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PAMATNOSTĀDNES
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861
(2018. gada 24. aprīlis),
ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS VALDE,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 5.1., 5.2., 12.1. un
14.3. pantu,
ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 479/2009 (2009. gada 25. maijs) par to, kā piemērot Eiropas Kopienas
dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (1),
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 549/2013 (2013. gada 21. maijs) par Eiropas nacionālo un
reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (2),
tā kā:
(1)

Lai Eiropas Centrālo banku sistēma (ECBS) varētu pildīt savus uzdevumus, tai nepieciešama visaptveroša un
ticama valdības finanšu statistika (VFS), tostarp monetārās un ekonomikas analīzes veikšanai, valsts finanšu
ilgtspējas monitorēšanai un prognožu sagatavošanai.

(2)

Saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2013/23 (3) 8. pantu Eiropas Centrālās bankas Valde ir tiesīga veikt tehniskus
grozījumus Pamatnostādnes ECB/2013/23 pielikumos, ja šādi grozījumi nemaina konceptuālo pamatsistēmu un
neietekmē pārskatu sniegšanas pienākumus.

(3)

Izmaiņas pārskatu sniegšanas prasībās, kas noteiktas Pamatnostādnē ECB/2013/23, ir vajadzīgas, lai panāktu datu
avotu lielāku saskaņotību visās euro zonas dalībvalstīs un visos datu kopumos. Saskaņotība nodrošinās rūpīgāku
analīzi un sekmēs gada un ceturkšņa statistikas salīdzināšanu ar to pašu mainīgo lielumu prognozēm.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Pamatnostādne ECB/2013/23,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants
Grozījumi
Lēmuma ECB/2013/23 I un II pielikumu aizstāj ar šīs pamatnostādnes pielikuma tekstu.

2. pants
Stāšanās spēkā
1.
Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo nacionālajām centrālajām bankām dalībvalstīs, kuru valūta ir
euro.
2.

Eurosistēmas centrālās bankas atbilst šīs pamatnostādnes prasībām no 2018. gada 1. septembra.

(1) OV L 145, 10.6.2009., 1. lpp.
(2) OV L 174, 26.6.2013., 1. lpp.
(3) Pamatnostādne ECB/2013/23 (2013. gada 25. jūlijs) par valdības finanšu statistiku (OV L 2, 7.1.2014., 12. lpp.).
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3. pants
Adresāti
Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2018. gada 24. aprīlī
ECB Valdes vārdā –
ECB prezidents
Mario DRAGHI
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PIELIKUMS

“I PIELIKUMS
DATU PĀRSKATU SNIEGŠANAS PRASĪBAS

Ieņēmumu, izdevumu un deficīta/pārpalikuma statistika
1.A tabula
Kategorija

Deficīts (–) vai pārpalikums (+)

Nr. un lineārā attiecība

1 = 6 – 21
1=2+3+4+5

Centrālā valdība

2

Pavalsts valdība

3

Vietējā valdība

4

Sociālās nodrošināšanas fondi

5

Kopējie ieņēmumi
Kopējie kārtējie ieņēmumi

6 = 7 + 19
7 = 8 + 9 + 13 + 16 + 17

Ienākuma, mantas u. tml. kārtējie nodokļi

8

Ražošanas un importa nodokļi

9

Produktu nodokļi
t. sk. pievienotās vērtības nodoklis (PVN)
Citi ražošanas nodokļi
Neto sociālās iemaksas

10
11
12
13

t. sk. darba devēju faktiskās sociālās iemaksas

14

t. sk. mājsaimniecību faktiskās sociālās iemaksas

15

Pārdošana

16

Citi kārtējie ieņēmumi

17

t. sk. saņemamie procenti
Kopējie kapitāla ieņēmumi
t. sk. kapitāla nodokļi
Kopējie izdevumi
Kopējie kārtējie izdevumi

18
19
20
21 = 22 + 31
22 = 23 + 24 + 26 + 27 + 28 +
29 + 30

Starppatēriņš

23

Darba ņēmēju atalgojums

24

t. sk. darba alga

25

Maksājamie procenti

26

Maksājamās subsīdijas

27

Sociālie pabalsti, kas nav sociālie pārvedumi natūrā

28

Sociālie pārvedumi natūrā – tirgū iegādāta produkcija

29

Citi kārtējie izdevumi

30

L 153/164

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

15.6.2018.

Kategorija

Nr. un lineārā attiecība

Kopējie kapitāla izdevumi

31 = 32 + 33 + 34

Bruto pamatkapitāla veidošana

32

Pārējās nefinanšu aktīvu neto iegādes un krājumu pārmaiņas

33

Maksājamie kapitāla pārvedumi

34

Ārpusbilances posteņi:
Kapitāla pārvedumi, kas ir nodokļi un sociālās iemaksas, kas aprēķināti, bet maz 35
ticams, ka tos iekasēs

1.B tabula
Kategorija

Nr. un lineārā attiecība

Eiropas Savienības (ES) budžeta un Eiropas Attīstības fonda (EAF) ieņēmumi no 1 = 2 + 3 + 4 + 7
dalībvalsts
Ražošanas un importa nodokļi

2

Pašreizējā starptautiskā sadarbība

3

Dažādi kārtējie pārvedumi un ES pašu resursi

4

t. sk. uz PVN balstītie trešie pašu resursi

5

t. sk. uz NKI balstītie ceturtie pašu resursi

6

Kapitāla pārvedumi

7

ES budžeta izdevumi dalībvalstī

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

Subsīdijas

9

Kārtējie pārvedumi valdībai

10

Kārtējie pārvedumi nevaldības vienībām

11

Kapitāla pārvedumi valdībai

12

Kapitāla pārvedumi nevaldības vienībām

13

Pašu resursu iekasēšanas izmaksas

14

Dalībvalsts bilance attiecībā pret ES budžetu un EAF (neto saņēmējs +, neto mak 15 = 8 – 1
sātājs –)

1.C tabula
Kategorija

Galapatēriņa izdevumi

Nr. un lineārā attiecība

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

Individuālā patēriņa izdevumi

2

Kolektīvā patēriņa izdevumi

3

Pamatkapitāla patēriņš

4

Samaksātie ražošanas nodokļi, atskaitot saņemtās subsīdijas

5

Neto pamatdarbības pārpalikums

6
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Kategorija

Nr. un lineārā attiecība

Ārpusbilances posteņi:
Galapatēriņa izdevumi iepriekšējā gada cenās

7

Bruto pamatkapitāla veidošana iepriekšējā gada cenās

8

Iekšzemes kopprodukts (IKP) faktiskajās cenās

9

IKP iepriekšējā gada cenās

10

Ienākuma, mantas u. tml. kārtējie nodokļi, ko sabiedrības maksā valdībai un pārē 11
jai pasaulei
Ienākuma, mantas u. tml. kārtējie nodokļi, ko mājsaimniecības un mājsaimniecības 12
apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (MABO) maksā valdībai un pārējai pasaulei

Deficīta-parāda korekcijas statistika
2.A tabula
Kategorija

Nr. un lineārā attiecība

Korekcijas starp finanšu un nefinanšu kontiem

1 = [1.A.1] – 2

Neto finanšu darījumi (konsolidēti)

2 = 3 – 17

Finanšu aktīvi (konsolidēti)

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

Monetārais zelts un speciālās aizņēmuma tiesības (SDR)

4

Valūta un noguldījumi

5

Parāda vērtspapīri

6

Īstermiņa aizdevumi

7

Ilgtermiņa aizdevumi

8

Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu apliecības vai daļas

9

Privatizācija (neto)

10

Pašu kapitāla iepludināšana (neto)

11

Citi

12

Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmas

13

Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas

14

Citas debitoru saistības

15

t. sk. nodokļi un sociālās iemaksas
Saistības (konsolidētas)

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

Monetārais zelts un SDR

18

Valūta un noguldījumi

19

Īstermiņa parāda vērtspapīri

20

Ilgtermiņa parāda vērtspapīri

21

Īstermiņa aizdevumi

22

Ilgtermiņa aizdevumi

23
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Kategorija

Nr. un lineārā attiecība

Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu apliecības vai daļas

24

Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmas

25

Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas

26

Citas kreditoru saistības

27

Vispārējās valdības aizņemšanās nepieciešamība

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

t. sk. ilgtermiņa

29

Nacionālajā valūtā

30

Euro zonas dalībvalstu valūtās

31

Citās valūtās

32

Citas valdības parāda plūsmas

33 = 34 + 37

Pārvērtēšanas ietekme

34 = 35 + 36

Parāda ārvalsts valūtā pieaugums un samazinājums

35

Citi pārvērtēšanas rezultāti (pārmaiņas salīdzinājumā ar nominālvērtību)

36 = 38 – 28 – 35 – 37

Citas apjoma pārmaiņas

37

Valdības parāda pārmaiņas

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

Ārpusbilances posteņi:
Neto aizdevumi, ko izsniegusi centrālā banka

39

2.B tabula
Nav.
Valdības parāda statistika
3.A tabula
Kategorija

Valdības parāds (konsolidēts)

Nr. un lineārā attiecība

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

Valūta un noguldījumi

2

Īstermiņa parāda vērtspapīri

3

Ilgtermiņa parāda vērtspapīri

4

Īstermiņa aizdevumi

5

Ilgtermiņa aizdevumi

6
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Kategorija

Nr. un lineārā attiecība

Dalībvalsts rezidentu turētais

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Centrālā banka

8

Citas monetārās finanšu iestādes

9

Citas finanšu iestādes

10

Citi rezidenti

11

Dalībvalsts nerezidentu turētais

12

Nacionālajā valūtā

13

Euro zonas dalībvalstu valūtās

14

Citās valūtās

15

Īstermiņa parāds

16

Ilgtermiņa parāds

17

t. sk. ar mainīgu procentu likmi

18

Ar atlikušo termiņu līdz 1 gadam

19

Ar atlikušo termiņu 1–5 gadi

20

t. sk. ar mainīgu procentu likmi

21

Ar atlikušo termiņu ilgāku par 5 gadiem

22

t. sk. ar mainīgu procentu likmi

23

Ārpusbilances posteņi:
Parāda vidējais atlikušais termiņš

24

Valdības parāds – bezkupona obligācijas

25

Valdības parāds – aizdevumi, ko izsniegusi centrālā banka

26

3.B tabula
Kategorija

Nr. un lineārā attiecība

Valdības parāds (nekonsolidēts apakšsektoros)

1 = 7 + 11 + 15 + 19

Konsolidējošie elementi

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

Valūta un noguldījumi

3

Īstermiņa vērtspapīri

4

Ilgtermiņa vērtspapīri

5

Aizdevumi

6

Centrālās valdības emitēts (konsolidēts)

7

pavalsts valdības turēts

8

vietējās valdības turēts

9

sociālās nodrošināšanas fondu turēts

10

Pavalsts valdības emitēts (konsolidēts)

11

centrālās valdības turēts

12

vietējās valdības turēts

13

sociālās nodrošināšanas fondu turēts

14
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Kategorija

Nr. un lineārā attiecība

Vietējās valdības emitēts (konsolidēts)

15

centrālās valdības turēts

16

pavalsts valdības turēts

17

sociālās nodrošināšanas fondu turēts

18

Sociālās nodrošināšanas fondu emitēts (konsolidēts)

19

centrālās valdības turēts

20

pavalsts valdības turēts

21

vietējās valdības turēts

22

II PIELIKUMS
METODOLOĢISKĀS DEFINĪCIJAS

1. Sektoru un apakšsektoru definīcijas
EKS 2010 sektori un apakšsektori
Kopējā ekonomika

S.1

Nefinanšu sabiedrības

S.11

Finanšu sabiedrības

S.12

Centrālā banka

S.121

Noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku

S.122

Naudas tirgus fondi

S.123

Ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus

S.124

Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus S.125
Finanšu palīgsabiedrības

S.126

Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji

S.127

Apdrošināšanas sabiedrības

S.128

Pensiju fondi

S.129

Monetārās finanšu iestādes

S.121 + S.122 + S.123

Vispārējā valdība

S.13

Centrālā valdība (izņemot sociālo nodrošināšanu)

S.1311

Pavalsts valdība (izņemot sociālo nodrošināšanu)

S.1312

Vietējā valdība (izņemot sociālo nodrošināšanu)

S.1313

Sociālās nodrošināšanas fondi

S.1314

Mājsaimniecības

S.14
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Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas

S.15

Pārējā pasaule

S.2

Dalībvalstis un Eiropas Savienības (ES) iestādes un struktūras

S.21

ES dalībvalstis

S.211

ES iestādes un struktūras

S.212

Eiropas Centrālā banka (ECB)

S.2121

Eiropas iestādes un struktūras, izņemot ECB

S.2122

Trešās valstis un starptautiskās organizācijas, kas nav ES rezidenti

S.22

2. Kategoriju noteikšana (1) (2)
1.A tabula
1. Deficīts (–) vai pārpalikums (+) [1.A.1] atbilst S.13 neto aizdevumiem (+) / neto aizņēmumiem (–) (B.9), atbilst
kopējiem ieņēmumiem [1.A.6], atskaitot kopējos izdevumus [1.A.21], un atbilst centrālās valdības deficītam (–) vai
pārpalikumam (+) [1.A.2], pieskaitot pavalsts valdības deficītu (–) vai pārpalikumu (+) [1.A.3], pieskaitot vietējās
valdības deficītu (–) vai pārpalikumu (+) [1.A.4] un pieskaitot sociālās nodrošināšanas fondu deficītu (–) vai
pārpalikumu (+) [1.A.5].
2. Centrālās valdības deficīts (–) vai pārpalikums (+) [1.A.2] atbilst S.1311 neto aizdevumiem (+) / neto aizņēmu
miem (–) (B.9).
3. Pavalsts valdības deficīts (–) vai pārpalikums (+) [1.A.3] atbilst S.1312 neto aizdevumiem (+) / neto aizņēmu
miem (–) (B.9).
4. Vietējās valdības deficīts (–) vai pārpalikums (+) [1.A.4] atbilst S.1313 neto aizdevumiem (+) / neto aizņēmu
miem (–) (B.9).
5. Sociālās nodrošināšanas fondu deficīts (–) vai pārpalikums (+) [1.A.5] atbilst S.1314 neto aizdevumiem (+) / neto
aizņēmumiem (–) (B.9).
6. Kopējie ieņēmumi [1.A.6] atbilst kopējiem kārtējiem ieņēmumiem [1.A.7], pieskaitot kopējos kapitāla
ieņēmumus [1.A.19].
7. Kopējie kārtējie ieņēmumi [1.A.7] atbilst ienākuma, mantas u. tml. kārtējiem nodokļiem [1.A.8], pieskaitot
ražošanas un importa nodokļus [1.A.9], pieskaitot neto sociālās iemaksas [1.A.13], pieskaitot pārdošanu [1.A.16]
un pieskaitot citus kārtējos ieņēmumus [1.A.17].
8. Ienākuma, mantas u. tml. kārtējie nodokļi [1.A.8] atbilst ienākuma, mantas u. tml. kārtējiem nodokļiem (D.5), kas
uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem.
9. Ražošanas un importa nodokļi [1.A.9] atbilst ražošanas un importa nodokļiem (D.2), kas uzrādīti kā daļa no
S.13 resursiem.
10. Produktu nodokļi [1.A.10] atbilst produktu nodokļiem (D.21), kas uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem.
11. Produktu nodokļi, t. sk. pievienotās vērtības nodoklis (PVN) [1.A.11], atbilst pievienotās vērtības tipa nodo
kļiem (D.211), kas uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem.
12. Citi ražošanas nodokļi [1.A.12] atbilst citiem ražošanas nodokļiem (D.29), kas uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem.
13. Neto sociālās iemaksas [1.A.13] atbilst neto sociālajām iemaksām (D.61), kas uzrādītas kā daļa no S.13 resursiem.
14. Neto sociālās iemaksas, t. sk. darba devēju faktiskās sociālās iemaksas [1.A.14], atbilst darba devēju faktiskajām
sociālajām iemaksām (D.611), kas uzrādītas kā daļa no S.13 resursiem.
15. Neto sociālās iemaksas, t. sk. mājsaimniecību faktiskās sociālās iemaksas [1.A.15], atbilst mājsaimniecību
faktiskajām sociālajām iemaksām (D.613), kas uzrādītas kā daļa no S.13 resursiem.
(1) [x.y] attiecas uz x tabulas y kategoriju.
(2) Ja nav norādīts citādi, termins “kategorijas” attiecas uz vispārējās valdības sektoru.
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16. Pārdošana [1.A.16] atbilst tirgus izlaidei (P.11), pieskaitot izlaidi pašu galapatēriņam (P.12) un pieskaitot
maksājumus par ārpustirgus izlaidi (P.131), kas uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem.
17. Citi kārtējie ieņēmumi [1.A.17] atbilst īpašuma ienākumam (D.4), pieskaitot citus kārtējos pārvedumus (D.7), kas
uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem, izņemot S.13 procentu resursus (D.41), kuri ir arī S.13 izlietojumi, un pieskaitot
ieņēmumus no citām ražošanas subsīdijām (D.39), kas ir S.13 izlietojumi.
18. Citi kārtējie ieņēmumi, t. sk. saņemamie procenti [1.A.18], atbilst procentiem (D.41), kas uzrādīti kā daļa no
S.13 resursiem un visu sektoru, izņemot S.13, izlietojumiem.
19. Kopējie kapitāla ieņēmumi [1.A.19] atbilst saņemamiem kapitāla pārvedumiem (D.9), kas uzrādīti kā daļa no
S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām un uzrādīti kā visu sektoru, izņemot S.13, maksājamie kapitāla
pārvedumi.
20. Kopējie kapitāla ieņēmumi, t. sk. kapitāla nodokļi [1.A.20], atbilst kapitāla nodokļiem (D.91), kas uzrādīti kā daļa
no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām.
21. Kopējie izdevumi [1.A.21] atbilst kopējiem kārtējiem izdevumiem [1.A.22], pieskaitot kopējos kapitāla izdevumus
[1.A.31].
22. Kopējie kārtējie izdevumi [1.A.22] atbilst starppatēriņam [1.A.23], pieskaitot darba ņēmēju atalgojumu [1.A.24],
pieskaitot maksājamos procentus [1.A.26], pieskaitot maksājamās subsīdijas [1.A.27], pieskaitot sociālos pabalstus,
kas nav sociālie pārvedumi natūrā [1.A.28], pieskaitot sociālos pārvedumi natūrā – tirgū iegādāto produkciju
[1.A.29] un pieskaitot citus kārtējos izdevumus [1.A.30].
23. Starppatēriņš [1.A.23] atbilst starppatēriņam (P.2), kas uzrādīts kā daļa no S.13 izlietojumiem.
24. Darba ņēmēju atalgojums [1.A.24] atbilst darba ņēmēju atalgojumam (D.1), kas uzrādīts kā daļa no S.13 izlieto
jumiem.
25. Darba ņēmēju atalgojums, t. sk. darba alga [1.A.25], atbilst darba algai (D.11), kas uzrādīta kā daļa no S.13 izlieto
jumiem.
26. Maksājamie procenti [1.A.26] atbilst procentiem (D.41), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem un visu sektoru,
izņemot S.13, resursiem.
27. Maksājamās subsīdijas [1.A.27] atbilst subsīdijām ar mīnusa zīmi (–D.3), kas uzrādītas kā daļa no S.13 resursiem.
28. Sociālie pabalsti, kas nav sociālie pārvedumi natūrā [1.A.28], atbilst sociāliem pabalstiem, kas nav sociālie
pārvedumi natūrā (D.62) un kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem.
29. Sociālie pārvedumi natūrā – tirgū iegādāta produkcija [1.A.29] atbilst sociāliem pārvedumiem natūrā – tirgū
iegādātai produkcijai (D.632), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem.
30. Citi kārtējie izdevumi [1.A.30] atbilst ienākuma, mantas u. tml. kārtējiem nodokļiem (D.5), pieskaitot citus
ražošanas nodokļus (D.29), pieskaitot īpašuma ienākumu (D.4), izņemot procentus (D.41), pieskaitot citus kārtējos
pārvedumus (D.7) un pieskaitot korekciju saistībā ar pensiju tiesību pārmaiņām (D.8), kas uzrādīta kā daļa no
S.13 izlietojumiem.
31. Kopējie kapitāla izdevumi [1.A.31] atbilst bruto pamatkapitāla veidošanai [1.A.32], pieskaitot pārējās nefinanšu
aktīvu neto iegādes un krājumu pārmaiņas [1.A.33] un pieskaitot maksājamos kapitāla pārvedumus [1.A.34].
32. Bruto pamatkapitāla veidošana [1.A.32] atbilst bruto pamatkapitāla veidošanai (P.51g), kas uzrādīta kā daļa no
S.13 aktīvu pārmaiņām.
33. Pārējās nefinanšu aktīvu neto iegādes un krājumu pārmaiņas [1.A.33] atbilst krājumu pārmaiņām (P.52), pieskaitot
vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumus (P.53), pieskaitot neražoto aktīvu iegādes mīnus atsavinājumus (NP), kas
uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām.
34. Maksājamie kapitāla pārvedumi [1.A.34] atbilst maksājamiem kapitāla pārvedumiem (D.9), kas uzrādīti kā daļa no
S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām, un uzrādīti kā visu sektoru, izņemot S.13, saņemamie kapitāla
pārvedumi.
35. Kapitāla pārvedumi, kas ir nodokļi un sociālās iemaksas, kas aprēķināti, bet maz ticams, ka tos iekasēs [1.A.35],
atbilst kapitāla pārvedumiem, kas ir nodokļi un sociālās iemaksas, kas aprēķināti, bet maz ticams, ka tos
iekasēs (D.995), kuri uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām.
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1.B tabula
1. Eiropas Savienības (ES) budžeta un Eiropas Attīstības fonda (EAF) ieņēmumi no dalībvalsts [1.B.1] atbilst ražošanas
un importa nodokļiem (D.2), ko saņem ES budžetā [1.B.2], pieskaitot pašreizējo starptautisko sadarbību (D.74), ko
valdība maksā ES budžetā un EAF [1.B.3], pieskaitot dažādus kārtējos pārvedumus (D.75) un ES pašu
resursus (D.76), ko valdība maksā ES budžetā [1.B.4], un pieskaitot kapitāla pārvedumus (D.9), ko valdība maksā ES
budžetā [1.B.7].
2. Ražošanas un importa nodokļi [1.B.2] atbilst ražošanas un importa nodokļiem (D.2), kas uzrādīti kā daļa no ES
budžeta resursiem.
3. Pašreizējā starptautiskā sadarbība [1.B.3] atbilst pašreizējai starptautiskajai sadarbībai (D.74), kas uzrādīta kā daļa no
ES budžeta un EAF resursiem un S.13 izlietojumiem.
4. Dažādi kārtējie pārvedumi un ES pašu resursi [1.B.4] atbilst dažādiem kārtējiem pārvedumiem (D.75), pieskaitot uz
PVN un NKI balstītos pašu resursus (D.76), kas uzrādīti kā daļa no ES budžeta resursiem un S.13 izlietojumiem.
5. Dažādi kārtējie pārvedumi un ES pašu resursi, t. sk. uz PVN balstītie trešie pašu resursi [1.B.5], atbilst uz PVN
balstītiem trešajiem pašu resursiem (D.761), kas uzrādīti kā daļa no ES budžeta resursiem un S.13 izlietojumiem.
6. Dažādi kārtējie pārvedumi un ES pašu resursi, t. sk. uz NKI balstītie ceturtie pašu resursi [1.B.6], atbilst uz NKI
balstītiem ceturtajiem pašu resursiem (D.762), kas uzrādīti kā daļa no ES budžeta resursiem un S.13 izlietojumiem.
7. Kapitāla pārvedumi [1.B.7] atbilst maksājamiem kapitāla pārvedumiem (D.9), kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību
un neto vērtības pārmaiņām un uzrādīti kā ES budžetā saņemamie kapitāla pārvedumi.
8. ES budžeta izdevumi dalībvalstī [1.B.8] atbilst subsīdijām (D.3), ko maksā no ES budžeta [1.B.9], pieskaitot citus
kārtējos pārvedumus (D.7), ko no ES budžeta maksā valdībai [1.B.10], pieskaitot citus kārtējos pārvedumus (D.7),
ko no ES budžeta maksā nevaldības vienībām [1.B.11], pieskaitot kapitāla pārvedumus (D.9), ko no ES budžeta
maksā valdībai [1.B.12], pieskaitot kapitāla pārvedumus (D.9), ko no ES budžeta maksā nevaldības
vienībām [1.B.13], un pieskaitot pašu resursu iekasēšanas izmaksas [1.B.14].
9. Subsīdijas [1.B.9] atbilst subsīdijām (D.3), kas uzrādītas kā daļa no ES budžeta izlietojumiem.
10. Kārtējie pārvedumi valdībai [1.B.10] atbilst pašreizējai starptautiskajai sadarbībai (D.74) un dažādiem kārtējiem
pārvedumiem (D.75), kas uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem un ES budžeta izlietojumiem.
11. Kārtējie pārvedumi nevaldības vienībām [1.B.11] atbilst dažādiem kārtējiem pārvedumiem (D.75), kas uzrādīti kā
daļa no ES budžeta izlietojumiem un visu sektoru, izņemot S.13, resursiem.
12. Kapitāla pārvedumi valdībai [1.B.12] atbilst saņemamiem kapitāla pārvedumiem (D.9), kas uzrādīti kā daļa no
S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām un uzrādīti kā no ES budžeta maksājamiem kapitāla pārvedumiem.
13. Kapitāla pārvedumi nevaldības vienībām [1.B.13] atbilst maksājamiem kapitāla pārvedumiem (D.9), kas uzrādīti kā
daļa no visu sektoru, izņemot S.13, saistību un neto vērtības pārmaiņām un uzrādīti kā ES budžetā maksājamie
kapitāla pārvedumi.
14. Pašu resursu iekasēšanas izmaksas [1.B.14] ir tā daļa no ārpustirgus izlaides (P.13), kas uzrādīta kā daļa no
S.13 resursiem un ir pašu resursu iekasēšanas izmaksas, ko maksā no ES budžeta.
15. Dalībvalsts bilance attiecībā pret ES budžetu un EAF (neto saņēmējs +, neto maksātājs –) [1.B.15] atbilst ES budžeta
izdevumiem dalībvalstī [1.B.8], atskaitot ES budžeta un EAF ieņēmumus no dalībvalsts [1.B.1].
1.C tabula
1. Galapatēriņa izdevumi [1.C.1] atbilst galapatēriņa izdevumiem (P.3), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem.
2. Individuālā patēriņa izdevumi [1.C.2] atbilst individuālā patēriņa izdevumiem (P.31), kas uzrādīti kā daļa no
S.13 izlietojumiem.
3. Kolektīvā patēriņa izdevumi [1.C.3] atbilst kolektīvā patēriņa izdevumiem (P.32), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlieto
jumiem.
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4. Pamatkapitāla patēriņš [1.C.4] atbilst pamatkapitāla patēriņam (P.51c), kas uzrādīts kā daļa no S.13 saistību un neto
vērtības pārmaiņām.
5. Samaksātie ražošanas nodokļi, atskaitot saņemtās subsīdijas [1.C.5], atbilst citu ražošanas nodokļu (D.29)
maksājumiem, kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem, un atskaitot ieņēmumus no citām ražošanas subsīdijām
(D.39), kas uzrādītas kā daļa no S.13 izlietojumiem.
6. Neto pamatdarbības pārpalikums [1.C.6] atbilst S.13 neto pamatdarbības pārpalikumam (B.2n).
7. Galapatēriņa izdevumi iepriekšējā gada cenās [1.C.7] atbilst galapatēriņa izdevumu (P.3) ķēdētam apjomam, kas
uzrādīts kā daļa no S.13 izlietojumiem iepriekšējā gada cenās.
8. Bruto pamatkapitāla veidošana iepriekšējā gada cenās [1.C.8] atbilst bruto pamatkapitāla veidošanas (P.51g)
ķēdētam apjomam, kas uzrādīts kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām iepriekšēja gada cenās.
9. Iekšzemes kopprodukts (IKP) faktiskajās cenās [1.C.9] atbilst iekšzemes kopproduktam (B.1*g) tirgus cenās.
10. IKP iepriekšējā gada cenās [1.C.10] atbilst iekšzemes kopprodukta (B.1*g) ķēdētam apjomam iepriekšējā gada cenās.
11. Ienākuma, mantas u. tml. kārtējie nodokļi, ko sabiedrības maksā valdībai un pārējai pasaulei [1.A.11], atbilst
ienākuma, mantas u. tml. kārtējiem nodokļiem (D.5), kas uzrādīti kā daļa no S.13 un S.2 resursiem un S.11 un
S.12 izlietojumiem.
12. Ienākuma, mantas u. tml. kārtējie nodokļi, ko mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organi
zācijas (MABO) maksā valdībai un pārējai pasaulei [1.A.12], atbilst ienākuma, mantas u. tml. kārtējiem
nodokļiem (D.5), kas uzrādīti kā daļa no S.13 un S.2 resursiem un S.14 un S.15 izlietojumiem.

2.A tabula
1. Korekcijas starp finanšu un nefinanšu kontiem [2.A.1] atbilst deficītam (–) vai pārpalikumam (+) [1.A.1], atskaitot
neto finanšu darījumus ar aktīviem un saistībām [2.A.2].
2. Neto finanšu darījumi (konsolidēti) ar aktīviem un saistībām [2.A.2] atbilst finanšu aktīvu neto iegādes darīju
miem [2.A.3], atskaitot neto uzņemto saistību darījumus [2.A.17].
3. Darījumi ar finanšu aktīviem (konsolidēti) [2.A.3] atbilst konsolidētiem darījumiem ar monetāro zeltu un
speciālajām aizņēmuma tiesībām (SDR) (F.1) [2.A.4], pieskaitot valūtu un noguldījumus (F.2) [2.A.5], pieskaitot
darījumus ar parāda vērtspapīriem (F.3) [2.A.6], pieskaitot darījumus ar īstermiņa aizdevumiem (F.41) [2.A.7],
pieskaitot darījumus ar ilgtermiņa aizdevumiem (F.42) [2.A.8], pieskaitot darījumus ar pašu kapitālu un ieguldījumu
fondu apliecībām vai daļām (F.5) [2.A.9], pieskaitot darījumus ar apdrošināšanas, pensijas un standarta garantiju
shēmām (F.6) [2.A.13], pieskaitot darījumus ar atvasinātiem finanšu instrumentiem un darba ņēmēju akciju iegādes
iespējām (F.7) [2.A.14] un pieskaitot darījumus ar citām debitoru saistībām [2.A.15], kas uzrādīti kā daļa no
S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un neto vērtības pārmaiņām.
4. Darījumi ar monetāro zeltu un SDR [2.A.4] atbilst monetārā zelta un SDR neto iegādei (F.1), kas uzrādīta kā daļa
no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un neto vērtības pārmaiņām.
5. Darījumi ar valūtu un noguldījumiem [2.A.5] atbilst valūtas un noguldījumu neto iegādei (F.2), kas uzrādīta kā daļa
no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un neto vērtības pārmaiņām.
6. Darījumi ar parāda vērtspapīriem [2.A.6] atbilst parāda vērtspapīru neto iegādei (F.3), kas uzrādīta kā daļa no
S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un neto vērtības pārmaiņām.
7. Darījumi ar īstermiņa aizdevumiem [2.A.7] atbilst īstermiņa aizdevumiem (F.41), ko izsniegusi valdība, izņemot
atmaksas valdībai, kas uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un neto
vērtības pārmaiņām.
8. Darījumi ar ilgtermiņa aizdevumiem [2.A.8] atbilst ilgtermiņa aizdevumiem (F.42), ko izsniegusi valdība, izņemot
atmaksas valdībai, kas uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un neto
vērtības pārmaiņām.
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9. Darījumi ar pašu kapitālu un ieguldījumu fondu apliecībām vai daļām [2.A.9] atbilst pašu kapitāla un ieguldījumu
fondu apliecību vai daļu neto iegādei (F.5), kas uzrādīta kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru,
izņemot S.13, saistību un neto vērtības pārmaiņām.

10. Privatizācija (neto) [2.A.10] atbilst darījumiem ar pašu kapitālu un ieguldījumu fondu apliecībām vai daļām (F.5),
kas uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un S.11 vai S.12 saistību un neto vērtības pārmaiņām un ko S.13
veic parādnieka vienības kontroles nodošanas vai ieguves procesā (EKS 2010 2.36.–2.39. punkts); šādus darījumus
S.13 var veikt tieši ar parādnieka vienību, vai ar citu kreditora vienību.

11. Pašu kapitāla iepludināšana (neto) [2.A.11] atbilst darījumiem ar pašu kapitālu un ieguldījumu fondu apliecībām vai
daļām (F.5), kas uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un S.11 vai S.12 saistību un neto vērtības pārmaiņām
un ko S.13 neveic parādnieka vienības kontroles nodošanas vai ieguves procesā, un ko S.13 veic tieši ar parādnieka
vienību.

12. Citi [2.A.12] atbilst darījumiem ar pašu kapitālu un ieguldījumu fondu apliecībām vai daļām (F.5), kas uzrādīti kā
daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un neto vērtības pārmaiņām un ko S.13
neveic parādnieka vienības kontroles nodošanas vai ieguves procesā, un ko S.13 neveic tieši ar parādnieka vienību,
bet veic ar citu kreditora vienību.

13. Darījumi ar apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmām [2.A.13] atbilst apdrošināšanas, pensijas un
standarta garantiju shēmu neto iegādei (F.6), kas uzrādīta kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru,
izņemot S.13, saistību un neto vērtības pārmaiņām.

14. Darījumi ar atvasinātiem finanšu instrumentiem un darba ņēmēju akciju iegādes iespējām [2.A.14] atbilst atvasinātu
finanšu instrumentu un darba ņēmēju akciju iegādes iespēju neto iegādei (F.7), kas uzrādīta kā daļa no S.13 aktīvu
pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un neto vērtības pārmaiņām.

15. Darījumi ar citām debitoru saistībām [2.A.15] atbilst citu debitoru saistību neto iegādei (F.8), kas uzrādīta kā daļa
no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un neto vērtības pārmaiņām.

16. Darījumi ar citām debitoru saistībām, t. sk. nodokļiem un sociālajām iemaksām [2.A.16], atbilst tai daļai no citām
debitoru saistībām (F.8 aktīvi), kas attiecas uz nodokļiem un sociālajām iemaksām, kuras uzrādītas D.2, D.5, D.61
un D.91, atskaitot faktiski iekasētos nodokļus un sociālās iemaksas, kas uzrādītas kā daļa no S.13 aktīvu
pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un neto vērtības pārmaiņām.

17. Darījumi ar saistībām (konsolidētām) [2.A.17] atbilst konsolidētiem darījumiem ar monetāro zeltu un SDR (F.1)
[2.A.18], pieskaitot darījumus ar valūtu un noguldījumiem (F.2) [2.A.19], pieskaitot darījumus ar īstermiņa parāda
vērtspapīriem (F.31) [2.A.20], pieskaitot darījumus ar ilgtermiņa parāda vērtspapīriem (F.32) [2.A.21], pieskaitot
darījumus ar īstermiņa aizdevumiem (F.41) [2.A.22], pieskaitot darījumus ar ilgtermiņa aizdevumiem (F.42)
[2.A.23], pieskaitot darījumus ar pašu kapitālu un ieguldījumu fondu apliecībām vai daļām (F.5) [2.A.24], pieskaitot
darījumus ar apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmām (F.6) [2.A.25], pieskaitot darījumus ar
atvasinātiem finanšu instrumentiem un darba ņēmēju akciju iegādes iespējām (F.7) [2.A.26] un pieskaitot darījumus
ar citām kreditoru saistībām [2.A.27], kas uzrādītas kā daļa no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām un visu
sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām.

18. Darījumi ar monetāro zeltu un SDR [2.A.18] atbilst neto uzņemtajām monetārā zelta un SDR saistībām (F.1), kas
uzrādītas kā daļa no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām.

19. Darījumi ar valūtu un noguldījumiem [2.A.19] atbilst neto uzņemtajām valūtas un noguldījumu saistībām (F.2), kas
uzrādītas kā daļa no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām.

20. Darījumi īstermiņa parāda vērtspapīriem [2.A.20] atbilst neto uzņemtajām īstermiņa parāda vērtspapīru saistībām
(F.31), kuru sākotnējais termiņš ir viens gads vai mazāk un kuras uzrādītas kā daļa no S.13 saistību un neto
vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām.
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21. Darījumi ar ilgtermiņa parāda vērtspapīriem [2.A.21] atbilst neto uzņemtajām ilgtermiņa parāda vērtspapīru
saistībām (F.32), kuru sākotnējais termiņš ir vairāk nekā viens gads un kuras uzrādītas kā daļa no S.13 saistību un
neto vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām.
22. Darījumi ar īstermiņa aizdevumiem [2.A.22] atbilst valdības aizņemtajiem īstermiņa aizdevumiem (F.41), atskaitot
esošo īstermiņa aizdevumu atmaksas, kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām un visu
sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām.
23. Darījumi ar ilgtermiņa aizdevumiem [2.A.23] atbilst valdības aizņemtajiem ilgtermiņa aizdevumiem (F.42), atskaitot
esošo ilgtermiņa aizdevumu atmaksas, kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām un visu
sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām.
24. Darījumi ar pašu kapitālu un ieguldījumu fondu apliecībām vai daļām [2.A.24] atbilst neto uzņemtajām pašu
kapitāla un ieguldījumu fondu apliecību vai daļu saistībām (F.5), kas uzrādītas kā daļa no S.13 saistību un neto
vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām.
25. Darījumi ar apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmām [2.A.25] atbilst neto uzņemtajām apdroši
nāšanas, pensiju un standarta garantiju shēmu saistībām (F.6), kas uzrādītas kā daļa no S.13 saistību un neto
vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām.
26. Darījumi ar atvasinātiem finanšu instrumentiem un darba ņēmēju akciju iegādes iespējām [2.A.26] atbilst neto
uzņemtajām atvasināto finanšu instrumentu un darba ņēmēju akciju iegādes iespēju saistībām (F.7), kas uzrādītas kā
daļa no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām.
27. Darījumi ar citām kreditoru saistībām [2.A.27] atbilst neto uzņemtajām citām kreditoru saistībām (F.8), kas
uzrādītas kā daļa no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām.
28. Vispārējās valdības aizņemšanās nepieciešamība [2.A.28] atbilst neto uzņemtajām valūtas un noguldījumu saistībām
(F.2) [2.A.19], pieskaitot parāda vērtspapīrus (F.3) [2.A.20 un 2.A.21] un pieskaitot aizdevumus (F.4) [2.A.22 un
2.A.23], kas nav S.13 aktīvi. Tā atbilst arī konsolidētiem darījumiem ar valdības parāda instrumentiem.
29. Darījumi ar ilgtermiņa parāda instrumentiem [2.A.29] atbilst neto uzņemtajām saistībām tajos pašos parāda
instrumentos kā vispārējās valdības aizņemšanās nepieciešamības [2.A.28] parāda instrumenti, kuru sākotnējais
termiņš ir vairāk nekā viens gads.
30. Darījumi ar parāda instrumentiem nacionālajā valūtā [2.A.30] atbilst neto uzņemtajām saistībām tajos pašos parāda
instrumentos kā vispārējās valdības aizņemšanās nepieciešamības [2.A.28] parāda instrumenti dalībvalsts likumīgajā
maksāšanas līdzeklī.
31. Darījumi ar parāda instrumentiem euro zonas dalībvalsts valūtā [2.A.31] atbilst neto uzņemtajām saistībām tajos
pašos parāda instrumentos kā vispārējās valdības aizņemšanās nepieciešamības [2.A.28] parāda instrumenti ECU,
pieskaitot parāda instrumentus euro pirms euro ieviešanas dalībvalstī un pieskaitot parāda instrumentus euro zonas
dalībvalsts likumīgajā maksāšanas līdzeklī, pirms tā kļuva par euro zonas dalībvalsti.
32. Darījumi ar parāda instrumentiem citās valūtās [2.A.32] atbilst neto uzņemtajām saistībām tajos pašos parāda
instrumentos kā vispārējās valdības aizņemšanās nepieciešamības [2.A.28] parāda instrumenti, kas nav iekļautas
[2.A.30] vai [2.A.31].
33. Citas valdības parāda plūsmas [2.A.33] atbilst pārvērtēšanas ietekmei [2.A.34], pieskaitot citas apjoma
pārmaiņas [2.A.37].
34. Pārvērtēšanas ietekme [2.A.34] atbilst parāda ārvalsts valūtā pieaugumam un samazinājumam [2.A.35], pieskaitot
citus pārvērtēšanas rezultātus (pārmaiņas salīdzinājumā ar nominālvērtību) [2.A.36].
35. Parāda ārvalsts valūtā pieaugums un samazinājums [2.A.35] atbilst valdības parāda [3.A.1], kas valūtas kursu
pārmaiņu dēļ maina vērtību pēc konvertācijas nacionālajā valūtā, nominālajiem turēšanas guvumiem un
zaudējumiem (K.7).

15.6.2018.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 153/175

36. Citi pārvērtēšanas rezultāti (pārmaiņas salīdzinājumā ar nominālvērtību) [2.A.36] atbilst valdības parāda
pārmaiņām [2.A.38], atskaitot vispārējās valdības aizņemšanās nepieciešamību [2.A.28], atskaitot parāda ārvalsts
valūtā pieaugumu un samazinājumu [2.A.35] un atskaitot citas apjoma pārmaiņas [2.A.37].
37. Citas apjoma pārmaiņas [2.A.37] atbilst citām apjoma pārmaiņām (K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 un K.6) tajos pašos
parāda instrumentos kā vispārējās valdības aizņemšanās nepieciešamības parāda instrumenti.
38. Valdības parāda pārmaiņas [2.A.38] atbilst valdības parādam [3.A.1] t gadā, atskaitot valdības parādu [3.A.1]
t–1 gadā.
39. Neto aizdevumi, ko izsniegusi centrālā banka [2.A.39], atbilst darījumiem ar aizdevumiem (F.4), kas uzrādīti kā daļa
no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām un S.121 aktīvu pārmaiņām.

2.B tabula

Nav.

3.A tabula

1. Valdības parāds (konsolidēts) [3.A.1] atbilst parādam, kas definēts Regulā (EK) Nr. 479/2009. Tas atbilst arī S.13
konsolidēto saistību valūtas un noguldījumu (AF.2) [3.A.2] daļai, pieskaitot īstermiņa parāda vērtspapīrus (AF.31)
[3.A.3], pieskaitot ilgtermiņa parāda vērtspapīrus (AF.32) [3.A.4], pieskaitot īstermiņa aizdevumus (AF.41) [3.A.5]
un pieskaitot ilgtermiņa aizdevumus (AF.42) [3.A.6].
2. Parāds – valūta un noguldījumi [3.A.2] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai valūtas un noguldījumu
(AF.2) instrumentā.
3. Parāds – īstermiņa parāda vērtspapīri [3.A.3] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai parāda vērtspapīru, kuru
sākotnējais termiņš ir viens gads vai mazāk (AF.31), instrumentā.
4. Parāds – ilgtermiņa parāda vērtspapīri [3.A.4] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai parāda vērtspapīru,
kuru sākotnējais termiņš ir vairāk nekā viens gads (AF.32), instrumentā.
5. Parāds – īstermiņa aizdevumi [3.A.5] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai aizdevumu, kuru sākotnējais
termiņš ir viens gads vai mazāk (AF.41), instrumentā.
6. Parāds – ilgtermiņa aizdevumi [3.A.6] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai aizdevumu, kuru sākotnējais
termiņš ir vairāk nekā viens gads (AF.42), instrumentā.
7. Dalībvalstu rezidentu turētais parāds [3.A.7] atbilst centrālās bankas turētajam parādam [3.A.8], pieskaitot citu
monetāro finanšu iestāžu turēto parādu [3.A.9], pieskaitot citu finanšu iestāžu turēto parādu [3.A.10] un pieskaitot
dalībvalsts citu rezidentu turēto parādu [3.A.11].
8. Centrālās bankas turēts parāds [3.A.8] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai, kas ir S.121 aktīvs.
9. Citu monetāro finanšu iestāžu turētais parāds [3.A.9] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai, kas ir S.122 vai
S.123 aktīvs.
10. Citu finanšu iestāžu turētais parāds [3.A.10] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai, kas ir S.124, S.125,
S.126, S.127, S.128 vai S.129 aktīvs.
11. Citu rezidentu turētais parāds [3.A.11] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai, kas ir S.11, S.14 vai
S.15 aktīvs.
12. Dalībvalsts nerezidentu turētais parāds [3.A.12] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai, kas ir S.2 aktīvs.
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13. Parāds nacionālajā valūtā [3.A.13] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai dalībvalsts likumīgajā maksāšanas
līdzeklī.
14. Parāds euro zonas dalībvalsts valūtā [3.A.14] pirms dalībvalsts kļūšanas par euro zonas dalībvalsti atbilst attiecīgai
valdības parāda [3.A.1] daļai kādas euro zonas dalībvalsts likumīgajā maksāšanas līdzeklī (izņemot nacionālajā
valūtā [3.A.13]), pieskaitot parādu ECU vai euro.
15. Parāds citās valūtās [3.A.15] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai, kas nav iekļauta [3.A.13] vai [3.A.14].
16. Īstermiņa parāds [3.A.16] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai, kuras sākotnējais termiņš ir līdz 1 gadam.
17. Ilgtermiņa parāds [3.A.17] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai, kuras sākotnējais termiņš ir ilgāks par
1 gadu.
18. Ilgtermiņa parāds, t. sk. ar mainīgu procentu likmi [3.A.18], atbilst attiecīgai ilgtermiņa parāda [3.A.17] daļai, kuras
procentu likme ir mainīga.
19. Parāds ar atlikušo termiņu līdz 1 gadam [3.A.19] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai, kuras atlikušais
termiņš ir līdz 1 gadam.
20. Parāds ar atlikušo termiņu 1–5 gadi [3.A.20] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai, kuras atlikušais termiņš
ir 1–5 gadi.
21. Parāds ar atlikušo termiņu 1–5 gadi, t. sk. ar mainīgu procentu likmi [3.A.21], atbilst attiecīgai valdības parāda
[3.A.1] daļai, kuras atlikušais termiņš ir 1–5 gadi [3.A.20], un kuras procentu likme ir mainīga.
22. Parāds ar atlikušo termiņu ilgāku par 5 gadiem [3.A.22] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai, kuras
atlikušais termiņš ir ilgāks par 5 gadiem.
23. Parāds ar atlikušo termiņu ilgāku par 5 gadiem, t. sk. ar mainīgu procentu likmi [3.A.23], atbilst attiecīgai valdības
parāda [3.A.1] daļai, kuras atlikušais termiņš ir ilgāks par 5 gadiem [3.A.22], un kuras procentu likme ir mainīga.
24. Parāda vidējais atlikušais termiņš [3.A.24] atbilst vidējam atlikušajam termiņam, svērtam pēc atlikušajām summām,
izteiktam gados.
25. Valdības parāds – bezkupona obligācijas [3.A.25] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai bezkupona
obligāciju veidā, t. i., obligācijām bez kuponu maksājumiem, kuru procentu atlīdzības pamatā ir atšķirība dzēšanas
un emisijas cenā.
26. Valdības parāds – aizdevumi, ko izsniegusi centrālā banka [3.A.26] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai
aizdevumu (AF.4) instrumentā, kas ir S.121 aktīvs.

3.B tabula

1. Valdības parāds (nekonsolidēts apakšsektoros) [3.B.1] atbilst konsolidētām S.13 saistībām, izņemot a) S.1311
saistības, kas vienlaicīgi ir S.1311 aktīvi, b) S.1312 saistības, kas vienlaicīgi ir S.1312 aktīvi, c) S.1313 saistības, kas
vienlaicīgi ir S.1313 aktīvi, un d) S.1314 saistības, kas vienlaicīgi ir S.1314 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā
valdības parāds [3.A.1].
2. Konsolidējošie elementi [3.B.2] atbilst S.13 saistībām, kas vienlaicīgi ir S.13 aktīvi, izņemot a) S.1311 saistības,
kas vienlaicīgi ir S.1311 aktīvi, b) S.1312 saistības, kas vienlaicīgi ir S.1312 aktīvi, c) S.1313 saistības, kas
vienlaicīgi ir S.1313 aktīvi, un d) S.1314 saistības, kas vienlaicīgi ir S.1314 aktīvi, valūtas un noguldījumu
[3.B.3] daļā, pieskaitot īstermiņa vērtspapīrus [3.B.4], pieskaitot ilgtermiņa vērtspapīrus [3.B.5] un pieskaitot
aizdevumus [3.B.6].
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3. Konsolidējošie elementi – valūta un noguldījumi [3.B.3] atbilst attiecīgai konsolidējošo elementu [3.B.2] daļai
valūtas un noguldījumu (F.2) instrumentā.
4. Konsolidējošie elementi – īstermiņa vērtspapīri [3.B.4] atbilst attiecīgai konsolidējošo elementu [3.B.2] daļai parāda
vērtspapīru, kuru sākotnējais termiņš ir viens gads vai mazāk (F.31), instrumentā.
5. Konsolidējošie elementi – ilgtermiņa vērtspapīri [3.B.5] atbilst attiecīgai konsolidējošo elementu [3.B.2] daļai parāda
vērtspapīru, kuru sākotnējais termiņš ir vairāk nekā viens gads (F.32), instrumentā.
6. Konsolidējošie elementi – aizdevumi [3.B.6] atbilst attiecīgai konsolidējošo elementu [3.B.2] daļai aizdevumu (F.4)
instrumentā.
7. Centrālās valdības emitēts parāds (konsolidēts) [3.B.7] atbilst S.1311 saistībām, kas nav S.1311 aktīvi, tajos pašos
instrumentos kā valdības parāds [3.A.1].
8. Centrālās valdības emitēts un pavalsts valdības turēts parāds [3.B.8] atbilst S.1311 saistībām, kas ir S.1312 aktīvi,
tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1].
9. Centrālās valdības emitēts un vietējās valdības turēts parāds [3.B.9] atbilst S.1311 saistībām, kas ir S.1313 aktīvi,
tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1].
10. Centrālās valdības emitēts un sociālās nodrošināšanas fondu turēts parāds [3.B.10] atbilst S.1311 saistībām, kas ir
S.1314 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1].
11. Pavalsts valdības emitēts parāds (konsolidēts) [3.B.11] atbilst S.1312 saistībām, kas nav S.1312 aktīvi, tajos pašos
instrumentos kā valdības parāds [3.A.1].
12. Pavalsts valdības emitēts un centrālās valdības turēts parāds [3.B.12] atbilst S.1312 saistībām, kas ir S.1311 aktīvi,
tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1].
13. Pavalsts valdības emitēts un vietējās valdības turēts parāds [3.B.13] atbilst S.1312 saistībām, kas ir S.1313 aktīvi,
tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1].
14. Pavalsts valdības emitēts un sociālās nodrošināšanas fondu turēts parāds [3.B.14] atbilst S.1312 saistībām, kas ir
S.1314 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1].
15. Vietējās valdības emitēts parāds (konsolidēts) [3.B.15] atbilst S.1313 saistībām, kas nav S.1313 aktīvi, tajos pašos
instrumentos kā valdības parāds [3.A.1].
16. Vietējās valdības emitēts un centrālās valdības turēts parāds [3.B.16] atbilst S.1313 saistībām, kas ir S.1311 aktīvi,
tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1].
17. Vietējās valdības emitēts un pavalsts valdības turēts parāds [3.B.17] atbilst S.1313 saistībām, kas ir S.1312 aktīvi,
tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1].
18. Vietējās valdības emitēts un sociālās nodrošināšanas fondu turēts parāds [3.B.18] atbilst S.1313 saistībām, kas ir
S.1314 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1].
19. Sociālās nodrošināšanas fondu emitēts parāds (konsolidēts) [3.B.19] atbilst S.1314 saistībām, kas nav S.1314 aktīvi,
tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1].
20. Sociālās nodrošināšanas fondu emitēts un centrālās valdības turēts parāds [3.B.20] atbilst S.1314 saistībām, kas ir
S.1311 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1].
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21. Sociālās nodrošināšanas fondu emitēts un pavalsts valdības turēts parāds [3.B.21] atbilst S.1314 saistībām, kas ir
S.1312 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1].
22. Sociālās nodrošināšanas fondu emitēts un vietējās valdības turēts parāds [3.B.22] atbilst S.1314 saistībām, kas ir
S.1313 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1].”

