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1. Tengiliður  

1.1 Tengiliður stofnun Hagstofa Íslands 

1.2 Tengiliður deild  Þjóðhagsreikningar og opinber fjármál 

1.3 Nafn tengiliðar  Jana Eir Víglundsdóttir 

1.5 Heimilisfang stofnunar Borgartún 201, 105 Reykjavík 

1.6 Netfang tengiliðar jana.e.viglundsdottir@hagstofa.is 

1.7 Símanúmer tengiliðar +354 528 1143 

2. Lýsigögn uppfærð 

2.1 Lýsigögn síðast yfirfarin 20.12.2021 

2.2 Lýsigögn síðast birt 20.12.2021 

2.3 Lýsigögn síðast uppfærð 20.12.2021 

3. Framsetning  
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3.1 Lýsing á gögnum  Tilgangur ferðaþjónustureikninga er að leggja mat á hlutdeild ferðaþjónustunnar í hagkerfinu og setja niðurstöður 
fram tölulega og á kerfisbundin hátt. Ferðaþjónustureikningar eru hliðarreikningar þjóðhagsreikninga. Líkt og um 
þjóðhagsreikninga er ekki um að ræða bókhald í þeim skilningi að öll viðskipti séu skráð heldur er athyglinni beint 
að ákveðnum meginhugtökum.  Þjónusta við ferðamenn liggur þvert á atvinnugreinar og er ferðaþjónusta því ekki 
skilgreind sem sér atvinnugrein í skilningi hefðbundinnar atvinnugreinaflokkunar.  
 
Ferðaþjónustureikningar byggja á fjölþættum heimildum sem ýmist eru unnar innan Hagstofu Íslands, fengnar upp 
úr opinberum skrám eða safnað í formi kannana eða beinna fyrirspurna. Gögnum er safnað þegar þau eru tiltæk og 
þau gæðaprófuð og aðlöguð að vinnsluferli ferðaþjónustureikninga. 
 
Ferðaþjónustureikningar eru gefnir út á verðlagi hvers árs. Hafa ber í huga að ólíkt þjóðhagsreikningum hafa 
ferðaþjónustureikningar ekki enn verið umreiknaðir til fasts verðs, eða staðvirðingar, og því vandmeðfarið að meta 
vöxt að raunverulegu verðgildi. 
 
Eftirfarandi töflur mynda ferðaþjónustureikninga fyrir Ísland eins og þeir eru í núverandi mynd: 

- Neysla erlendra ferðamanna eftir atvinnugreinum og tegund ferðamanna ( tafla 1) 
- Neysla innlendra ferðamanna á Íslandi eftir atvinnugreinum ( tafla 2) 
- Neysla í ferðaþjónustu á Íslandi eftir atvinnugreinum ( tafla 4) 
- Framleiðsluvirði í ferðaþjónustu og öðrum atvinnugreinum ( tafla 5) 
- Hlutur ferðaþjónustu í framleiðsluvirði ( tafla 6) 
- Vinnuafl í ferðaþjónustu ( tafla 7) 
- Fjöldi ferða og gistinátta eftir tegund ferðamanna ( tafla 10a) 
- Komur farþega eftir tegund ferða ( tafla 10b) 
- Fjöldi þjónustuaðila og nýting gistirýmis eftir tegund gistingar ( tafla 10c) 

 
Þar sem samanburður yfir tíma og á milli ríkja er mikilvægur hafa þróast ákveðnar vinnuaðferðir á 
alþjóðavettvangi. Hagstofa Sameinuðu þjóðanna (UNSD), Hagstofa Evrópusambandsins (Eurostat), Efnahags- og 
framfarastofnunin (OECD) og Heimssamtök í ferðaþjónustu (UNWTO) hafa samþykkt alþjóðlega staðla um 
ferðaþjónustureikninga sem bera yfirskriftina Tourism Satellite Account: Recommended Methodological 
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Framework 2008 (TSA:RMF 2008) sem farið er eftir þeim við gerð ferðaþjónustureikninga fyrir Ísland. Tölugildin 
fyrir hverja töflu ferðaþjónustureikninga (í sviga við töfluheiti hér að ofan) eru þau sömu og í TSA:RMF, 2008.  
 
Ferðamaður er grunnhugtak í tölfræði ferðaþjónustu. Ferðamaður er einstaklingur á ferðalagi utan 
hverdagsumhverfis þar sem aðaltilgangur ferðar er annar en að stunda launað starf á staðnum sem ferðast er til og 
ferð varir í styttri tíma en 12 mánuði samfleytt.  
 
Í skilningi ferðaþjónustureikninga og þjóðhagsreikninga er vinnuafl (e. labour input) sú vinna sem lögð er til við 
framleiðslu á þeim vörum og þjónustu sem er til grundvallar landsframleiðslu samkvæmt ESA 2010. Stærðirnar 
sem notast er við eru (i) fjöldi starfandi, (ii) fjöldi starfa, og (iii) unnar klukkustundir. Atvinnugreinaflokkun er í 
samræmi við ÍSAT2008-atvinnugreinaflokkun. 
 
Ferðaþjónustureikningar eru mikilvægt tæki við að meta hlutdeild ferðaþjónustunnar í hagkerfinu og eru 
niðurstöður ferðaþjónustureikninga notaðar við greiningar og stefnumótun í ferðaþjónustu á Íslandi. 
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3.2 Flokkunarkerfi  ESA2010 staðallinn leggur í té aðferðafræði og skilgreinir þær flokkanir sem Hagstofan vinnur eftir við úrvinnslu 

þjóðhagsreikninga.  

ESA 2010 geiraflokkunarkerfið (sector classification) er notað til þess að flokka saman stofnanaeiningar 

(inistitutional units) sem hafa ýmis sameiginleg hagræn einkenni og þjóna sambærilegum tilgangi. Með 

geiraflokkun er íslenska hagkerfinu skipt upp í fimm haggeira: 

• Fyrirtæki önnur en fjármálafyrirtæki 

• Fjármálafyrirtæki  

• Hið opinbera  

• Heimilin  

• Félagasamtök (stofnanaeiningar sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni og sem hafa það að meginhlutverki 

að sinna þjónustu við heimilageirann).   

Auk hinna fimm innlendu haggeira eru útlönd skilgreind sem sérstakur haggeiri. 

Við gerð framleiðsluuppgjörsins er notast við Íslenska atvinnugreinaflokkunin (ÍSAT2008) sem byggir á 

atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE Rev.2) sem gildir í öllum ríkjum Evrópska efnahagssvæðisins.  

Atvinnugreinaflokkun er meðal mikilvægustu flokkunarkerfa í hagskýrslugerð þar sem samræmt flokkunarkerfi 

tryggir samanburðarhæfni á hagstærðum atvinnulífsins á milli þjóða.  

Við gerð ráðstöfunaruppgjörsins er notast við COICOP-staðallinn (Classification of Individual Consumption by 

Purpose) sem er flokkunarkerfi fyrir einkaneyslu, vöru og þjónustu. COICOP er flokkunarkerfi fyrir vöru og þjónustu 

og til þess gert að sundurliða útgjöld heimilanna þannig að unnt sé að skoða hlut einstakra liða í einkaneyslunni og 

hvernig þeir tengjast tilfærslum vegna félagsþjónustu (e. social transfers) og raunneyslu heimilanna (e. households' 

real consumption). 
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Ferðaþjónustureikningar notast við þessi flokkunarkerfi ásamt flokkunarkerfi IRTS 2008 um einkennandi 

atvinnugreinar í ferðaþjónustu. 

3.3 Umfang efnis - þekja Árlegum ferðaþjónustureikningum er gert að ná yfir alla efnahagsstarfsemi tengda ferðaþjónustu í 

þjóðarbúskapnum. Í núverandi mynd er ferðaþjónustureikningum fyrir Ísland gert að ná yfir efnahagsstarfsemi 

tengda ferðaþjónustu við bæði erlenda og innlenda ferðamenn á Íslandi en ekki innlendra ferðamanna erlendis. 
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3.4 Hagskýrslugerðarhugtök og 
skilgreiningar  

Hugtök ferðaþjónustureikninga eru úr staðli TSA:RMF2008 um ferðaþjónustureikninga, staðli IRTS 2008 um 
ferðaþjónustutölfræði og staðli ESA 2010 um hið evrópska þjóðhagsreikningakerfi.  
 
Grunnhugtök í ferðaþjónustutölfræði: 

• Gestur 
(Visitor) 
Gestur, daggestur eða næturgestur er sá sem er á ferðalagi utan hversdagsumhverfis í styttri tíma en eitt 
ár í hvaða tilgangi sem er (t.d. viðskiptalegum, tómstundalegum eða öðrum persónulegum erindagjörðum) 
öðrum en að starfa hjá aðila með heimilisfesti í landinu sem er heimsótt (IRTS 2008, málsgrein 2.9). 
 

• Hversdagsumhverfi 
(Usual environment) 
Hversdagsumhverfi einstaklings er landfræðilegt svæði (þó ekki endilega samliggjandi svæði) þar sem 
einstaklingurinn sinnir sínu daglega lífi (IRTS 2008, málsgrein 2.21). 
 

• Ferðamaður (næturgestur) og dagsferðamaður (skemmtiferðamaður) 
(Tourist (or overnight visitor) and same-day visitor (excursionist))  
Gestur, hvort sem hann er innlendur eða erlendur, flokkast sem ferðamaður (eða næturgestur) ef ferð 
hans felur í sér gistingu en annars flokkast hann sem dagsferðamaður (eða skemmtiferðamaður) (IRTS 
2008, málsgrein 2.13). 
 

• Ferð  
(Trips/Tourism trips) 
Ferð á við um ferðalög gesta (sjá skilgreiningu um gest) (IRTS 2008 málsgrein 2.29). 
 

• Ferðamennska 
(Tourism) 
Ferðamennska eru athafnir gesta (sjá skilgreiningu um gest) (IRTS 2008 málsgrein 1.9). 
 

• Ferðamennska innanlands 
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(Domestic tourism) 
Ferðamennska einstaklinga innan búsetulands sem hluti af ferð innanlands eða sem hluti af ferð utanlands 
(á aðeins við um þann hluta ferðar sem fer fram í búsetulandi þ.e.a.s. á heimleið) (IRTS 2008, málsgrein 
2.39). 
 

• Innferðamennska 
(Inbound tourism) 
Nær yfir ferðir íbúa annarra ríkja (til Íslands) sem vara í styttri tíma en 12 mánuði, þar með talið íslenskra 
ríkisborgara sem búsettir eru erlendis (IRTS 2008, málsgrein 2.39). 

 

• Utanferðamennska 
(Outbound tourism) 
Nær yfir ferðir íbúa (Íslands) til annarra landa sem vara í styttri tíma en 12 mánuði (IRTS 2008, málsgrein 
2.39 c) 

 

• Einkennandi atvinnugreinar í ferðaþjónustu 
(Tourism characteristic activities) 
Einkennandi atvinnugreinar í ferðaþjónustu eru þær atvinnugreinar sem framleiða vöru eða þjónustu 
beintengda ferðaþjónustu. Einkennandi atvinnugreinar í ferðaþjónustu eru flokkaðar í Íslensku 
atvinnugreinaflokkuninni (ÍSAT 2008) í fyrirtækjaskrá. Sú flokkun er byggð á flokkun Eurostat á einkennandi 
greinum ferðaþjónustunnar.  

 

• Neysla ferðamanna 
(Tourism consumption) 
Neysla ferðamanna af vörum og þjónustu eru útgjöld ferðamanna. Skilgreiningin á neyslu ferðamanna 
samkvæmt aðferðafræði ferðaþjónustureikninga er önnur en samkvæmt aðferðafræði 
ráðstöfunaruppgjörs þjóðhagsreikninga. Í skilningi ferðaþjónustureikninga eru meðtalin bein útgjöld 
einkafyrirtækja, félagasamtaka og opinberra aðila vegna atvinnutengdra ferða sem í hefðbundnu uppgjöri 
þjóðhagsreikninga teljast til aðfanga framleiðenda en ekki til einkaneyslu heimila. Önnur útgjöld slíkra 
ferðamanna, t.d. kaup þeirra á vörum til einkanota og önnur útgjöld sem ekki eru greidd beint af þeirra 
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atvinnurekendum, eru talin til einkaneyslu óháð því hvort atvinnurekandi greiðir fyrir þau útgjöld með 
óbeinum hætti, t.d. með greiðslu fastra dagpeninga. Slíkar greiðslur eru skilgreindar sem hluti af útlögðum 
launakostnaði atvinnurekenda og þar með talin með í einkaneyslu þjóðhagsreikninga sem og í neyslu 
ferðamanna samkvæmt ferðaþjónustureikningum.  

Þá er neysla innferðamanna á flugferðum til landsins með íslenskum flugfélögum hluti af heildarneyslu 
erlendra ferðamanna hér á landi í skilningi ferðaþjónustureikninga en í skilningi þjóðhagsreikninga eru 
flugferðir skilgreindar sem neysla í heimaríki viðkomandi ferðamanna.  

Neysla samkvæmt ferðaþjónustureikningum er flokkuð og birt eftir atvinnugreinaflokkun en einkaneysla 
þjóðhagsreikninga samkvæmt neysluflokkum. 

• Neysla í innferðamennsku 
(Inbound tourism consumption) 
Neysla í innferðamennsku eru útgjöld erlendra ferðamanna innan íslensks efnahagssvæðis (IRTS 2008, 
málsgrein 4.15b). 

 

• Neysla innlendra ferðamanna 
(Domestic tourism consumption) 
Neysla innlendra ferðamanna eru útgjöld ferðamanna, sem hafa heimilisfesti á Íslandi, innan íslensks 
efnahagssvæðis (IRTS 2008, málsgrein 4.15a). 

 
Grunnhugtök þjóðhagsreikningakerfisins (sjá fleiri hugtök í lýsigögnum þjóðhagsreikninga). 
 

• Heildarframleiðsluvirði 
Heildarverð allra framleiðslu og þjónustu ætlaðar til endanlegrar neyslu. 
 

http://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/2020/8ea0baf5-6dc7-4e3c-8994-b3c8641616c9.pdf
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• Rekstrarafgangur 

Hagnaðar fyrir vaxtagreiðslur. 

 

• Vinnsluvirði  

Samtala launa og launatengdra gjalda, rekstrarafgangs og afskrifta.  

 

• Landsframleiðsla 
Landsframleiðslan er ein af lykilstærðunum í þjóðhagsreikningum. Þegar rætt er um hagvöxt er átt við 

magnbreytingu landsframleiðslunnar. Samkvæmt framleiðsluuppgjöri er landsframleiðsla vinnsluvirði að 

viðbættum sköttum á framleiðslu og innflutning en að frádregnum framleiðslustyrkjum.   

 
Hugtök um vinnuafl í ferðaþjónustu: 
 

• Vinnuafl  
Sú vinna sem lögð er til við framleiðslu á þeim vörum og þjónustu sem er til grundvallar landsframleiðslu 
samkvæmt ESA 2010. 
 

• Fjöldi starfandi 
Fjöldi starfandi er meðalfjöldi einstaklinga eftir aðalstarfi í mánuði yfir tímabilið. Þannig er hver 
einstaklingur einungis talinn einu sinni í hverjum mánuði.  
 

• Fjöldi starfa 
Fjöldi starfa er meðalfjöldi starfa í mánuði yfir tímabilið. Starf er skilgreint sem samningur sem gerður er 
með beinum eða óbeinum hætti á milli einstaklings og innlends rekstraraðila um það að framkvæma vinnu 
í skiptum fyrir þóknun yfir skilgreint tímabil eða þar til annað er ákveðið. Einstaklingar geta starfað við 
fleira en eitt starf og geta því komið fyrir oftar en einu sinni í mánuði.  
 

• Fjöldi vinnustunda 
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Fjöldi vinnustunda táknar samanlagðar allar þær klukkustundir sem launamenn og sjálfstætt starfandi 
einstaklingar sinna vinnu yfir allt tímabilið þar sem afraksturinn fellur innan marka fyrir framleiðslu.  
 

3.5 Hagskýrslueining Í þjóðhagsreikningum, samkvæmt ESA 2010, er notast við tvær tegundir hagskýrslueininga, þ.e. tvær leiðir til þess 
að skipta upp hagkerfinu. Þessar hagskýrslueiningar eru staðbundnar rekstrareiningar (e. local kind-of-activity 
units) og hageiningar (e. institutional units). Ferðaþjónustureikningar fara eftir sömu hagskýrslueiningum og 
þjóðhagsreikningar. 

3.6 Þýði  Ferðaþjónustureikningar ná yfir öll efnahagsleg viðskipti ferðamanna, erlendra og innlendra, innan íslenska 

efnahagssvæðisins á skilgreindu tímabili. 

3.7 Svæði  Íslenskt efnahagssvæði. 

3.8 Tímabil  Talnaefni er tekið saman á árlegum grundvelli. Talnaefni nær nú yfir tímabilið frá og með árinu 2009.  

3.9 Grunntímabil  Á ekki við. 

4. Mælieining   

4. Mælieining Mælieining ferðaþjónustureikninga er íslenskar krónur á verðlagi hvers árs, í milljónum króna eða í 

hundraðshlutum eða í öðrum ópeningalegum mælikvörðum svo sem fjölda starfa eða gistinátta.  

5. Viðmiðunartími  

5. Viðmiðunartími Árstölur vísa til almanaksárs. Eftir því sem kostur er er ártölum ætlað að lýsa verðmætastraumum á rekstrargrunni, 

ekki greiðslugrunni. 

6. Umboð  
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6.1 Lög og reglugerðir  Sjá lög um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð nr. 163/2007.  
 
Á Íslandi byggir gerð hagskýrslna um fjárhag hins opinbera á samræmdum þjóðhagsreikningastaðli 
Evrópusambandsins, European System of National Accounts 2010 (ESA 2010). Lagalegur grundvöllur staðalsinns er 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 549/2013 frá 21. maí 2013 um evrópskt þjóðhags- og 
svæðisreikningakerfi í Evrópusambandinu.  
 
Reglugerðin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 58/2014 frá 8. apríl 
2014. Á grundvelli reglugerðarinnar hefur Eurostat, hagstofa Evrópusambandsins, gefið út leiðbeiningar og álit um 
einstök viðfangsefni sem ætlað er að auðvelda túlkun staðalsins og leiðbeina frekar um notkun hans. Eurostat 
sinnir einnig eftirliti með því að gildandi reglugerðum sé framfylgt. Framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (ESB) nr. 549/2013 er í höndum Hagstofu Íslands sem er sjálfstæð stofnun og miðstöð opinberrar 
hagskýrslugerðar hér á landi. 
 
Í Ferðamálaáætlun 2011-2020 sem var samþykkt á Alþingi í júní 2011 kemur fram að í þjóðhagsreikningi skuli liggja 
fyrir árleg töluleg gögn um þróun ferðaþjónustunnar. 
 
Í reglugerð Evrópusambandsins nr. 692/2011 um evrópskar hagskýrslur um ferðaþjónustu er kveðið á um 
mikilvægi þess að bæta tölfræði um ferðaþjónustu og ferðaþjónustureikninga sem sýna áhrif hennar á efnahagslíf 
og störf.  

7. Trúnaðarkvaðir  

7.1 Trúnaðarkvaðir - stefna  Sjá reglur Hagstofunnar um meðferð trúnaðargagna. 

7.2 Trúnaðarkvaðir – meðferð 
gagna  

Grunngögn eru varðveitt á Hagstofunni. Afstaða er tekin til þess hverju sinni hvort utanaðkomandi aðilar fá aðgang 
að ítarlegri sundurliðun gagna en birt eru. Í því sambandi er verndun trúnaðarupplýsinga höfð í fyrirrúmi og fylgt 
verklagsreglum Hagstofu Íslands um meðferð trúnaðargagna sem eru aðgengilegar á heimasíðu hennar. 
Sjá lög nr. 163/2007 um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð, greinar 10 til 13.  
 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/2007163.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0549
https://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/Frettamyndir/2015/mars/ferdamalaaaetlun_2011_2020_uppsett.pdf
https://hagstofa.is/media/43950/Reglur-um-me%C3%B0fer%C3%B0-tr%C3%BAna%C3%B0argagna.pdf
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2007163.html
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8. Reglur um birtingar  

8.1 Birtingaráætlun  Notendur eru upplýstir um ný talnagögn ferðaþjónustureikninga og tilheyrandi fréttakynningar með góðum 
fyrirvara fyrir viðkomandi útgáfu. Birtingar eru tilkynntar og settar á birtingaráætlun í samræmi við reglur 
Hagstofunnar um birtingar. 
Allar breytingar á áætlun eru gerðar um leið og upplýsingar liggja fyrir og nýr útgáfudagur gefinn út.  

8.2 Aðgengi að birtingaráætlun  Talnaefni verður aðgengilegt samkvæmt birtingaráætlun Hagstofunnar. Til þessa hafa ekki orðið tafir frá áður 
tilkynntum dagsetningum. Í birtingaráætlun Hagstofunnar má sjá upplýsingar og dagsetningar á birtingum komandi 
árs, birt í nóvember ár hvert. 

8.3 Aðgengi fyrir notendur  Öllum notendum er veittur sami aðgangur að talnaefni ferðaþjónustureikninga en upplýsingar um birtingu þeirra 
eins og annarra opinberra hagtalna er aðgengileg í birtingaáætlun Hagstofunnar og engum notenda veittur 
aðgangur á undan öðrum.  
Tölurnar eru aðgengilegar notendum í gegnum vef Hagstofu Íslands undir fyrirsögninni „Ferðaþjónustureikningar“. 

9. Tíðni birtinga  

9. Tíðni birtinga Árlegar töflur ferðaþjónustureikninga eru uppfærðar einu sinni á ári.  

10. Aðgengileiki og skýrleiki 

10.1 Fréttatilkynningar  Fréttatilkynningar um ferðaþjónustureikninga birtast í fréttasafni Hagstofu Íslands. 

10.2 Útgáfur  Auk fréttatilkynninga og birtingu gagnasafna ferðaþjónustureikninga á netinu getur talnaefni einnig birst í öðrum 
útgáfum svo sem ársskýrslum, bæklingum, tölfræðihandbókum, greinum og öðrum erindum.  
Útgáfur eru aðgengilegar á heimasíðu Hagstofunnar. 

https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/birtingaraaetlun/
https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/birtingaraaetlun/
https://hagstofa.is/talnaefni/atvinnuvegir/ferdathjonusta/ferdathjonustureikningar/
https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/
https://hagstofa.is/utgafur/
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10.3 Gagnasöfn á netinu  Allt talnaefni ferðaþjónustureikninga er aðgengilegt notendum í gegnum vef Hagstofu Íslands undir fyrirsögninni 
„ferðaþjónustureikningar“. 
 
Talnaefni ferðaþjónustureikninga, sem og annars talnaefni Hagstofunnar, er miðlað með PC-Axis (PX-Web)-
hugbúnaði sem upphaflega var hannaður af sænsku hagstofunni til þess að miðla tölfræðilegum upplýsingum.  
 
Talnaefni er hægt að hala niður á ýmsum sniðum, svo sem Excel, CSV, PC-Axis og gröf sem PNG og JPG. 
 
Aðgangur að talnaefni ferðaþjónustureikninga er gjaldfrjáls. Efni er uppfært í tengslum við birtingar (sjá 8.1) kl. 9 
að morgni birtingardags. 

10.4 Aðgengi að örgögnum  Hægt er að sækja um aðgang að örgögnum Hagstofu Íslands í gegnum Rannsóknarþjónustu hennar. 

10.5 Annað  Auk fréttatilkynninga og annara útgáfa (sjá 10.1 og 10.2) geta upplýsingar varðandi ferðaþjónustureikninga birst á 

samfélagsmiðlum Hagstofunnar en stofnunin nýtir sér samfélagsmiðlana Facebook og Twitter undir „Hagstofa 

Íslands“. Fréttatilkynningum sem birtast á vef Hagstofunnar er einnig dreift á þessum miðlum.  

10.6 Skjöl um aðferðafræði  Alþjóðlegir staðlar ferðaþjóðnustureikninga bera yfirskriftina Tourism Satellite Account: Recommended 

Methodological Framework 2008 (TSA:RMF 2008).  

 

International Recommendations for Tourism Statistics (IRTS 2008) er alþjóðlegur staðall um ferðaþjónustutölfræði. 

 

Hér má sjá skjöl um aðferðafræði þjóðhagsreikninga en ferðaþjónustureikningar eru hliðarreikningar 

þjóðhagsreikninga.  

 

Gerð ferðaþjónustureikninga fyrir Ísland 2009 – 2013 er lýst í The New Compilation of the Tourism Satellite 

Account in Iceland for 2009- 2013: Data Sources, Methodology and Results (Cristi Frenţ, 2015). 

Ferðaþjónustureikningar í núverandi mynd eru byggðir á sömu aðferðafræði.  

https://hagstofa.is/talnaefni/atvinnuvegir/ferdathjonusta/ferdathjonustureikningar/
https://hagstofa.is/thjonusta/gogn-til-visindarannsokna/
https://www.oecd.org/cfe/tourism/TSA_EN.pdf
https://www.oecd.org/cfe/tourism/TSA_EN.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_83rev1e.pdf
http://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/2020/8ea0baf5-6dc7-4e3c-8994-b3c8641616c9.pdf
https://www.rmf.is/static/research/files/prent_rmf-cfrent-tourism-satellitepdf
https://www.rmf.is/static/research/files/prent_rmf-cfrent-tourism-satellitepdf
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10.7 Skjöl um gæðamál  Að svo stöddu birtir Hagstofan engar skýrslur um gæðastjórnun við samantekt ferðaþjónustureikninga en  
gæðastefna Hagstofu Íslands er aðgengileg á heimasíðu stofnunarinnar.  

11. Gæðastjórnun  

11.1 Trygging gæða  Sjá meginreglur í hagskýrslugerð og gæðastefnu Hagstofu Íslands. 

11.2 Gæðamat  Hagstofan birtir að svo stöddu engar skýrslur varðandi gæðamat ferðaþjónustureikninga.  

12. Notagildi  

12.1 Þarfir notenda Notendur ferðaþjónustureikninga eru m.a. stjórnvöld, opinberar stofnanir, félagasamtök, einkafyrirtæki, fjölmiðlar, 

alþjóðastofnanir og almenningur. Ferðaþjónustureikningar eru mikilvægt tæki við stefnumótun, rannsóknir, 

ákvarðanatöku og upplýsta þjóðfélagsumræðu sem snýr að ferðaþjónustu. 

 

Hagstofa Íslands leggur mikið upp úr góðu samstarfi við notendur hagtalna. Hagstofan skipuleggur fundi og 

kannanir til þess að skilja betur þarfir og væntingar notenda með það markmið að bæta gæði. Sérstakt fagráð var 

myndað af hagaðilum til þess að stuðla að áframhaldandi þróun á ferðaþjónustureikningum með það markmið að 

bæta gæði þeirra. Fagráðið mynda einstaklingar frá Hagstofu Íslands, samtökum í ferðaþjónustu, opinberum 

stofnunum og ráðuneytum.  

12.2 Ánægja notenda Hagstofa Íslands er meðvituð um mikilvægi skoðana notenda en að svo stöddu er ekki til neinn mælikvarði á 

ánægju notenda ferðaþjónustureikninga sérstaklega. Skoðunum og álitum notenda opinberra hagtalna hefur verið 

safnað í notendakönnun Hagstofunnar, sem framkvæmd hefur verið 5 sinnum síðan árið 2007, til að mæla ánægju 

notenda. 

https://www.hagstofa.is/um-hagstofuna/stefnur-hagstofu-islands/gaedastefna-hagstofu-islands/
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=0c8d9584-87fd-4934-b8c6-8d9ec40ee881
https://www.hagstofa.is/um-hagstofuna/stefnur-hagstofu-islands/gaedastefna-hagstofu-islands/
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12.3 Heildstæðni Hagstofa Ísland hefur ekki gefið út allar töflur ferðaþjónustureikninga eins og þær eru settar fram í TSA:RMF 2008. 
Töflur sem hafa ekki verið gefnar út fyrir Ísland er tafla 3 um neyslu íslenskra ferðamanna erlendis, tafla 8 um 
fjármunamyndun í ferðaþjónustu, tafla 9 um samneyslu í ferðaþjónustu og tafla 10d um fjölda gistirýma eftir fjölda 
starfandi.  

13. Nákvæmni og áreiðanleiki 

13.1 Nákvæmni Skekkjur eða ónákvæmni í gögnum getur vissulega sett mark sitt á ferðaþjónustureikninga. Þar ber helst að nefna 
að gögn um vinnuafl í ferðaþjónustu innihalda ekki, enn sem komið er, mat á svartri atvinnustarfsemi og ólaunaðri 
vinnu. Ferðaþjónustureikningar ná að takmörkuðu leyti utan um deilihagkerfið. 
 
Ferðaþjónustureikningar eru afurð uppgjöra þjóðhagsreikninga og getur því ónákvæmni í gögnum 

þjóðhagsreikninga haft áhrif á niðurstöður ferðaþjónustureikninga.   

13.2 Úrtaksvillur Á ekki við.  

13.3 Aðrar villur en úrtaksvillur 
(non-sampling errors) 

Á ekki við.  

14. Tímanleiki og stundvísi 

14.1 Tímanleiki Árlegar töflur ferðaþjónustureikninga eru birtar 6 mánuðum eftir að árinu lýkur. 

14.2 Stundvísi Niðurstöður eru birtar samkvæmt birtingaráætlun Hagstofunnar. Nýverið hafa ekki orðið tafir frá áður tilkynntum 
dagsetningum. 

15. Samræmi og samanburðarhæfni 
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15.1 Samanburðarhæfni – 
landfræðileg 

Íslensku ferðaþjónustureikningarnir eru teknir saman samkvæmt staðli við gerð ferðaþjónustureikninga (TSA: RMF 
2008) og staðli um ferðaþjónustutölfræði (IRTS, 2008).  Samanburður er því marktækur svo lengi sem 
samanburðarlönd fylgja sama staðli. Hins vegar er ekki alltaf hægt að tryggja samanburðarhæfni að fullu vegna 
þess hve grunngögn og samantekt ferðaþjónustureikninga getur verið breytileg. 

15.2 Samanburðarhæfni – yfir 
tíma 

Ein af grunnhugmyndunum með þjóðhagsreikningum er að fylgt skal samræmdum aðferðum frá ári til árs í því 
skyni að tímaraðir verði eins sambærilegar og kostur er. Ferðaþjónustureikningar fylgja sömu 
grunnhugmyndafræði þar sem þeir eru hliðarreikningar þjóðhagsreikninga. Hafa ber í huga að ólíkt 
þjóðhagsreikningum hafa ferðaþjónustureikningar ekki enn verið umreiknaðir til fasts verðs, eða staðvirðingar, og 
því vandmeðfarið að meta vöxt að raunverulegu verðgildi. 
Brot getur myndast í tímaröðum þegar farið er í meiriháttar endurskoðanir tímaraða. 

15.3 Samræmi – milli efnissviða Samanburður við innlendar hagtölur er ýmsum takmörkunum háður því oftar en ekki byggja tölur um 

ferðaþjónustureikninga á slíkum hagtölum og samanburðurinn er þá fremur á vinnslustigi en lokastigi.  

15.3 Samræmi – innan efnissviðs Á ekki við. 

16. Kostnaður og svarbyrði 

16. Kostnaður og svarbyrði Ýmsar stjórnsýsluskrár, sem safnað er í öðrum tilgangi, eru nýttar við gerð ferðaþjónustureikninga. Aðeins er leitað 

beint til fyrirtækja eða stofnana við gagnasöfnun en ekki til einstaklinga og þá er alla jafnan beðið um gögn sem 

þegar eru tiltæk. Svarbyrði er því lítil. 

 

Gerð ferðaþjónustureikninga er fjármögnuð samkvæmt samningi við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið.  

17. Endurskoðun hagtalna 

17.1 Endurskoðun hagtalna - 
stefna 

Sjá stefnu Hagstofu Íslands um endurskoðun hagtalna. 

https://hagstofa.is/um-hagstofuna/stefnur-hagstofu-islands/stefna-hagstofu-islands-um-endurskodun-hagtalna/
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17.2 Endurskoðun hagtalna - 
framkvæmd 

Í opinberri tölfræði eru tvær mikilvægar gæðavíddir, tímanleiki og nákvæmni í niðurstöðum. Í reglulegum 
birtingum, meðal annars í ferðaþjónustureikningum, er algengt að niðurstöður séu endurskoðaðar enda eru þær 
oft byggðar á bráðabirgðatölum þar sem markmiðið er að gera grein fyrir þeim eins fljótt og unnt er. Áreiðanleiki 
niðurstaðna eykst venjulega með tímanum þegar nýrri og betri gögn verða tiltæk, til dæmis úr opinberum skrám. 
Ef um bráðabirgðaniðurstöður er að ræða er notendum gerð grein fyrir því og þurfa þeir að túlka 
bráðabirgðaniðurstöður í samræmi við eðli þeirra. 
 
Strangt til tekið telur Hagstofan hagtölur, innan þjóðhagsreikninga, aldrei vera endanlegar. Reglulegar 
endurskoðanir vísa til breytinga á tímaröðum sem kunna að verða á milli bráðabirgðatalna og síðan „endanlegri“ 
talna, eða breytinga sem eiga rætur að rekja í fyrirkomulagi reglulegrar úrvinnslu. Við gerð þjóðhagsreikninga er 
gerður greinarmunur á því hvort að um er að ræða reglulega endurskoðun  (e. routine revision) eða svokallaða 
meiriháttar endurskoðun (e. major revision). Reglulegar endurskoðanir eiga sér stað innan skilgreinds tímabils sem 
yfirleitt nær til líðandi árs og að auki 2-3 liðinna ára. Tilgangur reglulegra endurskoðana er fyrst og fremst sá að 
styrkja áður framkvæmdar mælingar eftir því sem meiri og áreiðanlegri upplýsingar liggja fyrir. Reglulegar 
endurskoðanir eru því órjúfanlegur hluti þjóðhagsreikninga og mikilvægur þáttur í framkvæmd tímanlegra og 
áreiðanlegra mælinga. Slíkar endurskoðanir byggja á fastmótuðu verklagi sem á sér stoð í opinberri 
endurskoðunarstefnu og birtingaráætlun viðkomandi hagstofu. Dæmi um slíkt er endurskoðun birtra áætlana sem 
eru endurskoðaðar þegar ítarlegri gögn liggja fyrir, t.d. þegar ítarlegri upplýsingar liggja fyrir úr skattframtölum 
einstaklinga og fyrirtækja. Til þessa hafa ekki verið gefnir út ársfjórðungslegir ferðaþjónustureikningar og þ.a.l. er 
regluleg endurskoðun árstalna með öðruvísi hringrás en hjá þjóðhagsreikningum.  
 

Aðrar endurskoðanir, sem ná yfir lengri tíma, eru skilgreindar sem meiriháttar endurskoðanir og geta komið til af 
ýmsum ástæðum. Þessum meiriháttar endurskoðunum er skipt í meiriháttar atviksbundnar endurskoðanir og 
meiriháttar reglubundnar endurskoðanir. Algengustu ástæður meiriháttar endurskoðana eru nýjar heimildir, nýjar 
aðferðir, endurskoðun staðla og flokkunarkerfa. Slíkar endurskoðanir ná öllu jöfnu yfir lengra tímabil og eru 
framkvæmdar sjaldnar. Dæmi um slíka endurskoðun var árið 2014 þegar nýr evrópskur þjóðhagsreikningastaðall, 
ESA 2010, var innleiddur á Íslandi. Í þeim tilgangi að mæta betur þörfum notenda fyrir samræmd viðmið um 
tímasetningar slíkra endurskoðana hafa aðildarlönd hins Evrópska hagskýrslusamstarfs (European Statistical 
System) komið sér saman um viðmið varðandi tímasetningu þeirra. Almennt verður miðað við að endurskoðanir 
tímaraða umfram hina reglubundnu endurskoðun verði framkvæmd á fimm ára fresti og samtímis í öllum 
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aðildarlöndunum. 
 

18. Úrvinnsla hagskýrslna 
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18.1 Grunngögn Ýmsar stjórnsýsluskrár og gögn sem safnað er í öðrum tilgangi eru nýttar við gerð ferðaþjónustureikninga. 

Spurningakannanir gegna minniháttar hlutverki.  

Helstu gögn sem notuð eru við gerð ferðaþjónustureikninga (listinn er ekki tæmandi): 

• Utanríkisverslun (ráðstöfunaruppgjör) 

• Greiðslujöfnuður við útlönd (ráðstöfunaruppgjör), sérstaklega farþegaflutningar með flugi 

• Ársreikningar fyrirtækja og stofnana (ráðstöfunar- og framleiðsluuppgjör)  

• Staðgreiðslugögn (ráðstöfunar- og framleiðsluuppgjör ) 

• Skattframtöl einstaklinga (framleiðsluuppgjör) 

• Ríkisreikningur og ársreikningar sveitarfélaga (ráðstöfunaruppgjör) 

• Innlend framleiðsla (ráðstöfunar- og framleiðsluuppgjör) 

• Virðisaukaskattsvelta fyrirtækja (ráðstöfunar- og framleiðsluuppgjör) 

• Skýrslur frá Þjóðskrá Íslands ríkisins um endurstofnverð eigna (ráðstöfunaruppgjör) 

• Neyslukannanir (ráðstöfunaruppgjör) 

• Vísitölur neysluverðs og vísitölu byggingarkostnaðar (ráðstöfunaruppgjör) 

• Gögn um greiðslukortaveltu (ráðstöfunaruppgjör) 

• Launavísitölur (ráðstöfunaruppgjör)  

• Tölfræði um gistinætur, Hagstofa Íslands 

• Gögn um fjölda ferðamanna á skemmtiferðaskipum (Rannsóknarmiðstöð ferðamála) 

• Fjöldi farþega á íslenskum flugvöllum (ISAVIA) 

• Fjöldi sumarhúsa (Þjóðskrá) 

• Ýmsar spurningakannanir sem gegna minniháttar hlutverki.  
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18.2 Tíðni gagnasöfnunar Ferðaþjónustureikningar eru unnir úr áðurnefndum grunngögnum á ársfresti. Vegna eðli grunngagnanna getur 

tíðni gagnasöfnunar verið breytileg og tímasetningar grunngagna skarast á við vinnslu og birtingu 

ferðaþjónustureikninga.  

18.3 Gagnasöfnun Deild þjóðhagsreikninga og opinberra fjármála sér sjaldan um að safna gögnum heldur aflar þeirra frá öðrum 

deildum stofnunarinnar eða öðrum stofnunum. Gagnasöfnunarferlið á sér stað í gegnum nokkrar miðlunarleiðir:  

• Rafræn gagnaskil til Hagstofu Íslands 

• Speglun gagnagrunna milli stofnana 

• Rafræn gagnaskil í gegnum „tölvuský“ (e. cloud services) 

• Tölvupóstur  

Notast er við ólíkar miðlunarleiðir eftir eðli gagnanna og hvort um ræðir gögn innan Hagstofu Íslands eða á milli 
stofnanna.  
Hagstofan tekur á móti gögnum frá áðurnefndum heimildum (18.1). Frekari heimilda og upplýsinga er leitað ef 
þess er þörf. 

18.4 Sannprófun Til viðbótar við þær gæða- og sannprófanir sem gerðar eru á þeim hagtölum sem nýttar eru við gerð 
þjóðhagsreikninga eru gögn og niðurstöður sannprófaðar í vinnsluferli ferðaþjónustureikninga. Með því er meðal 
annars leitast við að tryggja innra samræmi í niðurstöðum og draga úr villuhættu. Við sannprófanir er í sumum 
tilvikum notast við hliðstæðar tímaraðir (viðmiðunarbreytur) í þeim tilgangi að fanga möguleg frávik eða merki um 
atriði sem þarfnast frekari skoðunar. Umfang og dýpt sannprófunar er mjög háð þeim tímamörkum sem úrvinnslu 
eru sett. 
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18.5 Gagnavinnsla Úrvinnsla ferðaþjónustureikninga fer fram í nokkrum skrefum. Umfang ferilsins fer að hluta til eftir því hvaða 
heimildir eru tiltækar og enn fremur þeim tímaramma sem reikningarnir eru unnir innan. 
 
Ferðaþjónustureikningar eru gefnir út árlega um sex mánuðum eftir að viðmiðunarári lýkur. Þeir byggja á 
fjölþættum heimildum sem ýmist eru unnar innan Hagstofu Íslands, fengnar upp úr opinberum skrám eða safnað í 
formi kannana eða beinna fyrirspurna. Gögnum er safnað þegar þau eru tiltæk, þau gæðaprófuð og aðlöguð að 
vinnsluferli ferðaþjónustureikninga. Til að mynda eru upplýsingar um greiðslukortaveltu nýttar við mat á neyslu 
ferðamanna. 
 
Ferðaþjónustureikningar byggja á ráðstöfunaruppgjöri og framleiðsluuppgjöri þjóðhagsreikninga. 
Ráðstöfunaruppgjörið sýnir skiptingu landsframleiðslunnar í einkaneyslu, samneyslu, fjármunamyndun og vöru- og 
þjónustujafnaðar. Framleiðsluuppgjörið sýnir aftur á móti skiptingu landsframleiðslu í vinnsluvirði að viðbættum 
sköttum á framleiðslu og innflutning en að frádregnum framleiðslustyrkjum. Allri gagnavinnslu þjóðhagsreikninga, 
frá grunngögnum til útgefins talnaefnis, er lýst í samantekinni lýsingu á aðferðum við gerð íslenskra 
þjóðhagsreikninga samkvæmt ESA 2010 þjóðhagsreikninga staðlinum (á ensku). 
 
Í öllum tilvikum eru þær upplýsingar sem safnað er aðlagaðar að skilgreiningum og hugtökum 
ferðaþjónustureikninga.  

18.6 Aðlögun Á ekki við 

19. Athugasemdir 

19. Athugasemdir  

 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/499359/7752836/IS_ASA_inventory_ESA2010_Jun18/1b067b72-4895-49c3-b807-591dde50de96
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/499359/7752836/IS_ASA_inventory_ESA2010_Jun18/1b067b72-4895-49c3-b807-591dde50de96

