og kjöt af framandi dýrum (kengúrum, strútum,
krókódílum) og þess háttar
01-1-2-6 Innmatur
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Heiti og lýsing
Meðtalið:
- ferskur, kældur, reyktur eða frosinn innmatur
01-1-2-7 Álegg, pylsur og reykt kjöt
Meðtalið:
- þurrkað, saltað eða reykt kjöt (pylsur, spægipylsa, beikon, skinka og þess háttar)
01-1-2-8 Kæfur, kjötfars og fleira.
Meðtalið:
- annað niðursoðið eða unnið kjöt og vörur úr kjöti (niðursoðið kjöt, kjötkraftur, kjöt-extrakt, bökur með kjöti og þess
háttar)
- blandað hakk (hrátt eða eldað)
- allar tegundir af kæfum, þar með talin lifrarkæfa
Undanskilið:
- pítsur (01.1.1.5)
Fiskmeti
Meðtalið:
- ferskur, kældur og frosinn fiskur
- ferskt, kælt og frosið sjávarfang (krabbadýr, lindýr og annar skelfiskur, sjávarsniglar)
- þurrkaður, reyktur eða saltaður fiskur og sjávarfang
- annar niðursoðinn eða unninn fiskur og sjávarfang og vörur úr fiski og sjávarfangi (niðursoðinn fiskur og sjávarfang,
kavíar og önnur hrogn, bökur með fiski og þess háttar)

1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

01-1-3

Einnig meðtalið:
- ferskvatnskrabbar, sniglar og froskar
- lifandi fiskur og sjávarfang keypt til matar
Undanskilið:
- súpur, seyði og soð með fiski eða sjávarfangi (01.1.9)
01-1-3-1 Ferskur fiskur
Meðtalið:
- ferskur eða kældur fiskur
01-1-3-2 Frosinn fiskur
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Heiti og lýsing
Meðtalið:
- frosinn fiskur
01-1-3-3 Ferskur skelfiskur
Meðtalið:
- ferskur og kældur skelfiskur (krabbadýr, lindýr og annar skelfiskur, sjávarsniglar)

1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Einnig meðtalið:
- ferskvatnskrabbar, sniglar og froskar
01-1-3-4 Frosinn skelfiskur
Meðtalið:
- frosinn skelfiskur
01-1-3-5 Þurrkað, reykt eða saltað fiskmeti
Meðtalið:
- þurrkaður, reyktur eða saltaður fiskur og sjávarfang
01-1-3-6 Unnið fiskmeti
Meðtalið:
- annar niðursoðinn eða unninn fiskur og sjávarfang og vörur úr fiski og sjávarfangi (niðursoðinn fiskur og sjávarfang,
kavíar og önnur hrogn, bökur með fiski, fiskur í raspi og þess háttar)

01-1-4

Undanskilið:
- pítsur með fiski eða sjávarfangi (01.1.1.5)
- súpur, seyði og soð með fiski eða sjávarfangi (01.1.9.9)
Mjólk, ostar og egg
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- gerilsneydd eða dauðhreinsuð mjólk
- niðursoðin mjólk og þurrmjólk
- jógúrt, rjómi, eftirréttir úr mjólk, mjólkurdrykkir og aðrar líkar mjólkurvörur
- ostur og skyr
- egg og vörur gerðar eingöngu úr eggjum

Einnig meðtalið:
- mjólk, rjómi og jógúrt með sykri, kakói, ávöxtum eða bragðefnum
- mjólkurvörur sem eru ekki úr mjólk svo sem sojamjólk
Undanskilið:
- smjör og smjörvörur (01.1.5)
01-1-4-1 Nýmjólk
Meðtalið:
- fersk nýmjólk
- gerilsneydd eða dauðhreinsuð mjólk
Einnig meðtalið:
- g-mjólk
01-1-4-2 Léttmjólk, undanrenna og fleira
Meðtalið:
- fersk, fituskert mjólk
- gerilsneydd eða dauðhreinsuð mjólk
Einnig meðtalið:
- g-mjólk, léttmjólk og undanrenna
01-1-4-3 Þurrmjólk, niðursoðin mjólk
Meðtalið:
- niðurseydd mjólk og þurrmjólk
01-1-4-4 Jógúrt
Meðtalið:
- jógúrt án eða með sykri, kakói, ávöxtum eða bragðefnum
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep Heiti og lýsing
01-1-4-5 Ostar
Meðtalið:
- fastir og hálf-harðir ostar, gráðostur, kotasæla, mozzarella og þess háttar
01-1-4-6 Rjómi, skyr, súrmjólk og fleira
Meðtalið:
- rjómi, eftirréttir úr mjólk, mjólkurdrykkir og aðrar líkar mjólkurvörur
- mjólkurvörur sem eru ekki úr mjólk svo sem sojamjólk
Undanskilið:
- smjör og smjörvörur (01.1.5.1)
- eftirrétti úr soja (01.1.9.4)
01-1-4-7 Egg
Meðtalið:
- egg og vörur gerðar eingöngu úr eggjum
Olíur og feitmeti
01-1-5
Meðtalið:
- smjör og smjörvörur (smjörolía og þess háttar)
- smjörlíki (þar með talið létt smjörlíki) og önnur jurtafeiti (þar með talið hnetusmjör)
- matarolíur (ólífu-, maís-, sólblóma-, bómullar-, sojabauna-, jarð- og valhnetuolía og þess háttar)
- dýrafeiti hæf til neyslu
Undanskilið:
- lýsi (06.1.1)
01-1-5-1 Smjör
Meðtalið:
- smjör og smjörvörur (smjörolía og þess háttar)
01-1-5-2 Smjörlíki og önnur jurtafeiti
Meðtalið:
- smjörlíki (þar með talið létt smjörlíki) og önnur jurtafeiti (þar með talið hnetusmjör)
01-1-5-3 Olívuolía
Meðtalið:
- ólífuolía
01-1-5-4 Aðrar matarolíur
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

01-1-6

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- aðrar matarolíur (maís-, sólblóma-, bómullar-, sojabauna-, jarð- og valhnetuolía og þess háttar)
Undanskilið:
- lýsi (06.1.1.0)

01-1-5-5 Önnur dýrafeiti
Meðtalið:
- dýrafeiti hæf til neyslu
Ávextir
Meðtalið:
- ferskir, kældir eða frosnir ávextir
- þurrkaðir ávextir, ávaxtahýði og -steinar, hnetur og fræ til neyslu
- niðursoðnir ávextir og vörur úr ávöxtum
- melónur og vatnsmelónur
Undanskilið:
- grænmeti ræktað vegna ávaxtar svo sem eggaldin, agúrkur og tómatar (01.1.7)
- sultur, marmelaði, ávaxtagrautar, ávaxtahlaup og ávaxtamauk (01.1.8)
- sælgæti úr jurtum (01.1.8)
- ávaxtasafar og -síróp (01.2.2)
01-1-6-1 Ferskir ávextir
Meðtalið:
- melónur og vatnsmelónur, ber
01-1-6-2 Frosnir ávextir
Meðtalið:
- frosnir ávextir
- frosin ber
01-1-6-3 Þurrkaðir ávextir og hnetur
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

01-1-7

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- þurrkaðir ávextir, ávaxtahýði og -steinar
- hnetur og fræ til neyslu
- þurrkuð ber

01-1-6-4 Niðursoðnir ávextir og vörur úr ávöxtum
Meðtalið:
- niðursoðnir ávextir og vörur úr ávöxtum
- matur eða hráefni til matargerðar sem gert er eingöngu úr ávöxtum
Grænmeti
Meðtalið:
- ferskt, kælt, frosið eða þurrkað grænmeti ræktað vegna laufa, stilka (spergill, spergilkál, blómkál, salatfíflar, fennel,
spínat, og þess háttar), ávaxta (eggaldin, agúrkur, kúrbítur, paprikur, grasker, tómatar og þess háttar) eða róta
(rauðrófur, gulrætur, laukar, nípur, radísur, hreðkur og þess háttar)
- ferskar eða kældar kartöflur og annað hnýðisgrænmeti (sætar kartöflur, maníokarót, örvarrót, kassava og þess háttar)
- niðursoðið og unnið grænmeti og vörur úr grænmeti
- vörur úr hnýðisgrænmeti (hveiti, mjöl, flögur, mauk og snakk) þar með talið frosnar vörur svo sem franskar kartöflur
- ólífur
- hvítlaukur
- baunir
- maískorn
- þang til neyslu
- sveppir
Undanskilið:
- kartöflumjöl, tapíóka, sagógrjón og aðrar sterkjur (01.1.1)
- súpur, seyði og soð með grænmeti (01.1.9)
- kryddjurtir (steinselja, rósmarín, timjan, og þess háttar) og krydd (pipar, allrahanda, engifer og þess háttar) (01.1.9)
- grænmetissafar (01.2.2)
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep Heiti og lýsing
01-1-7-1 Ferskt grænmeti annað en kartöflur
Meðtalið:
- ferskt eða kælt, grænmeti ræktað vegna laufa, stilka (spergill, spergilkál, blómkál, salatfíflar, fennel, spínat, og þess
háttar), ávaxta (eggaldin, agúrkur, kúrbítur, paprikur, grasker, tómatar og þess háttar) eða róta (rauðrófur, gulrætur,
laukar, nípur, radísur, hreðkur og þess háttar)
01-1-7-2 Frosið grænmeti annað en kartöflur
Meðtalið:
- frosið grænmeti ræktað vegna laufa, stilka (spergill, spergilkál, blómkál, salatfíflar, fennel, spínat, og þess háttar),
ávaxta (eggaldin, agúrkur, kúrbítur, paprikur, grasker, tómatar og þess háttar) eða róta (rauðrófur, gulrætur, laukar,
nípur, radísur, hreðkur og þess háttar)
01-1-7-3 Þurrkað eða niðursoðið grænmeti
Meðtalið:
- vörur úr grænmeti, matur og hráefni til matargerðar gert eingöngu úr grænmeti
- blandað grænmeti
- niðursoðið grænmeti
- baunir
01-1-7-4 Kartöflur
Meðtalið:
- ferskar, kældar og unnar kartöflur
Einnig meðtalið:
- frystivörur svo sem franskar kartöflur og kartöflubátar
Undanskilið:
- kartöflumjöl (01.1.1.8)
- sætar kartöflur (01.1.7.6)
01-1-7-5 Flögur
Meðtalið:
- kartöfluflögur (einfaldar eða bragðbættar með kryddi, osti eða tilbúnum bragðefnum)
- flögur úr kartöflum en einnig úr maískorni, tapíóka eða öðru hnýðisgrænmeti
01-1-7-6 Hnýðisgrænmeti
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

01-1-8

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- sætar kartöflur, maníókarót, örvarrót, kassava og þess háttar
- vörur úr hnýðisgrænmeti (hveiti, mjöl, flögur, mauk)
Sykur, sultur, marmelaði, hunang, súkkulaði og sælgæti
Meðtalið:
- sykur úr sykurreyr eða sykurrófum, unninn sykur og hrásykur, flórsykur, sykurkristallar og -molar
- sultur, marmelaði, ávaxtagrautar, -hlaup og -mauk, náttúrulegt og tilbúið hunang, hlynsíróp, melassi og sælgæti úr
jurtum
- súkkulaðistykki og -plötur, tyggigúmmí, sælgæti, karamellur, sælgætistöflur og annað konfekt
- matvæli úr kakói og eftirréttir úr kakói
- frostpinnar og ís
Einnig meðtalið:
- gervisykur og sætuefni
- núggat
Undanskilið:
- kakó- og súkkulaðiduft (01.2.1)

01-1-8-1 Sykur
Meðtalið:
- sykur úr sykurreyr eða sykurrófum, unninn sykur og hrásykur, flórsykur, sykurkristallar og -molar
01-1-8-2 Sultur, marmelaði og hunang
Meðtalið:
- sultur, marmelaði, ávaxtagrautar, -hlaup og -mauk, náttúrulegt og tilbúið hunang, hlynsíróp, melassi og sælgæti úr
jurtum
01-1-8-3 Súkkulaði
Meðtalið: - súkkulaðistykki og -plötur Undanskilið:
- kakó- og súkkulaðiduft (01.2.1.3)
01-1-8-4 Sælgæti
Meðtalið:
- tyggigúmmí, sælgæti, karamellur, sælgætistöflur og annað konfekt
01-1-8-5 Ís
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Heiti og lýsing
Meðtalið:
- sorbet
01-1-8-6 Gervisykur og önnur sætuefni
Meðtalið:
- sætuefni
Sósur, krydd, barnamatur, tilbúnir réttir og fleira
Meðtalið:
- salt, krydd (pipar, allrahanda, engifer og þess háttar), kryddjurtir (steinselja, rósmarín, timjan og þess háttar), sósur,
bragðbætir (sinnep, majónes, tómatsósa, sojasósa og þess háttar), edik
- lyftiduft, ger, eftirréttir, súpur, seyði, soð, hráefni til matargerðar og þess háttar
- barnamatur án tillits til innihalds - tilbúnir réttir, þar með talið samlokur, ef aðeins er greitt fyrir vöruna
Undanskilið:
- eftirréttir úr mjólk (01.1.4)
- sojamjólk (01.1.4)
- sætuefni (01.1.8)
- eftirréttir úr kakói (01.1.8)

1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

01-1-9

01-1-9-1 Sósur og bragðbætir
Meðtalið:
- sósur, bragðbætir (sinnep, majónes, tómatsósa, sojasósa og þess háttar), edik
01-1-9-2 Salt, krydd og kryddjurtir
Meðtalið:
- salt, krydd (pipar, allrahanda, engifer og þess háttar), kryddjurtir (steinselja, rósmarín, timjan og þess háttar)
01-1-9-3 Barnamatur
Meðtalið:
- barnamatur án tillits til innihalds
01-1-9-4 Tilbúnir réttir
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Heiti og lýsing
Meðtalið:
- tilbúnir réttir (niðursoðinn matur, frosnir réttir, heitur matur) án tillits til innihaldsefna eru flokkaðir hér ef aðeins er
greitt fyrir vöruna
- samlokur
Undanskilið:
- pítsur (01.1.1.5)
- pasta og kúskús af öllum gerðum (01.1.1.6)
- bökur með kjöti (01.1.2.8)
- bökur með fiski (01.1.3.6)
01-1-9-9 Lyftiduft, matarsódi, þurrsúpur og fleira.
Meðtalið:
- lyftiduft, ger, eftirréttir, súpur, seyði, soð, hráefni til matargerðar og þess háttar
- matarpakkar og sérfæði án tillits til innihalds
Undanskilið:
- létt smjörlíki (01.1.5.2)
- matarpakkar og sérfæði sem innihalda eingöngu ávexti (01.1.6.4)

1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Drykkjarvörur
Meðtalið:
- óáfengir drykkir sem falla hér undir eru ætlaðir til neyslu á heimilum
Undanskilið:
- óáfengir drykkir sem ætlaðir eru til neyslu utan heimilis og eru keyptir á hótelum, veitingastöðum, kaffihúsum,
skemmtistöðum, í söluturnum, hjá götusölum, í sjálfsölum og þess háttar (11.1.1)

01-2

01-2-1

Kaffi, te og kakó
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Heiti og lýsing
Meðtalið:
- kaffi með og án koffíns, ristað og malað, skyndikaffi
- te, „maté“ og aðrar jurtaafurðir til uppáhellingar
- kakó, sætt og ósætt, og súkkulaðiduft
- kakódrykkir
- staðkvæmnivörur fyrir kaffi og te
- kaffi og te extrakt eða -essens
Undanskilið:
- súkkulaði í stykkjum eða plötum (01.1.8)
- matvæli og eftirréttir búnir til úr kakói (01.1.8)
01-2-1-1 Kaffi
Meðtalið:
- kaffi, með eða án koffíns, ristað og malað, skyndikaffi

1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Einnig meðtalið:
- staðkvæmnivörur fyrir kaffi
- kaffi ekstrakt og -essens
01-2-1-2 Te
Meðtalið:
- te og aðrar jurtaafurðir til uppáhellingar
Einnig meðtalið:
- staðkvæmnivörur fyrir te
- te extrakt og -essens
01-2-1-3 Kakó og kakómalt
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

01-2-2

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- kakó, sætt og ósætt og súkkulaðiduft
Einnig meðtalið:
- kakódrykkir
Undanskilið:
- súkkulaði í stykkjum eða plötum (01.1.8.3)
- matvæli og eftirréttir búnir til úr kakói (01.1.8.3)
Gosdrykkir, safar og vatn
Meðtalið:
- ölkeldu- og uppsprettuvatn
- allt drykkjarvatn sem selt er í umbúðum
- gosdrykkir svo sem límónaði- og kóladrykkir
- ávaxta- og grænmetissafar
- síróp og þykkni til að búa til drykki
Undanskilið:
- óáfengar útgáfur af drykkjum sem yfirleitt eru áfengir svo sem léttöl (02.1)

01-2-2-1 Vatn í flöskum kolsýrt og ókolsýrt
Meðtalið:
- ölkeldu- og uppsprettuvatn
- allt drykkjarvatn sem selt er í umbúðum
01-2-2-2 Gosdrykkir og orkudrykkir
Meðtalið:
- gosdrykkir svo sem límónaði- og kóladrykkir
Undanskilið:
- óáfengar útgáfur af drykkjum sem yfirleitt eru áfengir svo sem léttöl (02.1)
01-2-2-3 Ávaxta- og grænmetissafar
Meðtalið:
- ávaxta- og grænmetissafar
- síróp og þykkni til að búa til drykki
Útgáfa þýðingar: 3.0, 5. janúar 2016
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep
02

Heiti og lýsing
Áfengi og tóbak
Áfengi
Áfengir drykkir sem falla hér undir eru keyptir til neyslu á heimilum. Hér undir falla óáfengar eða lítið áfeng afbrigði af
drykkjum sem eru yfirleitt áfengir svo sem léttöl
Undanskilið:
- áfengir drykkir seldir til neyslu strax, keyptir á hótelum, veitingastöðum, kaffihúsum, skemmtistöðum, í söluturnum,
hjá götusölum, í sjálfsölum og þess háttar (11.1.1)

02-1

02-1-1

Sterkt áfengi
Meðtalið:
- ákavíti, líkjörar og önnur brennd vín
Einnig meðtalið:
- mjöður
- lystaukar sem ekki eru unnir úr vínum
Undanskilið:
- lystaukar úr víni (02.1.2)
02-1-1-1 Sterkt áfengi og líkjörar
Meðtalið:
- ákavíti, líkjörar og brennd vín með háu áfengishlutfalli
Einnig meðtalið:
- mjöður
- lystaukar sem ekki eru unnir úr vínum
Undanskilið:
- lystaukar úr víni (02.1.2.4)
02-1-1-2 Áfengir gosdrykkir
Meðtalið:
- gosblöndur með lágu áfengishlutfalli
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep
02-1-2

02-1-2-1

02-1-2-2

02-1-2-3

02-1-2-4

02-1-3

Heiti og lýsing
Vín
Meðtalið:
- vín, síder (úr eplum og perum), hrísgrjónavín (sake)
- lystaukar úr víni, styrkt vín, kampavín og annað freyðivín
Vín úr þrúgum
Meðtalið:
- kampavín og annað freyðivín
Vín úr öðrum ávöxtum
Meðtalið:
- síder (úr eplum og perum), hrísgrjónavín (sake)
Millisterk vín
Meðtalið:
- vermút, sérrí, púrtvín
Víndrykkir og óáfeng vín
Meðtalið:
- lystaukar úr víni, óáfengt vín
Bjór
Meðtalið:
- allar bjórtegundir svo sem öl, lager og dökkur bjór

Einnig meðtalið:
- léttöl
- blöndur af bjór og gosdrykkjum
02-1-3-1 Lager bjór
Meðtalið:
- ljós og dökkur lagerbjór
02-1-3-2 Annar áfengur bjór
Meðtalið:
- öl
Einnig meðtalið:
- blendings- eða blandaður bjór, gufubjór, ávaxta- og grænmetisbjór, kryddaður bjór, tunnuþroskaður bjór, reyktur bjór
og kampavínslíkur bjór
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep Heiti og lýsing
02-1-3-3 Pilsner og malt
Meðtalið:
- ekki eru til samræmd viðmiðmið innan Evrópu um áfengishlutfall í bjór sem telst vera léttöl, en ætti að vera í kringum
1%.
02-1-3-4 Blandaðir bjórdrykkir
Meðtalið:
- bjór blandaður við gosdrykki

02-2

Einnig meðtalið:
- bjór blandaður við engiferöl
Tóbak
Þessi flokkur nær yfir öll kaup heimila á tóbaki, þar með talið kaup á tóbaki á veitingahúsum, kaffihúsum,
skemmtistöðum, bensínstöðvum og þess háttar
02-2-0-1 Sígarettur
Meðtalið:
- vindlingar
Undanskilið:
- fylgihlutir fyrir reykingar (12.3.2.9)
02-2-0-2 Vindlar og smávindlar
Meðtalið:
- vindlar
Undanskilið:
- fylgihlutir fyrir reykingar (12.3.2.9)
02-2-0-3 Neftóbak, píputóbak og tóbaksvörur
Meðtalið:
- pípu-, munn- og neftóbak
- vindlingatóbak og vindlingapappír
Undanskilið:
- fylgihlutir fyrir reykingar (12.3.2.9)
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep
02-3

03

Heiti og lýsing
Fíkniefni
Meðtalið:
- marijúana, ópíum, kókaín og efni unnin úr þeim
- önnur fíkniefni úr jurtaríkinu svo sem kólahnetur og betellauf og -hnetur
- önnur fíkniefni, þar með talið efnavörur og framleidd fíkniefni
Föt og skór
Föt

03-1
03-1-1

Fataefni
Meðtalið:
- fataefni úr náttúrulegum trefjum, tilbúnum trefjum og blöndum úr náttúrulegum og tilbúnum trefjum
Undanskilið:
- húsgagnaáklæði (05.2.0)

03-1-2

Fatnaður
Meðtalið:
- flíkur á karla, konur, börn (3 til 13 ára) og smábörn (0 til 2 ára), hvort sem þær eru tilbúnar eða saumaðar eftir máli, úr
hvers kyns efni (þar með talið leðri, loðskinni, plasti og gúmmí), til daglegrar notkunar, fyrir íþróttir eða til vinnu:
• herðaslár, yfirhafnir, regnfrakkar, anorakkar, úlpur, jakkablússur, jakkar, buxur, mittisjakkar, jakkaföt, dragtir,
búningar, kjólar, pils og þess háttar
• skyrtur, bolir, blússur, peysur, jakkapeysur, stuttbuxur, sundfatnaður, íþróttafatnaður, stuttermabolir og þess háttar
• nærbolir, nærbuxur, sokkar, háir kvensokkar, sokkabuxur, millipils, brjóstahaldarar, undirkjólar, mjaðmabelti, lífstykki
og þess háttar
- náttföt, sloppar og þess háttar
• barnaföt og barnaskór úr efni
Undanskilið:
- heilsufatnaður svo sem teygjusokkar (06.1.2)
- bleiur á börn (12.1.3)
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep Heiti og lýsing
03-1-2-1 Herrafatnaður
Meðtalið:
- flíkur á karla hvort sem þær eru tilbúnar eða saumaðar eftir máli, úr hvers kyns efni (þar með talið leðri, loðskinni,
plasti og gúmmí), til daglegrar notkunar, fyrir íþróttir eða til vinnu:
• herðaslár, yfirhafnir, regnfrakkar, anorakkar, úlpur, jakkar, buxur, mittisjakkar, jakkaföt, búningar og þess háttar
• skyrtur, peysur, jakkapeysur, stuttbuxur, sundskýlur, íþróttafatnaður, stuttermabolir og þess háttar
• nærföt, sokkar og þess háttar
- náttföt, sloppar og þess háttar
03-1-2-2 Kvenfatnaður
Meðtalið:
- flíkur á konur hvort sem þær eru tilbúnar eða saumaðar eftir máli, úr hvers kyns efni (þar með talið leðri, loðskinni,
plasti og gúmmí), til daglegrar notkunar, fyrir íþróttir eða til vinnu:
• herðaslár, yfirhafnir, regnfrakkar, anorakkar, úlpur, jakkar, buxur, mittisjakkar, jakkaföt, dragtir, kjólar, pils og þess
háttar
• skyrtur, bolir, blússur, peysur, jakkapeysur, stuttbuxur, sundfatnaður, íþróttafatnaður, stuttermabolir, og þess háttar
• nærföt, sokkar, sokkabuxur, millipils, brjóstahaldarar, undirkjólar, mjaðmabelti, lífstykki og þess háttar
- náttföt, náttkjólar, sloppar og þess háttar
Einnig meðtalið:
- fatnaður sem hentar báðum kynjum
03-1-2-3 Barnafatnaður
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

03-1-3

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- flíkur fyrir smábörn (0 til 2 ára), hvort sem þær eru tilbúnar eða saumaðar eftir máli, úr hvers kyns efni (þar með talið
leðri, loðskinni, plasti og gúmmí), til daglegrar notkunar eða fyrir íþróttir:
- smábarnaföt og smábarnaskór úr vefnaðarvöru
- barnaföt (3 til 13 ára) , hvort sem þær eru tilbúnar eða saumaðar eftir máli, úr hvers kyns efni (þar með talið leðri,
loðskinni, plasti og gúmmí), til daglegrar notkunar eða fyrir íþróttir:
• herðaslár, yfirhafnir, regnföt, úlpur, jakkar, buxur, mittisjakkar, jakkaföt, búningar, kjólar, pils og þess háttar
• skyrtur, bolir, blússur, peysur, jakkapeysur, stuttbuxur, sundföt, íþróttafatnaður, stuttermabolir, samfellur og þess
háttar
• nærföt, sokkar, sokkabuxur, millipils, undirkjólar og þess háttar
- náttföt, náttkjólar, sloppar og þess háttar
Húfur, vettlingar, garn og fleira.
Meðtalið:
- hálsbindi, vasaklútar, treflar, slæður, hanskar, vettlingar, handskjól, belti, axlabönd, svuntur, vinnusloppar, smekkir,
ermahlífar, hattar, húfur, og þess háttar
- tvinni, prjónagarn og fylgihlutir til fatagerðar, svo sem sylgjur, hnappar, smelluhnappar, rennilásar, borðar, reimar,
leggingar og þess háttar
Einnig meðtalið:
- garð- og vinnuhanskar
- mótorhjóla- og reiðhjólahjálmar
Undanskilið:
- gúmmíhanskar og þess háttar (05.6.1)
- títuprjónar, öryggisnælur, saumnálar, prjónar og fingurbjargir (05.6.1)
- höfuðhlífar til íþróttaiðkunar (09.3.2)
- aðrar hlífar til nota í íþróttum svo sem björgunarvesti, hnefaleikahanskar, hlífðarpúðar, belti, hlífar og þess háttar
(09.3.2)
- pappírsvasaklútar (12.1.3)
- úr, skart, ermahnappar, bindisnælur (12.3.1)
- göngustafir, regn- og sólhlífar, blævængir, lyklakippur (12.3.2)
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep Heiti og lýsing
03-1-3-1 Húfur, vettlingar, bindi, belti og fleira.
Meðtalið:
- hálsbindi, vasaklútar, treflar, slæður, hanskar, vettlingar, handskjól, belti, axlabönd, svuntur, vinnusloppar, smekkir,
ermahlífar, hattar, húfur og þess háttar
- tvinni, prjónagarn og fylgihlutir til fatagerðar, svo sem sylgjur, hnappar, smelluhnappar, rennilásar, borðar, reimar,
leggingar og þess háttar
Einnig meðtalið:
- garð- og vinnuhanskar
- mótorhjóla- og reiðhjólahjálmar
Undanskilið:
- gúmmhanskar og þess háttar (05.6.1)
- títuprjónar, öryggisnælur, saumnálar, prjónar og fingurbjargir (05.6.1)
- höfuðhlífar til íþróttaiðkunar (09.3.2)
- aðrar hlífar til nota í íþróttum svo sem björgunarvesti, hnefaleikahanskar, hlífðarpúðar, belti, hlífar og þess háttar
(09.3.2)
- pappírsvasaklútar (12.1.3)
- úr, skart, ermahnappar, bindisnælur (12.3.1)
- göngustafir, regn- og sólhlífar, blævængir, lyklakippur (12.3.2)

03-1-4

03-1-3-2 Garn, tvinni, tölur o.þ.h.
Meðtalið:
- tvinni, prjónagarn og fylgihlutir til fatagerðar, svo sem sylgjur, hnappar, smelluhnappar, rennilásar, borðar, reimar,
leggingar og þess háttar
Hreinsun, viðgerðir og leiga á fatnaði
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- þurrhreinsun, þvottur og litun á fatnaði
- viðgerðir og breytingar á flíkum
- leiga á fatnaði
Einnig meðtalið:
- heildarkostnaður við viðgerð (bæði vinnu- og efniskostnaður)
Undanskilið:
- efni, tvinni, fylgihlutir og þess háttar sem nýta á við eigin viðgerðir á flíkum (03.1.1) eða (03.1.3)
- viðgerðir á vefnaðarvörum til heimilis (05.2.0)
- þurrhreinsun, þvottur, litun og leiga á vefnaðarvörum til heimilis (05.6.2)

03-1-4-1 Fatahreinsun
Meðtalið:
- þurrhreinsun, þvottur og litun á fatnaði
Undanskilið:
- þurrhreinsun, þvottur, litun og leiga á vefnaðarvörum til heimilis (05.6.2.2)
03-1-4-2 Viðgerðir og leiga á fatnaði
Meðtalið:
- viðgerðir og breytingar á flíkum
- leiga á fatnaði
Einnig meðtalið:
- heildarkostnaður við viðgerð (bæði vinnu- og efniskostnaður)
Undanskilið:
- efni, tvinni, fylgihlutir og þess háttar sem nýta á við eigin viðgerðir á flíkum (03.1.1) eða (03.1.3)
- viðgerðir á vefnaðarvörum til heimilis (05.2.0)
Skór

03-2
03-2-1

Skór og skóbúnaður
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- allur skófatnaður fyrir karla, konur börn (3 til 13 ára) og smábörn (0 til 2 ára) þar með taldir íþróttaskór sem henta til
daglegra nota eða við tómstundaiðkun (hlaupa-, tennis-, körfubolta-, siglingaskór og þess háttar)
Einnig meðtalið:
- ökklahlífar, legghlífar og ámóta vörur
- skóreimar
- skóhlutar svo sem hælar, sólar og þess háttar sem nýta á við eigin viðgerðir á skófatnaði
Undanskilið:
- ungbarnaskór úr efni (03.1.2)
- skótré, skóhorn og skóáburður og aðrar hreinsivörur fyrir skófatnað (05.6.1)
- bæklunarskór (06.1.3)
- sérhæfður skófatnaður fyrir einstakar íþróttagreinar (skíðaskór, knattspyrnuskór, golfskór og aðrir þess háttar skór
með áföstum skautum, hjólum, göddum, tökkum og þess háttar) (09.3.2)
- legghlífar, krikkethlífar og annar hlífðarbúnaður til íþróttaiðkunar (09.3.2)

03-2-1-1 Herraskór
Meðtalið:
- allur skófatnaður fyrir karlmenn
Einnig meðtalið:
- skóreimar
- skóhlutar svo sem hælar, sólar og þess háttar sem nýta á við eigin viðgerðir á skófatnaði
- íþróttaskór sem henta til daglegra nota eða við tómstundaiðkun (hlaupa-, tennis-, körfubolta-, siglingaskór og þess
háttar)
Undanskilið:
- viðgerðir og leiga á skófatnaði (03.2.2.0)
03-2-1-2 Kvenskór
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- allur skófatnaður fyrir konur
Einnig meðtalið:
- ökklahlífar, legghlífar og ámóta vörur
- skóreimar
- skóhlutar svo sem hælar, sólar og þess háttar sem nýta á við eigin viðgerðir á skófatnaði
- íþróttaskór sem henta til daglegra nota eða við tómstundaiðkun (hlaupa-, tennis-, körfubolta-, siglingaskór og þess
háttar)
- skófatnaður sem hentar báðum kynjum
Undanskilið:
- viðgerðir og leiga á skófatnaði (03.2.2.0)

03-2-1-3 Barnaskór
Meðtalið:
- allur skófatnaður fyrir börn (3 til 13 ára) og smábörn (0 til 2 ára)
Einnig meðtalið:
- ökklahlífar, legghlífar og ámóta vörur
- skóreimar
- skóhlutar svo sem hælar, sólar og þess háttar sem nýta á við eigin viðgerðir á skófatnaði
- íþróttaskór sem henta til daglegra nota eða við tómstundaiðkun (hlaupa-, tennis-, körfubolta-, siglingaskór og þess
háttar)
Undanskilið:
- viðgerðir og leiga á skófatnaði (03.2.2.0)
03-2-2

Viðgerðir og leiga á skófatnaði
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- viðgerðir á skófatnaði
- skóhreinsun
- leiga á skófatnaði
Einnig meðtalið:
- heildarkostnaður við viðgerðaþjónustu (bæði vinnu- og efniskostnaður)
Undanskilið:
- skóhlutar svo sem hælar, sólar og þess háttar sem nýta á við eigin viðgerðir á skófatnaði (03.2.1)
- skóáburður og aðrar skóhreinsivörur (05.6.1)
- viðgerðir á sérhæfðum skófatnaði fyrir einstakar íþróttagreinar (skíðaskóm, knattspyrnuskóm, golfskóm og öðrum
þess háttar skór með áföstum skautum, hjólum, göddum, tökkum og þess háttar) (09.3.2)
- leiga á sérhæfðum skófatnaði fyrir einstakar íþróttagreinar (skíðaskóm, knattspyrnuskóm, golfskóm og öðrum þess
háttar skór með áföstum skautum, hjólum, göddum, tökkum og þess háttar) (09.4.1)
Húsnæði, hiti og rafmagn

04
04-1

Greidd húsaleiga
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- til húsaleigu teljast yfirleitt greiðslur fyrir afnot af lóðinni sem eignin stendur á, rýminu sem búið er í og búnaði og
lögnum fyrir kyndingu, vatnsveitu, lýsingu og þess háttar og húsgögn, sé íbúðin leigð með húsgögnum.
Til húsaleigu telst einnig greiðsla fyrir afnot af bílskúr sem tengist húsnæðinu. Ekki er skilyrði að bílskúrinn liggi að
húsnæðinu, né að hann sé tekinn á leigu hjá sama eiganda. Undanskilið:
- leigugreiðslur fyrir bílskúra og bílastæði sem tengjast ekki húsnæðinu (07.2.4)
- vatnsgjöld (04.4.1)
- sorphirðugjöld (04.4.2)
- holræsagjöld (04.4.3)
- greiðslur húseigenda fyrir umsjón, garðhirðu, þrif í stigagöngum, hitun og lýsingu, viðhald lyfta og sorprenna og þess
háttar í fjölbýlishúsum (04.4.4)
- rafmagnskostnaður (04.5.1)
- gaskostnaður (04.5.2)
- hitaveitukostnaður (04.5.5)

04-1-1-0 Leiga á íbúðarhúsnæði
Meðtalið:
- leiga sem leigjendur eða framleigjendur greiða fyrir húsnæði sem er fast heimili þeirra, og er legit með eða án
húsgagna
Einnig meðtalið:
- leiga fjölskyldna fyrir herbergi á gistihúsi eða gistiheimili þar sem þær hafa fast heimili
Undanskilið:
- leiga fyrir bílskúra (04.1.2.2)
- gistiþjónusta menntastofnana, farfuglaheimila (11.2.0) og elliheimila (12.4.0)
04-1-2

Önnur leiga
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Heiti og lýsing
Meðtalið:
- leiga fyrir annað heimili
Undanskilið:
- greiðsla fyrir gistingu á orlofssvæðum og orlofsmiðstöðvum (11.2.0)
04-1-2-1 Leiga á öðru íbúðarhúsnæði
Meðtalið:
- leiga fyrir annað heimili

1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Undanskilið:
- greiðsla fyrir gistingu á orlofssvæðum og orlofsmiðstöðvum (11.2.0.2)
04-1-2-2 Leiga á bílskúr, geymslu og fleira.
Til húsaleigu telst greiðsla fyrir afnot af bílskúr sem tengist húsnæðinu. Ekki er skilyrði að bílskúrinn liggi að húsnæðinu,
né að hann sé tekinn á leigu hjá sama eiganda.
Undanskilið:
- leigugreiðslur fyrir bílskúra og bílastæði sem tengjast ekki húsnæðinu (07.2.4)
Reiknuð húsaleiga

04-2
04-2-1

04-2-2

04-3

Reiknuð húsaleiga af eigin húsnæði
Meðtalið:
- reiknuð leiga þeirra sem búa í eigin húsnæði
Önnur reiknuð húsaleiga
Meðtalið:
- reiknuð húsleiga fyrir annað heimili
- reiknuð leiga heimila sem ekki borga markaðsleigu eða búa frítt
Viðhald og viðgerðir á húsnæði
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið er venjulegt viðhald og viðgerðir á húsnæði sem einkennist af því að:
- 1: því verður að sinna reglulega til að halda húsnæðinu í góðu ástandi
- 2: það breytir ekki notagildi húsnæðisins, stærð þess eða framlengir áætlaðan endingartíma húsnæðisins
Viðhaldi og viðgerðum á húsnæði er skipt í tvennt:
- minni háttar, svo sem veggfóðrun, viðgerðir á útbúnaði og annað sem íbúar myndu sjá um hvort sem þeir búa í eigin
húsnæði eða leiguhúsnæði
- meiri háttar svo sem múrhúðun veggja, þakviðgerðir og annað sem íbúar í leiguhúsnæði þurfa yfirleitt ekki að sjá um
Einungis útgjöld sem leigjendur og þeir sem búa í eigin húsnæði hafa af kaupum á efni og þjónustu fyrir minni háttar
viðhald og viðgerðir teljast til einkaneyslu
Undanskilið:
- útgjöld þeirra sem búa í eigin húsnæði vegna efniskostnaðar og viðhaldsþjónustu vegna meiri háttar viðhalds og
viðgerða sem ekki teljast til einkaneyslu
- kaup á efni til eigin viðgerða falla undir flokk (04.3.1)
- ef leigjendur eða íbúar í eigin húsnæði greiða fyrirtæki fyrir að sjá um viðhald og viðgerðir húsnæðis á heildarkostnaður
við það, þar með talinn efniskostnaður, að falla undir flokk (04.3.2)

04-3-1

Viðhald efni
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Heiti og lýsing
Meðtalið er venjulegt viðhald og viðgerðir á húsnæði sem einkennist af því að:
- 1: því verður að sinna reglulega til að halda húsnæðinu í góðu ástandi
- 2: það breytir ekki notagildi húsnæðisins, stærð þess eða framlengir áætlaðan endingartíma húsnæðisins
Viðhaldi og viðgerðum á húsnæði er skipt í tvennt:
- minni háttar, svo sem veggfóðrun, viðgerðir á útbúnaði og annað sem íbúar myndu sjá um hvort sem þeir búa í eigin
húsnæði eða leiguhúsnæði
- meiri háttar, svo sem múrhúðun veggja, þakviðgerðir og annað sem íbúar í leiguhúsnæði þurfa yfirleitt ekki að sjá um

Einungis útgjöld sem leigjendur og þeir sem búa í eigin húsnæði hafa af kaupum á efni til viðhalds og viðhaldsþjónustu
fyrir minni háttar viðhald og viðgerðir teljast til einkaneyslu
Undanskilið:
- útgjöld þeirra sem búa í eigin húsnæði vegna efniskostnaðar og viðhaldsþjónustu vegna meiri háttar viðhalds og
viðgerða sem ekki teljast til einkaneyslu
- kaup á efni til eigin viðgerða falla undir flokk (04.3.1)
- ef leigjendur eða íbúar í eigin húsnæði greiða fyrirtæki fyrir að sjá um viðhald og viðgerðir húsnæðis á heildarkostnaður
við það, þar með talinn efniskostnaður, að falla undir flokk (04.3.2)

04-3-2

Viðhalds- og viðgerðaþjónusta
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Heiti og lýsing
Meðtalið:
- þjónusta pípara, rafvirkja, smiða, glersmiða, málara og þess háttar sem eru ráðnir til að sinna minni háttar viðhaldi og
viðgerðum á húsnæði
Einnig meðtalið:
- heildarkostnaður þjónustunnar (bæði vinnu- og efniskostnaður)
- aðkeypt þjónusta við uppsetningu veggfóðurs
Undanskilið:
- kaup á efni til eigin viðgerða falla undir flokk (04.3.1)
- þjónusta sem keypt er vegna meiri háttar viðhalds og viðgerða (aðföng, e. intermediate consumption) eða vegna
viðbygginga og breytinga á húsnæði (fjárfesting)

04-3-2-1 Píparaþjónusta
Meðtalið:
- samsetning, uppsetning, viðgerðir og viðhald á pípulögnum, frárennslisrörum, tæknileg þjónusta við búnað og lagnir
fyrir vatn, gas og þess háttar
04-3-2-2 Rafvirkjaþjónusta
Meðtalið:
- viðhald og viðgerðir á raflögnum og tengdum búnaði
04-3-2-3 Þjónusta við hitakerfi
Meðtalið:
- viðhald og viðgerðir á hitunarkerfum
04-3-2-4 Málningarþjónusta
Meðtalið:
- undirbúningur bygginga fyrir málun, grunnun og málun, veggfóðrun eða annars konar frágangur á veggjum og loftum
04-3-2-5 Þjónusta smiða
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Heiti og lýsing
Meðtalið:
- skurður, mótun, samsetning, uppsetning, viðhald og viðgerðir á ýmsum innréttingum úr tré eða öðrum efnum
Einnig meðtalið:
- pússun gólfa

04-3-2-9 Önnur viðhaldsþjónusta
Meðtalið:
- vinna við einangrun
- smíði og uppsetning handriða og girðinga
- múrhúðun og pússun
- flísalagning
- uppsetning skreytinga
- þjónusta innanhússhönnuða
Kalt vatn, fráveita, sorphirða og fleira.

04-4
04-4-1

04-4-2

04-4-3

04-4-4

Kalt vatn
Meðtalið:
- vatnsveita
Einnig meðtalið:
- tengd gjöld svo sem leiga mæla, aflestur mæla, föst gjöld og þess háttar
Undanskilið:
- drykkjarvatn í umbúðum (01.2.2)
- heitt vatn eða gufa til hitunar (04.5.5)
Sorphirðugjöld
Meðtalið:
- sorphirða og -eyðing
Holræsagjöld
Meðtalið:
- fráveituþjónusta
Annað vegna húsnæðis
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Heiti og lýsing
Meðtalið:
- kostnaður eigenda í fjölbýlishúsum vegna umsjónar, garðyrkju, þrifa stinganga, hitunar, lýsingar, viðhalds á lyftum,
sorprennum og þess háttar
- öryggisþjónusta
- snjómokstur og hreinsun skorsteina
Undanskilið:
- heimilisþjónusta svo sem þrif á gluggum, sótthreinsun, eitrun og meindýraeyðing (05.6.2)
- lífvarsla (12.7.0)
04-4-4-1 Rekstur sameignar
Meðtalið:
- kostnaður eigenda í fjölbýlishúsum vegna umsjónar, garðyrkju, þrifa stinganga, hitunar, lýsingar, viðhalds á lyftum,
sorprennum og þess háttar
Undanskilið:
- heimilisþjónusta svo sem þrif á gluggum, sótthreinsun, eitrun og meindýraeyðing (05.6.2.9)
- lífvarsla (12.7.0.4)
04-4-4-2 Öryggiskerfi
Meðtalið:
- öryggisþjónusta
Undanskilið:
- lífvarsla (12.7.0.4)
04-4-4-9 Snjómokstur og önnur þjónusta við húseigendur
Meðtalið:
- götuhreinsun og hreinsun skorsteina
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Einnig meðtalið:
- snjómokstur
Rafmagn og hiti

04-5
04-5-1

04-5-2

Rafmagn
Meðtalið:
- tengd gjöld svo sem leiga á mælum, aflestur mæla, föst gjöld og þess háttar
Gas
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04-5-2-1

04-5-2-2

04-5-3

04-5-4

04-5-4-1

04-5-4-9

04-5-5

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- veitugas og jarðgas
- fljótandi kolvetni (bútan, própan og þess háttar)
Einnig meðtalið:
- tengd gjöld svo sem leiga á mælum, aflestur mæla, föst gjöld, geymslukútar og þess háttar
Jarðgas
Meðtalið:
- tengd gjöld svo sem leiga á mælum, aflestur mæla, föst gjöld og þess háttar
Fljótandi gas
Meðtalið:
- tengd gjöld svo sem geymslukútar, föst gjöld og þess háttar
Undanskilið:
- gaskútar minni en 50 kg fyrir grill eða útilegur (09.3.2.2)
Olíur
Meðtalið:
- olía til húshitunar og lampaolía
Fast eldsneyti
Meðtalið:
- kol, koks, eldiviður, viðarkol, mór og þess háttar
Kol
Meðtalið:
- kol
Önnur föst eldsneyti
Meðtalið:
- koks, eldiviður, viðarkol, mór og þess háttar
Hitaveita
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Heiti og lýsing
Meðtalið:
- aðkeypt heitt vatn og gufa
Einnig meðtalið:
- tengd gjöld svo sem leiga á mælum, aflestur mæla, föst gjöld og þess háttar
- ís sem notaður er til kælingar
Húsgögn, heimilistæki, verkfæri, heimilisþjónusta og fleira.

05

Húsgögn og heimilisbúnaður

05-1
05-1-1

Húsgögn og heimilisbúnaður

Útgáfa þýðingar: 3.0, 5. janúar 2016
Grunnúgáfa Eurostat á ECOICOP gildir ef ósamræmi er milli þýðingar og lýsingar Eurostat.

37

1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- rúm, sófar, svefnsófar, borð, stólar, kommóður og bókahillur
- ljósabúnaður, svo sem loftljós, gólflampar, ljóskúplar og náttborðslampar
- myndir, höggmyndir, tré- og málmristur, veggteppi og aðrir listmunir að meðtöldum eftirmyndum listaverka og öðrum
skrautmunum
- skermar, skilrúm og önnur húsgögn og búnaður
Einnig meðtalið:
- heimkeyrsla og uppsetning, ef við á
- rúmbotnar, dýnur
- baðherbergisskápar
- ungbarnahúsgögn, svo sem vöggur, barnastólar og leikgrindur
- innanhússtjöld önnur en úr dúk
- útilegu- og garðhúsgögn að frátöldum sólhlífum (05.2.0)
- speglar og kertastjakar

Undanskilið:
- peningaskápar (05.3.1)
- gler- og keramik skrautmunir (05.4.0)
- klukkur (12.3.1)
- vegghitamælar og loftvogir (12.3.2)
- barnavagnar og barnakerrur (12.3.2)
- listmunir og antík húsgögn keypt fyrst og fremst vegna verðmætis (fjárfesting)
05-1-1-1 Húsgögn fyrir heimilið
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið
- sófar, svefnsófar, borð, stólar, kommóður og bókahillur
- rúm, rúmbotnar, dýnur, fataskápar, kommóður og náttborð
- eldhúsborð og stólar, eldhússkápar
- baðherbergishúsgögn

Undanskilið:
- listmunir og antík húsgögn keypt fyrst og fremst vegna verðmætis (fjárfesting)
- ungbarnahúsgögn, svo sem vöggur, barnastólar og leikgrindur (05.1.1.9)
05-1-1-2 Garðhúsgögn
Meðtalið:
- garðhúsgögn
05-1-1-3 Lampar og ýmsar rafmagnsvörur
Meðtalið:
- ljósabúnaður, svo sem loftljós, gólflampar, ljóskúplar og náttborðslampar
05-1-1-9 Munir til heimilisprýði
Meðtalið:
- ungbarnahúsgögn, svo sem vöggur, barnastólar og leikgrindur
- myndir, höggmyndir, tré- og málmristur, veggteppi og aðrir listmunir að meðtöldum eftirmyndum listaverka og öðrum
skrautmunum
- skermar, skilrúm, speglar og kertastjakar

05-1-2

Undanskilið:
- sólhlífar (05.2.0.9)
- peningaskápar (05.3.1.9)
- gler- og keramik skrautmunir (05.4.0.1)
- klukkur (12.3.1.2)
- vegghitamælar og loftvogir (12.3.2.9)
- barnavagnar og -kerrur (12.3.2.2)
- listmunir og antík húsgögn keypt fyrst og fremst vegna verðmætis (fjárfesting)
Lausar mottur og gólfdreglar
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- gólfteppi og -mottur, gólfdúkur og önnur sambærileg gólfefni
Einnig meðtalið:
- lagning gólfefna

Undanskilið:
- varanleg gólfefni á borð við gólffjalir og flísar (04.3.1)
- baðmottur, strámottur og dyramottur (05.2.0)
- antík gólfefni keypt fyrst og fremst vegna verðmætis (fjárfesting)
05-1-2-1 Mottur
Meðtalið:
- gólfteppi og -mottur
Undanskilið:
- lagning gólfefna (05.1.2.3)
- baðmottur, strámottur og dyramottur (05.2.0.9)
- antík gólfefni keypt fyrst og fremst vegna verðmætis (fjárfesting)
05-1-2-2 Gólfteppi
Meðtalið:
- gólfdúkur

05-1-3

Undanskilið:
- lagning gólfefna (05.1.2.3)
05-1-2-3 Teppalagningaþjónusta
Meðtalið:
- lagning gólfefna
Viðgerðir á húsgögnum og gólfefnum
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- viðgerðir á húsgögnum, húsbúnaði og gólfefnum
Einnig meðtalið:
- heildarverðmæti þjónustunnar, bæði vinnu- og efniskostnaður
- viðgerðir á gömlum húsgögnum og listmunum, að undanskildum þeim sem keypt eru fyrst og fremst vegna verðmætis
(fjárfesting)
Undanskilið:
- efniskaup heimila sem nýta á við eigin viðgerðir á húsgögnum, húsbúnaði og gólfefnum (05.1.1) eða (05.1.2)
- teppahreinsun (05.6.2.2)

05-2

Vefnaðarvörur til heimilis
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- húsgagnaáklæði, gluggatjöld og gluggatjaldaefni, sólskyggni, forhengi og þess háttar
- sængur, koddar, hengirúm og þess háttar
- rúmföt, svo sem lök, koddaver, teppi, dúnsængur, rúmteppi og flugnanet
- borðdúkar, munnþurrkur, handklæði og þvottapokar
- aðrar vefnaðarvörur til heimilisnota, svo sem innkaupapokar, pokar undir þvott, fatapokar og húsgagnayfirbreiðslur,
fánar, sólhlífar og þess háttar
- viðgerðir á vefnaðarvörum til heimilis
Einnig meðtalið:
- álnavara
- vaxdúkar
- baðmottur, strámottur og dyramottur

Undanskilið:
- veggklæðning úr dúk (04.3.1)
- veggteppi (05.1.1)
- gólfefni svo sem gólfteppi og motttur (05.1.2)
- rafmagnsteppi (05.3.2)
- yfirbreiðslur fyrir bifreiðar, bifhjól og þess háttar (07.2.1)
- vindsængur og svefnpokar (09.3.2).
05-2-0-1 Efni og gluggatjöld
Meðtalið:
- húsgagnaáklæði, gluggatjöld og gluggatjaldaefni, sólskyggni, forhengi og þess háttar
Undanskilið:
- viðgerðir á húsgagnaáklæði og gluggatjöldum (05.2.0.4)
05-2-0-2 Rúmföt
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- sængur, koddar, hengirúm og þess háttar
- rúmföt, svo sem lök, koddaver, teppi, dúnsængur, rúmteppi og flugnanet

Undanskilið:
- vindsængur og svefnpokar (09.3.2.2)
- viðgerðir á textílvörum til heimilisnota (05.2.0.4)
- rafmagnsteppi (05.3.2.9)
05-2-0-3 Dúkar, handklæði og fleira.
Meðtalið:
- borðdúkar, munnþurrkur, handklæði og þvottapokar
Undanskilið:
Viðgerðir á vefnaðarvörum til heimilis (05.2.0.4)
05-2-0-4 Viðgerðir á vefnaðarvörum til heimilis
Meðtalið:
Viðgerðir á vefnaðarvörum til heimilis
05-2-0-9 Önnur vefnaðarvara til heimilis
Meðtalið:
- aðrar vefnaðarvörur til heimilisnota, svo sem innkaupapokar, pokar undir þvott, fatapokar og húsgagnayfirbreiðslur,
fánar, sólhlífar og þess háttar
Einnig meðtalið:
- álnavara
- vaxdúkar
- baðmottur, strámottur og dyramottur

05-3

Undanskilið:
- viðgerðir á vefnaðarvörum til heimilis (05.2.0.4)
- yfirbreiðslur fyrir bifreiðar, bifhjól og þess háttar (07.2.1.3)
Heimilistæki
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep
05-3-1

Heiti og lýsing
Stór heimilistæki
Meðtalið:
- kæliskápar, frystar og sambyggðir kæli- og frystiskápar
- þvottavélar, þurrkarar, þurrkskápar, uppþvottavélar, straujárn og fatapressur
- eldavélar, snúningsgrill, hitahellur, eldunarplötur, ofnar og örbylgjuofnar
- loftræsti-, raka- og hitatæki, vatnshitarar, viftur og gufugleypar
- ryksugur, gufuhreinsivélar, teppahreinsunarvélar og vélar til að hreinsa, bóna og fægja gólf
- önnur stærri heimilistæki, svo sem peningaskápar, sauma- og prjónavélar, vatnsmýkingarbúnaður og þess háttar
Einnig meðtalið:
- heimkeyrsla og uppsetning tækjanna, ef við á
Undanskilið:
- innbyggð tæki (fjárfesting)

05-3-1-1 Kæliskápar og frystikistur
Meðtalið:
- kæliskápar og sambyggðir kæli- og frystiskápar
05-3-1-2 Þvottavélar, þurrkarar og uppþvottavélar
Meðtalið:
- þurrkarar, þurrkskápar og þurrkofnar
Undanskilið:
- viðgerðir heimilistækja (05.3.3.0)
05-3-1-3 Eldavélar, bakarofnar, örbylgjuofnar
Meðtalið:
- rafmagns-, gas-, olíu- og keramikhelluborð, snúningsgrill, rafmagns-, gas- og blástursofnar, sambyggðir ofnar og
örbylgjuofnar
Undanskilið:
- viðgerðir heimilistækja (05.3.3.0)
05-3-1-4 Hita- og loftkælingartæki
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- loftræsti-, raka- og hitatæki, heitavatnskútar, viftur og gufugleypar

Undanskilið:
- viðgerðir heimilistækja (05.3.3.0)
05-3-1-5 Hreingerningatæki
Meðtalið:
- ryksugur, gufuhreinsivélar, teppahreinsunarvélar og vélar til að hreinsa, bóna og fægja gólf
Undanskilið:
- viðgerðir heimilistækja (05.3.3.0)
05-3-1-9 Önnur stór heimilistæki
Meðtalið:
- önnur stærri heimilistæki, svo sem peningaskápar, sauma- og prjónavélar, vatnsmýkingarbúnaður og þess háttar
Undanskilið:
- viðgerðir heimilistækja (05.3.3.0)
05-3-2

Lítil heimilistæki
Meðtalið:
- kaffikvarnir, kaffivélar, safapressur, dósahnífar, matvinnsluvélar, djúpsteikingarpottar, rafmagnsgrill og -hnífar,
brauðristar, ís- og jógúrtvélar, hitaplötur, straujárn, hraðsuðukatlar, viftur, rafmagnsteppi, og þess háttar
Undanskilið:
- viðgerðir heimilistækja (05.3.3.0)
- lítil heimilistæki og áhöld sem ekki eru rafknúin (05.4.0)
- eldhúsvogir (05.4.0)
- baðvogir og ungbarnavogir (12.1.3)
05-3-2-1 Hræri- og matvinnsluvélar og blandarar
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- matvinnsluvélar og blandarar
- skurðarvélar

Undanskilið:
- viðgerðir heimilistækja (05.3.3.0)
05-3-2-2 Kaffivélar, hraðsuðukatlar og fleira.
Meðtalið:
- kaffivélar
- hraðsuðukatlar
Undanskilið:
- viðgerðir heimilistækja (05.3.3.0)
05-3-2-3 Straujárn
Meðtalið:
- straujárn
Undanskilið:
- viðgerðir heimilistækja (05.3.3.0)
05-3-2-4 Brauðristar, samlokugrill og fleira.
Meðtalið:
- brauðristar
- samlokugrill
- rafmagnsgrill
Undanskilið:
- viðgerðir heimilistækja (05.3.3.0)
05-3-2-9 Önnur lítil heimilisraftæki
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

05-3-3

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- kaffikvarnir
- safapressur
- dósahnífar
- djúpsteikingarpottar
- rafmagnshnífar
- ís- og jógúrtvélar
- hitaplötur
- viftur
- rafmagnsteppi
Undanskilið:
- viðgerðir heimilistækja (05.3.3.0)
Viðgerðir heimilistækja
Meðtalið:
- viðgerðir heimilistækja
Einnig meðtalið:
- heildarverðmæti þjónustunnar, bæði vinnu- og efniskostnaður
- kostnaður við leigu á stærri heimilistækjum

05-4

Undanskilið:
- efniskaup heimila fyrir eigin viðgerðir á heimilistækjum (05.3.1) eða (05.3.2)
Borðbúnaður og búsáhöld
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- gler-, kristals-, keramik- og postulínsvörur fyrir heimili svo sem borðbúnaður eða skrautmunir
- hnífapör
- eldhúsáhöld sem ekki eru rafknúin, þar með talið pottar, pönnur, handsnúnar kaffikvarnir og hakkavélar, eldhúsvogir
og ámóta vélræn áhöld
- önnur búsáhöld svo sem brauðkassar, ílát undir kaffi, krydd og þess háttar
- ruslafötur, pappírskörfur, þvottakörfur, sparibaukar og litlir peningakassar
- handklæðagrindur, flöskurekkar, straubretti, póstkassar, barnapelar, hitakönnur og kælibox
- viðgerðir á glervörum, borðbúnaði og búsáhöldum

Undanskilið:
- ljósabúnaður (05.1.1)
- rafknúin heimilistæki (05.3.1/2)
- einnota borðbúnaður (05.6.1)
- baðvogir og ungbarnavogir (12.1.3)
- öskubakkar (12.3.2)
05-4-0-1 Gler- og postulínsvörur
Meðtalið:
- gler-, kristals-, keramik- og postulínsvörur fyrir heimili svo sem borðbúnaður eða skrautmunir
Undanskilið:
- viðgerðir á gler-, kristals-, keramik- og postulínsvörum (05.4.0.4)
05-4-0-2 Hnífapör
Meðtalið:
- hnífapör
Undanskilið:
- viðgerðir á hnífapörum (05.4.0.4)
05-4-0-3 Eldhúsáhöld
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- eldhúsáhöld sem ekki eru rafknúin, svo sem pottar, pönnur, handsnúnar kaffikvarnir og hakkavélar, eldhúsvogir og
ámóta vélræn áhöld
- önnur búsáhöld svo sem brauðkassar, ílát undir kaffi, krydd og þess háttar
- ruslafötur, pappírskörfur, þvottakörfur, sparibaukar og litlir peningakassar
- handklæðagrindur, flöskurekkar, straubretti, póstkassar, barnapelar, hitakönnur og kælibox

Undanskilið:
- straujárn (05.3.2.3)
- viðgerðir heimilistækja (05.4.0.4)
05-4-0-4 Viðgerðir á borðbúnaði og eldhúsáhöldum
Meðtalið:
- viðgerðir á gler- kristals-, keramik- og postulínsvörum, hnífapörum og eldhúsáhöldum
Verkfæri og fleira fyrir hús og garð

05-5
05-5-1

Stærri verkfæri og tæki
Meðtalið:
- vélknúin verkfæri svo sem borvélar, sagir, juðarar og garðklippur, sláttuvélar og -traktorar, jarðvinnsluvélar, keðjusagir
og vatnsdælur
Einnig meðtalið:
- leiga á ofantöldum tækjum
05-5-1-1 Stærri vélknúin verkfæri og tæki
Meðtalið:
- borvélar og höggborvélar, rafmagnssagir, juðarar
- sláttuvélar og -traktorar, keðjusagir, garðklippur, jarðvinnsluvélar
- vatnsdælur
05-5-1-2 Viðgerðir eða leiga á stórum tækjum
Meðtalið:
- viðgerðir og leiga á vélknúnum verkfærum
05-5-2-0 Minni verkfæri og ýmsir fylgihlutir
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- handverkfæri svo sem handsagir, hamrar, skrúfjárn, skrúflyklar, skrúfvélar, tangir og þjalir
- garðáhöld svo sem hjólbörur, garðkönnur, garðslöngur, rekur, skóflur, hrífur, heykvíslar, ljáir, sigðir og klippur
- stigar og tröppur
- hurðafestingar (lamir, húnar og lásar), festingar fyrir ofna og arna og aðrir málmhlutir fyrir hús (gluggatjaldastangir,
festingar fyrir teppi, snagar og þess háttar) og garð (keðjur, grindur, staurar og bönd í girðingar)
- smáhlutir til raflagna, svo sem dósir, rofar, leiðslur, ljósaperur, flúorljós, vasaljós, handluktir, rafhlöður til almennra
nota, bjöllur og viðvörunartæki
- viðgerðir á ofantöldum hlutum

05-5-2-1 Verkfæri
Meðtalið:
- handsagir, hamrar, skrúfjárn, skrúflyklar, skrúfvélar, tangir og þjalir
- rafmagnsskæri, hjólbörur, garðkönnur, garðslöngur, rekur, skóflur, hrífur, kvíslir, ljáir, sigðir og klippur
- stigar og tröppur
Undanskilið:
- viðgerðir á ofantöldum hlutum (05.5.2.3)
05-5-2-2 Ýsmir fylgihlutir
Meðtalið:
- hurðafestingar (lamir, húnar og lásar), festingar fyrir ofna og arna og aðrir málmhlutir fyrir hús (gluggatjaldastangir,
festingar fyrir teppi, snagar og þess háttar) og garð (keðjur, grindur, staurar og bönd í girðingar)
- smáhlutir til raflagna, svo sem dósir, rofar, leiðslur, ljósaperur, flúorljós, vasaljós, handluktir, rafhlöður til almennra
nota, bjöllur og viðvörunartæki
Undanskilið:
- viðgerðir á ofantöldum hlutum (05.5.2.3)
05-5-2-3 Viðgerðir á minni verkfærum og fylgihlutum
Meðtalið:
- viðgerðir á handknúnum og minni verkfærum
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05-6
05-6-1

Heiti og lýsing
Ýmsar vörur og heimilisþjónusta
Óvaranlegar heimilisvörur
Meðtalið:
- hreingerninga- og viðhaldsvörur, svo sem sápur, þvottaduft, ræstiduft, hreinsiefni, sótthreinsandi bleikiefni,
mýkingarefni, rúðuhreinsir, bón, fægilögur, litunarefni, stíflulosandi efni, sótthreinsandi efni, skordýraeitur, sveppaeitur
og eimað vatn
- hlutir til hreingerninga, svo sem sópar, ræstingaburstar, fægiskóflur, afþurrkunarkústar, tuskur, diskaþurrkur,
gólfklútar, svampar, stálull og þvottaskinn
- pappírsvörur, svo sem síur, borðdúkar og munnþurrkur, eldhúspappír, ryksugupokar, einnota borðbúnaður, álpappír,
plastfilmur og plastpokar
- aðrar óvaranlegar heimilisvörur svo sem eldspýtur, kerti, brennsluspritt, þvottaklemmur, herðatré, saumnálar og
prjónar, fingurbjargir, öryggisnælur, naglar, skrúfur, rær og boltar, teiknibólur, skinnur, lím og límbönd til heimilisnota,
snæri, seglgarn og gúmmíhanskar
Einnig meðtalið:
- skóáburður og aðrar skóhreinsivörur
- slökkvitæki fyrir heimili
Undanskilið:
- penslar og sköfur fyrir málningu, lakk og veggfóður (04.3.1)
- slökkvitæki fyrir ökutæki (07.2.1)
- vörur sérstaklega ætlaðar fyrir þrif og viðhald ökutækja svo sem málning, málmhreinsiefni og bón (07.2.1)

05-6-1-1 Hreingerningavörur
Meðtalið:
- þvottaduft, sótthreinsandi bleikiefni, mýkingarefni, blettahreinsir
- ræstiduft, hreinsiefni, rúðuhreinsir, stíflulosandi efni, sótthreinsandi efni
- bón, fægilögur
- skóáburður og aðrar skóhreinsivörur
- skordýraeitur, sveppaeitur og eimað vatn
05-6-1-2 Aðrar óvaranlegar heimilisvörur
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05-6-2

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- fægiskóflur, sópar, afþurrkunarkústar
- tuskur, gólfklútar, þvottaskinn
- uppþvottaburstar, svampar, stálull
- síur, borðdúkar og munnþurrkur, eldhúspappír, bökunarpappír og álpappír
- einnota borðbúnaður
- ryksugupokar
- kerti, brennsluspritt, plastpokar, ruslapokar
- eldspýtur, þvottaklemmur, herðatré, öryggisnælur, saumnálar, prjónar, fingurbjargir, naglar, skrúfur, rær, boltar,
teiknibólur, skinnur, lím, límbönd til heimilisnota, snæri, seglgarn og gúmmíhanskar
Ýmis heimilisþjónusta
Meðtalið:
- launað starfslið heimilis, svo sem ráðsfólk, kokkar, þjónustufólk, ræstingafólk, bifreiðastjórar, garðyrkjumenn,
kennarar, ritarar, einkakennarar og „au pair
“
- heimilishjálp, þar með talin barnagæsla, sem fyrirtæki eða sjálfstætt starfandi aðilar sjá um
- önnur heimilisþjónusta, svo sem gluggaþvottur, sótthreinsun, svæling og meindýraeyðing
- þurrhreinsun, þvottur og litun á vefnaðarvörum til heimilis, teppum og mottum
- leiga á húsgögnum, húsbúnaði, heimilistækjum og vefnaðarvörum til heimilis

Undanskilið:
- þurrhreinsun, þvottur og litun á fötum (03.1.4)
- sorphirða (04.4.2)
- fráveituþjónusta (04.4.3)
- húsvarsla, garðyrkja, þrif og lýsing í stigagangi, viðhald á lyftum og sorprennum í fjölbýlishúsum (04.4.4)
- öryggisþjónusta (04.4.4)
- snjómokstur og hreinsun skorsteina (04.4.4)
- flutnings- og geymsluþjónusta (07.3.6)
- þjónusta vöggustofa, dagmæðra og barnaheimila (12.4.0)
- lífvarsla (12.7.0)
05-6-2-1 Heimilisþjónusta veitt af launuðu starfsfólki
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Heiti og lýsing
Meðtalið:
- launað starfslið heimilis svo sem ráðsfólk, kokkar, þjónustusfólk, ræstingafólk, bifreiðastjórar, garðyrkjumenn,
kennarar, ritarar, einkakennarar og „au pair
“

Einnig meðtalið:
- heimilishjálp sem straujar þvott á heimilinu
- heimilisþjónusta keypt af fyrirtækjum eða sjálfstætt starfandi aðilum
05-6-2-2 Hreingerningaþjónusta
Meðtalið:
- þurrhreinsun á vefnaðarvörum til heimilis
- teppahreinsun
- þvottur og litun á vefnaðarvörum til heimilis
05-6-2-3 Húsgagnaleiga
Meðtalið:
- leiga á teppum, húsbúnaði og vefnaðarvörum til heimilis
05-6-2-9 Önnur heimilisþjónusta
Meðtalið:
- önnur heimilisþjónusta veitt af fyrirtækjum eða sjálfstætt starfandi aðilum
- þrif, gluggaþvottur
- svæling og meindýraeyðing
Heilsa
Einnig meðtalið:
- heilbrigðisþjónusta sem veitt er í skólum eða heilsugæslu háskóla
Lyf og lækningavörur
Þessi flokkur tekur til lyfja, gervilima, heilbrigðisbúnaðar og -tækja, og annarra heilbrigðisvara sem heimili kaupa með
eða án lyfseðils, yfirleitt af lyfsala eða sérverslun með heilbrigðisvörur. Vörurnar eru ætlaðar til nota utan
heilbrigðisstofnana.

06

06-1

06-1-1

Undanskilið:
Sambærilegar vörur sem eru veittar sjúklingum á göngudeildum heilbrigðisstofnana eða innlögðum sjúklingum af
heilbrigðisstofnuninni falla undir þjónustu göngudeilda (06.2) eða sjúkrahúsa (06.3)
Lyf og vítamín
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06-1-2

06-1-3

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- lyf, krem með virkum innihaldsefnum, bóluefni, vítamín, steinefni, lýsi, getnaðarvarnir til inntöku

Undanskilið:
- gæludýralyf (09.3.4)
- hreinlætisvörur svo sem lyfjasápa (12.1.3)
Plástrar, þungunarpróf og aðrar apóteksvörur
Meðtalið:
- líkamshitamælar, heftiplástrar og sárabindi, sprautur, sjúkrakassar, hitapokar og kælipokar, heilsusokkar svo sem
teygjusokkar og hnéhlífar, þungunarpróf, smokkar og önnur tæki til getnaðarvarna
06-1-2-1 Þungunarpróf og getnaðarvarnir
Meðtalið:
- smokkar
06-1-2-9 Plástrar, hitamælar og aðrar apóteksvörur
Meðtalið:
- líkamshitamælar, heftiplástrar og sárabindi, sprautur, sjúkrakassar, hitapokar og íspokar, sjúkrasokkar svo sem
teygjusokkar og hnéhlífar
Stoðtæki
Meðtalið:
- gleraugu og augnlinsur, heyrnartæki, gerviaugu, gervilimir, spelkur og stoðtæki, bæklunarskór, bakbelti, hálskragar,
nuddtæki, hitalampar, hjólastólar og burðartæki fyrir fatlaða, sjúkrarúm, hækjur, blóðþrýstingsmælar og þess háttar
- viðgerðir á heilbrigðistækjum
Einnig meðtalið
- gervitennur en ekki smíðakostnaður þeirra
Undanskilið:
- leiga á heilbrigðistækjum og -búnaði (06.2.3)
- hlífðargleraugu, belti og stuðningshlífar fyrir íþróttir (09.3.2)
- sólgleraugu án sjónglerja með styrkleika (12.3.2)
06-1-3-1 Gleraugu og augnlinsur
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Heiti og lýsing
Meðtalið:
- gleraugu og augnlinsur
06-1-3-2 Heyrnatæki
Meðtalið:
- heyrnartæki
06-1-3-3 Viðgerðir á hjálpar- og lækningatækjum
Meðtalið:
- viðgerðir á heilbrigðistækjum og -búnaði
06-1-3-9 Önnur stoðtæki
Meðtalið:
- gerviaugu, gervilimir, spelkur og stoðtæki, bæklunarskór, bakbelti, hálskragar, nuddtæki, hitalampar, hand- og
vélknúnir hjólastólar, sjúkrarúm, hækjur, blóðþrýstingsmælar og þess háttar

1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Einnig meðtalið:
- gervitennur en ekki smíðakostnaður þeirra
Heilbrigðisþjónusta
Þessi flokkur nær yfir læknishjálp, þjónustu tannlækna og aðra heilbrigðisþjónustu sem veitt er sjúklingum án innlagnar á
stofnun. Þjónustan getur verið veitt heima við og verið einstaklings- eða hópmeðferð

06-2

Meðtalin eru lyf, gervilimir, heilbrigðisbúnaður og -tæki og aðrar vörur sem eru innfaldar í þjónustunni
Undanskilið:
læknishjálp, þjónusta tannlækna eða önnur heilbrigðisstarfsemi sem falla undir sjúkrahúsþjónustu (06.3)
06-2-1

Læknishjálp
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Heiti og lýsing
Meðtalið:
- læknishjálp á heilsugæslu eða stofum sérfræðinga
Einnig meðtalið:
- þjónusta tannréttingasérfræðinga

Undanskilið:
- þjónusta rannsóknarstofa (þar með talið myndatökur) (06.2.3)
- óhefðbundnar lækningar (06.2.3)
06-2-1-1 Heimilislæknar
Meðtalið:
- almenn læknishjálp veitt til dæmis á heilsugæslu
06-2-1-2 Sérfræðingar
Meðtalið:
- læknishjálp veitt á stofum sérfræðilækna

06-2-2

Einnig meðtalið
- þjónusta tannréttingasérfræðinga
Tannlækningar
Meðtalið:
- þjónusta tannlækna og önnur tannheilbrigðisþjónusta
Einnig meðtalið:
- kostnaður við mátun gervitanna

06-2-3

Undanskilið:
- gervitennur (06.1.3)
- þjónusta tannréttingasérfræðinga (06.2.1.2)
- þjónusta rannsóknarstofa (þar með talið myndatökur) (06.2.3)
Önnur heilbrigðisþjónusta
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06-3

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- þjónusta rannsóknarstofa, þar með taldar myndatökur
- þjónusta sjálfstætt starfandi hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra
- þjónusta sjálfstætt starfandi nálastungusérfræðinga, hnykkjara, sjóntækjafræðinga, sjúkraþjálfara, talmeinafræðinga
og þess háttar
- sjúkraþjálfun sem ávísað er af lækni
- göngudeildir fyrir jarð- og sjóbaðameðferðir
- sjúkrabílar
- leiga á heilbrigðisbúnaði eða -tækjum

Einnig meðtalið:
- óhefðbundnar lækningar
06-2-3-1 Rannsóknir, röntgenmyndataka og fleira.
Meðtalið:
- þjónusta rannsóknarstofa og heilbrigðismyndataka af öllum gerðum (svo sem röntgenmyndataka, sneiðmyndataka,
segulómun, sónar)
06-2-3-2 Sjúkrabílar, leiga á hjálpartækjum og fleira.
Meðtalið:
- jarðböð, sjúkraþjálfun, sjúkrabílar og leiga heilbrigðisbúnaðar og -tækja
06-2-3-9 Sjúkraþjálfarar, hnykkjarar, nálastungumeðferð og fleira.
Meðtalið:
- þjónusta sjálfstætt starfandi hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra, nálastungusérfræðinga, hnykkjara, sjóntækjafræðinga,
sjúkraþjálfara, talmeinafræðinga og þess háttar
Sjúkrahús
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07
07-1

07-1-1

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- þjónusta sjúkrahúsa sem innifelur eftirtalda þjónustu við innlagða sjúklinga:
• grunnþjónustu
• stjórnun
• gistingu
• mat og drykk
• umsjón og umönnun ósérhæfðs starfsfólks
• fyrstu hjálp og endurlífgun
• flutning með sjúkrabíl
• lyf og lækningavörur
• lækningatæki
• heilbrigðisþjónustu
• almenna læknisþjónustu eða þjónustu sérfræðinga, skurðlækna eða tannlækna
• heilbrigðisrannsóknir og myndatökur
• heilbrigðisþjónustu svo sem þjónustu hjúkrunarfræðinga, ljósmæðra, hnykkjara, sjóntækjafræðinga, talmeinafræðinga
og þess háttar
Ferðir og flutningar

Kaup ökutækja
Undanskilið:
- kaup á farartækjum til afþreyingar og ferðalaga eins og svo sem húsbílum, hjólhýsum, eftirvögnum, flugvélum og
bátum (09.2.1)
Bílar
Meðtalið:
- fólksbílar, smájeppar og jeppar, smárútur (ef keyptar til einkanota) og þess háttar með tveggja hjóla drifi eða
fjórhjóladrifi
Undanskilið:
- vélknúnir hjólastólar og þess háttar (06.1.3)
- húsbílar (09.2.1)
- golfbílar (09.2.1)
07-1-1-1 Nýir bílar
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Heiti og lýsing
Meðtalið:
- nýir fólksbílar, smájeppar og jeppar, smárútur (ef keyptar til einkanota) og þess háttar með tveggja hjóla drifi eða
fjórhjóladrifi
07-1-1-2 Notaðir bílar
Meðtalið:
- notaðir fólksbílar, smájeppar og jeppar, smárútur (ef keyptar til einkanota) og þess háttar með tveggja hjóla drifi eða
fjórhjóladrifi
Bifhjól
Meðtalið:
- mótorhjól af öllum gerðum, vespur og drifstyrkt reiðhjól

1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

07-1-2

Einnig meðtalið:
- hliðarvagnar
- vélsleðar

07-1-3

Undanskilið:
- vélknúnir hjólastólar og þess háttar (06.1.3.9)
- golfbílar (09.2.1.5)
Reiðhjól
Meðtalið:
- reiðhjól og þríhjól af öllum gerðum
Einnig meðtalið:
- hjólakerrur fyrir farþega

07-1-4

Undanskilið:
- leikfangareiðhjól og -þríhjól (09.3.1)
Farartæki dregin af dýrum
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Heiti og lýsing
Meðtalið:
- faratæki dregin af dýrum
Einnig meðtalið:
- dýr sem eiga að draga faratæki og tilheyrandi búnaður (ok, beisli, aktygi, beisli, taumar og þess háttar)
Undanskilið:
- hestar og smáhestar, farartæki dregin af hestum eða smáhestum til skemmtunar (09.2.1.4)
Rekstur ökutækja
Vara- og fylgihlutir og smurolíur sem heimili kaupa vegna eigin viðgerða á ökutækjum falla undir (07.2.1) eða (07.2.2)

07-2

Undanskilið:
Heildarkostnaður vegna viðgerða og viðhalds ökutækja sem heimili kaupa af fyrirtækjum.
Meðtalið: efniskostnaður fellur undir (07.2.3)
07-2-1

Varahlutir og fleira.
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Heiti og lýsing
Meðtalið:
- dekk (ný, notuð eða sóluð), dekkjaslöngur, kerti, rafgeymar, demparar, síur, dælur og aðrir vara- og fylgihlutir fyrir
ökutæki til einkanota
Einnig meðtalið:
- slökkvitæki fyrir farartæki
- vörur til hreinsunar og viðhalds ökutækja, svo sem málning, málmhreinsiefni, þéttiefni og bónvörur
- yfirbreiðslur fyrir bíla, mótorhjól og þess háttar
Undanskilið:
- bifhjóla- og reiðhjólahjálmar (03.1.3)
- almennar hreingerningarvörur svo sem eimað vatn, svampar, vaskaskinn, þvottaefni og þess háttar (05.6.1)
- gjöld fyrir ísetningu aukahluta og fylgihlutir fyrir málun, hreinsun og bónun ökutækis (07.2.3)
- bílsímar (08.2.0)
- bílaútvörp (09.1.1)
- barnasæti í bíla (12.3.2)

07-2-1-1 Hjólbarðar
Meðtalið:
- nýir, notaðir eða sólaðir hjólbarðar, þar með taldar slöngur fyrir bíla, reiðhjól, mótorhjól og þess háttar
07-2-1-2 Varahlutir
Meðtalið:
- kerti, rafgreymar, demparar, síur, dælur og aðrir varahlutir fyrir ökutæki til einkanota
07-2-1-3 Fylgihlutir bifreiða
Meðtalið:
- fylgihlutir fyrir ökutæki til einkanota sem keyptir eru sér

07-2-2

Einnig meðtalið:
- staðsetningartæki (GPS) til notkunar í ökutækjum til einkanota
Bensín og olíur
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Heiti og lýsing
Meðtalið:
- bensín eða aðrir orkugjafar á borð við díselolíu, metangas, ethanol og tvígengisblöndur
- smurolía, bremsuvökvi, vélarolía, kælivökvar og bætiefni
Einnig meðtalið:
- eldsneyti fyrir stór verkfæri og tæki sem falla undir (05.5.1) og stór tæki til afþreyingar sem falla undir (09.2.1).
Undanskilið:
- þjónustugjöld fyrir olíuskipti og smurningu (07.2.3)

07-2-2-1 Dísel
Meðtalið:
- díselolía
07-2-2-2 Bensín
Meðtalið:
- bensín
07-2-2-3 Annað eldsneyti fyrir bifreiðar
Meðtalið:
- metangas, ethanol, rafmagn og tvígengisblöndur
07-2-2-4 Smurolíur og fleira.
Meðtalið:
- smurolíur, bremsuvökvar og vélarolíur, kæliefni og bætiefni

07-2-3

Undanskilið:
- þjónustugjöld fyrir olíuskipti og smurningu (07.2.3.0)
Viðhald og viðgerðir
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Heiti og lýsing
Meðtalið:
- keypt þjónusta við viðhald og viðgerðir á ökutækjum til einkanota eins og við ísetningu auka- og fylgihluta,
hjólastillingu, skoðun, bilanaaðstoð, olíuskipti, smurningu og hreinsun
Einnig meðtalið:
- heildarkostnaður þjónustunnar (bæði vinnu- og efniskostnaður)

07-2-4

Undanskilið:
- aðskilin kaup á aukahlutum, fylgihlutum eða smurefnum sem heimili kaupa til eigin viðgerða á ökutækjum (07.2.1) eða
(07.2.2)
- bifreiðaskoðun (07.2.4.3)
Annað vegna ökutækja
Meðtalið:
- leiga á bílskúrum eða bílastæðum sem ekki tengjast íbúðarhúsnæði
- veggjöld (brýr, göng, ferjur, hraðbrautir) og bílastæðagjöld
- ökukennsla, ökupróf og ökuskírteini
- prófun á aksturshæfi ökutækis
- bílaleiga (án bílstjóra)
Undanskilið:
- leigubílar (með bílstjóra) (07.3.2.2.)
- tryggingar ökutækja til einkanota (12.5.4.1)
07-2-4-1 Bílastæðagjöld, bílaleigur og fleira.
Meðtalið:
- leiga á bílskúrum eða bílastæðum sem ekki tengjast íbúðarhúsnæði
- bílaleiga (án bílstjóra)
Undanskilið:
- leigubílar (með bílstjóra) (07.3.2.2)
- tryggingar ökutækja til einkanota (12.5.4.1)
07-2-4-2 Veggjöld og stöðumælar
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Heiti og lýsing
Meðtalið:
- veggjöld (brýr, göng, ferjur, hraðbrautir) og bílastæðagjöld
07-2-4-3 Ökukennsla, -próf og bifreiðaskoðun
Meðtalið:
- ökukennsla, ökupróf, ökuskírteini og bifreiðaskoðun
Flutningar
Kaup á samgönguþjónustu eru flokkuð eftir samgöngumáta. Ef miði nær til tveggja eða fleiri samgöngumáta, til dæmis
strætisvagna og neðanjarðarlesta innanbæjar eða lestarferða milli bæja og ferja, og ekki er hægt að aðgreina kostnaðinn
skal flokka kaupin undir (07.3.5)

1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

07-3

Kostnaður við máltíðir, veitingar og gistingu er meðtalinn sé hann innifalinn í fargjaldi. Sé kostnaðurinn ekki innifalinn
fellur hann undir lið 11
Einnig meðtalið:
- skólaakstur
Undanskilið:
- sjúkrabílar (06.2.3)
07-3-1-0 Flutningar með járnbrautum
Meðtalið:
- farþegaflutningar (og farangur) með járnbrautum, sporvögnum og neðanjarðarlestum
Einnig meðtalið:
- flutningur ökutækja

07-3-1

Undanskilið:
- farþegaflutningar með togbrautum (07.3.6)
Flutningar með lestum
Meðtalið:
- farþegaflutningar (og farangur) með lestum
07-3-1-2 Flutningar með neðanjarðarlestum og sporvögnum
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

07-3-2

07-3-2-1

07-3-2-2

07-3-3

07-3-3-1

07-3-3-2

07-3-4

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- farþegaflutningar (og farangur) með neðanjarðarlestum
- farþegaflutningar (og farangur) með sporvögnum
Flutningar á vegum
Meðtalið:
- farþegaflutningar (og farangur) með strætisvögnum, langferðabílum, leigubílum og bifreiðum sem eru leigðar með
ökumanni
Strætisvagnar
Meðtalið:
- farþegaflutningar (og farangur) með strætisvögnum og langferðabílum
Leigubifreiðar
Meðtalið:
- farþegaflutningar (og farangur) með leigubílum eða bifreiðum sem eru leigðar með ökumanni
Flutningar í lofti
Meðtalið:
- farþegaflutningar (og farangur) með flugvélum og þyrlum
Flugfargjöld innanlands
Meðtalið:
- farþegaflutningar (og farangur) með flugvélum og þyrlum innanlands
Flugfargjöld til útlanda
Meðtalið:
- farþegaflutningar (og farangur) með flugvélum og þyrlum milli landa
Flutningar á sjó og vötnum
Meðtalið:
- farþegaflutningar (og farangur) með skipum, bátum, ferjum og svifnökkvum

Einnig meðtalið:
- flutningur ökutækja
07-3-4-1 Flutningar á sjó
Meðtalið: - þjónusta burðarmanna, gjöld fyrir týndan farangur og áframsendingu farangurs
07-3-4-2 Flutningar á vötnum
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

07-3-5

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- farþegaflutningar (og farangur) með skipum, bátum, ferjum og svifnökkvum
Einnig meðtalið:
- flutningur ökutækja
Samsett flutningaþjónusta
Farþegaflutningar (og farangur) með tvennskonar eða fleiri samgönguháttum þegar ekki er unnt að deila kostnaðinum á
milli þeirra
Meðtalið:
• flutningur ökutækja
• fargjöld sem ætlað er að verði notuð fyrir tvennskonar samgöngumáta almenningssamgöngukerfis

07-3-6

Undanskilið:
- pakkaferðir (09.6.0)
Önnur flutningaþjónusta
Meðtalið:
- togbrautir, kláfar og ferðir með stólalyftum
- þjónusta burðarmanna, gjöld fyrir týndan farangur og áframsendingu farangurs
- söluþóknun ferðaskrifstofa, ef greidd sérstaklega
Undanskilið:
- kláfferjur og stólalyftur á skíðastöðum og orlofsmiðstöðvum (09.4.1)
07-3-6-1 Togbrautir, kláfar og fleira.
Meðtalið:
- togbrautir, kláfar og ferðir með stólalyftum
- þjónusta burðarmanna, gjöld fyrir týndan farangur og áframsendingu farangurs
- söluþóknun ferðaskrifstofa, ef greidd sérstaklega
Undanskilið:
- kláfferjur og stólalyftur á skíðastöðum og orlofsmiðstöðvum (09.4.1)
07-3-6-2 Þjónusta við flutning og geymsla á farangri
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Heiti og lýsing
Meðtalið:
- þjónusta burðarmanna, gjöld fyrir týndan farangur og áframsendingu farangurs
07-3-6-9 Önnur óflokkuð flutningaþjónusta
Meðtalið:
- söluþóknun ferðaskrifstofa, ef greidd sérstaklega
Fjarskipti og póstur

1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

08
08-1

Póstur
Meðtalið:
- burðargjöld fyrir bréfa-, póstkorta- og bögglasendingar
- póst- og -bögglaflutningar með einkafyrirtækjum
Einnig meðtalið:
- ný frímerki og póstkort sem eru seld með áfestu gjaldmerki

08-2

Undanskilið:
- gömul og stimpluð frímerki (09.3.1)
- fjármálaþjónusta pósthúsa
08-1-0-1 Bréfpóstur
Meðtalið:
- póstkort, ný frímerki og póstkort sem eru seld með áfestu gjaldmerki
08-1-0-9 Önnur póstþjónusta
Meðtalið:
- bögglaflutningar
Símtæki
Meðtalið:
- kaup á símtækjum, farsímum, bréfasímum, símsvörum og hátölurum fyrir síma
- viðgerðir á slíkum búnaði
Undanskilið:
- bréfasíma- og símsvarabúnaður með einkatölvum (09.1.3)
08-2-0-1 Heimasímar
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Heiti og lýsing
Meðtalið:
- heimasímar
08-2-0-2 Farsímar
Meðtalið:
- farsímar
08-2-0-3 Símsvarar, talstöðvar, faxtæki og fleira.
Meðtalið:
- talstöðvar, bréfasímar, símsvarar og hátalarar fyrir síma
08-2-0-4 Viðgerðir á símtækjum
Meðtalið:
- viðgerðir á símabúnaði
Símaþjónusta
Meðtalið:
- kostnaður við uppsetningu símabúnaðar til einkanota og áskriftargjöld
- símtöl úr einkasímum og almenningssímum
- símtöl úr símum hótela, kaffihúsa, veitingastaða og þess háttar
- ritsíma-, fjarrita- og bréfasímaþjónusta
- gagnaflutningsþjónusta
- internetþjónusta
- leiga á símabúnaði

1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

08-3

Einnig meðtalið:
- útvarpssímtæki
08-3-0-1 Fastlínuþjónusta
Meðtalið:
- símtöl, innan- og utanlands
- símtöl úr almenningssímum, úr símum hótela, kaffihúsa, veitingahúsa og þess háttar
- leiga á símtækjum, bréfasímum, símsvörum og hátölurum fyrir síma
Einnig meðtalið:
Kostnaður við uppsetningu símabúnaðar til einkanota og áskriftargjöld
08-3-0-2 Farsímaþjónusta
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- símtöl innanlands, þar með talin myndsímtöl
- símtöl utanlands, þar með talin myndsímtöl
- smáskilaboð (SMS), myndskilaboð (MMS) og talskilaboð
- önnur símaþjónusta
- leiga á þráðlausum símabúnaði
Einnig meðtalið:
- verð símabúnaðar hann innifalinn í áskriftargjaldi
- farsímar sem innifaldir eru í pakkaþjónustu, yfirleitt bundnir ákveðnu símafyrirtæki í fyrirfram skilgreindan tíma

08-3-0-3 Internetþjónusta
Meðtalið:
- internetþjónusta
- leiga á internetmóttökurum, svo sem beinium
Einnig meðtalið:
- uppsetningargjald og mánaðarleg gjöld
08-3-0-4 Síma- og sjónvarpspakkar
Meðtalið:
- þjónustupakkar sem innihalda síma-/ internet-/ og sjónvarpsþjónustu
08-3-0-5 Önnur fjarskiptaþjónusta
Meðtalið:
- ritsíma-, fjarrita- og bréfasímaþjónusta
- VOIP (e. Voice Over Internet Protocol) þjónusta
- leiga á bréfa- eða útvarpssímtækjum
Tómstundir og menning

09

Sjónvörp, tölvur, myndavélar o.þ.h.

09-1
09-1-1

Tæki til móttöku, upptöku og fleira.
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- sjónvörp, myndbandstæki, af öllum gerðum sjónvarpsloftnet
—
- útvarpstæki, bílaútvörp, útvarpsvekjarar, talstöðvar, viðtæki og útvarpssendar til einkanota
- plötuspilarar, segulbandstæki, geislaspilarar, vasatæki, hljómtækjasamstæður og einstakir hlutar þeirra (plötuspilarar,
viðtæki, magnarar, hátalarar og þess háttar), hljóðnemar og heyrnartól

Undanskilið:
- myndbandstökuvélar og kvikmyndatökuvélar með hljóðupptöku (09.1.2)
09-1-1-1 Tæki til móttöku, upptöku og fleira.
Meðtalið:
- útvarpsmóttakarar (sambyggð útvörp, bílaútvörp, útvarpsvekjarar, talstöðvar, viðtæki og útvarpssendar til einkanota)
- geislaspilarar, hljómtækjasamstæður, segulbandstæki
- bílaútvörp
Einnig meðtalið:
- hátalarastöðvar, plötuspilarar, magnarar, hljóðnemar og hátalarar
Undanskilið:
- þráðlaus afspilunartæki fyrir hljóð og mynd (09.1.1.3)
09-1-1-2 Sjónvörp, myndspilarar og fleira.
Meðtalið:
- sjónvörp, sjónvarpsloftnet af öllum gerðum
- myndupptökutæki og DVD upptökutæki og spilarar
- heimabíó, skjávarpar, gervihnattamóttakarar
- blu-ray spilarar
- afspilunartæki fyrir mynd og hljóð
- upptökutæki með hörðum diski
09-1-1-3 Ferðaspilarar og fleira.
Meðtalið:
- þráðlaus afspilunartæki fyrir hljóð og mynd
- þráðlausir sjónvarpsmerkismóttakarar
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep Heiti og lýsing
09-1-1-9 Önnur tæki til móttöku, upptöku og spilunar á hljóði og myndum
Meðtalið:
- heyrnartól
- stafrænir myndarammar

09-1-2

09-1-3

Einnig meðtalið:
- lesbretti
Mynda- og upptökutæki og fleira
Meðtalið:
- myndavélar, kvikmyndatökuvélar, stækkarar, framkallarar, filmu-og myndvarpar, aukahlutir (svo sem sýningartjöld,
skoðarar, linsur, aukahlutir fyrir leifturljósbúnað, ljóssíur, ljósmælar og þess háttar)
- smásjár, sjónaukar og áttavitar
09-1-2-1 Myndavélar
Meðtalið:
- myndavélar, kvikmyndatökuvélar, stækkarar og framkallarar, filmu- og myndvarpar
09-1-2-2 Myndavélafylgihlutir
Meðtalið:
- sýningartjöld, skoðarar, linsur (þar með taldar aðdráttarlinsur), aukahlutir fyrir leifturljósbúnað, ljóssíur, ljósmælar og
þess háttar
09-1-2-3 Sjóntæki
Meðtalið:
- smásjár, sjónaukar og áttavitar
Tölvur, prentarar, reiknivélar og fleira.
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- einkatölvur, tölvuskjáir, prentarar, hugbúnaður og ýmiss fylgibúnaður
- hugbúnaðarpakkar svo sem stýrikerfi, forrit, tungumál og þess háttar
- reiknivélar og vasareiknar
- rit- og ritvinnsluvélar
- tæki til símsvörurnar eða fyrir fax sem tengd eru við tölvu

Undanskilið:
- áteknir diskar sem innihalda meðal annars bækur, orðabækur, alfræðiorðabækur, tungumálaskóla, margmiðlunarefni á
hugbúnaðarformi (09.1.4)
- tölvuleikir (09.3.1), og leikjatölvur sem tengjast við sjónvarp (09.3.1)
- ritvélaborðar (09.5.4)
- prenthylki(09.5.4)
- reiknistokkar (09.3)
09-1-3-1 Tölvur
Meðtalið:
- fartölvur, borðtölvur, lófatölvur
Einnig meðtalið:
- lyklaborð, skjáir, mýs og prentarar ef keypt í pakka með tölvunni
- spjaldtölvur
09-1-3-2 Skannar, prentarar og fleira
Meðtalið:
- skannar, skjáir, prentarar, ef keyptir sér
- tæki til símsvörurnar eða fyrir fax sem tengd eru við tölvu
Undanskilið:
- tóner og blekhylki (09.5.4.9)
09-1-3-3 Hugbúnaður
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- hugbúnaður á borð við stýrikerfi, forrit, tungumál og þess háttar
Undanskilið:
- áteknir geisladiskar með bókum, orðabókum, uppflettiritum, kennsluefni í tungumálum og þess háttar (09.1.4.1)
- tölvuleikir (09.3.1.1)

09-1-4

09-1-3-4 Reiknivélar
Meðtalið:
- vasareiknivélar og rafræn dagatöl
Minniskort, hljóm- og mynddiskar og þess háttar
Meðtalið:
- plötur og geisladiskar
- áteknar spólur, geisladiskar og aðrir miðlar fyrir afspilunar
- óáteknar spólur, gisladiskar og þess háttar
- óáteknar filmur, hylki, diskar og minniskubbar fyrir myndatökur
Einnig meðtalið:
- tilbúnar hljóðbækur á geisladisku, spólum og þess háttar
- áteknir margmiðlunardiskar með orðabókum, uppflettiritum, kennsluefni í tungumálum og þess háttar
- ljósmyndavörur svo sem pappír og ljósaperur í leifturljós
- óframkallaðar filmur þar sem framköllun er innifalin
Undanskilið:
- rafhlöður (05.5.2)
- hugbúnaðarpakkar svo sem stýrikerfi og þess háttar (09.1.3)
- tölvuleikir (09.3.1)
- filmuframköllun og ljósmyndaprentun (09.4.2)
09-1-4-1 Hljómdiskar, hljómplötur og mynddiskar
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- geisladiskar, hljómplötur, blu-ray diskar, DVD-diskar og þess háttar

Einnig meðtalið:
- hljóð- og myndefni sem hlaðið er niður
09-1-4-2 Óáteknir hljómdiskar, hljómplötur og mynddiskar
Meðtalið:
- geisladiskar (-R og -RW)
- DVD (-R og -RW)
- blu-ray diskar
09-1-4-9 Minniskort
Meðtalið:
- minniskort, minnislyklar, óáteknar filmur, hylki og diskar fyrir kvikmyndatöku og kvikmyndahúsanotkun

09-1-5

Einnig meðtalið:
- ljósmyndapappír og þess háttar
Viðgerðir á tækjum og fleira.
Meðtalið:
- viðgerðir á tækjum með hljóð og/eða mynd
Einnig meðtalið:
- heildarvirði þjónustu (bæði vinnu- og efniskostnaður)
Undanskilið:
- aðskilin kaup heimila á íhlutum sem ætlaðir eru til eigin viðgerða (09.1.1), (09.1.2) eða (09.1.3)
Stærri tæki til tómstunda

09-2
09-2-1

Stærri tæki fyrir útivist
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- húsbílar, hjólhýsi og eftirvagnar
- flugvélar, fisvélar, svifflugur, svifdrekar og loftbelgir
- bátar, utanborðsmótorar, segl og þess háttar
- hestar, hestakerrur útbúnaður til hestamennsku ( beisli, mél, hnakkar og þess háttar)
- stærri tæki til íþrótta svo sem kanóar, kajakar,seglbretti, köfunarbúnaður og golfbílar
Einnig meðtalið:
- standsetning báta, hjólhýsa, eftirvatna og þess háttar

Undanskilið:
-hestar, hestakerrur og þess háttar ætlað til fólksflutninga (07.1.4)
- uppblásanlegir bátar og -sundlaugar (09.3.2)
09-2-1-1 Tjaldvagnar, hjólhýsi og fleira
Meðtalið:
- húsbílar, hjólhýsi og eftirvagnar
09-2-1-2 Flugvélar, loftbelgir og fleira
Meðtalið:
- flugvélar, fisvélar, svifflugur, svifdrekar og loftbelgir
09-2-1-3 Bátar
Meðtalið:
- bátar, utanborðsmótorar, segl og þess háttar
09-2-1-4 Hestar
Meðtalið:
- hestar, hestakerrur og útbúnaður til hestamennsku (beisli, mél, hnakkar og þess háttar)
Undanskilið:
-hestar, hestakerrur og þess háttar farartæki ætlað til fólksflutninga (07.1.4.0)
09-2-1-5 Vélsleðar, kajakar, golfbílar og fleira.
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09-2-2

09-2-3

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- kanóar, kajakar,seglbretti, köfunarbúnaður og golfbílar
Undanskilið:
-uppblásanlegir bátar og -sundlaugar (09.3.2.1)
Hljóðfæri og tæki fyrir tómstundir innandyra
Meðtalið:
- hljóðfæri af öllum stærðum, að meðtöldum rafmagnshljóðfærum, svo sem píanó, orgel, fiðlur, gítarar, trommur,
trompetar, klarinett, flautur, munnhörpur og svo framvegis
- ballskákborð, borðtennisborð, kúluspil, leikjakassar og þess háttar

Undanskilið:
- leikföng (09.3.1)
09-2-2-1 Hljóðfæri
Meðtalið:
- hefðbundin hljóðfæri
- píanó, orgel, fiðlur, gítarar, trommur, trompetar, klarinettur, flautur og munnhörpur og þess háttar
- rafmagnshljóðfæri
09-2-2-2 Leikjatölvur, æfingatæki og fleira
Meðtalið:
-ballskákborð, borðtennisborð, kúluspil, leikjakassar og þess háttar
Viðhald og viðgerðir á stórum tækjum til tómstundaiðkunar
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1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- viðhald og viðgerðir á stærri áhöldum og tækjum til tómstundaiðkunar
Einnig meðtalið:
- heildarvirði þjónustu (bæði vinnu- og efniskostnaður)
- vetrargeymsla á bátum, fellihýsum, hjólhýsum, húsbílum og þess háttar
- flugskýlaleiga fyrir einkaflugvélar
- hafnargjöld fyrir báta
-dýralæknisþjónusta og önnur þjónusta (hesthúsaleiga, járnun og þess háttar) fyrir hesta og smáhesta sem notaðir eru
til afþreyingar
Undanskilið:
- eldsneyti fyrir farartæki til afþreyingar (07.2.2)
- íhlutir sem heimili kaupa sjálf til eigin viðgerða eða viðhalds á stærri tækjum til tómstundaiðkunar (09.2.2)
- dýralæknisþjónusta fyrir gæludýr (09.3.5.0)
Tómstundavörur, leikföng og fleira

09-3
09-3-1

Leikföng, spil og fleira
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Heiti og lýsing
Meðtalið:
- spil, samkvæmisleikir, töfl og þess háttar
- hvers kyns leikföng, þar með taldar brúður, tuskudýr, leikfangabílar og -lestir, leikfangahjól (tvíhjól og þríhjól),
smíðasett, púslur, leir, leikjatölvur, tölvuleikir, grímur, grímubúningar, spaughlutir, flugeldar, skrautborðar og
jólatrésskraut
- hlutir til frímerkjasöfnunar, svo sem gömlul og stimpluð frímerki og frímerkjaalbúm og tengdir söfnun (steinafræði,
dýrafræði, grasafræði og þess háttar)
Einnig meðtalið:
- tölvuleikir á geisladiskum
- leikjatölvur tengdar við sjónvörp
- tölvuleikir

Undanskilið:
- söfnunarhlutir sem teljast til listmuna eða fornmuna (05.1.1)
- ný frímerki (08.1.0)
- jólatré (09.3.3)
- úrklippubækur barna (09.5.1)
09-3-1-1 Spil og fleira.
Meðtalið:
- spil, samkvæmisleikir, töfl og þess háttar
- leikjatölvur
Einnig meðtalið:
- tölvuleikir
- leikjatölvur tengdar við sjónvörp
- áhugafrímerkjasöfnun (gömul eða stimpluð frímerki, frímerkjaalbúm og þess háttar)
- aðrir hlutir sem er safnað (mynt, orður, steinar, steingervingar, blóm og þess háttar) og tæki og tól notuð við slíka
söfnun
09-3-1-2 Leikföng, flugeldar og hátíðaskraut
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09-3-2

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- dúkkur svo sem Barbie, Bratz, Polly og þess háttar
- leikfangabílar og -lestir, leikfangahjól (tvíhjól og þríhjól)
- mjúkdýr svo sem bangsar og þess háttar
- lego og þess háttar til samsettninga svo sem Playmobil
- púslur
- leir
- grímur
- grímubúningar
- spaughlutir
- flugeldar
- skrautborðar
- jólatrésskraut
Íþrótta-, tjald-, veiðivörur og fleira

Útgáfa þýðingar: 3.0, 5. janúar 2016
Grunnúgáfa Eurostat á ECOICOP gildir ef ósamræmi er milli þýðingar og lýsingar Eurostat.

79

1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- búnaður fyrir leikfimi, líkamsrækt og íþróttir svo sem boltar, hnitkúlur, net, spaðar, kylfur, skíði, skylmingasverð, súlur,
lóð, kringlur, kastspjót, brynjur og þess háttar
- fallhlífar og annar búnaður fyrir fallhlífastökk
- skotvopn og skotfæri til veiða og íþrótta
- veiðistangir og annar stangveiðibúnaður
- búnaður til leikja á strönd og utandyra, svo sem fyrir boccia“og krokket, svifdiskar, uppblásanlegar sundlaugar, bátar og
flekar
- viðlegubúnaður, svo sem tjöld og fylgihlutir, svefnpokar, bakpokar, vindsængur, loftdælur, prímusar og grill
- viðgerðir á búnaði til íþrótta, útilegu og afþreyingar utandyra
Einnig meðtalið:
- sérhæfður skófatnaður fyrir tilteknar íþróttagreinar, svo sem keiluskór, knattspyrnuskór, hlaupagaddar, skíðaskór og
skófatnaður með áföstum skautum eða hjólum
- höfuðhlífar til íþróttaiðkunar
- aðrar hlífar til íþróttaiðkunar svo sem björgunarvesti, hnefaleikahanskar, legghlífar og aðrar hlífar, hlífðargleraugu,
belti, stoðbindi og þess háttar
Undanskilið:
- mótorhjóla- og reiðhjólahjálmar (03.1.3)
- útilegu- og garðhúsgögn (05.1.1)

09-3-2-1 Íþróttabúnaður
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Heiti og lýsing
Meðtalið:
- búnaður fyrir leikfimi, líkamsrækt og íþróttir svo sem boltar, hnitkúlur, net, spaðar, kylfur, skíði, skylmingasverð, súlur,
lóð, kringlur, kastspjót, brynjur og þess háttar
- fallhlífar og annar búnaður fyrir fallhlífastökk
- skotvopn og skotfæri til veiða og íþrótta
- veiðistangir og annar stangveiðibúnaður
- búnaður til leikja á strönd og utandyra, svo sem fyrir boccia“og krokket, svifdiskar, uppblásanlegar sundlaugar, bátar og
flekar
Einnig meðtalið:
-sérhæfður skófatnaður fyrir tilteknar íþróttagreinar, svo sem keiluskór, knattspyrnuskór, hlaupagaddar, skíðaskór og
skófatnaður með áföstum skautum eða hjólum
- höfuðhlífar til íþróttaiðkunar
- aðrar hlífar til íþróttaiðkunar svo sem björgunarvesti, hnefaleikahanskar, legghlífar og aðrar hlífar, hlífðargleraugu,
belti, stoðbindi og þess háttar

Undanskilið:
- mótorhjóla- og reiðhjólahjálmar (03.1.3.1)
- viðgerðir á íþróttabúnaði (09.3.2.3)
09-3-2-2 Útilegubúnaður, grill og fleira
Meðtalið:
- tjöld og fylgihlutir, svefnpokar, bakpokar, vindsængur, loftdælur, prímusar og grill

09-3-3

Undanskilið:
- útileguhúsgögn (05.1.1.2)
- viðgerðir á útilegubúnaði (09.3.2.3)
09-3-2-3 Viðgerðir á íþrótta- og útilegubúnaði
Meðtalið:
- viðgerðir á íþrótta- og útilegubúnaði
Garðvörur, plöntur og blóm
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Heiti og lýsing
Meðtalið:
- plöntur, runnar, blómlaukar, hnýði, fræ, áburður, molta, blómamold, náttúrleg blóm og blöð og gerviblóm og -blöð,
blómapottar og pottastandar
Einnig meðtalið:
- lifandi jólatré og gervijólatré
- heimsending fyrir plöntur og blóm
Undanskilið:
- garðhanskar (03.1.3)
- garðyrkjuþjónusta (04.4.4) eða (05.6.2)
- garðyrkjuáhöld (05.5.1)
- garðyrkjuverkfæri (05.5.2)
- plöntu og skordýraeitur til heimilisnota (05.6.1)

09-3-3-1 Garðvörur
Meðtalið:
- áburður, molta, blómamold
- blómapottar og pottastandar
Undanskilið:
- garðyrkuverkfæri og -áhöld með eða án mótors (05.5.1.1, 05.5.2.1 og 05.5.2.2)
09-3-3-2 Plöntur og blóm
Meðtalið:
- inniplöntur, einnig lifandi jólatré og gervijólatré
- útiplöntur
- hnýði, fræ
- inniblóm (lifandi, gervi eða afskorin)
- útiblóm
- blómafræ og blómlaukar
Undanskilið:
- áburður, molta, blómamold (09.3.3.1)
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09-3-4

09-3-5

Heiti og lýsing
Gæludýr og fleira
Meðtalið:
- gæludýr, gæludýrafóður, dýralækninga- og snyrtivörur fyrir gæludýr, hálsbönd, ólar, hundahús, fuglabúr, fiskabúr,
kattasandur og þess háttar

Undanskilið:
- hestar og smáhestar (07.1.4) eða (09.2.1)
- dýralæknisþjónusta (09.3.5)
09-3-4-1 Kaup á gæludýrum
Meðtalið:
- kaup á gæludýrum
09-3-4-2 Gæludýravörur
Meðtalið:
- gæludýrafóður, dýralækninga- og snyrtivörur fyrir gæludýr, hálsbönd, ólar, hundahús, fuglabúr, fiskabúr, kattasandur
og þess háttar
Dýralæknar og önnur gæludýraþjónusta
Meðtalið:
- dýralæknisþjónusta og önnur þjónusta fyrir gæludýr svo sem snyrting, hýsing, merking, örmerking og þjálfun
Undanskilið:
- dýralæknisþjónsta fyrir dýr sem notuð eru fyrir dráttarvagna (07.1.4.0)
- dýralæknisþjónusta og önnur þjónusta (hesthúsaleiga, járnun og þess háttar) fyrir hesta og smáhesta sem notaðar eru
til afþreyingar (09.2.3)
Íþróttir, fjölmiðlun og menning

09-4
09-4-1

Íþróttir og tómstundir
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Heiti og lýsing
Aðgangseyrir að eða þátttökugjöld fyrir viðburði sem fara fram á/í:
- íþróttavöllum, hjólreiðabrautum, veðhlaupabrautum, kappakstursbrautum og þess háttar
- skautahöllum, sundlaugum, golfvöllum, fimleikahöllum, líkamsræktarstöðvum, tennisvöllum, veggtennisvöllum og
keiluhöllum
- skemmtigörðum
- leiktækjum fyrir börn svo sem hringekjum og þess háttar
- kúluspilsvélum og öðrum spilum fyrir fullorðna, að frátöldum áhættuspilum
- skíðabrekkum og skíðalyftum og þess háttar
Einnig meðtalið:
- leiga á búnaði og fylgihlutum til tómstundaiðkunar og menningarstarfs, einkum flugvélum, bátum, hestum, skíða- og
útilegubúnaði
- einstaklings- eða hópatímar í bridge, skák, líkamsrækt, skíðakennslu, sundi eða annarri dægradvöl sem ekki er hluti af
skólastarfi
- þjónusta fjallaleiðsögumanna, annarra leiðsögumanna og þess háttar
- hafnarleiðsögumenn og önnur aðstoð við bátasiglingar
- leiga á skóbúnaði (skíðaskóm, knattspyrnuskóm, golfskóm eða þess háttar skóm með áföstum skautum, tökkum eða
göddum)

Undanskilið:
- kláfferjur og stólalyftur sem ekki eru á skíðastöðum eða orlofsmiðstöðvum (07.3.6)
09-4-1-1 Aðgangseyrir að íþrótta- og tómstundaviðburðum
Aðgangseyrir að viðburðum á/í:
- íþróttavöllum, hjólreiðabrautum, veðhlaupabrautum, kappakstursbrautum og þess háttar
- skemmtigörðum
09-4-1-2 Þátttöku- og æfingagjöld
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Heiti og lýsing
Meðtalinn er aðgangur að og æfingagjöld fyrir:
- skautahöllum, sundlaugum, golfvöllum, fimleikahöllum, líkamsræktarstöðvum, tennis- og veggtennisvöllum,
keiluhöllum og þess háttar
- leiktækjum fyrir börn svo sem hringekjum og þess háttar
- kúluspilsvélum og öðrum spilum fyrir fullorðna, að frátöldum áhættuspilum
- skíðabrekkum, skíðalyftum og þess háttar
Einnig meðtalið:
- leiga á búnaði og fylgihlutum til tómstundaiðkunar og menningarstarfs, svo sem flugvélum, bátum, hestum, skíða- og
útilegubúnaði
- einstaklings- eða hópatímar í brids, skák, líkamsrækt, skíðakennslu, sundi eða annarri dægradvöl sem ekki er hluti af
skólastarfi
- þjónusta fjallaleiðsögumanna, annarra leiðsögumanna og þess háttar
- hafnarleiðsögumenn og önnur aðstoð við bátasiglingar
- leiga á skóbúnaði (skíðaskóm, knattspyrnuskóm, golfskóm eða þess háttar skóm með áföstum skautum, tökkum eða
göddum)

09-4-2

Undanskilið:
- kláfferjur og stólalyftur sem ekki eru á skíðasvæðum eða orlofsmiðstöðvum (07.3.6.1)
Menningarmál
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Heiti og lýsing
Aðgangseyrir að:
- sýningum kvikmyndahúsa, leikhúsa, óperuhúsa, fjölleikahúsa, hljóð- og ljósasýningum, tónleikum, söngleikjum
- söfnum, bókasöfnum, listasöfnum, sýningum
- stöðum sem geyma sögulegar minjar, þjóðgörðum, dýragörðum, sædýrasöfnum og grasagörðum
Einnig meðtalið
- leiga á búnaði og fylgihlutum til tómstundaiðkunar og menningarstarfs, einkum sjónvarpstækjum, mynddiskum og þess
háttar
- áskrifa- eða afnotagjöld fyrir sjónvarps- og útvarpsútsendingar
- þjónusta ljósmyndara svo sem framköllun, eftirprentun, stækkun, brúðkaupsljósmyndun og þess háttar
Einnig meðtalið:
- þjónusta tónlistarmanna, trúða, skemmtikrafta

09-4-2-1 Kvikmyndasýningar, leikhús og tónleikar
Aðgangseyrir að:
- kvikmyndahúsum
- leik- og óperuhúsum
- tónleikasölum
- fjölleikahúsum, hljóð- og ljósasýningum og öðru þess háttar
Einnig meðtalið:
- þjónusta tónlistarmanna, trúða, skemmtikrafta
09-4-2-2 Söfn, bókasöfn og dýragarðar
Meðtalið:
- aðgangseyrir að söfnum, listasöfnum, sýningum, stöðum sem geyma sögulegar minjar
- árgjald bókasafna
- aðgangur að þjóðgörðum, dýragörðum og grasagörðum
09-4-2-3 Sjónvarps- og útvarpsgjöld
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Heiti og lýsing
Meðtalið:
- áskrifta- eða afnotagjöld fyrir sjónvarps- og útvarpssútsendingar
- áskriftagjöld að stafrænni sjónvarpsefnisveitu
Einnig meðtalið:
- leiga á efni í stafrænni sjónvarpsefnisveitu
- áskrift að streymi á gjaldskylduefni fyrir útvarp eða sjónvarp

Undanskilið:
- leiga á sjónvarps- og útvarpsbúnaði (09.4.2.4)
09-4-2-4 Myndabandaleiga og leiga á búnaði
Meðtalið:
- leiga á DVD-diskum, geisladiskum, Blu-ray-diskum
- leiga á sjónvarps- og útvarpsbúnaði
09-4-2-5 Ljósmyndaþjónusta
Meðtalið:
- þjónusta ljósmyndara svo sem framköllun, eftirprentun, stækkanir, andlitsmyndataka, brúðkaupsljósmyndun og þess
háttar

09-4-3

09-5

Einnig meðtalið:
- framköllunarþjónusta veitt af ósérhæfðum aðilum svo sem af stórmörkuðum, raftækjaverslunum og þess háttar og
framköllun í gegnum netið
09-4-2-9 Önnur menningarmál
Meðtalið:
- leiga á hljóðfærum
Happdrætti, getraunir og fleira
Meðtalið:
- þjónustugjald vegna happdrætta, veðmangara, spilavíta og annarra fjárhættuspila, spilakassa, bingóhalla, skafmiða,
getrauna og þess háttar
Þjónustugjald er skilgreint sem mismunur á greiddum þátttökugjöldum og útgreiddra vinninga
Blöð, bækur og ritföng
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09-5-1

Heiti og lýsing
Bækur
Meðtalið:
- bækur, þar með taldar landabréfabækur, orðabækur, alfræðirit, kennslubækur og tónlistarnótur
Einnig meðtalið:
- úrklippubækur og albúm handa börnum
- bókband
Undanskilið:
- hljóðbækur (09.1.4)
- geisladiskar með bókum, landabréfabókum, orðabókum, tungumálakennslu og alfræðiritum á forritaformi (09.1.4)
- frímerkjabækur (09.3.1)

09-5-1-1 Skáldverk
Meðtalið:
- barnabækur
Einnig meðtalið:
- úrklippubækur og albúm handa börnum
Undanskilið:
- rafbækur (09.5.1.4)
09-5-1-2 Námsbækur
Meðtalið:
- kennslubækur
09-5-1-3 Aðrar bækur

Útgáfa þýðingar: 3.0, 5. janúar 2016
Grunnúgáfa Eurostat á ECOICOP gildir ef ósamræmi er milli þýðingar og lýsingar Eurostat.

88

1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- orðabækur
- listabækur
- ferðahandbækur
- uppflettirit

09-5-2

Undanskilið:
- bókband og rafbækur (09.5.1.4)
09-5-1-4 Rafbækur og bókaband
Meðtalið:
- þjónusta við að binda inn bækur
- rafbækur
Dagblöð og tímarit

09-5-3

09-5-2-1 Dagblöð
Meðtalið:
- dagblöð keypt í söluturnum
- dagblaðaáskrift (borið heim)
- netáskrift að dagblöðum
09-5-2-2 Tímarit
Meðtalin:
- lífsstílstímarit
- barnatímarit
- tímarit um ýmis áhugamál
- viðskipta- og stjórnmálatímarit
- sjónvarpsdagskrártímarit
- áskrift að tímaritum (borin heim)
- netáskrift að tímaritum
Ýmislegt prentmál
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Heiti og lýsing
Meðtalið:
- bæklingar og auglýsingaefni
- veggspjöld, heillaóskakort, nafnspjöld, tilkynninga- og skilaboðaspjöld, póstkort með og án mynda, dagatöl
- vegakort, heimskort og hnattlíkön
Undanskilið:
- póstkort sem eru seld með áfestu gjaldmerki (08.1.0)
- frímerkjaalbúm (09.3.1)

09-5-4

Pappír og ritföng
Meðtalið:
- skrifblokkir, umslög, bókhaldsbækur, minnisbækur, dagbækur og þess háttar
- pennar, blýantar, merkipennar, blek, strokleður, yddarar og þess háttar
- stenslar, kalkipappír, ritvélaborðar, stimpilpúðar, leiðréttingavökvar og þess háttar
- gatarar, pappírshnífar, pappírsskæri, lím til skrifstofunota, heftarar og hefti, bréfaklemmur, teiknibólur og þess háttar
- efni til teikningar og málunar, svo sem strigi, pappír, karton, málning, vaxlitir, pastellitir og penslar
Einnig meðtalið:
- prenthylki
-kennsluefni, svo sem verkefnabækur, stílabækur, reiknistokkar, hringfarar, hornmát, gráðubogar, töflur, krítar og
pennaveski
Undanskilið:
- póstkort sem eru seld með áfestu gjaldmerki (08.1.0)
- vasareiknar (09.1.3)
- frímerkjaalbúm (09.3.1)
09-5-4-1 Pappír og fleira
Meðtalið:
- skrifblokkir, umslög, bókhaldsbækur, minnisbækur, dagbækur og þess háttar
- teiknipappír
- kennsluefni svo sem verkefnabækur
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09-5-4-9 Ritföng og fleira
Meðtalið:
- pennar, blýantar, merkipennar, blek, strokleður, yddarar og þess háttar
- stenslar, kalkipappír, ritvélaborðar, stimpilpúðar, leiðréttingavökvar og þess háttar
- gatarar, pappírshnífar, pappírsskæri, lím til skrifstofunota, heftarar og hefti, bréfaklemmur, teiknibólur og þess háttar
- efni til teikningar og málunar, svo sem strigi, pappír, karton, málning, vaxlitir, pastellitir og
penslar
Einnig meðtalið:
- prenthylki
- reiknistokkar, hringfarar, hornmát, gráðubogar, töflur, krítar og pennaveski
Undanskilið:
- vasareiknar (09.1.3.4)
09-6

10

Pakkaferðir
Meðtalið:
- ferðir þar sem fargjöld, fæði, gisting, leiðsögn og þess háttar er innifalið í verðinu
Einnig meðtalið:
- hálfs dags og eins dags ferðir
- pílagrímaferðir
09-6-0-1 Pakkaferðir innanlands
Meðtalið:
- pakkaferðir innanlands
09-6-0-2 Pakkaferðir til útlanda
Meðtalið:
- pakkaferðir til útlanda
Menntun
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10-1

10-2

10-3

Heiti og lýsing
Flokkunin nær eingöngu til menntunartengdrar þjónustu, þar með talinni menntun í gegnum útvarp eða
sjónvarpsútsendingu.
Frekari skipting á menntunarþjónustu er byggð á alþjóðlegu staðalflokkunarkerfi á menntun (ISCED).

Undanskilið:
Flokkurinn inniheldur ekki annars konar námstengdan kostnað, líkt og:
- kostnað vegna stuðnings í námi, til dæmis í formi heilbrigðisþjónustu (06)
- samgönguþjónustu (07.3)
- bækur (09.5.1)
- ritföng (09.5.4)
- mötuneyti í skólum, háskólum og öðrum menntastofnunum (11.1.2)
- gistiþjónustu (11.2.0)
Grunn- og leikskólar
0. og 1. flokkur samkvæmt ISCED staðalflokkunarkerfinu: leikskóli, grunnskóli, kennsla í lestri og skrift fyrir börn á öllum
aldri
10-1-0-1 Leikskólar
0. flokkur samkvæmt ISCED staðalflokkunarkerfinu: Leikskólastig sem er fyrsta stig skipulagðrar kennslu og felur í sér
fyrst og fremst að kynna ungum börnum skólaumhverfi
10-1-0-2 Grunnskólar
1. flokkur samkvæmt ISCED staðalflokkunarkerfinu: Barnaskólastig sem hefur að jafnaði þann tilgang að veita
nemendum trausta grunnmenntun í lestri, skrift og reikningi. [Hér á landi er nám í 1.-7. bekk grunnskóla talið til
barnaskólastigs]
Framhaldsskólar
2. og 3. flokkur samkvæmt ISCED staðalflokkunarkerfinu: Annars vegar unglingastig þar sem um er að ræða framhald
grunnskólanáms. Algengt er að kennslan sé frekar miðuð við tilteknar námsgreinar en á barnaskólastigi og að kennarar
kenni á sínu sérsviði. [Hér á landi er nám í 8.-10. bekk grunnskóla talið til unglingastigs.] Hins vegar framhaldsskólastig
þar sem kennslan er alla jafna skipulögð eftir námsgreinum í ríkara mæli en á unglingastigi og kennararnir hafa almennt
meiri sérmenntun á fagsviði sínu
Menntun á viðbótarstigi við framhaldsskóla
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10-4

Heiti og lýsing
4. flokkur samkvæmt ISCED staðalflokkunarkerfinu: Viðbótarstig er nám sem er á mörkum þess að teljast til
framhaldsskólanáms og náms á háskólastigi í alþjóðlegu samhengi þótt skilgreining námsins sé oft skýr innan skólakerfis
hvers lands. Í námi á þessu stigi eru ekki endilega gerðar meiri kröfur til nemenda en á framhaldsskólastigi. Námið hefur
hins vegar þann tilgang að veita nemendum sem lokið hafa námi á því stigi breiðari þekkingu. Algengt er að nemendur á
viðbótarstigi séu eldri en á framhaldsskólastigi
Háskólar
5. - 6.- , 7. - og 8. flokkur samkvæmt ISCED staðaflokkunarkerfinu: Flokkarnir skiptast í styttra háskólanám, BS nám,
meistaranám og doktorsnám. Í flokknum styttra háskólanám er um að ræða nám sem veitir nemendum hagnýta
þekkingu og hæfni og undirbýr þá fyrir vinnumarkaðinn. Námið þarf að spanna meira en tvö ár og er í flestum tilfellum
styttra en þrjú ár. BS nám veitir nemendum fræðilega og faglega þekkingu og hæfni og tekur í flestum tilfellum þrjú til
fjögur ár. Meistaranám veitir nemendum mikla fræðilega þekkingu og faglega hæfni. Námið einkennist oft af mikilli
rannsóknarvinnu og tekur í flestum tilfellum eitt til fjögur ár. Doktorsnám til rannsóknargráðu (doktorsgráðu) er nám á
háskólastigi. Námið er framhaldsnám á háskólastigi og miðar að sjálfstæðum rannsóknum

10-5

Aðrir skólar
Annars konar fræðsla sem yfirleitt eru ætluð fullorðnum. Ekki er krafist fyrri menntunar og er námið oft tengt
starfsþjálfun eða menningarlegri fræðslu
Hótel og veitingastaðir

11-1

Veitingar

11

11-1-1

Veitinga- og kaffihús

Útgáfa þýðingar: 3.0, 5. janúar 2016
Grunnúgáfa Eurostat á ECOICOP gildir ef ósamræmi er milli þýðingar og lýsingar Eurostat.

93

1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

Heiti og lýsing
Matsala (máltíðir, drykkir og veitingar) á veitingahúsum, kaffihúsum, matarbörum, vínbörum, testofum og þess háttar,
að meðtalinni þjónustu:
- á stöðum sem veita tómstunda-, menningar- eða íþróttaþjónustu, í leikhúsum, kvikmyndahúsum, á íþróttavöllum, í
sundlaugum, íþróttahöllum, söfnum, listasöfnum og þess háttar
- í almenningsfarartækjum (langferðabifreiðum, lestum, bátum, flugvélum) nema verð máltíðarinnar sé innifalið í
fargjaldi (svo sem máltíðir í flugvélum),
- á stöðum þar sem veittir eru drykkir í tengslum við skemmtun: á næturklúbbum, dansstöðum með börum og þess
háttar
Einnig meðtalið:
-—
sala á vörum til neyslu á staðnum, svo sem samlokum, pylsum, ís og þess háttar
- matsala fyrirtækja sem selja tilbúna rétti og sala á máltíðum og smáréttum, hvort sem vörurnar eru sendar heim eða
ekki
- tilbúinn matur til að taka með
- vörur sem seldar eru tilbúnar til neyslu úr sjálfsölum (samlokur, súkkulaðistangir, gosdrykkir, kaffi og þess háttar
Meðtalið: Þjórfé
Undanskilið:
- Tóbak (02.2.0)
- símakort og - inneign (08.3.0)

11-1-1-1 Veitingahús, kaffihús og dansstaðir
- veitingahús sem bjóða upp á matsölu
- kaffihús, matarbarir, vínbarir, testofur og þess háttar
- staðir sem veita tómstunda-, menningar- eða íþróttaþjónustu, í leikhúsum, kvikmyndahúsum, á íþróttavöllum, í
sundlaugum, íþróttahöllum, söfnum, listasöfnum og þess háttar
11-1-1-2 Skyndibitastaðir
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Heiti og lýsing
- skyndibitastaðir
- matsala í almenningsfarartækjum (langferðabifreiðum, lestum, bátum, flugvélum) nema verð máltíðarinnar sé innifalið
í fargjaldi (svo sem máltíðir í flugvélum)
Einnig meðtalið:
- sala á vörum til neyslu á staðnum, svo sem samlokum, pylsum, ís og þess háttar
- vörur sem seldar eru tilbúnar til neyslu úr sjálfsölum (samlokur, súkkulaðistengur, gosdrykkir, kaffi og þess háttar)
- matsala fyrirtækja sem selja tilbúna rétti og sala á máltíðum og smáréttum, hvort sem vörurnar eru sendar heim eða
ekki
- tilbúinn matur til að taka með

11-1-2

Mötuneyti
Matsala mötuneyta í verksmiðjum og á skrifstofum, í skólum, háskólum og öðrum menntastofnunum
Meðtalið:
- mötuneyti í herbúðum og á herskipum

11-2

Undanskilið:
- matur og drykkur fyrir sjúklinga á sjúkrahúsum (06.3.0.0)
Gisting
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Heiti og lýsing
- þjónusta gistihúsa, gistiheimila, vegahótela og þess háttar
- gisting á orlofssvæðum og í orlofsmiðstöðvum, á tjald- og hjólhýsasvæðum, farfuglaheimilum og í fjallaskálum
- gistiþjónusta heimavistarskóla, háskóla og annarra menntastofnana
- svefnaðstaða í almenningsfarartækjum (lestum, bátum og þess háttar) nema hún sé innifalin í fargjaldi
- farfuglaheimili fyrir unga verkamenn eða innflytjendur
Meðtalið:
- þjórfé, burðarmenn
Undanskilið:
- leiga fjölskyldna fyrir herbergi á gistihúsi eða gistiheimili þar sem þær hafa fast heimili (04.1.1)
- langtíma leiga fyrir húsnæði sumarhús eða orlofsíbúðir (04.1.2)
- símaþjónusta (08.3.0)
- matsöluþjónusta á slíkum stofnunum nema morgunverður sem er innifalinn í verði gistingar (11.1.1)
- greiðslur fyrir búsetu á munaðarleysingjaheimilum, heimilum fyrir fatlaða og geðfatlaða (12.4.0)

11-2-0-1 Gisting á hóteli og gistiheimili
- Gisting á hótelum, gistiheimilum, vegahótelum og þess háttar
11-2-0-2 Gisting á tjaldstæði, farfuglaheimili, sumarbústöðum og fleira
- Gisting á orlofssvæðum og í orlofsmiðstöðvum, á tjald- og hjólhýsasvæðum, fellihýsum, farfuglaheimilum og í
fjallaskálum
11-2-0-3 Heimavistir og aðrir gististaðir
- gistiþjónusta heimavistarskóla, háskóla og annarra menntastofnana,
- svefnaðstaða í almenningsfarartækjum (lestum, bátum og þess háttar) nema hún sé innifalin í fargjaldi
- farfuglaheimili fyrir unga verkamenn eða innflytjendur
Aðrar vörur og þjónusta

12

Snyrting, hreinlætis- og snyrtivörur

12-1
12-1-1

Hársnyrting, snyrting og fleira
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12-1-1-1

12-1-1-2

12-1-1-3

12-1-2

12-1-2-1

12-1-2-2

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- þjónusta hárgreiðslustofa, rakarastofa, snyrtistofa, handsnyrtistofa, fótsnyrtistofa, gufubaða, sólbaðsstofa, nuddstofa
og þess háttar
- vigtarstjórnarhópar, húðflúr og götunarstofur
Einnig meðtalið:
- líkamsumhirða, háreyðing og þess háttar
Undanskilið:
- Heilsulindir (06.2.3) eða (06.3.0)
- Líkamsræktarstöðvar (09.4.1)
Hársnyrting karla og barna
Meðtalið:
- þjónusta hárgreiðslustofa og rakarastofa við karlmenn og börn
Hársnyrting kvenna
Meðtalið:
- þjónusta hárgreiðslustofa og rakarastofa við konur
Snyrtimeðferð
Meðtalið:
- þjónusta snyrtistofa, handsnyrting, fótsnyrting, leirböð og þaravafningar, gufuböð, þjónusta sólbaðsstofa, nuddstofa og
þess háttar
- vigtarstjórnarhópar, húðflúr- og götunarstofur
Hárblásarar, rafmagnsrakvélar og þess háttar
Meðtalið:
- rafmagnsrakvélar og hársnyrtivélar, hárblásarar og hárþurrkur á standi, krullu- og sléttujárn, sólarlampar, titrarar,
rafmagnstannburstar og annars konar raftæki ætluð til tannhirðu og þess háttar
- viðgerðir á ofantöldum raftækjum
Hárblásarar, rafmagnsrakvélar og þess háttar
Meðtalið:
-rafmagnsrakvélar og hársnyrtivélar, hárblásara og þurrkhjálmar, krullu- og sléttujárn, sólarlampa, titrarar,
rafmagnstannbursta og önnur raftæki ætluð tannhirðu og þess háttar
Viðgerðir á hárblásurum og þess háttar
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12-1-3

Heiti og lýsing
Meðtalið:
-viðgerðir á raftækjum til persónulegrar líkamsumhirðu
Snyrtivörur og -tæki
Meðtalið:
- órafknúin tæki svo sem raksköfur, hársnyrtitæki og blöð í slíkt, naglaskæri, naglaþjalir, greiður, raksápuburstar,
hárburstar, tannburstar, naglaburstar, hárspennur, rúllur, baðvogir, barnavogir og þess háttar
- hlutir til snyrtivörur fyrir líkamann svo sem handsápa, lyfjasápa, hreinsiolíur og -mjólk, raksápa, rakkrem og -froða,
tannkrem og þess háttar
- förðunarvörur svo sem varalitur, naglalakk, andlitsfarði, förðunartæki (svo sem svampar og burstar), hreinsiefni,
hárlakk, hárvökvar, vörur til notkunar fyrir og eftir rakstur, sólarvörur, háreyðingarvörur, ilmvötn, svitalyktareyðir,
baðsölt og fleira þess háttar
- aðrar hreinlætisvörur svo sem salernispappír, pappírsvasaklútar, dömubindi, baðmull, bómullarskífur, barnableiur,
klósettburstar og þess háttar
Undanskilið:
- tauvasaklútar (03.1.3)

12-1-3-1 Tannburstar, greiður, naglaklippur og þess háttar
Meðtalið:
- raksköfur, hársnyrtitæki og blöð í slíkt, skæri, naglaþjalir, greiður, raksápuburstar, hárburstar, tannburstar,
naglaburstar, hárspennur, rúllur, baðvogir, barnavogir og svo framvegis
12-1-3-2 Hreinlætis- og snyrtivörur
Meðtalið:
- handsápa, lyfjasápa sápa, hreinsiolíur og -mjólk, raksápa, rakkrem og -froða, tannkrem, klósettpappír, þurrkur,
dömubindi, bómull, bómullarskífur, barnableiur(einnig einnota bleiur), salernisburstar
- náttúrulækningavörur svo sem remedíur, jurtir, lækningasteinar
- förðunarvörur svo sem varalitur, naglalakk, andlitsfarði, förðunartæki (svo sem svampar og burstar), hreinsiefni,
hárlakk, hárvökvar, vörur til notkunar fyrir og eftir rakstur, sólarvörur, háreyðingarvörur, ilmvötn, svitalyktareyðir,
baðsölt og fleira þess háttar
Undanskilið:
- vítamín og steinefni, lýsi (06.1.1.0)
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12-2

12-3
12-3-1

Heiti og lýsing
Vændi
Meðtalið:
Vændisþjónusta
Skartgripir, töskur, barnavörur og þess háttar
Skartgripir, klukkur og úr
Meðtalið:
- eðalsteinar, málmar og skartgripir úr eðalsteinum og málmum
- skartgripir, ermahnappar og bindisnælur
- klukkur, armbandsúr, skeiðklukkur, vekjaraklukkur, ferðaúr
- viðgerðir á skartgripum og úrum

Undanskilið:
- skrautmunir (05.1.1) eða (05.4.0)
- útvarpsvekjarar (09.1.1)
- eðalsteinar, málmar og skartgripir úr eðalsteinum og málmum sem keypt eru fyrst og fremst vegna verðmætis
(fjárfesting)
12-3-1-1 Skartgripir
Meðtalið:
- eðalsteinar, málmar og skartgripi úr eðalsteinum og málmum
- skartgripir, ermahnappar og bindisnælur
Undanskilið:
- skrautmunir (05.1.1.1) eða (05.4.0.1)
- eðalsteinar, málmar og skartgripir úr eðalsteinum og málmum keyptir fyrst og fremst vegna verðmætis (fjárfesting)
12-3-1-2 Klukkur og úr
Meðtalið:
-úr, klukkur, skeiðklukkur, vekjaraklukkur, ferðaúr
Undanskilið:
-Útvarpsvekjarar (09.1.1.1)
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12-3-1-3 Viðgerðir á skartgripum og úrum
Meðtalið:
-Viðgerðir á skarti, úrum og klukkum
Aðrir persónulegir munir
12-3-2
Meðtalið:
- ferðatöskur, skjalatöskur, hliðartöskur, handtöskur, seðlaveski, buddur, bakpokar og þess háttar
- barnavörur svo sem barnavagnar og -kerrur, burðarrúm, stólar, bílrúm, bílsæti, bakburðarpokar, magaburðarpokar,
beisli og þess háttar
- fylgihlutir fyrir reykingamenn svo sem pípur, kveikjarar, vindlingaöskjur, vindlaklippur, öskubakkar og þess háttar
- ýmsir persónulegir munir svo sem sólgleraugu, göngustafir, regnhlífar, sólhlífar, blævængir, lyklakippur og þess háttar
- duftker, líkkistur og legsteinar
Einnig meðtalið:
- kveikjaragas
- vegghitamælar og loftvogir
Undanskilið:
- húsgögn fyrir ungabörn (05.1.1)
- margnota innkaupapokar (05.02.0)
- pelar (05.4.0)

12-3-2-1 Töskur, veski og fleira
Meðtalið:
- Ferðatöskur, skjalatöskur, hliðartöskur, handtöskur, seðlaveski, buddur, bakpokar og þess háttar
Undanskilið
- margnota innkaupapokar (05.2.0.9)
12-3-2-2 Barnavörur
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Heiti og lýsing
Meðtalið:
- barnavagnar og - kerrur
- burðarrúm
- stólar
- bílrúm
- barnabílsæti
- burðarpokar fyrir börn
- beisli

Undanskilið:
- húsgögn fyrir ungabörn (05.1.1.9)
- margnota innkaupapokar (05.02.0.9)
- pelar (05.4.0.3)
12-3-2-3 Viðgerðir á persónulegum munum
Meðtalið:
- viðgerðir á ferðatöskum, skjalatöskum, hliðartöskum, handtöskum, seðlaveskjum, buddum, bakpokum og þess háttar
- viðgerðir á barnavögnum og -kerrum, burðarrúmum, stólum, bílrúmum, bílsætum, burðarpokum fyrir börn, beislum og
þess háttar
12-3-2-9 Aðrir óflokkaðir persónulegir munir
Meðtalið
- vegghitamælar og loftvogir
- fylgihlutir fyrir reykingar svo sem pípur, kveikjarar, kveikjaragas, vindlingaöskjur, vindlaklippur, öskubakkar og þess
háttar
- ýmsir persónulegir munir svo sem sólgleraugu, göngustafir, regnhlífar, sólhlífar, blævængir, lyklakippur og þess háttar
- duftker, líkkistur og legsteinar
- viðgerðir á persónulegum munum
Undanskilið:
- heilsu og dulspekivörur (12.1.3.2)
12-4

Félagsleg þjónusta
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Heiti og lýsing
Félagsleg þjónusta er hér skilgreind sem aðstoð við einstaklinga sem þarfnast stuðnings vegna: hás aldurs, fötlunar,
öryrkju (til dæmis eftir vinnslys eða vegna sjúkdóma), eru atvinnulausir, vegna fátæktar, eru heimilislausir, hafa lágar
tekjur, tilheyra þjóðflokki innfæddra, eru af erlendum uppruna, flóttamenn, vegna misnotkunar áfengis eða vímuefna og
þess háttar. Nær einnig yfir þjónustu sem veitt er fjölskyldum og börnum

12-4-0-1 Dagmæður
Meðtalið:
- barnagæsla utan heimilisins
- leikskólar, dagvistun, dagmæður og önnur daggæsla fyrir börn
- forskólar
- tómstundaheimili eftir skóla

12-5

Undanskilið:
- barnapössun og þess háttar (05.6.2.1)
- leikskólar með kennslu (10.)
12-4-0-2 Öldrunarheimili og sambýli
Meðtalið:
- langtíma bússetuúrræði sem ekki veitir hjúkrun, meðferð eða enduhæfingu
12-4-0-3 Heimaþjónusta
Meðtalið:
- aðstoð við eldra fólk eða fatlaða (heimilisþrif, matarþjónusta, dagvistun, dagvistunarþjónusta og sumarleyfaþjónusta)
sem gerir því kleift að búa á eigin heimili
- skólar fyrir fatlaða sem vinna að því að auka sjálfstæði
12-4-0-4 Ættleiðingaþjónusta og fleira
Meðtalið:
- leiðsögn, málsmeðferð, fóstur- og ættleiðingarþjónusta fyrir fjölskyldur
Tryggingar
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Heiti og lýsing
Þjónustugjöld fyrir tryggingar eru flokkuð eftir tegund tryggingar, það er í:
- líftryggingar og aðrar tryggingar (svo sem heimilistryggingar, sjúkdómatryggingar, ökutækjatryggingar og fleira)
- sé ekki hægt að skipta þjónustugjöldum fyrir tryggingar sem taka til fjölþættrar áhættu milli áhættuflokkanna ber að
flokka þær eftir megináhættunni
Þjónustugjöld fyrir tryggingar eru skilgreind sem munurinn á greiddum iðgjöldum og bótum vegna tjóns

12-5-1

12-5-2

12-5-3

12-5-4

Líftryggingar
Meðtalið:
- þjónustugjöld fyrir líftryggingar af ýmsum toga
Húsnæðistryggingar
Meðtalið:
- þjónustugjöld greidd af íbúum í leiguhúsnæði og eigin húsnæði fyrir tryggingar sambærilegar við það sem leigjendur
kaupa gegn bruna, þjófnaði, vatnsskemmdum og þess háttar
Undanskilið:
- þjónustugjöld íbúa í eigin húsnæði sem vegna trygginga sambærilegar við þær sem leigusalar kaupa (aðföng, e.
intermediate consumption)
Sjúkratryggingar
Meðtalið:
- þjónustugjöld vegna einkatrygginga gegn veikindum og slysum
12-5-3-1 Skyldusjúkratryggingar
Meðtalið:
- félagslegar- og skyldusjúkratryggingar
12-5-3-2 Valkvæmar sjúktratryggingar
Meðtalið:
- sjúkratrygging sem tekin er út hjá einkaaðila
Ferða- og ökutækjatryggingar
Meðtalið:
- þjónustugjöld fyrir ökutækjatryggingar
- þjónustugjöld fyrir ferða- og farangurstryggingar
12-5-4-1 Ökutækjatryggingar
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Meðtalið:
- þjónustugjöld vegna ökutækjatrygginga
12-5-4-2 Ferðatryggingar
Meðtalið:
- þjónustugjöld vegna ferða- og farangurstrygginga
Aðrar tryggingar
Meðtalið:
- þjónustugjöld vegna ábyrgðartrygginga til dæmis vegna slysa eða tjóni sam valdið er þriðja aðila eða eigum hans

1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

12-5-5

12-6

12-6-1

12-6-2

12-7

Fjármálaþjónusta ótalin annars staðar
Meðtalið:
- fjármálaþjónusta
Óbein fjármálaþjónusta
Meðtalið:
- fjármálaþjónusta
Önnur óflokkuð fjármálaþjónusta
Meðtalið:
- raungjöld fyrir bankaþjónustu, gjöld fyrir póstávísanir og aðra fjármálaþjónustu pósthúsa og sparisjóða
- gjöld og þjónusta verðbréfamiðlara, fjárfestingaráðgjafa, skattaráðgjafa og þess háttar
- þjónustugjöld lífeyrissjóða og þess háttar
12-6-2-1 Bankaþjónusta
Meðtalið:
- raungjöld fyrir bankaþjónustu, gjöld fyrir póstávísanir og aðra fjármálaþjónustu pósthúsa og sparisjóða
12-6-2-2 Önnur fjármálaþjónusta
Meðtalið:
- gjöld og þjónusta skattaráðgjafa og þess háttar
Önnur þjónusta ótalin annars staðar
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12-7-0-1

12-7-0-2

12-7-0-3

12-7-0-4

Heiti og lýsing
Meðtalið:
- þóknanir fyrir lögfræðiþjónustu, atvinnumiðlun og þess háttar
- greiðslur fyrir útfararþjónustu
- greiðslur fyrir þjónustu fasteignasala, leigumiðlara og ýmissa milliliða
- greiðslur fyrir ljósritun, afritun eða fjölföldun skjala
- gjöld vegna útgáfu vegabréfa, fæðingar-, hjúskapar- og dánarvottorða
- greiðslur fyrir blaðatilkynningar og auglýsingar
- greiðslur fyrir þjónustu rithandarsérfræðinga, stjörnuspekinga, einkaspæjara,
hjúskaparmiðlara, hjónabandsráðgjafa, textahöfunda, ýmsa aðra þjónustu (sæti, salerni,
fatahengi) og þess háttar
Stjórnsýslugjöld
Meðtalið:
- gjöld vegna útgáfu vegabréfa, fæðingar-, hjúskapar- og dánarvottorða, skotvopnaleyfa og þess háttar
Lögfræði- og bókhaldsþjónusta
Meðtalið:
- þóknanir fyrir lögfræðiþjónustu, bókhaldsþjónustu og þess háttar
Útfararþjónusta
Meðtalið:
- greiðslur fyrir útfararþjónustu
Önnur gjöld og þjónusta
Meðtalið:
- greiðslur fyrir ljósritun, afritun eða fjölföldun skjala
- greiðslur fyrir blaðatilkynningar og auglýsingar
- gjöld greidd vegna þjónustu atvinnumiðlana, uppboðshaldara, rithandarsérfræðinga, stjörnuspekinga, einkaspæjara,
hjúskaparmiðlara, hjónabandsráðgjafa, textahöfunda og vegna ýmissar annarar þjónustu (sæti, salerni, fatahengi) og
þess háttar
Einnig meðtalið:
- Greiðslur vegna leigumiðlunar
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