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Gjaldþrot 

 
1. Tengiliður  

1.1 Tengiliður stofnun Hagstofa Íslands 

1.2 Tengiliður deild  Fyrirtæki 

1.3 Nafn tengiliðar  Hjörvar Pétursson 

1.6 Netfang tengiliðar hjorvar.petursson@hagstofa.is 

1.7 Símanúmer tengiliðar 528 1263 

2. Lýsigögn uppfærð 

2.3 Lýsigögn síðast uppfærð 23.2.2021 

3. Framsetning  
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3.1 Lýsing á gögnum  Heimildir eru fyrirtækjaskrá Hagstofu Íslands sem og upplýsingar um gjaldþrotabeiðnir, staðgreiðslugögn og 
virðisaukaskattsgögn frá Skattinum. Atvinnugreinaflokkun er skv. ÍSAT2008 og byggir á fyrirtækjaskrá Hagstofu Íslands 
til hagtölugerðar.  
Launagreiðendur eru flokkaðir eftir aðalatvinnugrein þeirra og launafólk er flokkað eftir aðalatvinnugrein 
launagreiðenda. Meðalfjöldi launafólks sem fékk greidd laun á fyrra almanaksári er óháður starfshlutfalli og reiknast 
sem samanlagður fjöldi launafólks hvers mánaðar á almanaksárinu deilt með fjölda mánaða sem fyrirtækið var í 
rekstri.  Velta fyrirtækja er flokkuð eftir aðalatvinnugrein þeirra samkvæmt ÍSAT2008. Flest fyrirtæki falla innan 
skilgreiningar einnar atvinnugreinar samkvæmt ÍSAT2008-staðlinum en sum stærri fyrirtæki eru í fleiri en einni 
atvinnustarfsemi. Í þeim tilvikum ræður sú atvinnugrein sem færir fyrirtækinu hærri rekstrartekjur. 
Skilgreiningar atvinnugreinabálka, þ.m.t. F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð og G Heild- og smásöluverslun og 
viðgerðir á vélknúnum ökutækjum eru skv. ÍSAT2008. Skilgreining atvinnugreinaflokksins Einkennandi greinar 
ferðaþjónustu er skv. skilgreiningu Hagstofu Evrópusambandsins (Eurostat). Þær atvinnugreinar sem heyra undir þann 
flokk eru: 
• Farþegaflutningar á landi (ÍSAT nr. 491, 4932, 4939) 
• Farþegaflutningar á sjó og á skipgengum vatnaleiðum (ÍSAT nr. 501, 503) 
• Farþegaflutningar með flugi (ÍSAT nr. 511) 
• Hótel og gistiheimili; orlofsdvalarstaðir; tjaldsvæði, svæði fyrir húsbíla og hjólhýsi (ÍSAT nr. 551-553) 
• Veitingastaðir, krár, kaffihús, dansstaðir o.þ.h. (ÍSAT nr. 561, 563) 
• Leiga á vélknúnum ökutækjum; leiga á tómstunda- og íþróttavörum (ÍSAT nr. 771, 7721) 
• Ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur og önnur bókunarþjónusta (ÍSAT nr. 79) 
ÍSAT2008 er íslensk atvinnugreinaflokkun sem byggir á atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, NACE rev. 2, sem 
gildir í öllum löndum Evrópska efnahagssvæðisins. ÍSAT2008 er fimm stafa flokkunarkerfi og eru fyrstu fjórir stafirnir 
eins og í NACE rev. 2. Nákvæma lýsingu á einstökum flokkum má finna á https://www.hagstofa.is/utgafur/nanar-um-
utgafu?id=54698. 
Frekari upplýsingar um launagreiðendur, launafólk og veltu samkvæmt virðisaukaskattskýrslum má finna í lýsigögnum 
Hagstofu Íslands um fjölda launagreiðenda og launþega og í lýsigögnum um veltu samkvæmt virðisaukaskattskýrslum. 
Ítarlegar upplýsingar um virðisaukaskatt má finna á heimasíðu Skattsins. 

3.2 Flokkunarkerfi  ÍSAT2008 

3.3 Umfang efnis - þekja 100% 

https://www.hagstofa.is/utgafur/nanar-um-utgafu?id=54698
https://www.hagstofa.is/utgafur/nanar-um-utgafu?id=54698
https://www.hagstofa.is/media/50423/lysigogn_fjoldi_launagreidenda_islensk.pdf
https://www.hagstofa.is/media/50423/lysigogn_fjoldi_launagreidenda_islensk.pdf
https://www.hagstofa.is/utgafur/lysigogn/lysigogn/?fileId=57996
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3.4 Hagskýrslugerðarhugtök og 
skilgreiningar  

 

3.5 Hagskýrslueining   

3.6 Þýði   

3.7 Svæði   

3.8 Tímabil  Skammtímatölfræði fyrir tímabilið frá 2009 til síðasta mánaðar 

3.9 Grunntímabil   

4. Mælieining   

4. Mælieining Fjöldi gjaldþrota, meðalfjöldi launafólks á fyrra ári, VSK velta á fyrra ári í milljónum króna á verðlagi hvers árs 

5. Viðmiðunartími  

5. Viðmiðunartími  

6. Umboð  

6.1 Lög og reglugerðir   

7. Trúnaðarkvaðir  

7.1 Trúnaðarkvaðir - stefna   

7.2 Trúnaðarkvaðir – meðferð gagna   
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8. Reglur um birtingar  

8.1 Birtingaráætlun   

8.2 Aðgengi að birtingaráætlun  Birtingaráætlun er aðgengileg á vef Hagstofunnar: https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/birtingaraaetlun/ 

8.3 Aðgengi fyrir notendur   

9. Tíðni birtinga  

9. Tíðni birtinga Mánaðarlega 

10. Aðgengileiki og skýrleiki 

10.1 Fréttatilkynningar  Fréttir birtar á vef Hagstofunnar  

10.2 Útgáfur  Útgáfur birtar á vef Hagstofunnar 

10.3 Gagnasöfn á netinu   

10.4 Aðgengi að örgögnum   

10.5 Annað   

10.6 Skjöl um aðferðafræði   

10.7 Skjöl um gæðamál   

11. Gæðastjórnun  

11.1 Trygging gæða   

https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/birtingaraaetlun/
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11.2 Gæðamat   

12. Notagildi  

12.1 Þarfir notenda  

12.2 Ánægja notenda  

12.3 Heildstæðni  

13. Nákvæmni og áreiðanleiki 

13.1 Nákvæmni  

13.2 Úrtaksvillur  

13.3 Aðrar villur en úrtaksvillur (non-
sampling errors) 

 

14. Tímanleiki og stundvísi 

14.1 Tímanleiki  

14.2 Stundvísi  

15. Samræmi og samanburðarhæfni 

15.1 Samanburðarhæfni – 
landfræðileg 

 

15.2 Samanburðarhæfni – yfir tíma  
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15.3 Samræmi – milli efnissviða  

15.4 Samræmi – innan efnissviðs   

16. Kostnaður og svarbyrði 

16. Kostnaður og svarbyrði  

17. Endurskoðun hagtalna 

17.1 Endurskoðun hagtalna - stefna  

17.2 Endurskoðun hagtalna - 
framkvæmd 

 

18. Úrvinnsla hagskýrslna 

18.1 Grunngögn  

18.2 Tíðni gagnasöfnunar  

18.3 Gagnasöfnun  

18.4 Sannprófun  

18.5 Gagnavinnsla   

18.6 Aðlögun  

19. Athugasemdir 
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19. Athugasemdir  

 


