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SUUNISED
EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2018/861,
24. aprill 2018,
millega muudetakse suunist EKP/2013/23 valitsuse finantsstatistika kohta (EKP/2018/13)
EUROOPA KESKPANGA JUHATUS,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 5.1, 5.2, 12.1
ja 14.3,
võttes arvesse nõukogu 25. mai 2009. aasta määrust (EÜ) nr 479/2009 Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud
ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamise kohta (1),
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus
kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (2)
ning arvestades järgmist:
(1)

Oma ülesannete täitmiseks, sealhulgas monetaarseks ja majandusanalüüsiks, vajab Euroopa Keskpankade Süsteem
(EKPS) terviklikku ja usaldusväärset valitsuse finantsstatistikat, millega jälgitakse riigi rahanduse jätkusuutlikkust ja
koostatakse prognoose.

(2)

Suunise EKP/2013/23 (3) artikli 8 kohaselt on Euroopa Keskpanga (EKP) juhatusel õigus teha suunise
EKP/2013/23 lisades tehnilisi parandusi, kui nende muudatustega ei muudeta põhimõttelist alusraamistikku ega
mõjutata aruandluskoormust.

(3)

Suunise EKP/2013/23 aruandlusnõudeid tuleb muuta, et saavutada suuremat andmeallikate harmoneeritust
euroala liikmesriikide ja andmekogumite vahel. See võimaldab täpsemat analüüsi ja lihtsustab aasta- ja kvartalis
tatistika võrdlust ning samade muutujate prognoosimist.

(4)

Seetõttu tuleb suunist EKP/2013/23 vastavalt muuta,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1
Muudatused
Suunise EKP/2013/23 I ja II lisa asendatakse tekstiga käesoleva suunise lisas.

Artikkel 2
Jõustumine
1.

Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest teatatakse keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

2.

Eurosüsteemi keskpangad peavad käesolevat suunist järgima alates 1. septembrist 2018.

(1) ELT L 145, 10.6.2009, lk 1.
(2) ELT L 174, 26.6.2013, lk 1.
(3) 25. juuli 2013. aasta suunis EKP/2013/23 valitsuse finantsstatistika kohta (ELT L 2, 7.1.2014, lk 12).
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Artikkel 3
Adressaadid
Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 24. aprill 2018
EKP juhatuse nimel
EKP president
Mario DRAGHI
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LISA

„I LISA
ARUANDLUSNÕUDED

Tulude, kulude ja puudujäägi/ülejäägi statistika
Tabel 1A
Kategooria

Puudujääk (–) või ülejääk (+)

Number ja lineaarne suhe

1 = 6 – 21
1=2+3+4+5

Keskvalitsus

2

Osariigi/liidumaa valitsus

3

Kohalik omavalitsus

4

Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

5

Kogutulud

6 = 7 + 19

Jooksvad tulud kokku

7 = 8 + 9 + 13 + 16 + 17

Jooksvad tulumaksud, omandimaksud jne

8

Tootmis- ja impordimaksud

9

Toodete maksud
sellest: käibemaks (VAT)
Muud tootmismaksud
Netosotsiaalmaksed

10
11
12
13

sellest: tööandjate tegelikud sotsiaalmaksed

14

sellest: kodumajapidamiste tegelikud sotsiaalmaksed

15

Müügitulud

16

Muud jooksvad tulud

17

sellest: saadavad intressid
Kapitalitulu kokku
sellest: kapitalimaksud
Kogukulu

18
19
20
21 = 22 + 31

Jooksvad kulud kokku

22 = 23 + 24 + 26 + 27 + 28 +
29 + 30

Vahetarbimine

23

Hüvitised töötajatele

24

sellest: palgad

25

Makstav intress

26

Makstavad subsiidiumid

27

Sotsiaaltoetused, v.a mitterahalised sotsiaalsiirded

28

Mitterahalised sotsiaalsiirded – ostetud turutoodang

29

Muud jooksvad kulud

30
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Kategooria

Number ja lineaarne suhe

Kapitalikulu kokku

31 = 32 + 33 + 34

Kapitali kogumahutus põhivarasse

32

Muu mittefinantsvara netosoetamine ja varude muutus

33

Makstavad kapitalisiirded

34

Memokirjed:
Hinnangulised kapitalisiirded (maksud ja sotsiaalmaksed), mis tõenäoliselt ei laeku 35

Tabel 1B
Kategooria

Number ja lineaarne suhe

Euroopa Liidu (EL) eelarve ja Euroopa Arengufondi (EDF) tulu liikmesriigist

1=2+3+4+7

Tootmis- ja impordimaksud

2

Jooksev rahvusvaheline koostöö

3

Mitmesugused jooksvad siirded ja ELi omavahendid

4

sellest: käibemaksul põhinev kolmas omavahend

5

sellest: kogurahvatulul põhinev neljas omavahend

6

Kapitalisiirded

7

ELi eelarve kulu liikmesriigis

8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14

Subsiidiumid

9

Jooksvad siirded valitsusele

10

Jooksvad siirded valitsusvälistele üksustele

11

Kapitalisiirded valitsusele

12

Kapitalisiirded valitsusvälistele üksustele

13

Omavahendite kogumise kulud

14

Liikmesriigi saldo ELi eelarve ja EDFi suhtes (netosaaja +, netomaksja –)

15 = 8 – 1

Tabel 1C
Kategooria

Lõpptarbimise kulud

Number ja lineaarne suhe

1=2+3
1 = [1A.23] + [1A.24] + [1A.29] +
4 + 5 + 6 – [1A.16]

Individuaalse tarbimise kulud

2

Kollektiivse tarbimise kulud

3

Põhivara kulum

4

Tootmiselt makstud maksud miinus saadud subsiidiumid

5

Tegevuse netoülejääk

6
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Kategooria

Number ja lineaarne suhe

Memokirjed:
Lõpptarbimise kulud eelmise aasta hindades

7

kapitali kogumahutuse põhivarasse eelmise aasta hindades

8

Sisemajanduse koguprodukt (SKP) jooksevhindades

9

SKP eelmise aasta hindades

10

jooksev tulumaks, jooksev omandimaks jne, mida maksavad ettevõtted valitsusele 11
ja välismaailmale
jooksev tulumaks, jooksev omandimaks jne, mida maksavad kodumajapidamised 12
ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (NPISHd) valit
susele ja välismaailmale

Puudujäägi/võla korrigeerimise statistika
Tabel 2A
Kategooria

Number ja lineaarne suhe

Finantskontode ja mittefinantskontode vaheline korrigeerimine

1 = [1A.1] – 2

Netofinantstehingud (konsolideeritud)

2 = 3 – 17

Finantsvara (konsolideeritud)

3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13 +
14 + 15

Rahaline kuld ja eriarveldusühikud (SDRid)

4

Sularaha ja hoiused

5

Võlaväärtpaberid

6

Muud tähtajalised laenud

7

Muud tähtajalised laenud

8

Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide aktsiad või osakud

9

Erastamised (neto)

10

Omakapitali paigutused (neto)

11

Muu

12

Kindlustus-, pensioni- ja muud standardsed tagatisskeemid

13

Tuletisinstrumendid ja töötajate aktsiaoptsioonid

14

Muud saadavad arved

15

sellest: maksud ja sotsiaalmaksed
Kohustused (konsolideeritud)

16
17 = 18 + 19 + 20 + 21 + 22 +
23 + 24 + 25 + 26 + 27

Rahaline kuld ja SDRid

18

Sularaha ja hoiused

19

Lühiajalised võlaväärtpaberid

20

Pikaajalised võlaväärtpaberid

21

Lühiajalised laenud

22

Pikaajalised laenud

23
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Kategooria

Number ja lineaarne suhe

Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide aktsiad või osakud

24

Kindlustus-, pensioni- ja muud standardsed tagatisskeemid

25

Tuletisinstrumendid ja töötajate aktsiaoptsioonid

26

Muud makstavad arved

27

Valitsemissektori laenuvajadus

28 = 19 + 20 + 21 + 22 + 23
28 = 30 + 31 + 32
28 = 1 – [1A.1] + 3 – 18 – 24 –
25 – 26 – 27

sellest: pikaajalised

29

Väljendatud omavääringus

30

Väljendatud euroala liikmesriikide vääringutes

31

Väljendatud muudes vääringutes

32

Valitsemissektori võla muud vood

33 = 34 + 37

Ümberhindamise mõju

34 = 35 + 36

Välisriikide vääringutes võla kallinemine ja odavnemine

35

Muu ümberhindamise mõju (erinevused nimiväärtusega võrreldes)

36 = 38 – 28 – 35 – 37

Muud mahumuutused

37

Valitsemissektori võla muutus

38 = 28 + 33
38 = 1 – [1A.1] + 3 – 18 – 24 –
25 – 26 – 27 + 33
38 = [3A.1][T] – [3A.1][T – 1]

Memokirjed:
Keskpanga poolt antud laenude netoomandamine

39

Tabel 2B
Jäetakse välja.
Valitsemissektori võlastatistika
Tabel 3A
Kategooria

Valitsemissektori võlg (konsolideeritud)

Number ja lineaarne suhe

1=2+3+4+5+6
1 = 7 + 12
1 = 13 + 14 + 15
1 = 16 + 17
1 = 19 + 20 + 22

Sularaha ja hoiused

2

Lühiajalised võlaväärtpaberid

3

Pikaajalised võlaväärtpaberid

4

Lühiajalised laenud

5

Pikaajalised laenud

6
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Kategooria

Number ja lineaarne suhe

Liikmesriigi residentide hoitav võlg

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Keskpank

8

Muud rahaloomeasutused

9

Muud finantsasutused

10

Muud residendid

11

Liikmesriigi mitteresidentide hoitav võlg

12

Väljendatud omavääringus

13

Väljendatud euroala liikmesriikide vääringutes

14

Väljendatud muudes vääringutes

15

Lühiajaline võlg

16

Pikaajaline võlg

17

sellest: muutuva intressimääraga

18

Järelejäänud tähtaeg kuni üks aasta

19

Järelejäänud tähtaeg üle ühe ja kuni viis aastat

20

sellest: muutuva intressimääraga

21

Järelejäänud tähtaeg üle viie aasta

22

sellest: muutuva intressimääraga

23

Memokirjed:
Võla keskmine järelejäänud tähtaeg

24

Valitsemissektori võlg – nullkupongvõlakirjad

25

Valitsemissektori võlg – keskpanga poolt antud laenude netoomandamine

26

Tabel 3B
Kategooria

Number ja lineaarne suhe

Valitsemissektori võlg allsektorite vahel konsolideerimata)

1 = 7 + 11 + 15 + 19

Konsolideeritavad elemendid

2=3+4+5+6
2 = 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 14 +
16 + 17 + 18 + 20 + 21 + 22

Sularaha ja hoiused

3

Lühiajalised võlaväärtpaberid

4

Pikaajalised võlaväärtpaberid

5

Laenud

6

Keskvalitsuse poolt emiteeritud (konsolideeritud)

7

osariigi/liidumaa valitsuse poolt hoitavad

8

kohaliku omavalitsuse poolt hoitavad

9

sotsiaalkindlustusfondide poolt hoitavad

10

osariigi/liidumaa valitsuse poolt emiteeritud (konsolideeritud)

11

keskvalitsuse poolt hoitavad

12

kohaliku omavalitsuse poolt hoitavad

13

sotsiaalkindlustusfondide poolt hoitavad

14
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Kategooria

Number ja lineaarne suhe

Kohaliku omavalitsuse poolt emiteeritud (konsolideeritud)

15

keskvalitsuse poolt hoitavad

16

osariigi/liidumaa valitsuse poolt hoitavad

17

sotsiaalkindlustusfondide poolt hoitavad

18

Emiteeritud riiklike sotsiaalkindlustusfondide poolt (konsolideeritud)

19

keskvalitsuse poolt hoitavad

20

osariigi/liidumaa valitsuse poolt hoitavad

21

kohaliku omavalitsuse poolt hoitavad

22

II LISA
METOODIKA MÄÄRATLUSED

1. Sektorite ja allsektorite määratlused
ESA 2010 sektorid ja allsektorid
Kogumajandus

S.1

Mittefinantsettevõtted

S.11

Finantsettevõtted

S.12

Keskpank

S.121

Hoiuseid kaasavad ettevõtted, v.a keskpank

S.122

Rahaturufondid

S.123

Investeerimisfondid, v.a rahaturufondid

S.124

Muud finantsvahendusettevõtted, v.a kindlustusseltsid ja pensionifondid

S.125

Finantsvahenduse abiettevõtted

S.126

Varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad

S.127

Kindlustusseltsid

S.128

Pensionifondid

S.129

Rahaloomeasutused

S.121 + S.122 + S.123

Valitsemissektor

S.13

Keskvalitsus (v.a riiklikud sotsiaalkindlustusfondid)

S.1311

Osariigi/liidumaa valitsus (v.a riiklikud sotsiaalkindlustusfondid)

S.1312

Kohalik omavalitsus (v.a riiklikud sotsiaalkindlustusfondid)

S.1313

Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

S.1314

Kodumajapidamised

S.14
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Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid

S.15

Välismaailm

S.2

Euroopa Liidu (EL) liikmesriigid, institutsioonid ja asutused

S.21

ELi liikmesriigid

S.211

ELi institutsioonid ja asutused

S.212

Euroopa Keskpank (EKP)

S.2121

Euroopa institutsioonid ja asutused, v.a Euroopa Keskpank

S.2122

Euroopa Liitu mittekuuluvad riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid, kes ei S.22
ole ELi residendid

2. Kategooriate määratlus (1) (2)
Tabel 1A
1. Puudujääk (–) või ülejääk (+) [1A.1] – S.13 netolaenuandmine (+) / netolaenuvõtmine (–) (B.9), võrdub kogutulu
[1A.6] miinus kogukulud [1A.21], ning võrdub keskvalitsuse puudujääk (–) või ülejääk (+) [1A.2], pluss
osariigi/liidumaa valitsuse puudujääk (–) või ülejääk (+) [1A.3], pluss kohaliku omavalitsuse puudujääk (–) või
ülejääk (+) [1A.4], pluss riiklike sotsiaalkindlustusfondide puudujääk (–) või ülejääk (+) [1A.5].
2. Keskvalitsuse puudujääk (–) või ülejääk (+) [1A.2] – netolaenuandmine (+) / netolaenuvõtmine (–); konto S.1311
jaotis B.9.
3. Osariigi/liidumaa valitsuse puudujääk (–) või ülejääk (+) [1A.3] – netolaenuandmine (+) / netolaenuvõtmine (–);
konto S.1312 jaotis B9.
4. Kohaliku omavalitsuse puudujääk (–) või ülejääk (+) [1A.4] – netolaenuandmine (+) / netolaenuvõtmine (–); konto
S.1313 jaotis B.9.
5. Sotsiaalkindlustusfondide puudujääk (–) või ülejääk (+) [1A.5] – netolaenuandmine (+) / netolaenuvõtmine (–);
konto S.1314 jaotis B.9.
6. Kogutulu [1A.6] – jooksvad tulud kokku [1A.7] pluss kapitalitulu [1A.19].
7. Jooksvad tulud [1A.7] – jooksev tulumaks, jooksev omandimaks jne [1A.8] pluss tootmise ja impordi
maksud [1A.9], pluss sotsiaalmaksed [1A.13], pluss müük [1A.16], pluss muud jooksvad tulud [1A.17].
8. Jooksev tulumaks, jooksev omandimaks jne [1A.8] – jooksev tulumaks, jooksev omandimaks jne (D.5), mis on
kirjendatud S.13 ressursside all.
9. Tootmise ja impordi maksud [1A.9] – tootmise ja impordi maksud (D.2), mis on kirjendatud S.13 ressursside all.
10. Toodete maksud [1A.10] – toodete maksud (D.21), mis on kirjendatud S.13 ressursside all.
11. Tootmise ja impordi maksude käibemaksu osa [1A.11] – lisandväärtusmaksu tüüpi maksud (D.211), mis on
kirjendatud S.13 ressursside all.
12. Muud tootmise maksud [1A.12] – muud tootmise maksud (D.29), mis on kirjendatud S.13 ressursside all.
13. Netosotsiaalmaksed [1A.13] – netosotsiaalmaksed (D.61), mis on kirjendatud S.13 ressursside all.
14. Netosotsiaalmaksete tööandjate tegelike sotsiaalmaksete osa [1A.14] – netosotsiaalmaksete tööandjate tegelike
sotsiaalmaksete osa (D.611), mis on kirjendatud S.13 ressursside all.
15. Netosotsiaalmaksete kodumajapidamiste tegelike sotsiaalmaksete osa [1A.15] – netosotsiaalmaksete kodumaja
pidamiste tegelike sotsiaalmaksete osa (D.613), mis on kirjendatud S.13 ressursside all.
(1) [x.y] osutab kategooria numbrile y tabelis x.
(2) Termin „kategooriad“ osutab valitsemissektorile, kui ei ole sätestatud teisiti.
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16. Müük [1A.16] – turutoodang (P.11), pluss toodang enda lõpptarbeks (P.12), pluss maksed muu turuvälise toodangu
eest (P.131), mis on kirjendatud S.13 ressursside all.
17. Muud jooksvad tulud [1A.17] – omanditulu (D.4), pluss muud jooksvad siirded (D.7), mis on kirjendatud S.13
ressursside all, v.a S.13 intressiressurss (D.41), mis on ühtlasi ka S.13 kasutamine, pluss muude tootmissub
siidiumide saamine (D.39), mis on S.13 kasutamine.
18. Muude jooksvate tulude saadava intressi osa [1A.18] – intress (D.41), mis on kirjendatud S.13 ressursside all ja
kõikide sektorite, v.a S.13, kasutamise all.
19. Kapitalitulud kokku [1A.19] – saadavad kapitalisiirded (D.9), mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse
muutuste all ning kirjendatud kõikides sektorites, v.a S.13, kui makstav kapitalisiire.
20. Kapitalitulu kapitalimaksude osa [1A.20] – kapitalimaksud (D.91), mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja
netoväärtuse muutuste all
21. Kogukulu [1A.21] – jooksev kulu kokku [1A.22], pluss kapitalikulu kokku [1A.31].
22. Jooksvad kulud kokku [1A.22] – vahetarbimine [1A.23], pluss hüvitised töötajatele [1A.24], pluss makstav intress
[1A.26], pluss makstavad subsiidiumid [1A.27], pluss sotsiaaltoetused, v.a mitterahalised sotsiaalsiirded [1A.28],
pluss mitterahalised sotsiaalsiirded – ostetud turutoodang [1A.29], pluss muud jooksvad kulud [1A.30].
23. Vahetarbimine [1A.23] – vahetarbimine (P.2), mis on kirjendatud S.13 kasutamise all.
24. Hüvitised töötajatele [1A.24] – hüvitised töötajatele (D.1), mis on kirjendatud S.13 kasutamise all.
25. Töötajate hüvitiste palga osa [1A.25] – palk (D.11), mis on kirjendatud S.13 kasutamise all.
26. Makstav intress [1A.26] – intress (D.41), mis on kirjendatud S.13 kasutamise ja kõikide sektorite, v.a S.13,
ressursside all.
27. Makstavad subsiidiumid [1A.27] – subsiidiumid (–D.3), mis on kirjendatud S.13 ressursside all.
28. Sotsiaaltoetused, v.a mitterahalised sotsiaalsiirded [1A.28] – sotsiaaltoetused, v.a mitterahalised sotsiaalsiirded
(D.62), mis on kirjendatud S.13 kasutamise all.
29. Mitterahalised sotsiaalsiirded – ostetud turutoodang [1A.29] – mitterahalised sotsiaalsiirded – valitsemissektori
ostetud turutoodang (D.632), mis on kirjendatud S.13 kasutamise all.
30. Muud jooksvad kulud [1A.30] – jooksvad tulumaksud, omandimaksud jne (D.5), pluss muud tootmismaksud
(D.29), pluss omanditulu (D.4), v.a intress (D.41), pluss muud jooksvad siirded (D.7), pluss pensioniõiguste
muutumisega seotud kohandused (D.8), mis on kirjendatud S.13 kasutamise all.
31. Kapitalikulud kokku [1A.31] – kapital kogumahutus põhivarasse [1A.32], pluss mittefinantsvara muu
netosoetamine ja varude muutus [1A.33], pluss makstavad kapitalisiirded [1A.34].
32. Kapital kogumahutus põhivarasse [1A.32] – kapital kogumahutus põhivarasse (P.51g), mis on kirjendatud S.13
varade muutuste all.
33. Mittefinantsvara muu netosoetamine ja varude muutus [1A.33] – varude muutus (P.52), pluss väärisesemete
soetamine miinus realiseerimine (P.53), pluss mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine (NP),
mis on kirjendatud S.13 varade muutuste all.
34. Makstavad kapitalisiirded [1A.34] – makstavad kapitalisiirded (D.9), mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja
netoväärtuse muutuste all ning kirjendatud kõikides sektorites, v.a S.13, kui saadav kapitalisiire.
35. Hinnangulised kapitalisiirded (maksud ja sotsiaalmaksed), mis tõenäoliselt ei laeku [1A.35] – hinnangulised
kapitalisiirded (maksud ja sotsiaalmaksed), mis tõenäoliselt ei laeku (D.995), mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja
netoväärtuse muutuste all.

15.6.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 153/171

Tabel 1B
1. Euroopa Liidu (EL) eelarve ja Euroopa Arengufondi (EDF) tulu liikmesriigist [1B.1] – EL eelarvesse laekuvad
tootmise ja impordi maksud (D.2) [1B.2], pluss jooksev rahvusvaheline koostöö (D.74), mille valitsus maksab ELi
eelarvesse ja EDFile [1B.3], pluss mitmesugused jooksvad siirded (D.75) ja ELi omavahendid (D.76), mille valitsus
maksab ELi eelarvesse [1B.4], pluss kapitalisiirded (D.9), mille valitsus maksab ELi eelarvesse [1B.7].
2. Tootmise ja impordi maksud [1B.2] – tootmise ja impordi maksud (D.2), mis on kirjendatud ELi eelarve ressursside
all.
3. Jooksev rahvusvaheline koostöö [1B.3] – rahvusvaheline koostöö (D.74), mis on kirjendatud ELi eelarve ja EDFi
ressursside ja S.13 kasutamise all.
4. Mitmesugused jooksvad siirded ja ELi omavahendid [1B.4] – mitmesugused jooksvad siirded (D.75), pluss
käibemaksu- ja kogurahvatulupõhised ELi omavahendid (D.76), mis on kirjendatud ELi eelarve ressursside ja S.13
kasutamise all.
5. Mitmesuguste jooksvate siirete ja ELi omavahendite all käibemaksupõhine kolmas omavahend [1B.5] – käibemak
supõhine kolmas omavahend (D.761), mis on kirjendatud ELi eelarve ressursside ja S.13 kasutamise all.
6. Mitmesuguste jooksvate siirete ja ELi omavahendite all kogurahvatulupõhine neljas omavahend [1B.6] – kogurahva
tulupõhine neljas omavahend (D.762), mis on kirjendatud ELi eelarve ressursside ja S.13 kasutamise all.
7. Kapitalisiirded [1B.7] – makstavad kapitalisiirded (D.9), mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse
muutuste all ning kirjendatud kui ELi eelarvesse saadav kapitalisiire.
8. ELi eelarve kulu liikmesriigis [1B.8] – ELi eelarvest [1B.9] makstavad subsiidiumid (D.3) pluss muud jooksvad
siirded (D.7) ELi eelarvest valitsusele [1B.10], pluss muud jooksvad siirded (D.7) ELi eelarvest valitsusvälistele
üksustele [1B.11], pluss kapitalisiirded (D.9) ELi eelarvest valitsusele [1B.12], pluss kapitalisiirded (D.9) ELi eelarvest
valitsusvälistele üksustele [1B.13], pluss omavahendite kogumise kulud [1B.14].
9. Subsiidiumid [1B.9] – subsiidiumid (D.3), mis on kirjendatud ELi eelarve kasutamise all.
10. Jooksvad ülekanded valitsusele [1B.10] – jooksev rahvusvaheline koostöö (D.74), pluss mitmesugused jooksvad
ülekanded (D.75), mis on kirjendatud S.13 ressursside ja ELi eelarve kasutamise all.
11. Jooksvad ülekanded valitsusvälistele üksustele [1B.11] – mitmesugused jooksvad ülekanded (D.75), mis kirjendatud
ELi eelarve kasutamise ja kõikide sektorite, v.a S.13, ressursside all.
12. Kapitalisiirded valitsusele [1B.12] – saadavad kapitalisiirded (D.9), mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja
netoväärtuse muutuste all ning kirjendatud kui ELi eelarvesse makstav kapitalisiire.
13. Kapitalisiirded valitsusvälistele üksustele [1B.13] – makstavad kapitalisiirded (D.9), mis on kirjendatud kõikide
sektorite, v.a S.13, kohustuste ja netoväärtuse muutuste all ning kirjendatud kui ELi eelarvesse makstav kapitalisiire.
14. Omavahendite kogumise kulud [1B.14] – turuvälise toodangu (P.13) see osa, mis on kirjendatud S.13 ressursside
all, s.o EL eelarvest makstav omavahendite kogumise kulu.
15. Liikmesriigi saldo ELi eelarve ja EDFi suhtes (netosaaja +, netomaksja –) [1B.15] – ELi eelarve kulu liikmesriigis
[1B.8], miinus ELi eelarve ja EDFi tulu liikmesriigist [1B.1].

Tabel 1C
1. Lõpptarbimise kulud [1C.1] – lõpptarbimise kulud (P.3), mis on kirjendatud S.13 kasutamise all.
2. Individuaalse tarbimise kulud [1C.2] – individuaalsed tarbimise kulud (P.31), mis on kirjendatud S.13 kasutamise
all.
3. Kollektiivse tarbimise kulutused [1C.3] – kollektiivse tarbimise kulutused (P.32), mis on kirjendatud S.13 kasutamise
all.

L 153/172

ET

Euroopa Liidu Teataja

15.6.2018

4. Põhivara kulum [1C.4] – põhivara kulum (P.51c), mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste all.
5. Makstud tootmismaksud miinus saadud subsiidiumid [1C.5] – muud tootmismaksud (D.29), mis on kirjendatud
S.13 kasutamise all, miinus muud saadud tootmissubsiidiumid (D.39), mis on kirjendatud S.13 kasutamise all.
6. Tegevuse netoülejääk [1C.6] – S.13 tegevuse netoülejääk (B.2n).
7. Lõpptarbimise kulud eelmise aasta hindades [1C.7] – lõpptarbimise kulude (P.3) võrreldav maht (chain-linked
volume), mis on kirjendatud S.13 kasutamise all, eelmise aasta hindades.
8. Kapitali kogumahutus põhivarasse eelmise aasta hindades [1C.8] – P.51g (kapitali kogumahutus põhivarasse)
võrreldav maht, mis on kirjendatud S.13 varade muutuste all, eelmise aasta hindades.
9. Sisemajanduse koguprodukt jooksvates hindades [1C.9] – sisemajanduse koguprodukt (B.1*g) turuhindades.
10. Sisemajanduse koguprodukt eelmise aasta hindades [1C.10] – sisemajanduse koguprodukti (B.1*g) võrreldav maht
eelmise aasta hindades.
11. Ettevõtete poolt valitsusele ja välismaailmale makstav jooksev tulumaks, jooksev omandimaks jne [1C.11] – jooksev
tulumaks ja omandimaks, jne (D.5), mis on kirjendatud S.13 ja S.2 ressursside ning S.11 ja S.12 kasutamise all.
12. Kodumajapidamiste ja kodumajapidamisi teenindavate kasumitaotluseta institutsioonide poolt valitsusele ja
välismaailmale makstav jooksev tulumaks, jooksev omandimaks jne [1C.12] – jooksev tulumaks ja omandimaks jne
(D.5), mis on kirjendatud S.13 ja S.2 ressursside ning S.14 ja S.15 kasutamise all.

Tabel 2A

1. Finantskontode ja mittefinantskontode vaheline korrigeerimine [2A.1] – puudujääk (–) või ülejääk (+) [1A.1] miinus
netotehingud finantsvara ja kohustustega [2A.2].
2. Netotehingud finantsvara ja kohustustega (konsolideeritud) [2A.2] – finantsvara netosoetamise tehingud [2A.3]
miinus kohustuste võtmise tehingute neto [2A.17].
3. Tehingud finantsvaraga (konsolideeritud) [2A.3] – konsolideeritud tehingud rahalise kulla ja laenueriõigustega (SDR)
(F.1) [2A.4], pluss sularaha ja hoiused (F.2) [2A.5], pluss tehingud võlaväärtpaberitega (F.3) [2A.6], pluss tehingud
lühiajaliste laenudega (F.41) [2A.7], pluss tehingud pikaajaliste laenudega (F.42) [2A.8], pluss tehingud omandiväärt
paberite ning investeerimisfondide aktsiate ja osakutega (F.5) [2A.9], pluss tehingud kindlustus-, pensioni- ja muude
standardsete tagatisskeemidega (F.6) [2A.13], pluss tehingud tuletisinstrumentide ja töötajate aktsiaoptsioonidega
(F.7) [2A.14], pluss tehingud muude saadavate arvetega [2A.15], mis on kirjendatud S.13 varade muutuste ja
kõikide sektorite, v.a S.13, kohustuste ja netoväärtuse muutuste all.
4. Tehingud rahalise kulla ja laenueriõigustega [2A.4] – rahalise kulla ja laenueriõiguste (F.1) netosoetamine, mis on
kirjendatud S.13 varade muutuste all ja kõikide sektorite, v.a S.13, kohustuste ja netoväärtuse muutuste all.
5. Tehingud sularaha ja hoiustega [2A.5] – sularaha ja hoiuste (F.2) netosoetamine, mis on kirjendatud S.13 varade
muutuste all ja kõikide sektorite, v.a S.13, kohustuste ja netoväärtuse muutuste all.
6. Tehingud võlaväärtpaberitega [2A.6] – võlaväärtpaberite (F.3) netosoetamine, mis on kirjendatud S.13 varade
muutuste all ja kõikide sektorite, v.a S.13, kohustuste ja netoväärtuse muutuste all.
7. Tehingud lühiajaliste laenudega [2A.7] – valitsuse poolt antud uued lühiajalised laenud (F.41), millest on maha
arvatud laenude tagasimaksed valitsusele, mis on kirjendatud S.13 varade muutuste all ja kõikide sektorite, v.a S.13,
kohustuste ja netoväärtuse muutuste all.
8. Tehingud pikaajaliste laenudega [2A.8] – valitsuse poolt antud uued pikaajalised laenud (F.42), millest on maha
arvatud laenude tagasimaksed valitsusele, mis on kirjendatud S.13 varade muutuste all ja kõikide sektorite, v.a S.13,
kohustuste ja netoväärtuse muutuste all.
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9. Tehingud omandiväärtpaberite ning investeerimisfondide aktsiate ja osakutega [2A.9] – omandiväärtpaberite ning
investeerimisfondide aktsiate ja osakute (F.5) netosoetamine, mis on kirjendatud S.13 varade muutuste all ja kõikide
sektorite, v.a S.13, kohustuste ja netoväärtuse muutuste all.

10. Erastamised (neto) [2A.10] – tehingud omandiväärtpaberite ning investeerimisfondide aktsiate ja osakutega (F.5),
mis on kirjendatud S.13 varade muutuste ja S.11 või S.12 kohustuste ja netoväärtuse muutuste all ja mida
teostatakse S.13 võlgneva üksuse üle kontrolli loovutamise või saamise käigus (ESA 2010, punktid 2.36–2.39);
selliseid tehinguid võib S.13 teostada vahetult võlgneva üksusega või teise krediteeriva üksusega.

11. Omakapitali paigutused (neto) [2A.11] – tehingud omandiväärtpaberite ning investeerimisfondide aktsiate või
osakutega (F.5), mis on kirjendatud S.13 varade muutuste ja S.11 või S.12 kohustuste ja netoväärtuse muutuste all
ja mida ei teostata S.13 võlgneva üksuse üle kontrolli loovutamise või saamise käigus ja mida teostab S.13 vahetult
võlgneva üksusega.

12. Muu [2A.12] – tehingud omandiväärtpaberite ning investeerimisfondide aktsiate ja osakutega (F.5), mis on
kirjendatud S.13 varade muutuste ja kõikide sektorite, v.a S.13, kohustuste ja netoväärtuse muutuste all, mida ei
teostata S.13 võlgneva üksuse üle kontrolli loovutamise või saamise käigus ega S.13 poolt vahetult võlgneva
üksusega, vaid teise krediteeriva üksusega.

13. Tehingud kindlustus-, pensioni- ja muude standardsete tagatisskeemidega [2A.13] – kindlustus-, pensioni- ja muude
standardsete tagatisskeemide (F.6) netosoetamine, mis on kirjendatud S.13 varade muutuste all ja kõikide sektorite,
v.a S.13, kohustuste ja netoväärtuse muutuste all.

14. Tehingud tuletisinstrumentide ja töötajate aktsiaoptsioonidega [2A.14] – tuletisinstrumentide ja töötajate aktsiaopt
sioonide (F.7) netosoetamine, mis on kirjendatud S.13 varade muutuste ja kõikide sektorite, v.a S.13, kohustuste ja
netoväärtuse muutuste all.

15. Tehingud muude saadavate arvetega [2A.15] – muude saadavate arvete (F.8) netosoetamine, mis on kirjendatud
S.13 varade muutuste all ja kõikide sektorite, v.a S.13, kohustuste ja netoväärtuse muutuste all.

16. Tehingud muude saadavate arvetega, sellest maksud ja sotsiaalmaksed [2A.16] – selle osaga muudest saadavatest
arvetest (F.8 varad), mis on seotud maksude ja sotsiaalmaksetega, mis on kirjendatud D.2, D.5, D.61 ja D.91 all,
miinus tegelikult kogutud maksud ja sotsiaalmaksed, mis on kirjendatud S.13 varade muutuste ja kõikide sektorite,
v.a S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste all.

17. Tehingud kohustustega (konsolideeritud) [2A.17] – konsolideeritud tehingud rahalise kulla ja laenueriõigustega
(SDR) (F.1) [2A.18], pluss tehingud sularaha ja hoiustega (F.2) [2A.19] pluss tehingud lühiajaliste võlaväärtpa
beritega (F.31) [2A.20], pluss tehingud pikaajaliste võlaväärtpaberitega (F.32) [2A.21], pluss tehingud lühiajaliste
laenudega (F.41) [2A.22], pluss tehingud pikaajaliste laenudega (F.42) [2A.23], pluss tehingud omandiväärtpaberite
ning investeerimisfondide aktsiate ja osakutega (F.5) [2A.24], pluss tehingud kindlustus-, pensioni- ja muude
standardsete tagatisskeemidega (F.6) [2A.25], pluss tehingud tuletisinstrumentide ja töötajate aktsiaoptsioonidega
(F.7) [2A.26], pluss tehingud muude saadavate arvetega [2A.27], mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja
netoväärtuse muutuste ja kõikide sektorite, v.a S.13, varade muutuste all.

18. Tehingud rahalise kulla ja laenueriõigustega [2A.18] – rahalise kulla ja laenueriõiguste netoomandamine (F.1), mis
on kirjendatud kui S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutused ja kõikide sektorite, v.a S.13, varade muutused.

19. Tehingud sularaha ja hoiustega [2A.19] – sularaha ja hoiuste netoomandamine(F.2), mis on kirjendatud S.13
kohustuste ja netoväärtuse muutuste ja kõikide sektorite, v.a S.13, varade muutuste all.

20. Tehingud lühiajaliste võlaväärtpaberitega [2A.20] – lühiajaliste võlaväärtpaberite omandamise tehingute neto (F.31),
mille algne tähtaeg on üks aasta või alla selle, mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste ja
kõikide sektorite, v.a S.13, varade muutuste all.
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21. Tehingud pikaajaliste võlaväärtpaberitega [2A.21] – pikaajaliste võlaväärtpaberite omandamise tehingute neto
(F.32), mille algne tähtaeg on üle ühe aasta, mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste ja kõikide
sektorite, v.a S.13, varade muutuste all.
22. Tehingud lühiajaliste laenudega [2A.22] – lühiajaliste laenude (F.41) võtmine valitsuse poolt, millest on maha
arvatud seniste lühiajaliste laenude tagasimaksed, mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste ja
kõikide sektorite, v.a S.13, varade muutuste all.
23. Tehingud pikaajaliste laenudega [2A.23] – pikaajaliste laenude (F.42) võtmine valitsuse poolt, millest on maha
arvatud seniste pikaajaliste laenude tagasimaksed, mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste ja
kõikide sektorite, v.a S.13, varade muutuste all.
24. Tehingud omandiväärtpaberite ning investeerimisfondide aktsiate ja osakutega [2A.24] – omandiväärtpaberite ning
investeerimisfondide aktsiate ja osakute omandamise tehingute neto (F.5), mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja
netoväärtuse muutuste all ja kõikide sektorite, v.a S.13, varade muutuste all.
25. Tehingud kindlustus-, pensioni- ja muude standardsete tagatisskeemidega [2A.25] – kindlustus-, pensioni- ja muude
standardsete tagatisskeemide omandamise tehingute neto (F.6), mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse
muutuste all ja kõikide sektorite, v.a S.13, varade muutuste all.
26. Tehingud tuletisinstrumentide ja töötajate aktsiaoptsioonidega [2A.26] – tuletisinstrumentide ja töötajate aktsiaopt
sioonide omandamise tehingute neto (F.7), mis on kirjendatud S.13 varade ja netoväärtuse muutuste ja kõikide
sektorite, v.a S.13, varade muutuste all.
27. Tehingud muude makstavate arvetega [2A.27] – muude makstavate arvete omandamise tehingute neto (F.8), mis on
kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste ja kõikide sektorite, v.a S.13, varade muutuste all.
28. Valitsemissektori laenuvajadus [2A.28] – sularaha ja hoiuste omandamise tehingute neto (F.2) [2A.19], pluss
võlaväärtpaberid (F.3) [2A.20 ja 2A.21], pluss laenud (F.4) [2A.22 ja 2A.23], mis ei ole S.13 varad. Samuti on see
võrdne konsolideeritud tehingutega valitsemissektori võlainstrumentidega.
29. Tehingud pikaajaliste võlainstrumentidega [2A.29] – kohustuste võtmise neto seoses samade võlainstrumentidega
nagu valitsemissektori laenuvajaduses [2A.28], mille algne tähtaeg on üle ühe aasta.
30. Tehingud omavääringus väljendatud võlainstrumentidega [2A.30] – kohustuste võtmise neto seoses samade
võlainstrumentidega nagu valitsemissektori laenuvajaduses [2A.28], mis on väljendatud asjaomase liikmesriigi
seaduslikus maksevahendis.
31. Tehingud euroala liikmesriikide valuutades väljendatud võlainstrumentidega [2A.31] – kohustuste võtmise neto
seoses samade võlainstrumentidega nagu valitsemissektori laenuvajaduses [2A.28], väljendatuna ECUdes, pluss
eurodes väljendatud võlainstrumendid enne asjaomases liikmesriigis euro kasutuselevõttu, pluss euroala liikmesriigi
seaduslikus maksevahendis väljendatud võlainstrumendid enne euroala liikmesriigiks saamist.
32. Tehingud muudes vääringutes väljendatud võlainstrumentidega [2A.32] – kohustuste võtmise neto seoses samade
võlainstrumentidega nagu valitsemissektori laenuvajaduses [2A.28], mida ei hõlma [2A.30] ega [2A.31].
33. Valitsemissektori võla muud vood [2A.33] – ümberhindamise mõju [2A.34] pluss muud muutused mahus [2A.37].
34. Ümberhindamise mõju [2A.34] – välisvaluutas võla kallinemine ja odavnemine [2A.35], pluss muu
ümberhindamise mõju (erinevused võrreldes nimiväärtusega) [2A.36].
35. Välisvaluutas võla kallinemine ja odavnemine [2A.35] – valitsemissektori võla [3A.1] nominaalpositsiooni kasum ja
kahjum (K.7), kus väärtus muutub omavääringusse konverteerimisel valuutakursi muutuste tõttu.
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36. Muu ümberhindamise mõju (erinevused võrreldes nimiväärtusega) [2A.36] – valitsemissektori võla muutus [2A.38]
miinus tehingud võlainstrumentidega (konsolideeritud) [2A.28], miinus välisvaluutas võla kallinemine ja
odavnemine [2A.35] miinus muud muutused mahus [2A.37].
37. Muud muutused mahus [2A.37] – muud mahu muutused (K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 ja K.6) seoses samade võlainstru
mentidega nagu valitsemissektori laenuvajaduses.
38. Muutus valitsemissektori võlas [2A.38] – valitsemissektori võlg [3A.1] aastal t miinus valitsemissektori võlg [3A.1]
aastal t – 1.
39. Keskpanga antud laenude netoomandamine [2A.39] – tehingud laenudega (F.4), mis on kirjendatud S.13 kohustuste
ja netoväärtuse muutuste ja S.121 varade muutuste all.

Tabel 2B

Jäetakse välja.

Tabel 3A

1. Valitsemissektori võlg (konsolideeritud) [3A.1] – võlg vastavalt määratlusele määruses (EÜ) nr 479/2009. See on
samuti võrdne S.13 konsolideeritud võlaga, mis hõlmab sularaha ja hoiused (AF.2) [3A.2], pluss lühiajalised
võlaväärtpaberid (AF.31) [3A.3], pluss pikaajalised võlaväärtpaberid (AF.32) [3A.4], pluss keskpangalt saadud
laenud (AF.41) [3A.5], pluss lühiajalised laenud (AF.41) [3A.5], pluss pikaajalised laenud (AF.42) [3A.6].
2. Võlg – sularaha ja hoiused [3A.2] – valitsemissektori võla osa [3A.1], mis hõlmab sularaha ja hoiuste
instrumenti (AF.2).
3. Võlg – lühiajalised võlaväärtpaberid [3A.3] – valitsemissektori võla [3A.1] osa, mis hõlmab sularaha ja hoiuste
instrumenti, mille esialgne tähtaeg on üks aasta või alla selle(AF.31).
4. Võlg – pikaajalised võlaväärtpaberid [3A.4] – võla [3A.1] osa, mis hõlmab sularaha ja hoiuste instrumenti, mille
esialgne tähtaeg on üle ühe aasta (AF.32).
5. Võlg – lühiajalised võlaväärtpaberid [3A.5] – valitsemissektori võla [3A.1] osa, mis hõlmab sularaha ja hoiuste
instrumenti, mille esialgne tähtaeg on üks aasta või alla selle(AF.41).
6. Võlg – pikaajalised võlaväärtpaberid [3A.6] – valitsemissektori võla [3A.1] osa, mis hõlmab sularaha ja hoiuste
instrumenti, mille esialgne tähtaeg on üle ühe aasta (AF.42).
7. Liikmesriigi residentide [3A.7] hoitav võlg – keskpanga poolt hoitav võlg [3A.8], pluss muude rahaloomeasutuste
poolt hoitav võlg [3A.9], pluss muude finantsasutuste poolt hoitav võlg [3A.10], pluss muude liikmesriigi
residentide poolt hoitav võlg [3A.11].
8. Keskpanga [3A.8] hoitav võlg – valitsemissektori võla [3A.1] osa, mis on S.121 vara.
9. Muude rahaloomeasutuste [3A.9] hoitav võlg – valitsemissektori võla osa [3A.1], mis on S.122 või S.123 vara.
10. Muude finantsasutuste hoitav võlg [3A.10] – valitsemissektori võla [3A.1] osa, mis on S.124, S.125, S.126, S.127,
S.128 või S.129 vara.
11. Muude residentide [3A.11] hoitav võlg – valitsemissektori võla [3A.1] osa, mis on S.11, S.14 või S.15 vara.
12. Liikmesriigi mitteresidentide [3A.12] hoitav võlg – valitsemissektori võla [3A.1] osa, mis on S.2 vara.
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13. Võlg omavääringus [3A.13] – valitsemissektori võla [3A.1] osa, mis on väljendatud asjaomase liikmesriigi
seaduslikus maksevahendis.
14. Euroala liikmesriikide vääringutes väljendatud võlg [3A.14] – valitsemissektori võla [3A.1] osa enne asjaomase
liikmesriigi saamist euroala liikmesriigiks, mis on väljendatud mõne osaleva liikmesriigi seaduslikus maksevahendis
(v.a omavääring [3A.13]) pluss ECUdes või eurodes väljendatud võlg.
15. Muudes välisvaluutades väljendatud võlg [3A.15] – valitsemissektori võla [3A.1] osa, mis ei ole hõlmatud [3A.13]-s
ega [3A.14]-s.
16. Lühiajaline võlg [3A.16] – valitsemissektori võla [3A.1] osa, mille algne tähtaeg on üks aasta või alla selle.
17. Pikaajaline võlg [3A.17] – valitsemissektori võla [3A.1] osa, mille algne tähtaeg on üle ühe aasta.
18. Muutuva intressimääraga pikaajaline võlg [3A.18] – pikaajalise võla [3A.17] osa, mille intressimäär on muutuv.
19. Võlg, mille järelejäänud tähtaeg on kuni üks aasta [3A.19] – valitsemissektori võla [3A.1] osa, mille järelejäänud
tähtaeg on üks aasta või alla selle.
20. Võlg, mille järelejäänud tähtaeg on üle ühe ja kuni viis aastat [3A.20] – valitsemissektori võla [3A.1] osa, mille
järelejäänud tähtaeg on üle ühe ja kuni viis aastat.
21. Muutuva intressimääraga võlg, mille järelejäänud tähtaeg on üle ühe ja kuni viis aastat [3A.21] – valitsemissektori
võla [3A.1], mille järelejäänud tähtaeg on üle ühe ja kuni viis aastat, see osa [3A.20], mille intressimäär on muutuv.
22. Võlg, mille järelejäänud tähtaeg on üle viie aasta [3A.22] – valitsemissektori võla [3A.1] osa, mille järelejäänud
tähtaeg on üle viie aasta.
23. Muutuva intressimääraga võlg, mille järelejäänud tähtaeg on üle viie aasta [3A.23] – valitsemissektori võla [3A.1],
mille järelejäänud tähtaeg on üle viie aasta [3A.22], see osa, mille intressimäär on muutuv.
24. Võla keskmine järelejäänud tähtaeg [3A.24] – jääksummadega kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg väljendatuna
aastates.
25. Valitsemissektori võlg – nullkupongvõlakirjad [3A.25] – valitsemissektori võla see osa [3A.1], mis on nullkupong
võlakirjades, s.o kupongimakseta võlakirjades, mille intress põhineb hinnaerinevusel lunastamis- ja emissioonihinna
vahel.
26. Valitsemissektori võlg – keskpangalt saadud laenud [3A.26] – valitsemissektori võla [3A.1] osa, mis hõlmab
laenude instrumenti (AF.4) ja mis on S.121 vara.

Tabel 3B

1. Valitsemissektori võlg (allsektorite vahel konsolideerimata) [3B.1] – S.13 konsolideerimata kohustused, v.a
a) S.1311 kohustused, mis on samaaegselt S.1311 varad; b) S.1312 kohustused, mis on samaaegselt S.1312 varad;
c) S.1313 kohustused, mis on samaaegselt S.1313 varad ja d) S.1314 kohustused, mis on samaaegselt S.1314
varad, samade instrumentide osas nagu valitsemissektori võlg [3A.1].
2. Konsolideeritavad elemendid [3B.2] – S.13 kohustused, mis on samaaegselt S.13 varad, v.a a) S.1311 kohustused,
mis on samaaegselt S.1311 varad; b) S.1312 kohustused, mis on samaaegselt S.1312 varad; c) S.1313 kohustused,
mis on samaaegselt S.1313 varad ja d) S.1314 kohustused, mis on samaaegselt S.1314 varad, mis hõlmab sularaha
ja hoiuste instrumenti [3B.3], pluss lühiajalised võlaväärtpaberid [3B.4], pluss pikaajalised võlaväärtpaberid [3B.5],
pluss laenud [3B.6].
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3. Sularaha ja hoiuste konsolideeritavad elemendid [3B.3] – sularaha ja hoiuste instrumendi (F.2) konsolideeritavate
elementide vastav osa [3B.2].
4. Lühiajaliste võlaväärtpaberite konsolideeritavad elemendid [3B.4] – võlaväärtpaberite instrumenti, mille algne
tähtaeg on üks aasta või alla selle (F.31) konsolideeritavate elementide vastav osa [3B.2].
5. Pikaajaliste võlaväärtpaberite konsolideeritavad elemendid [3B.5] – võlaväärtpaberite instrumendi, mille algne
tähtaeg on üle ühe aasta (F.32), konsolideeritavate elementide vastav osa [3B.2].
6. Laenude konsolideeritavad elemendid [3B.6] – laenude instrumendi (F.4) konsolideeritavate elementide vastav osa
[3B.2].
7. Keskvalitsuse emiteeritud võlg (konsolideeritud) [3B.7] – S.1311 kohustused, mis ei ole S.1311 varad, samades
instrumentides kui valitsemissektori võlg [3A.1].
8. Keskvalitsuse emiteeritud võlg, mida hoiab osariigi/liidumaa valitsemissektor [3B.8] – S.1311 kohustused, mis ei ole
S.1312 varad, samades instrumentides kui valitsemissektori võlg [3A.1].
9. Keskvalitsuse emiteeritud võlg, mida hoiab kohalik omavalitsus [3B.9] – S.1311 kohustused, mis ei ole S.1313
varad, samades instrumentides kui valitsemissektori võlg [3A.1].
10. Keskvalitsuse emiteeritud võlg, mida hoiavad sotsiaalkindlustusfondid [3B.10] – S.1311 kohustused, mis ei ole
S.1314 varad, samades instrumentides kui valitsemissektori võlg [3A.1].
11. Osariigi/liidumaa emiteeritud võlg (konsolideeritud) [3B.11] – S.1312 kohustused, mis ei ole S.1312 varad, samades
instrumentides kui valitsemissektori võlg [3A.1].
12. Osariigi/liidumaa emiteeritud võlg, mida hoiab keskvalitsus [3B.12] – S.1312 kohustused, mis ei ole S.1311 varad,
samades instrumentides kui valitsemissektori võlg [3A.1].
13. Osariigi/liidumaa emiteeritud võlg, mida hoiab kohalik omavalitsus [3B.13] – S.1312 kohustused, mis ei ole S.1313
varad, samades instrumentides kui valitsemissektori võlg [3A.1].
14. Osariigi/liidumaa emiteeritud võlg, mida hoiavad sotsiaalkindlustusfondid [3B.14] – S.1312 kohustused, mis ei ole
S.1314 varad, samades instrumentides kui valitsemissektori võlg [3A.1].
15. Kohaliku omavalitsuse emiteeritud võlg (konsolideeritud) [3B.15] – S.1313 kohustused, mis ei ole S.1313 varad,
samades instrumentides kui valitsemissektori võlg [3A.1].
16. Kohaliku omavalitsuse emiteeritud võlg, mida hoiab keskvalitsus [3B.16] – S.1313 kohustused, mis ei ole S.1311
varad, samades instrumentides kui valitsemissektori võlg [3A.1].
17. Kohaliku omavalitsuse emiteeritud võlg, mida hoiab keskvalitsus [3B.17] – S.1313 kohustused, mis ei ole S.1312
varad, samades instrumentides kui valitsemissektori võlg [3A.1].
18. Kohaliku omavalitsuse emiteeritud võlg, mida hoiavad sotsiaalkindlustusfondid [3B.18] – S.1313 kohustused, mis ei
ole S.1314 varad, samades instrumentides kui valitsemissektori võlg [3A.1].
19. Riiklike sotsiaalkindlustusfondide emiteeritud võlg (konsolideeritud) [3B.19] võrdub S.1314 kohustused, mis ei ole
S.1314 varad, samades instrumentides kui valitsemissektori võlg [3A.1].
20. Riiklike sotsiaalkindlustusfondide emiteeritud võlg, mida hoiab keskvalitsus [3B.20] – S.1314 kohustused, mis ei ole
S.1311 varad, samades instrumentides kui valitsemissektori võlg [3A.1].
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21. Riiklike sotsiaalkindlustusfondide emiteeritud võlg, mida hoiab osariigi/liidumaa valitsus [3B.21] – S.1314
kohustused, mis ei ole S.1312 varad, samades instrumentides kui valitsemissektori võlg [3A.1].
22. Riiklike sotsiaalkindlustusfondide emiteeritud võlg, mida hoiab kohalik omavalitsus [3B.22] – S.1314 kohustused,
mis ei ole S.1313 varad, samades instrumentides kui valitsemissektori võlg [3A.1].“

