L 276/32

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

17.10.2008

II
(Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie)

ORIENTĂRI

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 5 septembrie 2008
de modificare a Orientării BCE/2005/5 din 17 februarie 2005 privind cerințele de raportare statistică
ale Băncii Centrale Europene și procedurile de schimb de informații statistice în cadrul Sistemului
European al Băncilor Centrale în domeniul statisticilor privind finanțele publice
(BCE/2008/7)
(2008/802/CE)
investițională internațională, precum și situația rezervelor
internaționale (2) furnizează datele necesare pentru
elaborarea acestei statistici. În plus, dezvoltarea ulterioară
prevăzută pentru aceste sisteme de colectare a datelor
titlu cu titlu și pentru CSDB ar trebui să permită
compilarea în timp util a unor detalii suplimentare
privind deținerile de titluri de stat în funcție de țară și
de sector. Prin urmare, având în vedere că nu mai sunt
necesare trimiterile la „datoria deținută de nerezidenți în
zona euro” și la „datoria deținută de nerezidenți în afara
zonei euro”, acestea ar trebui eliminate din anexele I și II
la Orientarea BCE/2005/5 în vederea reducerii la
minimum a sarcinii de raportare.

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor
Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele
5.1, 5.2, 12.1 și 14.3,

întrucât:

(1)

Orientarea BCE/2005/5 din 17 februarie 2005 privind
cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale
Europene și procedurile de schimb de informații statistice
în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale în
domeniul statisticilor privind finanțele publice (1)
impune colectarea de date privind datoria publică
deținută de nerezidenții unui stat membru, defalcată în
datorie deținută de nerezidenți în interiorul și în afara
zonei euro. Aceasta permite compilarea totalului
datoriei publice din zona euro deținută de rezidenții
din afara zonei euro prin consolidarea pozițiilor din
zona euro. Aceasta nu mai este necesară întrucât
începând cu martie 2008, ca urmare a implementării
sistemelor de colectare a datelor titlu cu titlu combinată
cu utilizarea bazei de date centralizate a titlurilor de
valoare (Centralised Securities Database, CSDB), totalul
datoriei publice din zona euro deținute de rezidenți din
afara zonei euro este publicat ca parte din poziția inves
tițională internațională a zonei euro. Orientarea
BCE/2004/15 din 16 iulie 2004 privind cerințele de
raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în
domeniul statisticilor privind balanța de plăți și poziția

(1) JO L 109, 29.4.2005, p. 81.

(2)

Derogările enumerate în anexa IV încetează la sfârșitul
lunii septembrie 2008, anexa IV devenind astfel
redundantă,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1
Orientarea BCE/2005/5 se modifică după cum urmează:
1. Anexele I și II se înlocuiesc cu anexele la prezenta orientare.
2. Anexa IV se elimină.
Articolul 2
Prezenta orientare intră în vigoare la 1 octombrie 2008.
(2) JO L 354, 30.11.2004, p. 34.
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Articolul 3
Prezenta orientare se aplică tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 5 septembrie 2008.
Pentru Consiliul guvernatorilor BCE
Președintele BCE
Jean-Claude TRICHET
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ANEXA I
„ANEXA I
CERINȚE DE RAPORTARE A DATELOR
Setul complet de date include statisticile privind veniturile și cheltuielile (tabelele 1A, 1B și 1C), statisticile privind
ajustarea deficit-datorie (tabelele 2A și 2B) și statisticile privind datoria (tabelele 3A și 3B). Categoriile principale sunt
cele evidențiate cu litere aldine, celelalte fiind categorii secundare. Seturile parțiale de date cuprind cel puțin categoriile
principale incluse în statisticile privind veniturile și cheltuielile, în statisticile privind ajustarea deficit-datorie sau în
statisticile privind datoria. În absența unor prevederi contrare, categoriile se referă la sectorul administrației publice.
STATISTICI PRIVIND VENITURILE ȘI CHELTUIELILE
Tabelul 1A
Număr și relație lineară

Categorie

Deficit (–) sau excedent (+)

1 = 7–8 = 2+3+4+5

Deficit (–) sau excedent (+) al administrației centrale

2

Deficit (–) sau excedent (+) al administrațiilor statelor federate

3

Deficit (–) sau excedent (+) al administrațiilor locale

4

Deficit (–) sau excedent (+) al administrațiilor de securitate socială (admi
nistrațiilor sistemelor de asigurări sociale)

5

Deficit (–) sau excedent (+) primar

6 = 1 + 26

Total venituri

7 = 9 + 31

Total cheltuieli

8 = 21 + 33

Venituri curente

9 = 10 + 13 + 15 + 18 + 20

Impozite directe

10

din care impozite de plătit de societăți

11

din care impozite de plătit de gospodăriile populației

12

Impozite indirecte
din care taxa pe valoare adăugată
Contribuții sociale

13
14
15

din care contribuții sociale efective în sarcina angajatorilor

16

din care contribuții sociale în sarcina angajaților

17

Alte venituri curente
din care dobânzi de încasat

18
19

Vânzări

20

Cheltuieli curente

21 = 22 + 26 + 27 + 29

Transferuri curente

22 = 23 + 24 + 25

Plăți sociale

23

Subvenții de plătit

24

Alte transferuri curente de plătit

25

Dobânzi de plătit

26
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Număr și relație lineară

Categorie

Remunerarea angajaților

27

din care salarii și remunerații

28

Consum intermediar

29

Economii brute

30 = 9 – 21

Venituri din capital

31

din care impozite pe capital

32

Cheltuieli de capital

33 = 34 + 35 + 36

Investiții

34

Alte achiziții nete de active nefinanciare

35

Transferuri de capital de plătit

36

Posturi pro memoria
Deficit (–) sau excedent (+) aferent procedurii de deficit excesiv (PDE)

37

Dobânzi de plătit aferente procedurii de deficit excesiv (PDE)

38

Încasări din vânzarea de licențe UMTS

39

Contribuții sociale efective

40

Prestații sociale, altele decât transferurile sociale în natură

41

Produs intern brut

42

Produs intern brut la prețuri constante

43

Investiții ale administrației publice la prețuri constante

44

Tabelul 1B
Număr și relație lineară

Categorie

Plăți ale statului membru la bugetul Uniunii Europene

1 = 2+4+5+7

Impozite indirecte de încasat la bugetul UE

2

din care TVA încasată la bugetul UE

3

Cooperare internațională curentă de plătit de administrația publică la
bugetul UE

4

Transferuri curente diverse de plătit de administrația publică la bugetul UE

5

din care a patra resursă proprie a UE

6

Transferuri de capital de plătit de administrația publică la bugetul UE

7

Cheltuieli ale UE în statul membru

8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13

Subvenții de plătit de la bugetul UE

9

Transferuri curente de plătit de la bugetul UE administrației publice

10

Transferuri curente de plătit de la bugetul UE unităților care nu aparțin
administrației publice

11

Transferuri de capital de plătit de la bugetul UE administrației publice

12

Transferuri de capital de plătit de la bugetul UE unităților care nu aparțin
administrației publice

13

Încasări nete de la bugetul UE (beneficiar net +, contribuabil net –)

14 = 8 – 1

Posturi pro memoria
Costuri de colectare a resurselor proprii

15
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Tabelul 1C
Număr și relație lineară

Categorie

Cheltuieli de consum final

1 = 2+3 =
4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 – 10

Cheltuieli de consum individual

2

Cheltuieli de consum colectiv

3

Remunerarea angajaților

4 = [1A.27] (1)

Consum intermediar

5 = [1A.29]

Transferuri sociale în natură furnizate prin intermediul producătorilor de
pe piață

6

Consum de capital fix

7

Impozitele pe producție plătite minus subvențiile primite

8

Excedent net din exploatare

9

Vânzări

10 = [1A.20]

Posturi pro memoria
Cheltuieli de consum final la prețuri constante

11

(1) [x.y] se referă la categoria numărul y din tabelul x.

STATISTICI PRIVIND AJUSTAREA DEFICIT – DATORIE
Tabelul 2A
Număr și relație lineară

Categorie

Deficit (–) sau excedent (+)

1 = [1A.1]

Ajustare între conturile financiare și nefinanciare

2 = 1–3

Tranzacții nete cu active financiare și pasive

3 = 4 – 15

Tranzacții cu active financiare (consolidate)

4 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13

Tranzacții cu numerar și depozite

5

Tranzacții cu titluri de valoare, altele decât acțiunile – titluri de valoare
pe termen scurt și pe termen lung

6

Tranzacții cu instrumente financiare derivate

7

Tranzacții cu credite

8

Tranzacții cu acțiuni și alte titluri de participație

9

Privatizări

10

Infuzii de capital

11

Altele

12

Tranzacții cu alte active financiare
din care impozite acumulate minus încasări de taxe în numerar
Tranzacții cu pasive (consolidate)

13
14
15 = 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 22

Tranzacții cu numerar și depozite

16

Tranzacții cu titluri de valoare, altele decât acțiunile – titluri de valoare
pe termen scurt

17
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Număr și relație lineară

Categorie

Tranzacții cu titluri de valoare, altele decât acțiunile – titluri de valoare
pe termen lung
Tranzacții cu instrumente financiare derivate
Tranzacții cu credite

18

19
20

din care credite acordate de banca centrală

21

Tranzacții cu alte pasive

22

Tranzacții cu titluri de creanță (consolidate)
= nevoie de finanțare a administrației publice

23 = 16 + 17 + 18 + 20
23 = 25 + 26 + 27
23 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22

Tranzacții cu titluri de creanță pe termen lung

24

Tranzacții cu titluri de creanță exprimate în monedă națională

25

Tranzacții cu titluri de creanță exprimate într-o valută participantă (1)

26

Tranzacții cu titluri de creanță exprimate într-o valută neparticipantă

27

Alte fluxuri

28 = 29 + 32

Efectele evaluării asupra datoriei

29 = 30 + 31

Câștiguri și pierderi din disponibilități în valută

30

Alte efecte ale evaluării – valoare nominală

31

Alte variații ale volumului datoriei

32

Variația datoriei

33 = 23 + 28
33 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22 + 28

(1) Se raportează pentru anii în care statul membru nu a fost stat membru participant.

Tabelul 2B
Număr și relație lineară

Categorie

Tranzacții cu titluri de creanță – neconsolidate

1 = 2+3+4+5+6

Tranzacții cu numerar și depozite (pasive) – neconsolidate

2

Tranzacții cu titluri de valoare pe termen scurt (pasive) – neconsolidate

3

Tranzacții cu titluri de valoare pe termen lung (pasive) – neconsolidate

4

Tranzacții cu credite acordate de banca centrală

5

Tranzacții cu alte credite (pasive) – neconsolidate

6

Tranzacții de consolidare

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Tranzacții de consolidare – numerar și depozite

8 = 2 – [2A.16]

Tranzacții de consolidare – titluri de valoare pe termen scurt

9 = 3 – [2A.17]

Tranzacții de consolidare – titluri de valoare pe termen lung

10 = 4 – [2A.18]

Tranzacții de consolidare – credite

11 = 6 – [2A.20] – [2A.21]
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STATISTICI PRIVIND DATORIA
Tabelul 3A
Număr și relație lineară

Categorie

Datorie

1
=
=
=

= 2+3+4+5+6
7 + 12 = 13 + 14 + 15
16 + 17 = 19 + 20 + 22
24 + 25 + 26 + 27

Datorie – numerar și depozite (pasive)

2

Datorie – titluri de valoare pe termen scurt (pasive)

3

Datorie – titluri de valoare pe termen lung (pasive)

4

Datorie – credite acordate de banca centrală (pasive)

5

Datorie – alte credite (pasive)

6

Datorie deținută de rezidenții statului membru

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Datorie deținută de banca centrală

8

Datorie deținută de alte instituții financiare monetare

9

Datorie deținută de alte instituții financiare

10

Datorie deținută de alți rezidenți ai statului membru

11

Datorie deținută de nerezidenți ai statului membru

12

Datorie exprimată în monedă națională

13

Datorie exprimată într-o valută participantă

14

Datorie exprimată într-o valută neparticipantă

15

Datorie pe termen scurt

16

Datorie pe termen lung

17

din care, cu rata dobânzii variabilă

18

Datorie cu scadența reziduală de până la 1 an

19

Datorie cu scadența reziduală de peste 1 an și de până la 5 ani

20

din care, cu rata dobânzii variabilă
Datorie cu scadența reziduală de peste 5 ani
din care, cu rata dobânzii variabilă

21
22
23

Componentă a datoriei aferentă administrației centrale

24 = [3B.7] – [3B.15]

Componentă a datoriei aferentă administrațiilor statelor federate

25 = [3B.9] – [3B.16]

Componentă a datoriei aferentă administrațiilor locale

26 = [3B.11] – [3B.17]

Componentă a datoriei aferentă administrațiilor de securitate socială (admi
nistrațiilor sistemelor de asigurări sociale)

27 = [3B.13] – [3B.18]

Posturi pro memoria
Scadență reziduală medie a datoriei

28

Datorie – obligațiuni cu cupon zero

29
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Tabelul 3B
Număr și relație lineară

Categorie

Datorie (neconsolidată)

1 = 7 + 9 + 11 + 13

Elemente de consolidare

2 = 3 + 4 + 5 + 6 = 8 + 10 + 12 + 14
= 15 + 16 + 17 + 18

Elemente de consolidare – numerar și depozite

3

Elemente de consolidare – titluri de valoare pe termen scurt

4

Elemente de consolidare – titluri de valoare pe termen lung

5

Elemente de consolidare – credite

6

Datorie emisă de administrația centrală

7

din care deținută de alte subsectoare ale administrației publice
Datorie emisă de administrațiile statelor federate
din care deținută de alte subsectoare ale administrației publice
Datorie emisă de administrațiile locale
din care deținută de alte subsectoare ale administrației publice
Datorie emisă de administrațiile de securitate socială (administrațiilor sistemelor
de asigurări sociale)
din care deținută de alte subsectoare ale administrației publice

8
9
10
11
12
13
14

Posturi pro memoria
Datorie deținută de administrația centrală, emisă de unități care aparțin altor
subsectoare ale administrației publice

15

Datorie deținută de administrațiile statelor federate, emisă de unități care aparțin
altor subsectoare ale administrației publice

16

Datorie deținută de administrațiile locale, emisă de unități care aparțin altor
subsectoare ale administrației publice

17

Datorie deținută de administrațiile de securitate socială (administrațiile sistemelor
de asigurări sociale), emisă de unități care aparțin altor subsectoare ale adminis
trației publice

18”
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ANEXA II
„ANEXA II
DEFINIȚII METODOLOGICE
1. Referințe metodologice
Categoriile detaliate în anexa I sunt, în general, definite prin trimitere la anexa A la SEC 95 și/sau la Regulamentul (CE) nr.
3605/93 al Consiliului din 22 noiembrie 1993 privind aplicarea Protocolului privind procedura de deficit excesiv anexată
Tratatului de instituire a Comunității Europene (1). Definițiile metodologice suplimentare sunt prevăzute la articolul 1 din
prezenta orientare. În special, codurile referitoare la sectoare și subsectoare sunt detaliate în tabelul următor.
Sectoare și subsectoare din SEC 95
Publice

Total economie

S.1

Societăți nefinanciare

S.11

Societăți financiare

S.12

Private naționale

Sub control
străin

S.11001

S.11002

S.11003

Banca centrală

S.121

Alte instituții financiare monetare

S.122

S.12201

S.12202

S.12203

Alți intermediari financiari, cu excepția societăților de
asigurări și a fondurilor de pensii

S.123

S.12301

S.12302

S.12303

Auxiliari financiari

S.124

S.12401

S.12402

S.12403

Societăți de asigurare și fonduri de pensii

S.125

S.12501

S.12502

S.12503

Administrația publică

S.13

Administrația centrală

S.1311

Administrația de stat (administrațiile statelor federate)

S.1312

Administrațiile locale

S.1313

Administrațiile de securitate socială (administrațiile
sistemelor de asigurări sociale)

S.1314

Gospodăriile populației

S.14

Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor
populației

S.15

Restul lumii

S.2

UE

S.21
Statele membre ale UE

S.211

Instituțiile UE

S.212

Țări terțe și organizații internaționale

S.22
2. Definiția categoriilor (2)

Tabelul 1A
1. Deficit (–) sau excedent (+) [1A.1]: egal cu capacitatea netă de finanțare (+)/nevoia netă de finanțare (–) (B.9) a S.13.
2. Deficit (–) sau excedent (+) al administrației centrale [1A.2]: egal cu capacitatea netă de finanțare (+)/nevoia netă de
finanțare (–) (B.9) a S.1311.
3. Deficit (–) sau excedent (+) al administrațiilor statelor federate [1A.3]: egal cu capacitatea netă de finanțare (+)/nevoia
netă de finanțare (–) (B.9) a S.1312.
(1) JO L 332, 31.12.1993, p. 7.
(2) [x,y] se referă la categoria numărul y din tabelul x.
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4. Deficit (–) sau excedent (+) al administrațiilor locale [1A.4]: egal cu capacitatea netă de finanțare (+)/nevoia netă de
finanțare (–) (B.9) a S.1313.
5. Deficit (–) sau excedent (+) al administrațiilor de securitate socială (administrațiilor sistemelor de asigurări sociale)
[1A.5]: egal cu capacitatea netă de finanțare (+)/nevoia netă de finanțare (–) (B.9) a S.1314.
6. Deficit (–) sau excedent (+) primar [1A.6]: egal cu deficitul (–) sau excedentul (+) [1A.1], plus dobânzile de plătit
[1A.26].
7. Total venituri [1A.7]: egal cu veniturile curente [1A.9], plus veniturile din capital [1A.31].
8. Total cheltuieli [1A.8]: egal cu cheltuielile curente [1A.21], plus cheltuielile de capital [1A.33].
9. Venituri curente [1A.9]: egal cu impozitele directe [1A.10], plus impozitele indirecte [1A.13], plus contribuțiile
sociale [1A.15], plus alte venituri curente [1A.18], plus vânzări [1A.20].
10. Impozite directe [1A.10]: egal cu impozitele curente pe venit și avere etc. (D.5) înregistrate la resurse ale S.13.
11. Impozite directe din care impozite de plătit de societăți [1A.11]: egal cu impozitele curente pe venit și avere etc. (D.5)
înregistrate la resurse ale S.13 și la utilizări ale S.11 și S.12.
12. Impozite directe din care impozite de plătit de gospodăriile populației [1A.12]: egal cu impozitele curente pe venit și
avere etc. (D.5) înregistrate la resurse ale S.13 și la utilizări ale S.14.
13. Impozite indirecte [1A.13]: egal cu impozitele pe producție și importuri (D.2) înregistrate la resurse ale S.13, plus
impozitele indirecte de încasat la bugetul UE [1B.2].
14. Impozite indirecte din care TVA [1A.14]: egal cu impozitele de tip taxă pe valoarea adăugată (D.211) înregistrate la
resurse ale S.13 și S.212.
15. Contribuții sociale [1A.15]: egal cu contribuțiile sociale (D.61) înregistrate la resurse ale S.13.
16. Contribuții sociale din care contribuții sociale efective în sarcina angajatorilor [1A.16]: egal cu contribuții sociale
efective în sarcina angajatorilor (D.6111) înregistrate la resurse ale S.13.
17. Contribuții sociale din care contribuții sociale în sarcina angajaților [1A.17]: egal cu contribuții sociale în sarcina
angajaților (D.6112) înregistrate la resurse ale S.13.
18. Alte venituri curente [1A.18]: egal cu venituri din proprietate (D.4), indemnizații de asigurare generală (D.72),
cooperare internațională curentă (D.74) și transferuri curente diverse (D.75) înregistrate la resurse ale S.13, cu
excepția resurselor S.13 provenite din dobânzi (D.41) care sunt, de asemenea, utilizări ale S.13, plus încasări ale
altor subvenții pentru producție (D.39) care sunt utilizări ale S.13, minus transferurile curente de plătit administrației
publice de la bugetul UE [1B.10], plus încasările nete de la bugetul UE [1B.14], dacă sunt pozitive.
19. Alte venituri curente din care dobânzi de încasat [1A.19]: egal cu dobânzile (D.41) înregistrate la resurse ale S.13 și la
utilizări ale tuturor sectoarelor, cu excepția S.13.
20. Vânzări [1A.20]: egal cu producția de piață (P.11), plus producția pentru consum final propriu (P.12), plus plăți
pentru altă producție necomercială (P.131) înregistrate la resurse ale S.13.
21. Cheltuieli curente [1A.21]: egal cu transferuri curente [1A.22], plus dobânzi de plătit [1A.26], plus remunerarea
angajaților [1A.27], plus consum intermediar [1A.29].
22. Transferuri curente [1A.22]: egal cu plăți sociale [1A.23], plus subvenții [1A.24], plus alte transferuri curente de plătit
[1A.25].
23. Plăți sociale [1A.23]: egal cu prestații sociale, altele decât transferurile sociale în natură (D.62), plus transferurile
sociale în natură legate de cheltuielile cu produsele furnizate gospodăriilor populației prin intermediul producătorilor
de pe piață (D.6311 + D.63121 + D.63131) înregistrate la utilizări ale S.13, plus transferuri curente diverse (D.75)
înregistrate la utilizări ale S.13 și la resurse ale S.15.
24. Subvenții de plătit [1A.24]: egal cu subvențiile (D.3) înregistrate la resurse ale S.13, plus subvențiile de plătit
rezidenților naționali de la bugetul UE [1B.9].
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25. Alte transferuri curente de plătit [1A.25]: egal cu impozitele curente pe venit și avere etc. (D.5), alte impozite pe
producție (D.29), venituri din proprietate (D.4), cu excepția dobânzilor (D.41), prime nete de asigurare generală
(D.71), cooperarea internațională curentă (D.74) înregistrată la utilizări ale S.13 și transferuri curente diverse (D.75)
înregistrate la utilizări ale S.13 și resurse ale tuturor sectoarelor, cu excepția S.15, minus transferuri curente (D.74 și
D.75) de plătit de administrația publică la bugetul UE [1B.4 și 1B.5], minus încasările nete de la bugetul UE [1B.14],
dacă sunt negative.
26. Dobânzi de plătit [1A.26]: egal cu dobânzile (D.41) înregistrate la utilizări ale S.13 și resurse ale tuturor sectoarelor,
cu excepția S.13.
27. Remunerarea angajaților [1A.27]: egal cu remunerarea angajaților (D.1) înregistrată la utilizări ale S.13.
28. Remunerarea angajaților din care salarii și remunerații [1A.28]: egal cu salariile și remunerațiile (D.11) înregistrate la
utilizări ale S.13.
29. Consum intermediar [1A.29]: egal cu consumul intermediar (P.2) înregistrat la utilizări ale S.13.
30. Economii brute [1A.30]: egal cu veniturile curente [1A.9], minus cheltuielile curente [1A.21].
31. Venituri din capital [1A.31]: egal cu transferurile de capital de încasat (D.9) înregistrate la variații ale pasivelor și ale
valorii nete a S.13, și înregistrate ca transfer de capital de plătit de toate sectoarele, cu excepția S.13, minus
transferurile de capital de plătit de la bugetul UE administrației publice [1B.12].
32. Venituri din capital din care impozite pe capital [1A.32]: egal cu impozitele pe capital (D.91) înregistrate la variații
ale pasivelor și ale valorii nete a S.13.
33. Cheltuielile de capital [1A.33]: egal cu investițiile [1A.34], plus alte achiziții nete de active nefinanciare [1A.35], plus
transferuri de capital de plătit [1A.36].
34. Investiții [1A.34]: egal cu formarea brută de capital fix (P.51) înregistrată la variații ale activelor S.13.
35. Alte achiziții nete de active nefinanciare [1A.35]: egal cu creșterile de stocuri (P.52), achiziția netă de obiecte de
valoare (P.53) și achiziția netă de active nefinanciare neproduse (K.2) înregistrate la variații ale activelor S.13.
36. Transferuri de capital de plătit [1A.36]: egal cu transferuri de capital de plătit (D.9) înregistrate la variațiile pasivelor și
ale valorii nete a S.13 și înregistrate ca transfer de capital de încasat de toate sectoarele, cu excepția S.13, plus
transferuri de capital de plătit de la bugetul UE unităților care nu aparțin administrației publice [1B.13], minus
transferuri de capital de plătit de administrația publică la bugetul UE [1B.7].
37. Deficit (–) sau excedent (+) aferent procedurii de deficit excesiv (PDE) [1A.37]: egal cu capacitatea netă de finanțare
(+)/nevoia netă de finanțare (–) aferentă procedurii de deficit excesiv (PDE B.9) a S.13.
38. Dobânzi de plătit aferente procedurii de deficit excesiv [1A.38]: egal cu dobânzile aferente PDE (PDE D.41) înre
gistrate la utilizări ale S.13 și la resurse ale tuturor sectoarelor, cu excepția S.13.
39. Încasări din vânzarea de licențe pentru sistemul universal de telecomunicații mobile (universal mobile telecommunication
systems, UMTS) [1A.39]: egal cu încasări provenite din vânzarea licențelor de telefonie mobilă din generația a treia,
înregistrate ca un act de dispoziție cu privire la un activ nefinanciar în conformitate cu decizia Eurostat privind
alocarea licențelor pentru telefonia mobilă.
40. Contribuții sociale efective [1A.40]: egal cu contribuții sociale efective (D.611) înregistrate la resurse ale S.13.
41. Prestații sociale, altele decât transferurile sociale în natură [1A.41]: egal cu prestații sociale, altele decât transferurile
sociale în natură (D.62) înregistrate la utilizări ale S.13.
42. Produsul intern brut [1A.42]: egal cu produsul intern brut (B.1*g) la prețurile pieței.
43. Produsul intern brut la prețuri constante [1A.43]: egal cu produsul intern brut (B.1*g) la prețuri constante.
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44. Investiții ale administrației publice la prețuri constante [1A.44]: egal cu formarea brută de capital fix (P.51), înre
gistrată la variații ale activelor S.13, la prețuri constante.
Tabelul 1B
1. Plăți ale statului membru la bugetul Uniunii Europene [1B.1]: egal cu impozitele indirecte de încasat de către bugetul
UE plus cooperarea internațională curentă (D.74) de plătit de administrația publică la bugetul UE [1B.4] plus trans
feruri curente diverse (D.75) de plătit de administrația publică la bugetul UE [1B.5] plus transferuri de capital (D.9) de
plătit de administrația publică la bugetul UE [1B.7].
2. Impozite indirecte de încasat la bugetul UE [1B.2]: egal cu impozitele pe producție și importuri (D.2) înregistrate la
resurse ale S.212.
3. Impozite indirecte din care TVA încasată la bugetul UE [1B.3]: egal cu impozitele de tip taxă pe valoarea adăugată
(D.211) înregistrate la resurse ale S.212.
4. Cooperare internațională curentă de plătit de administrația publică la bugetul UE [1B.4]: egal cu cooperarea interna
țională curentă (D.74) înregistrată la resurse ale S.212 și la utilizări ale S.13.
5. Transferuri curente diverse de plătit de administrația publică la bugetul UE [1B.5]: egal cu transferuri curente diverse
(D.75) înregistrate la resurse ale S.212 și la utilizări ale S.13.
6. Transferuri curente diverse de plătit de administrația publică la bugetul UE din care a patra resursă proprie a UE
[1B.6]: egal cu a patra resursă proprie bazată pe produsul național brut (PNB) (SEC 95 punctul 4.138) înregistrată ca
transferuri curente diverse (D.75) la resurse ale S.212 și la utilizări ale S.13.
7. Transferuri de capital de plătit de administrația publică la bugetul UE [1B.7]: egal cu transferurile de capital de plătit
(D.9) înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și înregistrate ca transferuri de capital de încasat de
S.212.
8. Cheltuieli ale UE în statul membru [1B.8]: egal cu subvenții (D.3) de plătit de la bugetul UE [1B.9], plus transferuri
curente (D.7) de plătit de la bugetul UE administrației publice [1B.10], plus transferuri curente (D.7) de plătit de la
bugetul UE unităților care nu aparțin administrației publice [1B.11], plus transferuri de capital (D.9) de plătit de la
bugetul UE administrației publice [1B.12], plus transferuri de capital (D.9) de plătit de la bugetul UE unităților care nu
aparțin administrației publice [1B.13].
9. Subvenții de plătit de la bugetul UE [1B.9]: egal cu subvenții (D.3) înregistrate la resurse ale S.212.
10. Transferuri curente de plătit de la bugetul UE administrației publice [1B.10]: egal cu cooperarea internațională curentă
(D.74) și transferuri curente diverse (D.75) înregistrate la resurse ale S.13 și la utilizări ale S.212.
11. Transferuri curente de plătit de la bugetul UE unităților care nu aparțin administrației publice [1B.11]: egal cu
transferuri curente diverse (D.75) înregistrate la utilizări ale S.212 și resurse ale tuturor sectoarelor, cu excepția S.13.
12. Transferuri de capital de plătit de la bugetul UE administrației publice [1B.12]: egal cu transferurile de capital de
încasat (D.9) înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor S.212.
13. Transferuri de capital de plătit de la bugetul UE unităților care nu aparțin administrației publice [1B.13]: egal cu
transferurile de capital de plătit (D.9) înregistrate la variații ale activelor S.212 și la variații ale pasivelor și ale valorii
nete pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.
14. Încasări nete de la bugetul UE [1B.14]: egal cu încasările nete ale administrației publice de la bugetul UE plus
încasările nete de la bugetul UE ale unităților care nu aparțin administrației publice.
15. Costuri de colectare a resurselor proprii [1B.15]: acea parte a producției de piață (P.11) înregistrată la resurse ale S.13
și care reprezintă costurile de colectare a resurselor proprii suportate de la bugetul UE.
Tabelul 1C
1. Cheltuieli de consum final [1C.1]: egal cu cheltuielile de consum final (P.3) înregistrate la utilizări ale S.13.
2. Cheltuieli de consum final [1C.2]: egal cu cheltuielile de consum final (P.31) înregistrate la utilizări ale S.13.
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3. Cheltuieli de consum colectiv [1C.3]: egal cu cheltuielile de consum colectiv (P.32) înregistrate la utilizări ale S.13.
4. Remunerarea angajaților [1C.4]: egal cu [1A.27].
5. Consum intermediar [1C.5]: egal cu [1A.29].
6. Transferuri sociale în natură furnizate prin intermediul producătorilor de pe piață [1C.6]: egal cu transferuri sociale în
natură legate de cheltuieli cu produsele furnizate gospodăriilor populației prin intermediul producătorilor de pe piață
(D.6311 + D.63121 + D.63131) înregistrate la utilizări ale S.13.
7. Consum de capital fix [1C.7]: egal cu consumul de capital fix (K.1) înregistrat la variații ale pasivelor și ale valorii nete
a S.13.
8. Impozitele pe producție plătite minus subvențiile primite [1C.8]: egal cu plățile de alte impozite pe producție (D.29)
înregistrate la utilizări ale S.13, minus încasările altor subvenții pentru producție (D.39) înregistrate la utilizări ale
S.13.
9. Excedent net din exploatare [1C.9]: egal cu excedentul din exploatare, net (B.2n) al S.13.
10. Vânzări [1C.10]: egal cu [1A.20].
11. Cheltuieli de consum final la prețuri constante [1C.11]: egal cu cheltuielile de consum final (P.3) înregistrate la
utilizări ale S.13 la prețuri constante.
Tabelul 2A
1. Deficit (–) sau excedent (+) [2A.1]: egal cu [1A.1].
2. Ajustare între conturile financiare și nefinanciare [2A.2]: egal cu deficitul (–) sau excedentul (+) [2A.1], minus
tranzacțiile nete cu active financiare și pasive [2A.3].
3. Tranzacții nete cu active financiare și pasive [2A.3]: egal cu tranzacții cu achiziții nete de active financiare [2A.4],
minus creșterea netă a tranzacțiilor cu pasive [2A.15].
4. Tranzacții cu active financiare [2A.4]: egal cu tranzacții cu numerar și depozite (F.2) [2A.5], tranzacții cu titluri de
valoare, altele decât acțiunile (F.33) [2A.6], tranzacții cu instrumente financiare derivate (F.34) [2A.7], tranzacții cu
credite (F.4) [2A.8], tranzacții cu acțiuni și alte titluri de participație (F.5) [2A.9] și tranzacții cu alte active financiare
[2A.13], înregistrate la variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete pentru toate sectoarele, cu
excepția S.13.
5. Tranzacții cu numerar și depozite (active) [2A.5]: egal cu achiziția netă de numerar și depozite (F.2) înregistrată la
variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.
6. Tranzacții cu titluri de valoare, altele decât acțiunile – titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung (active)
[2A.6]: egal cu achiziția netă de titluri de valoare, altele decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate
(F.33), înregistrată la variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete pentru toate sectoarele, cu
excepția S.13.
7. Tranzacții cu instrumente financiare derivate (active) [2A.7]: egal cu plățile nete legate de instrumentele financiare
derivate (F.34), înregistrate la variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete pentru toate
sectoarele, cu excepția S.13.
8. Tranzacții cu credite (active) [2A.8]: egal cu credite noi (F.4) acordate de administrația publică, la valorile nete, fără
rambursările la administrația publică, înregistrate la variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii
nete pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.
9. Tranzacții cu acțiuni și alte titluri de participație (active) [2A.9]: egal cu achiziția netă de acțiuni și alte titluri de
participație (F.5) înregistrată la variații ale activelor S.13.
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10. Privatizare (netă) [2A.10]: egal cu tranzacții cu acțiuni și alte titluri de participație (F.5) înregistrate la variații ale
activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.11 sau S.12, desfășurate în cadrul procesului de
renunțare la control sau de obținere a controlului (SEC 95 punctul 2.26) (1) asupra unității debitoare de S.13; astfel de
tranzacții pot fi desfășurate de S.13 cu unitatea debitoare direct sau cu o altă unitate creditoare.
11. Infuzii de capital (nete) [2A.11]: egal cu tranzacții cu acțiuni și alte titluri de participație (F.5) înregistrate la variații ale
activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.11 sau S.12, care nu se desfășoară în cadrul procesului
de renunțare la control sau de obținere a controlului asupra unității debitoare de S.13 și pe care S.13 le desfășoară
direct cu unitatea debitoare.
12. Altele [2A.12]: egal cu tranzacții cu acțiuni și alte titluri de participație (F.5) înregistrate la variații ale activelor S.13 și
la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.11, S.12 sau S.14, care nu se desfășoară în cadrul procesului de renunțare
la control sau de obținere a controlului asupra unității debitoare de S.13, pe care S.13 nu le desfășoară direct cu
unitatea debitoare, ci cu o altă unitate creditoare.
13. Tranzacții cu alte active financiare [2A.13]: egal cu achiziția netă de aur monetar și drepturi speciale de tragere (F.1)
înregistrată la variații ale activelor S.13, achiziția netă de provizioane tehnice de asigurare (F.6) și alte conturi de
încasat (F.7) înregistrate la variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete pentru toate sectoarele,
cu excepția S.13.
14. Tranzacții cu alte active financiare din care impozite acumulate minus încasări de taxe în numerar [2A.14]: egal cu
acea parte a altor conturi de încasat/de plătit (active F.7) corespunzătoare impozitelor și contribuțiilor sociale
înregistrate la D2, D5, D6 și D91, minus valoarea impozitelor efectiv colectate, înregistrate la variații ale activelor
S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.
15. Tranzacții cu pasive (consolidate) [2A.15]: egal cu tranzacțiile cu numerar și depozite (F.2) [2A.16], tranzacții cu
titluri de valoare pe termen scurt (F.331) [2A.17], tranzacții cu titluri de valoare pe termen lung (F.332) [2A.18],
tranzacții cu instrumente financiare derivate (F.34) [2A.19], tranzacții cu credite (F.4) [2A.20] și tranzacții cu alte
pasive [2A.22], înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor tuturor
sectoarelor, cu excepția S.13.
16. Tranzacții cu numerar și depozite (pasive) [2A.16]: egal cu achiziția netă de numerar și depozite (F.2) înregistrată la
variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor tuturor sectoarelor, cu excepția S.13.
17. Tranzacții cu titluri de valoare, altele decât acțiunile – titluri de valoare pe termen scurt (pasive) [2A.17]: egal cu
achiziția netă de titluri de valoare, altele decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate, a căror
scadență inițială este mai mică sau egală cu un an (F.331), înregistrată la variații ale pasivelor și ale valorii nete a
S.13 și la variații ale activelor tuturor sectoarelor, cu excepția S.13.
18. Tranzacții cu titluri de valoare, altele decât acțiunile – titluri de valoare pe termen lung (pasive) [2A.18]: egal cu
achiziția netă de titluri de valoare, altele decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate, a căror
scadență inițială este mai mare de un an (F.332), înregistrată la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la
variații ale activelor tuturor sectoarelor, cu excepția S.13.
19. Tranzacții cu instrumente financiare derivate (pasive) [2A.19]: egal cu încasările nete legate de instrumente financiare
derivate (F.34) înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor tuturor
sectoarelor, cu excepția S.13.
20. Tranzacții cu credite (pasive) [2A.20]: egal cu credite noi (F.4) împrumutate, la valorile nete, fără rambursările
creditelor existente, înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor tuturor
sectoarelor, cu excepția S.13.
21. Tranzacții cu credite din care credite acordate de banca centrală [2A.21]: egal cu tranzacții cu credite (F.4) înregistrate
la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor S.121.
22. Tranzacții cu alte pasive [2A.22]: egal cu creșterea netă a pasivelor în ceea ce privește provizioanele tehnice de
asigurare (F.6) și conturile de plătit (F.7) înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale
activelor tuturor sectoarelor, cu excepția S.13.
23. Tranzacții cu titluri de creanță (consolidate) [2A.23]: egal cu creșterea netă a pasivelor aferente numerarului și
depozitelor (F.2) [2A.16], titluri de valoare, altele decât acțiunile, cu excepția instrumentelor derivate [2A.17] și
[2A.18] (F.33) și credite (F.4) [2A.20]. Categorie denumită, de asemenea, nevoie de finanțare a administrației publice.
24. Tranzacții cu titluri de creanță pe termen lung [2A.24]: egal cu creșterea netă a pasivelor aferente titlurilor de creanță
[2A.23] a căror scadență inițială este mai mare de un an.
(1) Conducând la reclasificarea unității debitoare din subsectorul S.11001 sau S.12x01 în subsectorul S.11002/3 sau S.12x02/3 sau invers.
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25. Tranzacții cu titluri de creanță exprimate în monedă națională [2A.25]: egal cu creșterea netă a pasivelor aferentă
titlurilor de creanță [2A.23] exprimate în moneda oficială a statului membru în cauză.
26. Tranzacții cu titluri de creanță exprimate într-o valută participantă [2A.26]: egal cu creșterea netă a pasivelor aferente
titlurilor de creanță [2A.23] exprimate în ecu, plus titlurile de creanță exprimate în euro înainte ca statul membru să
adopte euro, plus titlurile de creanță exprimate în moneda oficială a unui stat membru participant înainte ca
respectivul stat să devină stat membru participant. Moneda națională este exclusă [2A.25].
27. Tranzacții cu titluri de creanță exprimate într-o valută neparticipantă [2A.27]: egal cu creșterea netă a pasivelor
aferente titlurilor de creanță [2A.23] neincluse la [2A.25] sau [2A.26].
28. Alte fluxuri [2A.28]: egal cu efectele evaluării asupra datoriei [2A.29] plus alte variații ale volumului datoriei [2A.32].
29. Efectele evaluării asupra datoriei [2A.29]: egal cu câștiguri și pierderi din disponibilități în valută [2A.30], plus alte
efecte ale evaluării – valoare nominală [2A.31].
30. Câștiguri și pierderi din disponibilități în valută [2A.30]: egal cu câștiguri/pierderi nominale din disponibilități (K.11)
de datorii [3A.1] a căror valoare variază atunci când sunt convertite în moneda națională din cauza variațiilor
cursului de schimb valutar.
31. Alte efecte ale evaluării – valoare nominală [2A.31]: egal cu variația datoriei [2A.33], minus tranzacții cu titluri de
creanță [2A.23], minus câștiguri și pierderi din disponibilități în valută [2A.30], minus alte variații ale volumului
datoriei [2A.32].
32. Alte variații ale volumului datoriei [2A.32]: egal cu alte variații ale volumului (K.7, K.8, K.10 și K.12) pasivelor
clasificate fie ca numerar și depozite (AF.2), fie ca titluri de valoare, altele decât acțiunile, cu excepția instrumentelor
financiare derivate (AF.33) sau credite (AF.4), care nu constituie active S.13.
33. Variația datoriei [2A.33]: egal cu datoria [3A.1] din anul t, minus datoria [3A.1] în anul t-1.
Tabelul 2B
1. Tranzacții cu titluri de creanță – neconsolidate [2B.1]: egal cu tranzacții cu numerar și depozite (pasive) – neconso
lidate [2B.2], plus tranzacții cu titluri de valoare pe scurt (pasive) – neconsolidate [2B.3], tranzacții cu titluri de
valoare pe termen lung (pasive) – neconsolidate [2B.4], plus tranzacții cu credite acordate de banca centrală [2B.5],
plus alte tranzacții cu alte credite (pasive) – neconsolidate [2B.6].
2. Tranzacții cu numerar și depozite (pasive) – neconsolidate [2B.2]: egal cu tranzacții cu numerar și depozite (F.2)
înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13.
3. Tranzacții cu titluri de valoare pe termen scurt (pasive) – neconsolidate [2B.3]: egal cu tranzacții cu titluri de valoare,
altele decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate (F.33), a căror scadență inițială este mai mică sau
egală cu un an, înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13.
4. Tranzacții cu titluri de valoare pe termen lung (pasive) – neconsolidate [2B.4]: egal cu tranzacții cu titluri de valoare,
altele decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate (F.33), a căror scadență inițială este mai mare de
un an, înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13.
5. Tranzacții cu credite acordate de banca centrală [2B.5]: egal cu tranzacții cu credite (F.4) înregistrate la variații ale
pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor S.121.
6. Tranzacții cu alte credite (pasive) – neconsolidate [2B.6]: egal cu tranzacții cu credite (F.4) înregistrate la variații ale
pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor tuturor sectoarelor, cu excepția S.121.
7. Tranzacții de consolidare [2B.7]: egal cu tranzacții cu titluri de creanță – neconsolidate [2B.1], minus tranzacții
consolidate cu titluri de creanță [2A.23].
8. Tranzacții de consolidare – numerar și depozite [2B.8]: egal cu tranzacții cu numerar și depozite (pasive) – necon
solidate [2B.2], minus tranzacții consolidate cu numerar și depozite (pasive) [2A.16].
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9. Tranzacții de consolidare – titluri de valoare pe termen scurt [2B.9]: egal cu tranzacții cu titluri de valoare pe termen
scurt (pasive) – neconsolidate [2B.3], minus tranzacții consolidate cu titluri de valoare pe termen scurt (pasive)
[2A.17].
10. Tranzacții de consolidare – titluri de valoare pe termen lung [2B.10]: egal cu tranzacții cu titluri de valoare pe termen
lung (pasive) – neconsolidate [2B.4], minus tranzacții consolidate cu titluri de valoare pe termen lung (pasive)
[2A.18].
11. Tranzacții de consolidare – credite [2B.11]: egal cu tranzacții cu alte credite (pasive) – neconsolidate [2B.6], minus
tranzacții consolidate cu credite (pasive) [2A.20], minus tranzacții cu credite acordate de banca centrală [2A.21].
Tabelul 3A
1. Datorie [3A.1]: egal cu datoria, astfel cum a fost definită în Regulamentul (CE) nr. 3605/93.
2. Datorie – numerar și depozite (pasive) [3A.2]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] reprezentată de numerar și
depozite (AF.2).
3. Datorie – titluri de valoare pe termen scurt (pasive) [3A.3]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] reprezentată de titluri
de valoare, altele decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate (AF.33), a căror scadență inițială este
mai mică sau egală cu un an.
4. Datorie – titluri de valoare pe termen slung (pasive) [3A.4]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] reprezentată de titluri
de valoare, altele decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate (AF.33), a căror scadență inițială este
mai mare de un an.
5. Datorie – credite acordate de banca centrală (pasive) [3A.5]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] reprezentată de
credite (AF.4) care constituie un activ al S.121.
6. Datorie – alte credite (pasive) [3A.6]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] reprezentată de credite (AF.4) care nu
constituie un activ al S.121.
7. Datorie deținută de rezidenții statului membru [3A.7]: egal cu datoria deținută de banca centrală [3A.8], datoria
deținută de alte instituții financiare monetare [3A.9], datoria deținută de alte instituții financiare [3A.10] și datoria
deținută de alți rezidenți ai statului membru [3A.11].
8. Datorie deținută de banca centrală [3A.8]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1], care constituie un activ al S.121.
9. Datorie deținută de alte instituții financiare monetare [3A.9]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1], care constituie un
activ al S.122.
10. Datorie deținută de alte instituții financiare [3A.10]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1], care constituie un activ al
S.123, S.124 sau S.125.
11. Datorie deținută de alți rezidenți ai statului membru [3A.11]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1], care constituie un
activ al S.11, S.14 sau S.15.
12. Datorie deținută de nerezidenți ai statului membru [3A.12]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1], care constituie un
activ al S.2.
13. Datorie exprimată în monedă națională [3A.13]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] exprimată în moneda oficială a
statului membru.
14. Datorie exprimată într-o valută participantă [3A.14]: egal – înainte ca statul membru să devină stat membru
participant – cu acea parte a datoriei [3A.1] exprimată în moneda oficială a unuia dintre statele membre participante
(cu excepția monedei naționale [3A.13]), plus datoria exprimată în ecu sau euro.
15. Datorie exprimată într-o valută neparticipantă [3A.15]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] neinclusă în [3A.13] sau
[3A.14].
16. Datorie pe termen scurt [3A.16]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] a cărei scadență inițială este mai mică sau egală
cu un an.
17. Datorie pe termen lung [3A.17]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] a cărei scadență inițială este mai mare de un an.

L 276/47

L 276/48

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

18. Datorie pe termen lung din care, cu rata dobânzii variabilă [3A.18]: egal cu acea parte a datoriei pe termen lung
[3A.17] a cărei rată a dobânzii este variabilă.
19. Datorie cu scadență reziduală de până la un an [3A.19]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] cu scadență reziduală mai
mică sau egală cu un an.
20. Datorie cu scadență reziduală de peste un an și de până la cinci ani [3A.20]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] cu
scadență reziduală mai mare de un an și de până la cinci ani.
21. Datorie cu scadență reziduală de peste un an și de până la cinci ani din care, cu rata dobânzii variabilă [3A.21]: egal
cu acea parte a datoriei [3A.1] cu scadență reziduală de peste un an și de până la cinci ani [3A.20] și a cărei rată a
dobânzii este variabilă.
22. Datorie cu scadență reziduală de peste cinci ani [3A.22]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] cu scadență reziduală de
peste cinci ani.
23. Datorie cu scadență reziduală de peste cinci ani din care, cu rata dobânzii variabilă [3A.23]: egal cu acea parte a
datoriei cu scadență reziduală de peste cinci ani [3A.22] a cărei rată a dobânzii este variabilă.
24. Componentă a datoriei aferentă administrației centrale [3A.24]: egal cu pasivele S.1311, care nu constituie active ale
S.1311, minus activele S.1311 care sunt pasive ale S.13, altele decât S.1311 [3B.15].
25. Componentă a datoriei aferentă administrațiilor statelor federate [3A.25]: egal cu pasivele S.1312, care nu constituie
active ale S.1312, minus activele S.1312 care sunt pasive ale S.13, altele decât S.1312 [3B.16].
26. Componentă a datoriei aferentă administrațiilor locale [3A.26]: egal cu pasivele S.1313, care nu constituie active ale
S.1313, minus activele S.1313 care sunt pasive ale S.13, altele decât S.1313 [3B.17].
27. Componentă a datoriei aferentă administrațiilor de securitate socială (administrațiilor sistemelor de asigurări sociale)
[3A.27]: egal cu pasivele S.1314, care nu constituie active ale S.1314, minus activele S.1314 care sunt pasive ale
S.13, altele decât S.1314 [3B.18].
28. Scadență reziduală medie a datoriei [3A.28]: egal cu scadența reziduală medie, ponderată în funcție de sumele
neachitate și exprimată în ani.
29. Datorie – obligațiuni cu cupon zero [3A.29]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] sub formă de obligațiuni cu cupon
zero, adică obligațiuni care nu presupun plata cupoanelor și a căror dobândă se calculează pe baza diferenței între
prețul de răscumpărare și cel de emisiune.
Tabelul 3B
1. Datorie – neconsolidată [3B.1]: egal cu pasivele S.13, inclusiv cele care sunt active ale S.13, reprezentate de aceleași
instrumente ca și datoria [3A.1].
2. Elemente de consolidare [3B.2]: egal cu pasivele S.13 care sunt în același timp active ale S.13, reprezentate de aceleași
instrumente ca și datoria [3A.1].
3. Elemente de consolidare – numerar și depozite [3B.3]: egal cu acea parte a elementelor de consolidare [3B.2]
reprezentate de numerar și depozite (F.2).
4. Elemente de consolidare – titluri de valoare pe termen scurt [3B.4]: egal cu acea parte a elementelor de consolidare
[3B.2] reprezentate de titluri de valoare, altele decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate (F.33), a
căror scadență inițială este mai mică sau egală cu un an.
5. Elemente de consolidare – titluri de valoare pe termen lung [3B.5]: egal cu acea parte a elementelor de consolidare
[3B.2] reprezentată de titluri de valoare, altele decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate (F.33), a
căror scadență inițială este de peste un an.
6. Elemente de consolidare – credite [3B.6]: egal cu acea parte a elementelor de consolidare [3B.2] reprezentată de
credite (F.4).
7. Datorie emisă de administrația centrală [3B.7]: egal cu pasivele S.1311, care nu constituie active ale S.1311,
reprezentată de aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].
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8. Datorie emisă de administrația centrală din care deținută de alte subsectoare ale administrației publice [3B.8]: egal cu
pasivele S.1311, care constituie active ale S.1312, S.1313 sau S.1314, reprezentate de aceleași instrumente ca și
datoria [3A.1].
9. Datorie emisă de administrațiile statelor federate [3B.9]: egal cu pasivele S.1312, care nu constituie active ale S.1312,
reprezentate de aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].
10. Datorie emisă de administrațiile statelor federate din care deținută de alte subsectoare ale administrației publice
[3B.10]: egal cu pasivele S.1312, care constituie active ale S.1311, S.1313 sau S.1314, reprezentate de aceleași
instrumente ca și datoria [3A.1].
11. Datorie emisă de administrațiile locale [3B.11]: egal cu pasivele S.1313, care nu constituie active ale S.1313,
reprezentate de aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].
12. Datorie emisă de administrațiile locale din care deținută de alte subsectoare ale administrației publice [3B.12]: egal cu
pasivele S.1313, care constituie active ale S.1311, S.1312 sau S.1314, reprezentată de aceleași instrumente ca și
datoria [3A.1].
13. Datorie emisă de administrațiile de securitate socială (administrațiile sistemelor de asigurări sociale) [3B.13]: egal cu
pasivele S.1314, care nu constituie active ale S.1314, reprezentate de aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].
14. Datorie emisă de administrațiile de securitate socială (administrațiile sistemelor de asigurări sociale) din care deținută
de alte subsectoare ale administrației publice [3B.14]: egal cu pasivele S.1314, care constituie active ale S.1311,
S.1312 sau S.1313, reprezentată de aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].
15. Datorie deținută de administrația centrală, emisă de unități care aparțin altor subsectoare ale administrației publice
[3B.15]: egal cu pasivele S.1312, S.1313 sau S.1314 care constituie active ale S.1311, reprezentată de aceleași
instrumente ca și datoria [3A.1].
16. Datorie deținută de administrațiile statelor federate, emisă de unități care aparțin altor subsectoare ale administrației
publice [3B.16]: egal cu pasivele S.1311, S.1313 sau S.1314 care constituie active ale S.1312, reprezentate de aceleași
instrumente ca și datoria [3A.1].
17. Datorie deținută de administrațiile locale, emisă de unități care aparțin altor subsectoare ale administrației publice
[3B.17]: egal cu pasivele S.1311, S.1312 sau S.1314 care constituie active ale S.1313, reprezentate de aceleași
instrumente ca și datoria [3A.1].
18. Datorie deținută de administrațiile de securitate socială (administrațiile sistemelor de asigurări sociale), emisă de
unități care aparțin altor subsectoare ale administrației publice [3B.18]: egal cu pasivele S.1311, S.1312 sau
S.1313 care constituie active ale S.1314, reprezentate de aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].”
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