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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas tekstas 
žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 549/2013 ir panaikinama 11 nacionalinių sąskaitų 
srities teisės aktų
(COM(2021)0776 – C9-0461/2021 – 2021/0407(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2021)0776),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
338 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C9-0461/2021),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2022 m. kovo 25 d. Europos Centrinio Banko nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0202/2022),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

1 OL C 218, 2022 6 2, p. 2.
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Pakeitimas 1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

2021/0407 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 549/2013 ir panaikinama 11 
nacionalinių sąskaitų srities teisės aktų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 338 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę2,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1) Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 549/20133, kuriuo nustatoma 
peržiūrėta Europos sąskaitų sistema (2010 m. ESS), pateikiama pagrindinė bendrų 
standartų, apibrėžčių, klasifikatorių ir apskaitos taisyklių sistema, skirta valstybių narių 
sąskaitoms rengti laikantis Sąjungos statistinių reikalavimų, kad būtų galima gauti 
palyginamus valstybių narių rezultatus;

* Pakeitimai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas 
simboliu ▌.
2 OL C […], […], p. […].
3 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos 
nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).
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(2) Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priede nustatyta valstybių narių sąskaitų rengimo 
metodika;

(3) taikant Reglamentą (ES) Nr. 549/2013 jo A priede nustatyta nedidelių teksto neatitikimų 
ir juos reikėtų ištaisyti;

(4) Reglamento (ES) Nr. 549/2013 B priede (duomenų perdavimo programoje) nustatytos 
lentelės, skirtos nacionalinių sąskaitų duomenims ir susijusiems metaduomenis 
perduoti Sąjungos tikslams per tam tikrus nustatytus terminus;

(5) atsižvelgiant į besikeičiančius naudotojų poreikius, priemonę „NextGenerationEU“ ir 
naujus politikos prioritetus bei naujos ekonominės veiklos plėtojimą Sąjungoje, 
nacionalinių sąskaitų duomenų ir susijusių metaduomenų perdavimo programą būtina 
atnaujinti;

(6) Jungtinių Tautų Statistikos komisija 49-ojoje sesijoje apsvarstė ir patvirtino peržiūrėtą 
Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorių (2018 m. COICOP) kaip 
tarptautiniu mastu pripažintą standartą. Reglamente (ES) Nr. 549/2013 (ir A, ir B 
priede) pateikiamos ankstesnės klasifikatoriaus versijos (1999 m. COICOP) nuorodos ir 
jas reikėtų atnaujinti;

(6a) norint atsižvelgti į globalizacijos, žaliosios ir skaitmeninės pertvarkų ir nacionalinių 
sąskaitų sąveiką, reikia periodiškai atnaujinti duomenis, kad sprendimus priimantys 
asmenys gautų duomenų ir žinių, reikalingų siekiant užtikrinti konkurencingumą, 
finansinį stabilumą, biudžeto atsparumą, patikimus viešuosius finansus ir teisingą 
mokesčių politiką. Be to, 51-ojoje Jungtinių Tautų Statistikos komisijos sesijoje jau 
buvo paprašyta, kad Jungtinė sekretoriatų nacionalinių sąskaitų darbo grupė 
(angl. Intersecretariat Working Group on National Accounts, ISWGNA) parengtų 
2008 m. nacionalinių sąskaitų sistemos peržiūros veiksmų planą ir pateiktų jį tvirtinti 
Statistikos komisijai 2025 m.;

(6b) būtinas nacionalinėms sąskaitoms skirtų tarptautinių vadovų atnaujinimas, visų 
pirma atsižvelgiant į gerovę ir tvarumą, nes labai didelė veiklos, darančios įtaką 
gyventojų ekonominei gerovei, dalis nėra susijusi su gamyba;

(7) todėl Reglamentas (ES) Nr. 549/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8) įsigaliojus Reglamentui (ES) Nr. 549/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentui (ES) 2019/5164 vienuolika teisės aktų, pagrįstų ankstesne Europos sąskaitų 
sistema, nustatyta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2223/965, tapo nebeaktualūs. 
Priemonės, nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentais (EB) Nr. 359/20026, 

4 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/516 dėl bendrųjų 
nacionalinių pajamų rinkos kainomis derinimo, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/130/EEB, Euratomas 
ir Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 (BNP reglamentas) (OL L 91, 2019 3 29, p. 19).
5 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių 
sąskaitų sistemos Bendrijoje (OL L 310, 1996 11 30, p. 1).
6 2002 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 359/2002, iš dalies 
keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl ESS 95 taikymo valstybių narių mokėjimams į PVM 
pagrįstus nuosavus išteklius nustatyti (OL L 58, 2002 2 28, p. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1996:310:TOC
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(EB) Nr. 1267/20037, (EB) Nr. 1392/20078, (EB) Nr. 400/20099, (EB) Nr. 1221/200210, 
(EB) Nr. 501/200411 ir (EB) Nr. 1161/200512, Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1222/200413 ir Reglamentu (EB) Nr. 264/200014 bei Komisijos sprendimais 
2002/990/EB15 ir 98/715/EB16, turėtų būti pakeistos šiame reglamente nustatytomis 
priemonėmis.  Todėl minėti teisės aktai turėtų būti panaikinti;

(9) šis reglamentas įsigalioja 2024 m. rugsėjo 1 d., kad jo įsigaliojimo laikas sutaptų su 
sutartu suderintos valstybių narių nacionalinių sąskaitų lyginamosios peržiūros laiku. 
Tai neužkerta valstybėms narėms kelio rengti statistiką pagal iš dalies pakeistus priedus 
iki bendrojo taikymo pradžios;

(9a) siekdama sušvelninti socialinį ir ekonominį COVID-19 krizės poveikį Sąjunga ėmėsi 
įgyvendinti labai svarbias iniciatyvas, būtent priemonę „NextGenerationEU“ ir 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, kad sustiprintų valstybių 
narių ekonomiką ir socialines struktūras. Šiomis aplinkybėmis Sąjungos statistika 
turėtų tinkamai atspindėti Sąjungos institucijų ir įstaigų statistines sąskaitas. Todėl 
šiuo tikslu turi būti vykdomas techninis darbas, kad būtų parengta tvirta metodika, 
sudaranti sąlygas Komisijai (Eurostatui) rengti ir platinti šias sąskaitas kartu su 
pasiektos pažangos ataskaitomis, visų pirma Tarybai ir Europos Parlamentui. 
Komisija (Eurostatas) turi kuo greičiau paskelbti susijusią informaciją apie Sąjungos 
institucijas ir įstaigas, įskaitant informaciją apie deficitą ir skolą;

(10) kadangi šio reglamento tikslo, t. y. sukurti bendrų statistikos standartų, kuriais 
vadovaujantis būtų galima rengti suderintus nacionalinių sąskaitų duomenis siekiant 
užtikrinti bendrą nuoseklumą, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir to tikslo būtų 

7 2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1267/2003, iš dalies 
keičiantis Tarybos reglamentą Nr. 2223/96 dėl nacionalinių sąskaitų pagrindinių suvestinių rodiklių perdavimo 
terminų, leidžiančių nukrypti nuostatų, susijusių su nacionalinių sąskaitų pagrindinių rodiklių perdavimu, ir 
užimtumo pagal dirbtas valandas duomenų perdavimo (OL L 180, 2003 7 18, p. 1).
8 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1392/2007, iš dalies 
keičiantis Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl nacionalinių sąskaitų duomenų perdavimo (OL L 324, 
2007 12 10, p. 1).
9 2009 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 400/2009, iš dalies 
keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos 
Bendrijoje dėl Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų (OL L 126, 2009 5 21, p. 11).
10 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2002 dėl valdžios 
sektoriaus ketvirtinių nefinansinių sąskaitų (OL L 179, 2002 7 9, p. 1).
11 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 501/2004 dėl valdžios 
sektoriaus ketvirtinių finansinių sąskaitų (OL L 81, 2004 3 19, p. 1).
12 2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1161/2005 dėl ketvirtinių 
nefinansinių sąskaitų rengimo pagal institucinius sektorius (OL L 191, 2005 7 22, p. 22).
13 2004 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1222/2004 dėl ketvirtinės Vyriausybės skolos 
duomenų rengimo ir perdavimo (OL L 233, 2004 7 2, p. 1).
14 2000 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 264/2000 dėl Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 2223/96 įgyvendinimo trumpojo laikotarpio valstybės finansų statistikos srityje (OL L 29, 2000 2 4, p. 4).
15 2002 m. gruodžio 17 d. Komisijos sprendimas (2002/990/EB), nuodugniau 
paaiškinantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 A priedą dėl kainų ir apimčių matavimo 
nacionalinėse ataskaitose (pranešta dokumentu Nr. C(2002) 5054).
16 1998 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas (98/715/EB), paaiškinantis Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos 
Bendrijoje priedą A, atsižvelgiant į kainų ir apimčių skaičiavimo principus (pranešta 
dokumentu Nr. C(1998) 3685).
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geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina 
nurodytam tikslui pasiekti;

(11) konsultuotasi su Europos statistikos sistemos komitetu; 
(11a) 2025 m. nacionalinių sąskaitų sistemos peržiūra suteiks galimybę atnaujinti 

tarptautiniu mastu sutartas sąvokas, apibrėžtis, klasifikatorius ir apskaitos taisykles, 
kad būtų galima spręsti pasaulines problemas, susijusias su klimato kaita, saugumu, 
nelygybe, tvarumu ir gerove, ir ji padės politikos formuotojams priimti informacija 
pagrįstus sprendimus, kuriais būtų siekiama skatinti ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą, mažinti socialinę ir lyčių nelygybę ir paspartinti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką. Todėl Komisija turėtų konsultuotis su Europos Parlamentu 
dėl Sąjungos pozicijos dėl tarptautinės nacionalinių sąskaitų sistemos peržiūros prieš 
ją užbaigiant 2025 m.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento 1 priede 
pateiktą tekstą.

2 straipsnis
Reglamento (ES) Nr. 549/2013 B priedas pakeičiamas šio reglamento 2 priedu.

3 straipsnis
Šio reglamento 3 priede nurodyti teisės aktai panaikinami.

3a straipsnis
Nuostata dėl peržiūros

Komisija ne vėliau kaip 2024 m. sausio 1 d. įvertina Sąjungos institucijų ir įstaigų sąskaitų 
įtraukimą ir prireikus šiuo tikslu pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo 
akto.

4 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

Jis taikomas nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. 
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Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu
Pirmininkė Pirmininkas
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1 PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedas iš dalies keičiamas taip:

1. 1.51 dalies b punktas pakeičiamas taip: 

„b) išlaidos ginklų sistemoms, atitinkančioms bendrą turto apibrėžtį, priskiriamos ne 
tarpinėms išlaidoms, o pagrindinio kapitalo formavimui;“.

2. 1.51 dalies h punktas pakeičiamas taip:

„h) paaiškinta, kaip atsižvelgti į perteklinius viešųjų bendrovių dividendus (angl. super 
dividends), t. y. jie priskirtini specialiems mokėjimams ir išėmimams iš nuosavybės 
vertybinių popierių;“. 

3. 1.118 dalies diagrama pavadinama taip:

„1.1 diagrama. Sąskaitų sekos diagrama“. 

4. 3.98 dalies tekstas „Valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidos (P.3) skirstomos į 
dvi kategorijas, panašiai kaip namų ūkiams paslaugas teikiančių NPI išlaidos:“ 
pakeičiamas taip:

„Valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidos (P.3) skirstomos į dviejų kategorijų 
sandorius, panašiai kaip namų ūkiams paslaugas teikiančių NPI išlaidos:“.

5. 3.105 dalis pakeičiama taip: 

„Kitaip tariant, valdžios sektoriaus individualaus vartojimo išlaidos atitinka Individualaus 
vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriaus (COICOP) 15 skyrių, sudarytą iš šių grupių: 
15.1. Būstas (atitinka COFOG 10.6 grupę); 
15.2. Sveikata (atitinka COFOG 7.1–7.4 grupes);
15.3. Poilsis ir kultūra (atitinka COFOG 8.1 ir 8.2 grupes);
15.4. Švietimas (atitinka COFOG 9.1–9.6 grupes);
15.5. Socialinė apsauga (atitinka COFOG 10.1–10.5 ir 10.7 grupes).“

6. 3.124 dalis pakeičiama taip:

„Apibrėžtis. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą (P.51g) sudaro per tam tikrą laikotarpį 
gamintojų rezidentų įsigytas ilgalaikis turtas, atėmus pardavimus / perleidimus ir pridėjus tam 
tikrus nesukurto turto vertės padidėjimus dėl gamintojo arba institucinių vienetų gamybinės 
veiklos. Ilgalaikis turtas yra sukurtas turtas, daugiau nei vienus metus naudojamas gamybai.“ 

7. 3.132 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c) kompiuterių programinė įranga ir duomenų bazės, naudotinos gamybai daugiau nei 
metus;“.

8. 3.138 dalis pakeičiama taip:

„Nuosavybės teisių perdavimo sąnaudos gali būti patiriamos tiek dėl sukurto turto, įskaitant 
ilgalaikį, tiek dėl nesukurto, pvz., žemės.
Sukurto turto atveju šios sąnaudos įtraukiamos į pirkėjų kainas. Žemės ir kito nesukurto turto 
atveju jos atskiriamos nuo įsigijimų ir pardavimų ir klasifikuojant bendrojo pagrindinio 
kapitalo formavimą įrašomos atskirai (P.512).“ 

9. 3.181 dalies tekstas: „Esamų prekių perdavimas į sąskaitas įrašomas kaip pardavėjo 
neigiamos, o pirkėjo – teigiamos išlaidos (įsigijimui).“ pakeičiamas taip:
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„Esamų prekių perdavimas į sąskaitas įrašomas kaip pardavėjo neigiamos išlaidos 
(pardavimui / perleidimui), o pirkėjo – teigiamos išlaidos (įsigijimui).“ 

10. 4.40 dalyje išbraukiamas šis tekstas:

„Kitos subsidijos gamybai (D.39) įrašomos į jas gaunančių ekonominės veiklos vienetų ar 
sektorių pajamų formavimo sąskaitą kaip ištekliai.“

11. 4.50 dalis pakeičiama taip: 

„Palūkanos į sąskaitas įrašomos kaupiamuoju principu, t. y. kaip kreditoriui per tam tikrą 
laikotarpį nuolat susikaupiančios sumos už negrąžintą pagrindinę sumą. Kiekvienu 
ataskaitiniu laikotarpiu susikaupiančios palūkanos turi būti įrašomos į sąskaitas, 
neatsižvelgiant į tai, ar jos yra faktiškai sumokamos, ar pridedamos prie negrąžintos 
pagrindinės sumos. Kai palūkanos nėra sumokamos, pagrindinės sumos padidėjimas įrašomas 
į finansinę sąskaitą kaip kreditoriaus finansinio turto įsigijimas ir lygiaverčio debitoriaus 
įsipareigojimo atsiradimas.“ 

12. 4.82 dalies tekstas: „Kai kuriais atvejais prievolė mokėti pajamų mokesčius gali būti 
nustatyta tik pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kuriuo susikaupė pajamos. Todėl 
tokių mokesčių įrašymo į sąskaitas laikas turėtų būti kiek lankstesnis. Pavyzdžiui, iš 
karto iš išmokėto atlyginimo mokami pajamų mokesčiai, pavyzdžiui, iš karto iš 
išmokamo atlyginimo atskaitomi pajamų mokesčiai ir reguliarūs avansiniai pajamų 
mokesčių mokėjimai, gali būti įrašomi į sąskaitas jų mokėjimo laikotarpiu, o bet kokia 
galutinė pajamų mokesčio prievolė gali būti įrašoma į tokios prievolės nustatymo 
laikotarpį.“ pakeičiamas taip:

„Kai kuriais atvejais prievolė mokėti pajamų mokesčius gali būti nustatyta tik pasibaigus 
ataskaitiniam laikotarpiui, kuriuo susikaupė pajamos. Todėl tokių mokesčių įrašymo į 
sąskaitas laikas turėtų būti kiek lankstesnis. Išskaičiuojamieji pajamų mokesčiai, pavyzdžiui, 
iš karto iš išmokamo atlyginimo atskaitomi pajamų mokesčiai ir reguliarūs avansiniai pajamų 
mokesčių mokėjimai, gali būti įrašomi į sąskaitas jų mokėjimo laikotarpiu, o bet kokia 
galutinė pajamų mokesčio prievolė gali būti įrašoma į tokios prievolės nustatymo laikotarpį.“

13. 4.93 dalies a punktas keičiamas taip:

„a) socialinės įmokos, kurias moka asmenys, teisiškai neprivalantys mokėti įmokų į socialinės 
apsaugos fondą;“. 

14. 5.117 dalis pakeičiama taip:

„Paskolų sandoriai (F.4) nuo indėlių sandorių (F.22) skiriasi tuo, kad paskolos atveju 
kreditorius siūlo nestandartinę neperleidžiamąją sutartį, o indėlio atveju – ne.“

15. 5.235 dalis pakeičiama taip:

„Susikaupę, bet dar neišmokėti NAFTAP mokėjimai įrašomi prie atitinkamos finansinės 
priemonės, o išankstiniai draudimo įmokų mokėjimai įrašomi į draudimo techninių atidėjinių 
sandorius (F.61); abiem šiais atvejais sandoriai nepriskiriami prekybos kreditams ir 
išankstiniams mokėjimams.“

16. 5.236 dalies c punktas pakeičiamas taip:

 „c) per tam tikrą laikotarpį susikaupiančios pastatų nuomos įmokos ir“. 

17. 7.88 dalis pakeičiama taip:

„Pasirinkimo ir išankstinių sandorių rinkos vertė gali būti tiek teigiama (turtas), tiek neigiama 
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(įsipareigojimas), atsižvelgiant į susijusių objektų kainų pokyčius, todėl jie gali būti 
priskiriami tiek sandorių sudarytojų ir turėtojų turtui, tiek įsipareigojimams. Kai kurie 
išankstiniai sandoriai susiję su maržos mokėjimais, kai pelnas ar nuostoliai nustatomi kasdien; 
tokiais atvejais vertė balanse yra lygi nuliui.“

18. 8 skyriaus 8.1 lentelė pakeičiama taip: 
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„8.1 lentelė. Sąskaitų, balansuojamųjų straipsnių ir pagrindinių suvestinių rodiklių suvestinė
Sąskaitos Balansuojamieji straipsniai Pagrindiniai 

agreguoti 
rodikliai

Visa institucinių sektorių sąskaitų seka
Einamosi
os 
sąskaitos

I. Gamybos 
sąskaita

I. Gamybos 
sąskaita

    B.1g Bendroji pridėtinė 
vertė

Bendrasis vidaus 
produktas (BVP)

 II. Pajamų 
paskirstym
o ir 
panaudoji
mo 
sąskaitos

II.1 Pirminio 
pajamų 
paskirstym
o sąskaitos

II.1.1 Pajamų 
formavimo 
sąskaita

  B.2g
B.3g

Bendrasis likutinis 
perteklius
Bendrosios 
mišriosios pajamos

 

     II.1.2 Pirminių 
pajamų 
išdėstymo 
sąskaita

II.1.2.
1

Verslo pajamų 
sąskaita

B.4g Bendrosios verslo 
pajamos

 

       II.1.2.
2

Kitų pirminių pajamų 
išdėstymo sąskaita

B.5g Bendrasis pirminių 
pajamų balansas

Bendrosios 
nacionalinės 
pajamos (BNP)

   II.2 Antrinio 
pajamų 
paskirstym
o sąskaita

    B.6g Bendrosios 
disponuojamosios 
pajamos

Bendrosios 
nacionalinės 
disponuojamosio
s pajamos

   II.3 Pajamų 
natūra 
perskirstym
o sąskaita

    B.7g Bendrosios 
koreguotos 
disponuojamosios 
pajamos
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   II.4 Pajamų 
panaudojim
o sąskaita

II.4.1 Disponuojam
ųjų pajamų 
panaudojimo 
sąskaita

  B.8g Bendrasis taupymas Bendrasis 
nacionalinis 
taupymas

     II.4.2 Koreguotų 
disponuojam
ųjų pajamų 
panaudojimo 
sąskaita

     

Kaupimo 
sąskaitos

III
.

Kaupimo 
sąskaitos

III.
1

Kapitalo 
sąskaita

III.1.
1

Grynosios 
vertės 
pokyčio dėl 
taupymo ir 
kapitalo 
pervedimų 
sąskaita

  B.101 Grynosios vertės 
pokytis dėl taupymo 
ir kapitalo pervedimų

 

     III.1.
2

Nefinansinio 
turto įsigijimo 
sąskaita

  B.9 Grynasis 
skolinimas / grynasis 
skolinimasis

 

   III.
2

Finansinė 
sąskaita

    B.9F Grynasis 
skolinimas / grynasis 
skolinimasis

 

   III.
3

Kitų turto 
pokyčių 
sąskaita

III.3.
1

Kitų turto 
apimties 
pokyčių 
sąskaita

  B.102 Grynosios vertės 
pokyčiai dėl kitų 
turto apimties 
pokyčių

 

     III.3.
2

Perkainojimo 
sąskaitos

  B.103 Grynosios vertės 
pokyčiai dėl 
nominaliojo vertės 
padidėjimo / sumažėj
imo
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       III.3.2.
1

Neutraliojo vertės 
padidėjimo / sumažėj
imo sąskaita

B.103
1

Grynosios vertės 
pokyčiai dėl 
neutraliojo vertės 
padidėjimo / sumažėj
imo

 

       III.3.2.
2

Realiojo vertės 
padidėjimo / sumažėj
imo sąskaita

B.103
2

Grynosios vertės 
pokyčiai dėl realiojo 
vertės 
padidėjimo / sumažėj
imo

 

Balansai IV
.

Balansai IV.
1

Laikotarpio 
pradžios 
balansas

    B.90 Grynoji vertė Nacionalinė vertė

   IV.
2

Balanso 
pokyčiai

    B.10 Grynosios vertės 
pokyčiai, iš viso

Nacionalinės 
vertės pokyčiai

   IV.
3

Laikotarpio 
pabaigos 
balansas

    B.90 Grynoji vertė Nacionalinė vertė

Sandorių 
sąskaitos

           

 0. Prekių ir 
paslaugų 
sąskaita

         

Likusio pasaulio sektoriaus sąskaita (išorės sandorių sąskaita)
Einamoji 
sąskaita

V. Likusio 
pasaulio 
sektoriaus 
sąskaitos

V.I Prekių ir 
paslaugų 
išorės 
sąskaita

    B.11 Prekių ir paslaugų 
išorės balansas

Prekių ir 
paslaugų išorės 
balansas

   V.II Pirminių 
pajamų ir 
einamųjų 

    B.12 Einamasis išorės 
balansas

Einamasis išorės 
balansas
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pervedimų 
išorės 
sąskaita

Kaupimo 
sąskaitos

  V.II
I

Išorės 
kaupimo 
sąskaitos

V.III.
1

Kapitalo 
sąskaita

V.III.1.
1

Grynosios vertės 
pokyčių dėl einamojo 
išorės balanso ir 
kapitalo pervedimų 
sąskaita

B.101 Grynosios vertės 
pokyčiai dėl 
einamojo išorės 
balanso ir kapitalo 
pervedimų

 

       V.III.1.
2

Nefinansinio turto 
įsigijimo sąskaita

B.9 Grynasis 
skolinimas / grynasis 
skolinimasis

 

     V.III.
2

Finansinė 
sąskaita

  B.9F Grynasis 
skolinimas / grynasis 
skolinimasis

Grynasis 
skolinimas / gryn
asis skolinimasis

     V.III.
3

Kitų turto 
pokyčių 
sąskaita

V.III.3.
1

Kitų turto apimties 
pokyčių sąskaita

B.102 Grynosios vertės 
pokyčiai dėl kitų 
turto apimties 
pokyčių

 

       V.III.3.
2

Perkainojimo 
sąskaitos

B.103 Grynosios vertės 
pokyčiai dėl 
nominaliojo vertės 
padidėjimo / sumažėj
imo

 

Balansai   V.I
V

Turto ir 
įsipareigoji
mų išorės 
sąskaita

V.IV.
1

Laikotarpio 
pradžios 
balansas

  B.90 Grynoji vertė Grynoji išorės 
finansinė pozicija

     V.IV.
2

Balanso 
pokyčiai

  B.10 Grynosios vertės 
pokyčiai

 

     V.IV.
3

Laikotarpio 
pabaigos 

  B.90 Grynoji vertė Grynoji išorės 
finansinė pozicija
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balansas
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“

19. 9.61 dalis pakeičiama taip: 

„Vis dėlto lentelių pagal kiekvieną produktą ir lentelių pagal kiekvienos rūšies veiklą 
analitinės savybės reikšmingai nesiskiria. Lentelių pagal kiekvieną produktą ir pagal 
kiekvienos rūšies veiklą skirtumus lemia tai, kad antrinės produkcijos esama palyginti nedaug. 
Praktiškai, kai sąnaudų ir produkcijos lentelės naudojamos analizės tikslais, netiesiogiai 
daroma veiklos technologijos prielaida, neatsižvelgiant į tai, kaip lentelės buvo sudarytos iš 
pradžių. Be to, praktiškai bet kokia lentelė pagal kiekvieną produktą yra perdaryta lentelė 
pagal kiekvienos rūšies veiklą, nes joms vis dar būdingos visos išteklių ir panaudojimo 
lentelių VPVR ir įmonių savybės.“

20. 10.27 dalis pakeičiama taip:

„Paslaugų sandorių atveju dažnai būna daug sunkiau nustatyti savybes fiziniam vienetui 
apibrėžti, dėl to gali kilti nesutarimų dėl taikytinų kriterijų. Tai gali būti susiję su svarbių rūšių 
ekonomine veikla, kaip antai: finansinio tarpininkavimo paslaugos, didmeninė ir mažmeninė 
prekyba, įmonėms teikiamos paslaugos, švietimas, moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, 
sveikatos priežiūra ar poilsio organizavimas. Kaip pasirinkti tokios veiklos fizinius vienetus, 
nurodyta vadove „Handbook on prices and volume measures in national accounts“(20).“
10.27 dalies 20 išnaša pakeičiama taip:
„Eurostatas, „Handbook on prices and volume measures in national accounts“, („Nacionalinių 
sąskaitų kainų ir apimties matų vadovas“) 2016 m.“

21. 10.56 dalies 22 išnaša pakeičiama taip:

„Eurostatas ir EBPO, „Eurostat-OECD Methodological manual on purchasing power parities“ 
(„Eurostato ir EBPO perkamosios galios paritetų metodinis vadovas“), 2012 m.“

22. 14.06 dalies tekstas: „Daugiausia skaičiuojama S.122 ir S.125 subsektorių sukurtų 
NAFTAP vertė. Pagal susitarimą centrinio banko sukurtų NAFTAP vertė 
neskaičiuojama (žr. VI skirsnį).“ pakeičiamas taip: 

„Daugiausia skaičiuojama S.122 ir S.125 subsektorių sukurtų NAFTAP vertė. Pagal 
susitarimą centrinio banko sukurtų NAFTAP vertė neskaičiuojama (žr. 14.16 dalį).“ 

23. 15 skyriaus 15.4 lentelė pakeičiama taip:

„
Sandorio / kito ekonominio srauto rūšis Naudojimo / įsigijimo rūšis, turto rūšis ir mokėjimo 

rūšis
Tarpinis vartojimas Sukurto turto, pvz., mašinų ir intelektinės 

nuosavybės teisių, veiklos nuoma 
Reguliarūs įmonių mokėjimai už vandens tiekimą 
NAFTAP, susijusios su finansinės nuomos teikimu

Pagrindinio kapitalo vartojimas Tik sukurtam turtui ir ekonominiam savininkui

Galutinio vartojimo išlaidos Ilgalaikio vartojimo prekių veiklos nuoma 
Ilgalaikio vartojimo prekių įsigijimas (įskaitant 
įsigijimą finansinės nuomos arba išperkamosios 
nuomos būdu)
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Nefinansinio turto įsigijimas  

Pagrindinio kapitalo formavimas Sukurto turto įsigijimas (įskaitant įsigijimą finansinės 
nuomos būdu) 

Gamtos išteklių įsigijimas Gamtos išteklių įsigijimas, įskaitant teisę naudoti 
turtą, kol jo nebeliks
Ilgalaikės teisės naudoti gamtos išteklius įsigijimas, 
pvz., žvejybos kvota

Kito nesukurto turto įsigijimas Perleidžiamieji pakaitinio naudojimosi susitarimai 
Sutarties, kuri gali būti perleista trečiajai šaliai, 
įsigijimas 
Būsimos produkcijos sutartys, pvz., sutartys su 
futbolo žaidėjais ir rašytojais

Mokėjimai kaip nuosavybės pajamos Išteklių nuoma, t. y. mokėjimas už trumpalaikį 
naudojimąsi gamtos ištekliais 
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Renta Reguliarūs mokėjimai už teisę išgauti vandenį
Finansinė nuoma, t. y. nefinansinio turto, kuris tuo 
pačiu metu finansuojamas paskolos lėšomis, 
įsigijimas

Pajamų pervedimas Valdžios institucijų leidimai vykdyti tam tikrą veiklą, 
kurių išdavimas nesiejamas su kvalifikaciniais 
kriterijais arba kurie išduodami už mokestį, kuris yra 
neproporcingas, palyginti su leidimų sistemos 
administravimo sąnaudomis 
Taršos leidimai, kuriuos valdžios institucijos išduoda 
siekdamos kontroliuoti bendrą taršos kiekį

Kiti gamybos mokesčiai

Finansinis sandoris – paskola Finansinė nuoma, t. y. nefinansinio turto, kuris tuo 
pačiu metu finansuojamas paskolos lėšomis, 
įsigijimas

Kiti turto apimties pokyčiai Savininkas sunaudoja visus gamtos išteklius 
Neteisėta medienos ruoša, žvejyba ar medžioklė 
(neatlygintinas auginamo turto ar gamtos išteklių 
konfiskavimas)

Turto kainos pokytis Į sąskaitas kaip turtas įrašytų sutarčių, licencijų ir 
leidimų galiojimo pasibaigimas

“

24. 15.27 dalies tekstas: „Šis turtas (priskiriamas AN.222 kategorijai) yra pripažįstamas 
tik tuo atveju, jeigu jo vertė (susikaupianti nauda turėtojui, atėmus šio turto sukūrimo 
sąnaudas) yra realizuojama perduodant turtą. Šie leidimai pirmiausia pastebimi 
įvertinant ekonominį turto atsiradimą (K.1 kategorija, žr. 6.06 dalies g punktą). Jeigu 
turtas nerealizuojamas, nuomos laikotarpio pabaigoje jo vertė priartėja prie nulio.“ 
pakeičiamas taip: 

„Šis turtas (priskiriamas AN.222 kategorijai) yra pripažįstamas tik tuo atveju, jeigu jo vertė 
(leidimo turėtojo gaunama nauda, viršijanti vertę, kuri susikaupia leidimą išdavusiam 
vienetui) yra realizuojama perduodant turtą. Šie leidimai pirmiausia pastebimi įvertinant 
ekonominį turto atsiradimą (K.1 kategorija, žr. 6.06 dalies g punktą). Jeigu turtas 
nerealizuojamas, nuomos laikotarpio pabaigoje jo vertė priartėja prie nulio.“

25. 15.32 dalis pakeičiama taip:

„Pavyzdžiui, kai valdžios institucijos, išduodamos leidimus, riboja automobilių, kuriais 
leidžiama teikti taksi paslaugas, arba lošimo namų skaičių, jos patvirtintiems veiklos 
vykdytojams faktiškai leidžia uždirbti monopolinį pelną, o dalį to pelno rinkliavų forma 
pasiima pačios. Šios rinkliavos į sąskaitas įrašomos kaip kiti gamybos mokesčiai. Šis 
principas taikomas visais atvejais, kai valdžios institucijos išduoda leidimus siekdamos riboti 
tam tikroje srityje veikiančių vienetų skaičių, o tas skaičius nustatomas pasirinktinai ir 
nepriklauso vien tik nuo kvalifikacinių kriterijų.“

26. 15.35 dalis pakeičiama taip:

„Leidimas vykdyti tam tikrą veiklą kaip turtas pirmą kartą nurodomas kitų turto apimties 
pokyčių sąskaitoje. Vertės pokyčiai (vertės padidėjimas ir vertės sumažėjimas) įrašomi į 
įgijėjo perkainojimo sąskaitą.“
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27. 16 skyriaus 16.1 lentelė pakeičiama taip: 
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„
Panaudojimas Ištekliai
   S.1 S.15 S.1

4
S.13 S.12 S.11   S.11 S.12 S.13 S.1

4
S.15 S.1    

 Atitinkami 
įrašai

 Atitinkami 
įrašai

 

Iš 
vi
so

Preki
ų ir 
pasla
ugų 
sąska
ita

Likusi
o 
pasau
lio 
sektor
iaus 
sąskai
tos

Visa 
ekono
mika

Namų 
ūkiam
s 
paslau
gas 
teikia
nčios 
NPI

Na
mų 
ūki
ai

Valdž
ios 
sekto
rius

Finans
ų 
bendr
ovės

Ne 
finans
ų 
bendr
ovės

 Sandoriai 
ir 
balansuoj
amieji 
straipsnia
i

Ne 
finans
ų 
bendr
ovės

Finans
ų 
bendr
ovės

Valdž
ios 
sekto
rius

Na
mų 
ūki
ai

Namų 
ūkiam
s 
paslau
gas 
teikia
nčios 
NPI

Visa 
ekono
mika

Likusi
o 
pasa
ulio 
sekto
rius

 
Preki
ų ir 
pasla
ugų 
sąska
ita 

Iš 
vi
so

          Išorės 
sąskaita

         

0  0       P.6
2

Paslaugų 
eksportas

       0 0

0 0        P.7
2

Paslaugų 
importas

      0  0

          Gamybos 
sąskaita

         

6 6        P.1 Produkcij
a

 6    6   6

4  0 4 0 3 0 0 1 P.2 Tarpinis 
vartojima
s

       4 4

          Pirminių 
pajamų 
išdėstymo 
sąskaita
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6   6    6  D.4
41

Draudėja
ms 
priskirtin
os 
nuosavyb
ės 
pajamos

5 0 0 1 0 6 0  6

          Antrinio 
pajamų 
paskirsty
mo 
sąskaita

         

4
4

 1 43 0 31 4 0 8 D.7
11

Grynosios 
ne 
gyvybės 
draudimo 
įmokos

 44    44   4
4

4
5

 0 45    45  D.7
21

Ne 
gyvybės 
draudimo 
išmokos

6 0 1 35 0 42 3  4
5

          Disponuoj
amųjų 
pajamų 
panaudoji
mo 
sąskaita

         

2   2  2    P.3 Galutinio 
vartojimo 
išlaidos

       2 2

          Finansinis 
balansas 
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(laikotarpio 
pradžios)

7
4

 0 74  40 0 9 25 AF.
61

Ne 
gyvybės 
draudimo 
techniniai 
atidėjiniai

 74    74   7
4

          Finansinis 
balansas 
(laikotarpi
o 
pabaigos)

         

8
1

 0 81 0 44 0 11 25 AF.
61
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 7    7   7

          Perkainoji
mo 
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0  0 0 0 0 0 0 0 AF.
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 0    0   0
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“

28. 17.148 dalis pakeičiama taip:

„Jei valdžios sektorius tiesiogiai perima pensijų mokėjimo ne valdžios sektoriaus vieneto 
darbuotojams įsipareigojimą, šio ne valdžios sektoriaus vieneto mokėjimai turi būti įrašomi 
kaip iš anksto apmokėtos socialinės įmokos (F.89). Tokio pobūdžio susitarimai plačiau 
aptariami 20.273–20.275 dalyse.“ 

29. 17.165 dalis pakeičiama taip:

„Viena iš svarbiausių prielaidų modeliuojant pensijų sistemas susikaupusių pensinių 
įsipareigojimų / teisių atveju yra būsimų pensijų išmokų įverčiams taikoma diskonto norma, 
nes jos bendras poveikis per daugelį metų gali būti ypač didelis. Diskonto norma pagal 
pasirinktą metodą gali keistis laikui bėgant, dėl to sąskaitos perkainuojamos.“

30. 18.26 dalies 29 išnaša pakeičiama taip:

„Jungtinės Tautos, Tarptautinės prekybos prekėmis statistika. Sąvokos ir apibrėžtys“, 2010 m. 
(„United Nations, International merchandise trade statistics: Concepts and definitions, 
2010“).“ 

31. 20.57, 20.63, 20.65 dalyse tekstas „(išskyrus socialinę apsaugą)“ pakeičiamas taip:

„(išskyrus socialinės apsaugos fondus)“. 

32. 20.76 dalies lentelė pakeičiama taip:

„

Iš viso pajamų = mokesčiai (iš viso) D.2 + D.5 + D.91

+ grynosios socialinės įmokos D.61

+ prekių ir paslaugų pardavimas (iš 
viso)

P.11 + P.12 + P.131

+ kitos einamosios pajamos D.39 + D.4 + D.7

+ kitos kapitalo pajamos D.92 + D.99

“

33. 20.77 dalis pakeičiama taip:

„Visus mokesčius sudaro gamybos ir importo mokesčiai (D.2), einamieji pajamų ir turto ir 
pan. mokesčiai (D.5) ir kapitalo mokesčiai (D.91). Grynąsias socialines įmokas sudaro 
faktinės socialinės įmokos (faktinės darbdavių socialinės įmokos (D.611) ir faktinės namų 
ūkių socialinės įmokos (D.613), sąlyginės darbdavių socialinės įmokos (D.612) ir papildomos 
namų ūkių socialinės įmokos (D.614), atėmus mokėjimus už socialinio draudimo sistemos 
paslaugas (D.61SC).“

34. 20.84 dalies 20.1 langelis pakeičiamas taip:

„

Ištekliai pagal ESS Pajamos pagal ESS VSFS
P.1 Produkcija, iš jos:  
 Rinkos produkcija (P.11) Prekių ir paslaugų pardavimas
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Produkcija savo galutiniam 
naudojimui (P.12) Prekių ir paslaugų pardavimas

 Ne rinkos produkcija (P.13), iš jos:  

 
— Mokėjimai už ne rinkos produkciją 
(P.131) Prekių ir paslaugų pardavimas

 — Ne rinkos produkcija, kita (P.132) Į pajamas (iš viso) neįtraukiama

D.2
Gamybos ir importo mokesčiai 
(gautini) Mokesčiai (iš viso)

D.3 Subsidijos (gautinos) Kitos einamosios pajamos
D.4 Nuosavybės pajamos Kitos einamosios pajamos
D.5 Einamieji pajamų ir turto mokesčiai Mokesčiai (iš viso)
D.61 Socialinės įmokos Grynosios socialinės įmokos
D.7 Kiti einamieji pervedimai Kitos einamosios pajamos
D.91r Kapitalo mokesčiai (gautini) Mokesčiai (iš viso)
D.92r Investicinės dotacijos (gautinos) Kitos kapitalo pajamos
D.99r Kiti kapitalo pervedimai (gautini) Kitos kapitalo pajamos

Panaudojimas ir kapitalo sandoriai pagal ESS Išlaidos pagal ESS VSFS
P.2 Tarpinis vartojimas Tarpinis vartojimas
D.1 Atlygis darbuotojams Atlygis darbuotojams

D.2
Gamybos ir importo mokesčiai 
(mokėtini) Kitos einamosios išlaidos

D.3 Subsidijos (mokėtinos) Subsidijos
D.41 Palūkanos Palūkanos
D.4 Nuosavybės pajamos (išskyrus D.41) Kitos einamosios išlaidos
D.5 Einamieji pajamų mokesčiai Kitos einamosios išlaidos

D.62
Socialinės išmokos, išskyrus socialinius 
pervedimus natūra

Socialinės išmokos, išskyrus 
pervedimus natūra

D.632
Socialiniai pervedimai natūra per 
rinkos gamintojus

Socialiniai pervedimai natūra per 
rinkos gamintojus

D.7 Kiti einamieji pervedimai Kitos einamosios išlaidos

D.8
Koregavimas dėl pensinių 
įsipareigojimų / teisių pokyčio Kitos einamosios išlaidos

P.31
Individualaus vartojimo išlaidos rinkos 
produkcijai

Socialiniai pervedimai natūra per 
rinkos gamintojus

P.31
Individualaus vartojimo išlaidos ne 
rinkos produkcijai Į išlaidas (iš viso) neįtraukiama

P.32 Kolektyvinio vartojimo išlaidos Į išlaidas (iš viso) neįtraukiama
P.5 Bendrojo kapitalo formavimas Kapitalo išlaidos

NP
Nesukurto turto įsigijimai atėmus 
pardavimus / perleidimus Kapitalo išlaidos

D.92p Investicinės dotacijos (mokėtinos) Kapitalo išlaidos
D.99p Kiti kapitalo pervedimai (mokėtini) Kapitalo išlaidos

ESS pagrindinėje sistemoje grynasis skolinimas / grynasis 
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skolinimasis (B.9) yra kapitalo sąskaitos balansuojamasis 
straipsnis. Pagal ESS VSFS valdžios sektoriaus 
balansuojamasis straipsnis tapatus grynajam 
skolinimui / grynajam skolinimuisi (B.9). Toliau 
paaiškinama, kodėl.

ESS pagrindinė sistema

Pirmoji sąskaita – gamybos, todėl pirmasis ESS institucinio 
sektoriaus išteklius yra jo produkcija. Kadangi didžioji 
valdžios sektoriaus teikiamų paslaugų dalis parduodama 
ekonomiškai nereikšmingomis kainomis ir yra ne rinkos 
paslaugos, valdžios sektoriaus produkcija paprastai 
įvertinama gamybos sąnaudų suma.

Remiantis panašiu principu, galutinio kolektyvinio 
vartojimo išlaidos, kurias sudaro valdžios sektoriaus 
visuomenei teikiamos bendrosios paslaugos, gynybos, 
saugumo ir viešosios tvarkos paslaugos, įvertinamos kaip 
gamybos sąnaudų suma. Taip pat pagal susitarimą 
kolektyvinio vartojimo išlaidos (P.32) yra lygios valdžios 
sektoriaus faktiniam galutiniam vartojimui (P.4).

Namų ūkių galutinio individualaus vartojimo išlaidos 
valdžios sektoriaus ne rinkos pagrindu tiesiogiai 
teikiamoms paslaugoms taip pat vertinamos pagal jo 
gamybos sąnaudas.

Todėl į ESS valdžios sektoriaus sąskaitas įrašomi šie du 
sąlyginiai srautai:

(1) išteklių pusėje į gamybos sąskaitą įrašoma ne rinkos 
produkcija, kita (P.132);

(2) panaudojimo pusėje įrašomas faktinis galutinis 
vartojimas (P.4) ir socialiniai pervedimai natūra (ne 
rinkos gamyba) (D.631). Pastarieji įrašomi į pajamų 
natūra perskirstymo sąskaitą ir koreguotų 
disponuojamųjų pajamų panaudojimo sąskaitą.

Kiekvienas sąlyginis srautas yra lygus faktinių srautų 
sumai – gamybos sąnaudoms. Šių dviejų rūšių sąlyginiai 
srautai (išteklių ir panaudojimo pusėse) ESS sąskaitų sekoje 
išsilygina.

ESS valdžios sektoriaus finansų statistika

ESS VSFS vartojamos tokios pat pagrindinės kategorijos, 
tačiau daugiausia remiamasi faktiniais piniginiais srautais, 
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kad būtų galima gauti valdžios sektoriaus pajamas (iš viso) 
ir išlaidas (iš viso). Atsižvelgiama tik į kai kuriuos 
sąlyginius srautus: sąlygines socialines įmokas ir kapitalo 
pervedimus natūra.

Norint gauti pajamas (iš viso), iš išteklių pusės pašalinama 
ne rinkos produkcija (P.132); norint gauti išlaidas (iš viso) 
iš panaudojimo skilties pašalinamas faktinis galutinis 
vartojimas (P.4 = P.32) ir socialiniai pervedimai natūra (ne 
rinkos gamyba) (D.631) – taip gaunamas tas pats 
balansuojamasis straipsnis: grynasis skolinimas / grynasis 
skolinimasis (B.9).

Pagal VSFS vieninteliai socialiniai pervedimai natūra, į 
kuriuos atsižvelgiama valdžios sektoriaus agreguotose 
išlaidose (iš viso) – namų ūkiams skirti socialiniai 
pervedimai natūra per rinkos gamintojus (D.632), nes pagal 
juos valdžios sektoriaus vienetai atlieka faktinius 
mokėjimus. Be to, šiuos sandorius reikia pridėti prie 
gamybos sąnaudų (lygių ne rinkos produkcijai, kita (P.132)) 
sumos, kad būtų galima gauti valdžios sektoriaus galutinio 
vartojimo išlaidas.

P.3 = P.132 + D.632

“

35. 20.90 dalis pakeičiama taip:

„Valdžios sektoriaus vienetų gaunamas subsidijas sudaro tik kitos subsidijos gamybai. Jei 
valdžios sektoriaus gamybos vienetas gauna subsidijas produktams, į jas atsižvelgiama 
nustatant produkcijos ir pardavimo vertę bazinėmis kainomis.“

36. 20.130 dalis pakeičiama taip:

„Vieneto įsipareigojimo atpirkimas įrašomas ne kaip turto įsigijimas, o kaip įsipareigojimų 
išpirkimas. Panašiai, jei subsektoriaus ar sektoriaus lygmeniu valdžios sektoriaus vienetas 
įsigyja kito to paties subsektoriaus vieneto įsipareigojimą, šis sandoris bus pateiktas 
konsoliduotuose duomenyse kaip to subsektoriaus ar sektoriaus įsipareigojimo išpirkimas.“

37. 20.158 dalis pakeičiama taip:

„Vieno valdžios sektoriaus vieneto kitam sumokėti mokesčiai ar subsidijos nekonsoliduotini. 
Mokesčiai ar subsidijos produktams sistemoje negali būti konsoliduojami, nes pagal ESS nėra 
tų sandorių atitiktinės šalies (sektoriaus); susijusios sumos atskirai kaip (atitinkamai) išlaidos 
ir pajamos neišskiriamos – jos pridedamos prie tarpinio vartojimo ar pardavimo vertės arba iš 
jos atimamos.“

38. 21.22 dalis pakeičiama taip:

„Turto vertės nustatymas tikrąja verte ne tik leidžia pamatyti tikresnę balanso padėtį, palyginti 
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su vertės nustatymu įsigijimo savikaina, – taip gaunama daugiau vertės padidėjimo ir 
sumažėjimo duomenų.“

39. 22.13 dalis pakeičiama taip:

„Klasifikatoriuje COICOP išskiriama 15 pagrindinių kategorijų: 
a) maistas ir nealkoholiniai gėrimai; 
b) alkoholiniai gėrimai, tabakas ir narkotikai; 
c) apranga ir avalynė; 
d) būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras; 
e) būsto apstatymo, namų ūkio įranga ir kasdienė namų priežiūra; 
f) sveikata; 
g) transportas; 
h) informacija ir ryšiai; 
i) poilsis, sportas ir kultūra; 
j) švietimo paslaugos; 
k) restoranai ir apgyvendinimo paslaugos; 
l) draudimas ir finansinės paslaugos;
m) asmens priežiūra, socialinė apsauga ir įvairios prekės ir paslaugos; 
n) ne pelno institucijų, teikiančių paslaugas namų ūkiams, individualaus vartojimo išlaidos ir 
o) valdžios sektoriaus individualaus vartojimo išlaidos. 
Pirmos 13 kategorijų skirtos bendroms individualaus vartojimo išlaidoms pagal namų ūkius 
apskaičiuoti. Dvi paskutinės kategorijos skirtos namų ūkiams paslaugas teikiančių ne pelno 
institucijų sektoriaus ir valdžios sektoriaus individualaus vartojimo išlaidoms, t. y. jų 
socialiniams pervedimams natūra, nustatyti. Visos 15 kategorijų kartu – tai faktinės namų 
ūkių galutinio vartojimo išlaidos.“

40. 22.14 dalis pakeičiama taip: 

„Namų ūkiams paslaugas teikiančių ne pelno institucijų ir valdžios sektoriaus individualaus 
vartojimo išlaidos skirstomos į penkias bendrąsias subkategorijas, susijusias su pagrindiniais 
politiniais klausimais –  būstu, sveikata, poilsiu ir kultūra, švietimu ir socialine apsauga. Be 
to, šios subkategorijos yra ir COICOP namų ūkių individualaus vartojimo išlaidų funkcijos; 
socialinė apsauga yra 13-osios kategorijos, skirtos asmens priežiūrai, socialinei apsaugai ir 
įvairioms prekėms ir paslaugoms, subkategorija. Taigi COICOP taip pat nurodomas 
kiekvienos iš šių penkių bendrųjų subkategorijų privačių namų ūkių, valdžios sektoriaus ir 
namų ūkiams paslaugas teikiančių ne pelno institucijų vaidmuo. Juo, pavyzdžiui, gali būti 
apibūdintas valdžios sektoriaus vaidmuo aprūpinant būstu, teikiant sveikatos priežiūros ir 
švietimo paslaugas.“

41. 22.16 dalis pakeičiama taip:

„Valdžios sektoriaus išlaidų pagal funkcijas klasifikatorius (COFOG) yra pagrindinė 
priemonė valdžios sektoriaus finansams aprašyti ir analizuoti. Išskiriama 10 pagrindinių 
skyrių: 
a) bendrosios paslaugos visuomenei; 
b) gynyba; 
c) viešoji tvarka ir saugumas; 
d) ekonomikos reikalai; 
e) aplinkos apsauga; 
f) būstas ir komunaliniai patogumai; 
g) sveikata; 
h) poilsis, kultūra ir religija; 
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i) švietimas ir 
j) socialinė apsauga. 
Šis klasifikatorius naudojamas valdžios sektoriaus individualaus ir kolektyvinio vartojimo 
išlaidoms klasifikuoti. Tačiau jis taip pat naudojamas su politiniais tikslais susijusių kitų rūšių 
išlaidų, tokių kaip subsidijos, investicinės dotacijos ir socialinės išmokos, vaidmeniui 
parodyti.“

42. 23.05 dalis pakeičiama taip:

„Be klasifikatorių COFOG ir COICOP, dar naudojami klasifikatoriai COPNI (ne pelno 
institucijų, aptarnaujančių namų ūkius, funkcijų klasifikatorius) ir COPP (gamintojų išlaidų 
pagal paskirtį klasifikatorius). Šie klasifikatoriai naudojami bendrovių, valdžios sektoriaus, 
namų ūkių ir ne pelno institucijų, teikiančių paslaugas namų ūkiams, išlaidų funkcinei analizei 
ir funkcinėms palydovinėms sąskaitoms.“ 

43. 23 skyriuje lentelė „Produktų sandoriai (P)“ pakeičiama taip:

„
P.1 Produkcija
P.11 Rinkos produkcija
P.119 Netiesiogiai apskaičiuotos finansinio tarpininkavimo paslaugos (NAFTAP)
P.12 Produkcija savo galutiniam naudojimui
P.13 Ne rinkos produkcija
P.131 Mokėjimai už ne rinkos produkciją
P.132 Kita ne rinkos produkcija
P.2 Tarpinis vartojimas
P.3 Galutinio vartojimo išlaidos
P.31 Individualaus vartojimo išlaidos
P.32 Kolektyvinio vartojimo išlaidos
P.4 Faktinis galutinis vartojimas
P.41 Faktinis individualus vartojimas
P.42 Faktinis kolektyvinis vartojimas
P.5 Bendrojo kapitalo formavimas / P.5n Grynojo kapitalo formavimas
P.51g Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas
P.511 Ilgalaikio turto įsigijimas atėmus pardavimus / perleidimus
P.5111 Naujo ilgalaikio turto įsigijimas
P.5112 Esamo ilgalaikio turto įsigijimas
P.5113 Esamo ilgalaikio turto pardavimas / perleidimas
P.512 Nesukurto turto nuosavybės teisių perdavimo sąnaudos
P.51c Pagrindinio kapitalo vartojimas (–)
P.51c1 Pagrindinio kapitalo vartojimas kaip bendrojo likutinio pertekliaus dalis (–)
P.51c2 Pagrindinio kapitalo vartojimas kaip bendrųjų mišriųjų pajamų dalis (–)
P.51n Grynojo pagrindinio kapitalo formavimas
P.52 Atsargų pokyčiai
P.53 Vertybių įsigijimas atėmus pardavimus / perleidimus
P.6 Prekių ir paslaugų eksportas
P.61 Prekių eksportas
P.62 Paslaugų eksportas
P.7 Prekių ir paslaugų importas
P.71 Prekių importas
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P.72 Paslaugų importas
“

44. 23 skyriuje tekstas ir lentelė, pateikiami po antrašte „Ilgalaikio vartojimo prekės“, 
pakeičiami taip:

„Ilgalaikio vartojimo prekių kodai sudaromi taip: prieš DHHCE (ilgalaikio namų ūkių 
vartojimo išlaidos) rašoma raidė X; kodo gale pogrupiams žymėti pridedamas vienas 
skaitmuo, o straipsniams – du skaitmenys.

NSS kodai

XDHHCE1 Baldai ir namų ūkio prietaisai

XDHHCE11 Baldai ir būsto apstatymo reikmenys

XDHHCE12 Kilimai ir kitos grindų dangos

XDHHCE13 Elektriniai arba neelektriniai pagrindiniai namų ūkio prietaisai

XDHHCE14 Pagrindiniai namų ir sodo įrankiai bei įrenginiai

XDHHCE2 Asmeninės transporto priemonės

XDHHCE21 Automobiliai

XDHHCE22 Motociklai

XDHHCE23 Dviračiai

XDHHCE24 Gyvulių traukiamos transporto priemonės

XDHHCE3 Poilsio ir pramoginiai reikmenys

XDHHCE31 Telefonų ir telefaksų įranga

XDHHCE32 Garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atgaminimo įrenginiai

XDHHCE33 Fotografijos ir kinematografijos įrenginiai ir optikos prietaisai

XDHHCE34 Informacijos apdorojimo įrenginiai

XDHHCE35 Lauko poilsiui skirti pagrindiniai ilgalaikio naudojimo reikmenys

XDHHCE36 Muzikos instrumentai ir pagrindiniai ilgalaikio naudojimo reikmenys, 
skirti poilsiui patalpose

XDHHCE4 Kitos ilgalaikio naudojimo prekės

XDHHCE41 Juvelyriniai dirbiniai ir laikrodžiai

XDHHCE42 Terapiniai medicinos aparatai ir įranga

“

45. 23 skyriuje lentelė „INDIVIDUALAUS VARTOJIMO IŠLAIDŲ PAGAL PASKIRTĮ 
KLASIFIKATORIUS (COICOP)“ pakeičiama taip:

„

01 Maistas ir nealkoholiniai gėrimai

01.1 Maistas

01.2 Nealkoholiniai gėrimai
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01.3 Pirminių produktų, skirtų maistui ir nealkoholiniams gėrimams, perdirbimo 
paslaugos

02 Alkoholiniai gėrimai, tabakas ir narkotikai

02.1 Alkoholiniai gėrimai

02.2 Alkoholio gamybos paslaugos

02.3 Tabakas

02.4 Narkotikai

03 Apranga ir avalynė

03.1 Apranga

03.2 Avalynė

04 Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras

04.1 Būsto nuomos mokesčiai

04.2 Priskirtieji būsto nuomos mokesčiai

04.3 Būsto priežiūra, remontas ir apsauga

04.4 Vandentieka ir kitos įvairios su būstu susijusios paslaugos

04.5 Elektra, dujos ir kitas kuras

05 Būsto apstatymo, namų ūkio įranga ir kasdienė namų priežiūra

05.1 Baldai, būsto apstatymo reikmenys ir nepritvirtinti kilimai

05.2 Namų ūkio tekstilė

05.3 Namų ūkio prietaisai

05.4 Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų ūkio rykai

05.5 Namų ir sodo įrankiai bei įrenginiai

05.6 Prekės ir paslaugos įprastinei namų ūkio priežiūrai

06 Sveikata

06.1 Vaistai ir sveikatos priežiūros gaminiai

06.2 Ambulatorinės priežiūros paslaugos

06.3 Stacionarinės priežiūros paslaugos

06.4 Kitos sveikatos priežiūros paslaugos

07 Transportas

07.1 Transporto priemonių įsigijimas

07.2 Asmeninių transporto priemonių eksploatacija

07.3 Keleivinio transporto paslaugos

07.4 Prekių gabenimo paslaugos

08 Informacija ir ryšiai
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08.1 Informacijos ir ryšių įranga

08.2 Programinė įranga, išskyrus žaidimus

08.3 Informacijos ir ryšių paslaugos

09 Poilsis, sportas ir kultūra

09.1 Ilgalaikio naudojimo poilsio reikmenys

09.2 Kitos poilsio prekės

09.3 Sodininkystės gaminiai ir gyvūnai augintiniai

09.4 Poilsio paslaugos

09.5 Kultūros prekės

09.6 Kultūros paslaugos

09.7 Laikraščiai, knygos ir raštinės reikmenys

09.8 Atostogų išvykos

10 Švietimo paslaugos

10.1 Ankstyvasis ir pradinis ugdymas

10.2 Vidurinis ugdymas

10.3 Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas, baigus vidurinę mokyklą 
(poantrinis ne tretinis)

10.4 Aukštasis (tretinis) mokymas

10.5 Švietimo paslaugos, neskaidomos pagal lygmenis

11 Restoranai ir apgyvendinimo paslaugos

11.1 Maitinimo ir gėrimų teikimo paslaugos

11.2 Apgyvendinimo paslaugos

12 Draudimas ir finansinės paslaugos

12.1 Draudimas

12.2 Finansinės paslaugos

13 Asmens priežiūra, socialinė apsauga ir įvairios prekės ir paslaugos

13.1 Asmens priežiūra

13.2 Kiti asmeniniai daiktai

13.3 Socialinė apsauga

13.9 Kitos paslaugos

14 Ne pelno institucijų, teikiančių paslaugas namų ūkiams, individualaus 
vartojimo išlaidos

14.1 Būstas

14.2 Sveikata

14.3 Poilsis ir kultūra
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14.4 Švietimas

14.5 Socialinė apsauga

14.6 Kitos paslaugos

15 Valdžios sektoriaus individualaus vartojimo išlaidos

15.1 Būstas

15.2 Sveikata

15.3 Poilsis ir kultūra

15.4 Švietimas

15.5 Socialinė apsauga

“
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B PRIEDAS
Duomenų ir metaduomenų perdavimo programa

I. Bendrieji reikalavimai 

Duomenys

46. Valstybės narės perduoda Komisijai (Eurostatui) pagal šiame priede pateiktas 
duomenų lenteles parengtas sąskaitas. Kiekvienoje duomenų lentelėje nurodomi 
privalomai ir savanoriškai teikiami rodikliai, atitinkami ataskaitiniai laikotarpiai ir 
perdavimo laikas.

Duomenų lentelių apžvalga (1)
Lentel
ės Nr.

Lentelių turinys Terminas – t + 
mėnesiai (dienos, 
kai nurodyta)

Laikotarp
is

1F BVP ir užimtumo išankstiniai įverčiai 
(savanoriškai perduodami ketvirtiniai duomenys)

Dalyvaujančios 
valstybės narės ir 
Komisija 
(Eurostatas) 
susitaria dėl datų, 
atitinkančių 
Eurostato 
duomenų 
skelbimo datas 
(30 arba 
45 dienos)

Paskutinis 
ketvirtis, 
kurio 
duomenys 
pateikti

1Q Pagrindiniai nacionalinių sąskaitų agreguoti 
rodikliai (ketvirtiniai duomenys)

2/(3) Nuo 
1995 m. 
I ketv.

1A Pagrindiniai nacionalinių sąskaitų agreguoti 
rodikliai (metiniai duomenys)

2/(3)/9 Nuo 
1995 m.

2 Valdžios sektoriaus ir jo subsektorių pagrindiniai 
agreguoti rodikliai (metiniai duomenys)

3/9 Nuo 
1995 m.

3 Pagrindiniai agreguoti rodikliai pagal ekonominę 
veiklą (metiniai duomenys)

9/21 Nuo 
1995 m.

5 Namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos pagal 
paskirtį (metiniai duomenys)

9 Nuo 
1995 m.

6 Finansinės sąskaitos pagal sektorius (sandorius) 
(metiniai duomenys)

4/9 Nuo 
1995 m.

7 Finansinio turto ir įsipareigojimų balansai pagal 
sektorius (metiniai duomenys)

4/9 Nuo 
1995 m.

8 Nefinansinės sąskaitos pagal sektorius (metiniai 
duomenys)

9 Nuo 
1995 m.

801 Nefinansinės sąskaitos pagal sektorius (ketvirtiniai 
duomenys, nekoreguoti)

85 dienos / (3) Nuo 
1999 m. 
I ketv.

801SA Nefinansinės sąskaitos pagal sektorius (ketvirtiniai 
duomenys, taikant sezoninį ir kalendorinį 

85 dienos + 3 
darbo dienos

Nuo 
1999 m. 
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Duomenų lentelių apžvalga (1)
koregavimą) I ketv.

9 Išsamios mokesčių ir socialinių įmokų įplaukos, 
įskaitant pagal nacionalinį klasifikatorių parengtą 
mokesčių ir socialinių įmokų sąrašą (metiniai 
duomenys)

9 Nuo 
1995 m.

10 Pagrindiniai agreguoti rodikliai pagal regionus 
(NUTS 2 ir 3 lygių) (metiniai duomenys)

12/24 Nuo 
2000 m.

11 Valdžios sektoriaus išlaidos pagal funkcijas 
(COFOG) (metiniai duomenys)

11 Nuo 
1995 m.

13 Namų ūkių sąskaitos pagal regionus (NUTS 
2 lygis) (metiniai duomenys)

24 Nuo 
2000 m.

15 Išteklių lentelė bazinėmis kainomis, įskaitant 
perskaičiavimą pirkėjų kainomis (metiniai 
duomenys)

36 Nuo 
2010 m.

16 Panaudojimo lentelė pirkėjų kainomis (metiniai 
duomenys)

36 Nuo 
2010 m.

17 Simetrinė sąnaudų ir produkcijos lentelė bazinėmis 
kainomis (penkerių metų duomenys)

36 Nuo 
2010 m.

20 Kryžminė ilgalaikio turto klasifikacija pagal 
ekonominės veiklos rūšis ir turtą (likučiai) 
(metiniai duomenys)

24 Nuo 
2000 m.

22 Kryžminė bendrojo pagrindinio kapitalo 
formavimo lentelė pagal ekonominės veiklos rūšis 
ir turtą (sandoriai) (metiniai duomenys)

9/24 Nuo 
1995 m.

25 Valdžios sektoriaus nefinansinės sąskaitos 
(ketvirtiniai duomenys)

3 Nuo 
2002 m. 
I ketv.

26 Nefinansinio turto balansai (metiniai duomenys) 24 Nuo 
1995 m.

27 Valdžios sektoriaus finansinės sąskaitos ir balansai 
(ketvirtiniai duomenys) 

85 dienos / (3) Nuo 
1999 m. 
I ketv.

28 Valdžios sektoriaus bendroji skola (skola pagal 
Mastrichto kriterijus) (ketvirtiniai duomenys)

3 Nuo 
2000 m. 
I ketv.

28A Valdžios sektoriaus bendrosios skolos (skolos 
pagal Mastrichto kriterijus) struktūra (metiniai 
duomenys)

100 dienų + 
283 dienos

Ankstesni 
4 ataskaiti
niai metai 

29 Socialinio draudimo sistemoje sukaupti pensiniai 
įsipareigojimai / teisės (trejų metų duomenys)

24 Nuo 
2012 m.

t = ataskaitinis laikotarpis (metai arba ketvirtis)

(1) Tikslūs reikalavimai išsamiai apibūdinti konkrečiose lentelėse. Skliaustuose nurodyti 
terminai taikomi tik ypatingais atvejais.

47. Valstybės narės perduoda visus privalomus duomenis Komisijai (Eurostatui) skelbti 
iki suplanuotų Europos agreguotų rodiklių paskelbimo datų. Jei perduotų duomenų 
negalima platinti dėl statistinių duomenų konfidencialumo, tikrosios vertės turi būti 
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atsiųstos pažymėtos sutartomis pirminio ar antrinio konfidencialumo žymėmis. 
Išskyrus skelbimo ribojimo datas, kitos naudojamos skelbimo ribojimo žymės 
pagrindžiamos ir paaiškinamos metaduomenimis.

48. Valstybės narės perduoda visus duomenis, remdamosi šio reglamento A priede 
nurodytomis sąvokomis ir apibrėžtimis. Jei perduoti duomenys neatitinka sąvokų ir 
apibrėžčių, stebėjimo duomenys, kuriems tokie nukrypimai turi poveikio, perduodami 
pažymint, kad apibrėžtis skiriasi.

49. Valstybės narės perduoda visus duomenis, remdamosi šio reglamento 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytais kokybės kriterijais.

50. Valstybės narės ir Komisija (Eurostatas) derina sąskaitų paskelbimo datas. Jei 
nacionalinės paskelbimo datos yra vėlesnes nei duomenų perdavimo Komisijai 
(Eurostatui) terminai, duomenys perduodami pažymint laikino skelbimo ribojimo 
žyme, taip pat nurodoma platinimo ribojimo data ir laikas. 

51. Kiek įmanoma, vengiama nustatyti skelbimo ribojimo datas, vėlesnes nei Europos 
agreguotų rodiklių skelbimo datos. 

Ataskaitiniai laikotarpiai

52. Valstybės narės, laikydamosi kiekvieno termino, perduoda Komisijai (Eurostatui) visą 
privalomą laiko eilutę, įskaitant netikslintus duomenis, nebent konkrečiose atskirose 
lentelėse būtų nurodyta kitaip.  Jei perduotų duomenų laiko eilutėje yra lūžių, 
atitinkamo ataskaitinio laikotarpio reikšmė perduodama tą lūžį pažymint.

53. Jei valstybės narės laiko eilutė ilgesnė, nei duomenų lentelėse nurodyti privalomi 
ataskaitiniai laikotarpiai, ji gali savanoriškai perduoti visą laiko eilę.

Metaduomenys

54. Komisija (Eurostatas) ir valstybės narės susitars dėl kiekvienos lentelės 
metaduomenims keliamų konkrečių reikalavimų, konsultuodamosi su atitinkamomis 
techninėmis grupėmis ir, atsižvelgdamos į duomenų perdavimo programą, turėtų 
vengti dubliuoti prašymus pateikti tą pačią informaciją, surinktą pagal kitus procesus 
ir lenteles.

55. Valstybės narės praneša Komisijai (Eurostatui) apie esminius metodinius ar kitokius 
pokyčius, kurie turi įtakos perduodamiems duomenims. Ši informacija pateikiama kaip 
metaduomenys, pridedami prie perduotų duomenų, kad Komisija (Eurostatas) galėtų 
įvertinti pokyčius ir apie juos pranešti duomenų naudotojams. Jei metaduomenys 
susiję su konfidencialia informacija, valstybės narės praneša Komisijai (Eurostatui), 
kad atitinkamo metaduomenyse pateikiamo teksto negalima platinti.

56. Metaduomenys apie metodus ir šaltinius perduodami, jei jie taikyti perduodamoje 
duomenų lentelėje, ir kiekvieną kartą atlikus pakeitimų. Šiuose metaduomenyse 
trumpai paaiškinami lentelei parengti taikyti metodai ir pirminiai duomenys, laikantis 
šio reglamento A priedo.

57. Metaduomenys apie nukrypimus nuo sąvokų ir apibrėžčių perduodami kiekvieną kartą 
perduodant duomenis tik tais atvejais, jei šio reglamento A priede nurodytos sąvokos 
ir apibrėžtys netaikytos. Šiuose metaduomenyse trumpai paaiškinamos perduotiems 
duomenis faktiškai taikytos sąvokos ir apibrėžtys bei priežastys, kodėl netaikytos šio 
reglamento A priede nurodytos sąvokos ir apibrėžtys.
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58. Metaduomenys apie svarbius reiškinius, pvz., didelio masto duomenų patikslinimus, 
duomenų nenuoseklumą, išskirtis, laiko eilutės lūžius ir neįprastas nulines ar 
neigiamas vertes, perduodami tik jei tie reiškiniai konkrečiai susiję su perduodamais 
duomenimis. Šiuose metaduomenyse trumpai paaiškinama, kodėl perduodamuose 
duomenyse pastebėtas konkretus reiškinys ir kurie kintamieji ir ataskaitiniai 
laikotarpiai paveikti.

59. Metaduomenyse apie įprastą duomenų tikslinimą visais atvejais paaiškinamos laiko 
eilučių atnaujinimo priežastys ir nurodomi paveikti kintamieji.

60. Metaduomenyse apie duomenų nenuoseklumą trumpai paaiškinama, kodėl 
nepakankamai nuoseklūs tos pačios duomenų lentelės kintamieji, metinės ir ketvirtinės 
duomenų lentelės, jei taikoma, ir įvairiose sąskaitų duomenų lentelėse pateikiami tie 
patys kintamieji (jei tarp jų yra skirtumų).

61. Metaduomenys apie sezoninį koregavimą perduodami pritaikius metodą perduotiems 
duomenis ir kiekvieną kartą, kai metodas atnaujinamas. Šiuose metaduomenyse 
trumpai paaiškinamos bendrosios sezoninio koregavimo metodo ypatybės, t. y. 
tiesioginis ar netiesioginis metodas, sezoninio koregavimo metodas ir susijusi 
programinė įranga, galimas kalendorinis poveikis ir metinių duomenų lyginamoji 
analizė.

62. Komisijos (Eurostato) prašymu valstybės narės paaiškina perduotus metaduomenis ir 
pateikia kitą duomenų naudotojams svarbią informaciją. 

63. Valstybei narei netaikomi kintamieji perduodami tinkamai pažymint. Komisijos 
(Eurostato) prašymu pateikiamas paaiškinimas.

Perdavimo terminai

64. Duomenų lentelės ir kartu pridedami metaduomenys perduodami laikantis kiekvienai 
lentelei nustatyto konkretaus termino.

65. Duomenys Komisijai (Eurostatui) perduodami kiekvieną kartą, kai juos paskelbia 
nacionalinė valdžios institucija ir ne vėliau nei tą pačią dieną. 

66. Jei valstybės narės sužino apie klaidas perduotuose duomenyse, jos nedelsdamos apie 
tai praneša Komisijai (Eurostatui) ir perduoda pataisytus duomenis iš karto, kai klaidą 
galima ištaisyti.

67. Jei valstybė narė šio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus kokybės kriterijus 
atitinkančius išsamius duomenų rinkinius perduoda iki termino, nereikalaujama dar 
kartą perduoti tuos duomenis sulaukus termino, nebent konkrečioje atskiroje lentelėje 
nurodyta kitaip. 

Nuoseklumas

68. Perduodami lentelės duomenys turi būti tarpusavyje nuoseklūs. To paties perduodamo 
kintamojo reikšmė (skaičius) kitoje lentelėje neturėtų skirtis, jei jų terminas sutampa 
arba jei jos teikiamos pakartotinai su kitomis lentelėmis, laikantis to paties termino.

69. Kintamojo ketvirtinių reikšmių suma (skaičius), nekoreguota pagal sezoną ir 
kalendorių, pateikiama ketvirtinių duomenų lentelėje, neturi skirtis nuo atitinkamų 
ataskaitinių metų to paties kintamojo reikšmės atitinkamoje lentelėje, kurioje 
pateikiami metiniai duomenys, jei atitinkamų lentelių terminas sutampa.
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1Q ir 1A lentelės. Nacionalinių sąskaitų pagrindiniai ketvirtiniai (Q) ir metiniai (A) agreguoti 
rodikliai

T1A duomenų perdavimo terminai – t+2 mėn. ir t+9 mėn., o T1Q – t+2 mėn. po ataskaitinio laikotarpio. Jei, 
palyginti su 801 lentele, skirtumai dideli, lentelės perduodamos pakartotinai, laikantis t+3 mėn. termino. 
T1Q ir T1A (t+9 mėn.) duomenys turi derėti.
Duomenys galiojančiomis kainomis (CUP) nuo 1995 m., ankstesnių metų kainomis (PYP) nuo 1996 m. ir 
grandininiu metodu susietų apimčių (CLV) duomenys nuo 1995 m. (metiniai) ir nuo 1996 m. 1 ketvirčio 
(ketvirtiniai) yra privalomi (x), kaip nurodyta toliau. Kai kurių duomenų suskirstyti neprivaloma (o).
Ketvirtiniai duomenys teikiami nekoreguoti pagal sezoną, taip pat koreguoti pagal sezoną (kai tinkama, 
įskaitant kalendorinį koregavimą), išskyrus dėl ankstesnių metų kainų. Ketvirtinių duomenų, kuriuose 
padaryti tik kalendoriniai ar sezoniniai koregavimai, teikti neprivaloma.
Konkrečioms administracinėms reikmėms skirti metiniai B.1*g duomenys turėtų būti perduodami kuo 
tikslesni, bet apsiribojant prasmingomis reikšmėmis, pvz., ne daugiau kaip 8 skaitmenys po kablelio, kai 
duomenys išreiškiami milijonais nacionalinės valiutos vienetų, ir ne daugiau kaip 3 skaitmenys po kablelio, 
kai duomenys išreiškiami tūkstančiais asmenų.

Kodas Kintamųjų sąrašas

Q 
duomenys
(T+2/(3) mė
n.)

A duomenys
(T+2/(3)/9 mė
n.)

Suskirstym
as

Vienetas

B.1*g Bendrasis vidaus produktas 
rinkos kainomis X x CUP,PYP,CLV

Pagrindiniai produkcijos agreguoti rodikliai

B.1g Bendroji pridėtinė vertė 
bazinėmis kainomis X x A*10 CUP,PYP,CLV

D.21-
D.31

Mokesčiai produktams 
atėmus subsidijas X x CUP,PYP,CLV

D.21 Mokesčiai produktams O t+9 CUP,PYP,CLV
D.31 Subsidijos produktams O t+9 CUP,PYP,CLV

Pagrindiniai išlaidų agreguoti rodikliai

B.1*g Bendrasis vidaus produktas 
rinkos kainomis X x CUP,PYP,CLV

P.3_S1 Visos galutinio vartojimo 
išlaidos X x CUP,PYP,CLV

P.3_S14
Namų ūkių galutinio 
vartojimo išlaidos 
(nacionalinė sąvoka) 

X x CUP,PYP,CLV

 Iš jų:   Suskirstymas pagal 
vartojimo trukmę (DUR)
– Ilgalaikio vartojimo prekės X x DUR CUP,PYP,CLV

– Kitos prekės ir paslaugos X x DUR CUP,PYP,CLV
– – Pusiau ilgalaikio 
vartojimo prekės X t+9 DUR CUP,PYP,CLV

– – Neilgalaikio vartojimo 
prekės X t+9 DUR CUP,PYP,CLV

 – – Paslaugos X t+9 DUR CUP,PYP,CLV

P.3_S1
M

Namų ūkių ir namų ūkiams 
paslaugas teikiančių ne pelno 
institucijų galutinio vartojimo 
išlaidos (nacionalinė sąvoka)

X x CUP,PYP,CLV

P.3_S14
Namų ūkių galutinio 
vartojimo išlaidos 
(nacionalinė sąvoka)

X x CUP,PYP,CLV

P.3_S15
Namų ūkiams paslaugas 
teikiančių ne pelno institucijų 
galutinio vartojimo išlaidos

X x CUP,PYP,CLV
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P.3_S13 Valdžios sektoriaus galutinio 
vartojimo išlaidos x x CUP,PYP,CLV

P.31_S1
3

Individualaus vartojimo 
išlaidos x x CUP,PYP,CLV

P.32_S1
3

Kolektyvinio vartojimo 
išlaidos x x CUP,PYP,CLV

P.41 Faktinis individualus 
vartojimas x x CUP,PYP,CLV

P.5 Bendrojo kapitalo 
formavimas x x CUP,PYP,CLV

P.51g Bendrojo pagrindinio 
kapitalo formavimas x x CUP,PYP,CLV

 Iš jų:   Suskirstymas pagal turto 
rūšį (AN_F6)

AN.111 Būstas x x AN_F6 CUP,PYP,CLV

AN.112 Kiti pastatai ir statiniai x x AN_F6 CUP,PYP,CLV
AN.113 
+ 
AN.114

Mašinos ir įrenginiai + ginklų 
sistemos

x x
AN_F6 CUP,PYP,CLV

AN.1131 Transporto įranga x x AN_F6 CUP,PYP,CLV

AN.1132 IRT įranga x x AN_F6 CUP,PYP,CLV
AN.1139 
+ 
AN.114

Kitos mašinos ir įrenginiai + 
ginklų sistemos o o

AN_F6 CUP,PYP,CLV

AN.115 Auginami biologiniai ištekliai x x AN_F6 CUP,PYP,CLV

AN.117
Intelektinės nuosavybės 
produktai x x AN_F6 CUP,PYP,CLV

P.52 Atsargų pokyčiai x x CUP,PYP

P.53 Vertybių įsigijimas atėmus 
pardavimus / perleidimus x x  CUP,PYP

P.6 Prekių (FOB) ir paslaugų 
eksportas x x GEO CUP,PYP,CLV

P.61 Prekių eksportas o o GEO CUP,PYP,CLV
P.62 Paslaugų eksportas o o GEO CUP,PYP,CLV

P.7 Prekių (FOB) ir paslaugų 
importas x x GEO CUP,PYP,CLV

P.71 Prekių importas o o GEO CUP,PYP,CLV
P.72 Paslaugų importas o o GEO CUP,PYP,CLV

B.11 Prekių ir paslaugų išorės 
balansas x x CUP,PYP

B.111 Prekių išorės balansas o o CUP,PYP
B.112 Paslaugų išorės balansas o o CUP,PYP

Pagrindiniai pajamų agreguoti rodikliai

B.2g + 
B.3g

Bendrasis likutinis perteklius 
ir bendrosios mišriosios 
pajamos

x x  CUP

D.2-D.3 Gamybos ir importo 
mokesčiai atėmus subsidijas x x  CUP

D.2 Gamybos ir importo 
mokesčiai x x  CUP

D.3 Subsidijos x x  CUP

D.1 Atlygis darbuotojams, 
dirbantiems gamybos x x A*10 CUP
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vienetuose rezidentuose 
(nacionalinė sąvoka)

D.11 Darbo užmokestis x x A*10 CUP
D.12 Darbdavių socialinės įmokos x x A*10 CUP
Gyventojų skaičius ir užimtumas 
Privalomi vienetai (x):  gyventojų skaičiaus ir visų užimtumo kintamųjų duomenys – asmenų skaičius (PS), 
užimtumo gamybos vienetuose rezidentuose duomenys – dirbtų valandų skaičius (HW).
Užimtumo gamybos vienetuose rezidentuose duomenų atveju darbo vietų skaičius (JB) ir etato ekvivalentų 
skaičius (FTE) yra neprivalomi (o).

POP Bendras gyventojų skaičius 
(tūkstančiais asmenų) x x  PS

EMP_N
C

Rezidentų užimtumas 
(nacionalinė sąvoka) x x  PS

EEM_N
C

Samdomieji darbuotojai 
rezidentai 
(nacionalinė sąvoka)

x x  PS

ESE_NC
Savarankiškai dirbantys 
asmenys rezidentai 
(nacionalinė sąvoka)

x x  PS

x x A*10 PS, HW
EMP

Užimtumas gamybos 
vienetuose rezidentuose 
(nacionalinė sąvoka) o o A*10 JB, FTE

x x A*10 PS, HW
EEM

Gamybos vienetų rezidentų 
samdomieji darbuotojai 
(nacionalinė sąvoka) o o A*10 JB, FTE

x x A*10 PS, HW 
ESE

Gamybos vienetuose 
rezidentuose savarankiškai 
dirbantys asmenys 
(nacionalinė sąvoka)

o o A*10 JB, FTE

Eksporto ir importo geografinis suskirstymas pagal faktinę sudėtį paskutinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(galutinę sudėtį).

GEO Privaloma dėl viso eksporto ir importo; 
neprivaloma dėl prekių ir paslaugų

Vienetas ir privalomi pirmieji 
metai

Kodas Suskirstymas pagal atitiktinę teritoriją CUP PYP CLV

B0 ES valstybės narės, įskaitant ES institucijas 2008/Q1 2012/Q1 2012/Q1
U2 Euro zona (euro zonos valstybės narės ir institucijos) 2008/Q1 2012/Q1 2012/Q1

U3
ES, ne euro zona (ES valstybės narės ir institucijos, 
nepriklausančios euro zonai) 2008/Q1 2012/Q1 2012/Q1

4Y Europos Sąjungos institucijos o o o
D0 Ne ES 2008/Q1 2012/Q1 2012/Q1

1F lentelė. BVP ir užimtumo išankstiniai įverčiai (savanoriškai perduodami ketvirtiniai duomenys)
Siekdamos, kad BVP ir užimtumo augimo išankstiniai įverčiai būtų reguliariai ir suderintai skelbiami 
apytiksliai praėjus 30 ar 45 dienoms po ataskaitinio laikotarpio, Komisija (Eurostatas) ir valstybės narės 
susitarė dėl savanoriško šių įverčių perdavimo. Šiuos įverčius Komisijai (Eurostatui) perduodančios valstybės 
narės perduoda juos reguliariai kiekvieną ketvirtį, bent vieną darbo dieną prieš sutartą paskelbimo datą, 
aiškiai nurodydamos, ar įverčius galima skelbti (pageidaujamas variantas).  

Kodas Išankstiniai įverčiai Periodiškuma
s Pagrindas

B.1*g Bendrasis vidaus produktas rinkos kainomis Q Apimtis

EMP Visas užimtumas gamybos vienetuose rezidentuose Q Asmenų 
skaičius
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2 lentelė. Valdžios sektoriaus ir jo subsektorių pagrindiniai agreguoti rodikliai (metiniai duomenys)

Duomenys pateikiami galiojančiomis kainomis milijonais nacionalinės valiutos vienetų (bent 1 mln. nacionalinės 
valiutos vienetų tikslumu), išskyrus toliau nurodytas išimtis, nuo 1995 m., terminas – t+3 mėn. ir t+9 mėn. po 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos. 
Sektorius ir subsektoriai
Valdžios sektoriaus ir suskirstytus jo subsektorių duomenis pateikti privaloma (išimtys nurodytos toliau):

– S.13 – valdžios sektoriaus;
– S.1311 – centrinės valdžios;
– S.1312 – krašto (regiono) valdžios;
– S.1313 – vietos valdžios;
– S.1314 – socialinės apsaugos fondų.

Neprivalomi valdžios sektoriaus ir jo subsektorių duomenys nurodyti toliau pateikiamose pastabose. Kitais 
atvejais privaloma teikti duomenis nuo 1995 ataskaitinių metų.
Kai kuriuos straipsnius, susijusius su sandoriais su ES institucijomis ir įstaigomis, perduoti privaloma, kaip 
nurodyta toliau:

– S.212 – Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų;
– S.1 S.1– visos ekonomikos.

Perduodant subsektorių duomenis konsoliduojami šių straipsnių duomenys: nuosavybės pajamų (D.4), kitų 
einamųjų pervedimų (D.7) ir kapitalo pervedimų (D.9) (ir jų postraipsnių; iš dalies konsoliduoti visų išlaidų ir 
visų pajamų (TE ir TR) straipsniuose) kiekvieno subsektoriaus atveju, bet ne atskirų subsektorių. S.13 sektoriaus 
duomenys – tai subsektorių duomenų suma, išskyrus D.4, D.7 ir D.9 straipsnius (ir jų postraipsnius bei 
suvestinius duomenis), nes jų atveju teikiami konsoliduoti visų subsektorių duomenys kartu (su atitiktine išlaidų 
informacija). Jeigu subsektoriuose arba tarp subsektorių yra didelių mokėjimų, susijusių su kitais straipsniais nei 
nuosavybės pajamų (D.4), kitų einamųjų pervedimų (D.7) ar kapitalo pervedimų (D.9) straipsniai ir postraipsniai, 
valstybės narės turėtų nurodyti šiuos mokėjimus paaiškinimuose.
Pateikti duomenys turi derėti su pagal Reglamentą (EB) Nr. 479/2009 pateiktais duomenimis.
Kodas Sandoris Pastabos

P.1 Produkcija

P.11 + P.12 Rinkos produkcija ir produkcija savo galutiniam 
naudojimui

P.11 Rinkos produkcija Neprivaloma

P.12 Produkcija savo galutiniam naudojimui Neprivaloma

P.12_GFSM_D.1 Produkcija savo galutiniam naudojimui, atlygiui 
darbuotojams priskirtinos išlaidos (GFSM reikmėms)

Neprivaloma; duomenų 
teikimo pagal Tarptautinio 
valiutos fondo valdžios 
sektoriaus finansų 
statistikos vadovo (angl. 
„International Monetary 
Fund Government Finance 
Statistics Manual“, GFSM) 
metodiką tikslais.

P.12_GFSM_P.2 Produkcija savo galutiniam naudojimui, tarpiniam 
vartojimui priskirtinos išlaidos (GFSM reikmėms)

Neprivaloma; žr. 
P.12_GFSM_P.2

P.12_GFSM_P.51C
Produkcija savo galutiniam naudojimui, pagrindinio 
kapitalo vartojimui priskirtinos išlaidos (GFSM 
reikmėms)

Neprivaloma; žr. 
P.12_GFSM_P.2

P.13 Ne rinkos produkcija
P.131 Mokėjimai už ne rinkos produkciją

Pastaba: nuosavų išteklių surinkimo išlaidos

Privaloma dėl S.13 nuo 
2004 ataskaitinių metų, 
dėl subsektorių 
neprivaloma.

P.132 Kita ne rinkos produkcija
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2 lentelė. Valdžios sektoriaus ir jo subsektorių pagrindiniai agreguoti rodikliai (metiniai duomenys)

P.11 + P.12 + P.131 Rinkos produkcija, produkcija savo galutiniam 
naudojimui ir mokėjimai už ne rinkos produkciją

P.2 Tarpinis vartojimas
B.1g Bendroji pridėtinė vertė
P.51c Pagrindinio kapitalo vartojimas
B.1n Grynoji pridėtinė vertė
D.1 Atlygis darbuotojams (išlaidos)
D.11 Darbo užmokestis (išlaidos) Neprivaloma

D.12 Darbdavių socialinės įmokos (išlaidos) Neprivaloma

D.29p Kiti gamybos mokesčiai (išlaidos)

D.39r Kitos subsidijos gamybai (pajamos) Turi būti pateikiama 
teigiama reikšme.

D.3r_S.212 Subsidijos (pajamos) iš Europos Sąjungos institucijų 
ir įstaigų

Privaloma tik dėl S.1 
nuo 2004 ataskaitinių 
metų, dėl S.13 ir 
subsektorių 
neprivaloma.

B.2n Grynasis likutinis perteklius

D.2r Gamybos ir importo mokesčiai (pajamos)

Taip pat turi būti 
perduodami S.212 
duomenys (privaloma 
nuo 2004 ataskaitinių 
metų).

D.21r Mokesčiai produktams (pajamos)

Taip pat turi būti 
perduodami S.212 
duomenys (privaloma 
nuo 2004 ataskaitinių 
metų).

D.211r Pridėtinės vertės pobūdžio mokesčiai (PVM) 
(pajamos)

D.29r Kiti gamybos mokesčiai (pajamos)

Taip pat turi būti 
perduodami S.212 
duomenys (privaloma 
nuo 2004 ataskaitinių 
metų).

D.4r Nuosavybės pajamos (pajamos) 
D.41r Palūkanos (pajamos) 
D.41Gr Visos palūkanos iki NAFTAP asignavimo (pajamos) Neprivaloma
D.42r + D.43r + D.44r + 
D.45r Kitos nuosavybės pajamos (pajamos) 

D.42r Bendrovių paskirstomosios pajamos (pajamos) Neprivaloma

D.43r Reinvestuotos TUI pajamos (pajamos) Neprivaloma

D.44r Kitos investicinės pajamos (pajamos) Neprivaloma

D.45r Renta (pajamos) Neprivaloma

D.3p Subsidijos (išlaidos) Turi būti pateikiama 
teigiama reikšme.

D.31p Subsidijos produktams (išlaidos) Turi būti pateikiama 
teigiama reikšme.
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2 lentelė. Valdžios sektoriaus ir jo subsektorių pagrindiniai agreguoti rodikliai (metiniai duomenys)

D.39p Kitos subsidijos gamybai (išlaidos) Turi būti pateikiama 
teigiama reikšme.

D.4p Nuosavybės pajamos (išlaidos) 
D.4p_S.1311 Iš jų: centrinės valdžios subsektoriui (S.1311) 
D.4p_S.1312 Iš jų: krašto (regiono) valdžios subsektoriui (S.1312) 
D.4p_S.1313 Iš jų: vietos valdžios subsektoriui (S.1313) 
D.4p_S.1314 Iš jų: socialinės apsaugos fondų subsektoriui (S.1314) 
D.41p Palūkanos (išlaidos) 
D.41Gp Visos palūkanos iki NAFTAP asignavimo (išlaidos) Neprivaloma
D.42p + D.43p + D.44p + 
D.45p Kitos nuosavybės pajamos (išlaidos) 

D.42p Bendrovių paskirstomosios pajamos (išlaidos) Neprivaloma

D.43p Reinvestuotos TUI pajamos (išlaidos) Neprivaloma

D.44p Kitos investicinės pajamos (išlaidos) Neprivaloma

D.45p Renta (išlaidos) Neprivaloma

B.5n Grynasis pirminių pajamų balansas
D.5r Einamieji pajamų, turto ir kt. mokesčiai (pajamos)
D.51r Pajamų mokesčiai (pajamos) Neprivaloma

D.51a + D.51c1 Asmenų arba namų ūkių pajamų, įskaitant vertės 
padidėjimą, mokesčiai (pajamos)

Neprivaloma

D.51b + D.51c2 Bendrovių pajamų arba pelno, įskaitant vertės 
padidėjimą, mokesčiai (pajamos)

Neprivaloma

D.59r Kiti einamieji mokesčiai (pajamos) Neprivaloma

D.61r Grynosios socialinės įmokos (pajamos)
D.611r Faktinės darbdavių socialinės įmokos (pajamos)
D.613r Faktinės namų ūkių socialinės įmokos (pajamos)
D.7r Kiti einamieji pervedimai (pajamos) 

D.7r_S.212 Kiti einamieji pervedimai (pajamos) iš Europos 
Sąjungos institucijų ir įstaigų

Privaloma dėl S.13 ir 
S.1 nuo 
2004 ataskaitinių metų; 
neprivaloma dėl S.13 
subsektorių.

D.71r Grynosios ne gyvybės draudimo įmokos (pajamos) Neprivaloma

D.72r Ne gyvybės draudimo išmokos (pajamos) Neprivaloma

D.73r Einamieji pervedimai valdžios sektoriuje (pajamos) Neprivaloma

D.74r Einamasis tarptautinis bendradarbiavimas (pajamos) Neprivaloma

D.74r_S.212 Einamasis tarptautinis bendradarbiavimas (pajamos iš 
Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų)

Privaloma dėl S.13 nuo 
2004 ataskaitinių metų; 
neprivaloma dėl S.13 
subsektorių. 

D.75r Įvairūs einamieji pervedimai (pajamos) Neprivaloma

D.76r Pridėtinės vertės mokestis ir BNP grindžiami ES 
nuosavi ištekliai (pajamos)

Kai naudojama, 
privaloma dėl S.13 nuo 
2004 ataskaitinių metų.

D.5p Einamieji pajamų, turto ir kt. mokesčiai (išlaidos)
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2 lentelė. Valdžios sektoriaus ir jo subsektorių pagrindiniai agreguoti rodikliai (metiniai duomenys)

D.62p Socialinės išmokos, išskyrus socialinius pervedimus 
natūra (išlaidos)

D.621p Socialinės apsaugos išmokos pinigais (išlaidos) Neprivaloma

D.622p Kitos socialinio draudimo išmokos (išlaidos) Neprivaloma

D.623p Socialinė parama pinigais (išlaidos) Neprivaloma

D.62p COFOG 10.2 Socialinės išmokos, išskyrus socialinius pervedimus 
natūra (išlaidos); iš jų COFOG 10.2

Neprivaloma

D.62p COFOG 10.3 Socialinės išmokos, išskyrus socialinius pervedimus 
natūra (išlaidos); iš jų COFOG 10.3

Neprivaloma

D.62p COFOG 10.5 Socialinės išmokos, išskyrus socialinius pervedimus 
natūra (išlaidos); iš jų COFOG 10.5

Neprivaloma

D.632p Socialiniai pervedimai natūra (įsigyta rinkos 
produkcija) (išlaidos)

D.62p + D.632p
Socialinės išmokos, išskyrus socialinius pervedimus 
natūra, ir socialiniai pervedimai natūra (įsigyta rinkos 
produkcija) (išlaidos)

D.7p Kiti einamieji pervedimai (išlaidos) 
D.7p_S.1311 Iš jų: centrinės valdžios subsektoriui (S.1311) 
D.7p_S.1312 Iš jų: krašto (regiono) valdžios subsektoriui (S.1312) 
D.7p_S.1313 Iš jų: vietos valdžios subsektoriui (S.1313) 
D.7p_S.1314 Iš jų: socialinės apsaugos fondų subsektoriui (S.1314) 
D.71p Grynosios ne gyvybės draudimo įmokos (išlaidos) Neprivaloma

D.72p Ne gyvybės draudimo išmokos (išlaidos) Neprivaloma

D.73p Einamieji pervedimai valdžios sektoriuje (išlaidos) Neprivaloma

D.74p Einamasis tarptautinis bendradarbiavimas (išlaidos) Neprivaloma

D.74p_S.212 Einamasis tarptautinis bendradarbiavimas (Europos 
Sąjungos institucijų ir įstaigų išlaidos)

Privaloma dėl S.13 nuo 
2004 ataskaitinių metų; 
neprivaloma dėl S.13 
subsektorių.

D.75p Įvairūs einamieji pervedimai (išlaidos) Neprivaloma

D.76p Pridėtinės vertės mokestis ir BNP grindžiami ES 
nuosavi ištekliai (išlaidos)

Privaloma dėl S.13 nuo 
2004 ataskaitinių metų; 
neprivaloma dėl S.13 
subsektorių.

B.6n Grynosios disponuojamosios pajamos
P.3 Galutinio vartojimo išlaidos
P.31 Individualaus vartojimo išlaidos
P.32 Kolektyvinio vartojimo išlaidos

D.8 Koregavimas dėl pensinių įsipareigojimų / teisių 
pokyčio

B.8g Bendrasis taupymas
B.8n Grynasis taupymas
D.9r Kapitalo pervedimai (pajamos) 

D.9r_S.2 Kapitalo pervedimai (pajamos) iš likusio pasaulio 
sektoriaus

Neprivaloma

D.9r_S.212 Kapitalo pervedimai (pajamos) iš Europos Sąjungos 
institucijų ir įstaigų

Privaloma dėl S.13 ir 
S.1 nuo 
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2004 ataskaitinių metų; 
neprivaloma dėl S.13 
subsektorių.

D.91r Kapitalo mokesčiai (pajamos) 

D.92r + D.99r Investicinės dotacijos ir kiti kapitalo pervedimai 
(pajamos) 

D.92r Investicinės dotacijos (pajamos) Neprivaloma

D.99r Kiti kapitalo pervedimai (pajamos) Neprivaloma

D.9p Kapitalo pervedimai (išlaidos) 
D.9p_S.1311 Iš jų: centrinės valdžios subsektoriui (S.1311) 
D.9p_S.1312 Iš jų: krašto (regiono) valdžios subsektoriui (S.1312) 
D.9p_S.1313 Iš jų: vietos valdžios subsektoriui (S.1313) 
D.9p_S.1314 Iš jų: socialinės apsaugos fondų subsektoriui (S.1314) 

D.9p_ S.2 Kapitalo pervedimai (išlaidos) likusio pasaulio 
sektoriui

Neprivaloma

D.9p_S.212 Kapitalo pervedimai (išlaidos) Europos Sąjungos 
institucijoms ir įstaigoms

Privaloma dėl S.13 ir 
S.1 nuo 
2004 ataskaitinių metų;  
neprivaloma dėl S.13 
subsektorių.

D.92p Investicinės dotacijos (išlaidos)
D.99p Kiti kapitalo pervedimai (išlaidos) Neprivaloma

P.5 Bendrojo kapitalo formavimas
P.51g Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas

P.52 + P.53 Atsargų pokyčiai ir vertybių įsigijimas atėmus 
pardavimus / perleidimus

NP Nesukurto nefinansinio turto įsigijimai atėmus 
pardavimus / perleidimus

P.5 + NP 
Bendrojo kapitalo formavimas ir nesukurto 
nefinansinio turto įsigijimai atėmus 
pardavimus / perleidimus

B.9 Grynasis skolinimas (+) / grynasis skolinimasis (–)
TE Iš viso išlaidų
TR Iš viso pajamų

D.995

Valdžios sektoriaus kapitalo pervedimai atitinkamiems 
sektoriams, atitinkantys mokesčius ir socialines 
įmokas, kurie buvo apskaičiuoti, bet greičiausiai nebus 
surinkti

D.995 atimama iš D.99r. 
Jokios D.995 sumos į 
D.9p neįtraukiamos. 
D.995r duomenys turi 
būti pateikiami teigiama 
reikšme.

PTC Iš viso mokėtinų mokesčių kreditų

Perduodama 
savanoriškai dėl 
subsektorių ir 
ataskaitinių metų iki 
2011 m.
Visa mokėtinų mokesčių 
kreditų suma turėtų būti 
įtraukiama kaip valdžios 
sektoriaus išlaidos („Iš 
viso mokėtinų mokesčių 
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kreditų“, PTC), nurodant 
„pervestosios dalies“ 
(TC) sumą.

TC Mokėtini mokesčių kreditai, viršijantys mokestinę 
prievolę 

Žr. PTC.
„Pervestoji dalis“ (TC) 
atitinka mokėtinus 
mokesčių kreditus, 
viršijančius mokestinę 
prievolę ir išmokamus 
mokesčio mokėtojui.

EMP (PS) Užimtumas asmenų skaičiumi Neprivaloma, 
tūkstančiais

AN.1 Sukurtas nefinansinis turtas Neprivaloma

AN.11 Ilgalaikis turtas Neprivaloma

AN.12 + AN.13 Atsargos ir vertybės Neprivaloma

AN.2 Nesukurtas nefinansinis turtas Neprivaloma

AN.21 Gamtos ištekliai Neprivaloma

AN.22 Sutartys, nuomos sutartys ir licencijos Neprivaloma

3 lentelė. Pagrindinių agreguotų rodiklių ir užimtumo pagal ekonominės veiklos rūšis rodiklių 
išsamus suskirstymas (metiniai duomenys)

Pagal NACE suskirstytų duomenų iki A*21 (įskaitant dėl visos ekonomikos ir A*10) perdavimo terminas – 
t+9 mėn. po ataskaitinio laikotarpio, A*64 (įskaitant A*38) duomenų – t+21 mėn. Šie suskirstyti duomenys 
privalomi (x);  A*88 suskirstytų duomenų perduoti neprivaloma (o).   
Produkcijos ir pajamų pagrindiniai agreguoti rodikliai
Duomenys galiojančiomis kainomis (CUP) perduodami nuo 1995 m.; duomenys ankstesnių metų kainomis 
(PYP) – nuo 1996 m., o grandininiu metodu susietų apimčių (CLV) duomenys – nuo 1995 m.; PYP ir CLV 
neprivalomi dėl P1 ir P2, bet privalomi dėl B.1g ir P51c; savininkų užimtų būstų priskirtųjų mokesčių 
duomenis (44 straipsnis „Nekilnojamojo turto operacijos“) privaloma perduoti tik dėl P.1, P.2 ir B.1g.

Kodas Kintamųjų sąrašas
 t + 

9 mėn. 
t + 

21 mėn.
CUP
1995

PYP
1996

CLV
1995

P.1 Produkcija bazinėmis kainomis 
pagal ekonominės veiklos rūšis A*21 A*64  x o o

P.2
Tarpinis vartojimas pirkėjų 
kainomis pagal ekonominės veiklos 
rūšis

A*21 A*64  x o o

B.1g
Bendroji pridėtinė vertė bazinėmis 
kainomis pagal ekonominės veiklos 
rūšis

A*21 A*64 x x x

P.51c Pagrindinio kapitalo vartojimas 
pagal ekonominės veiklos rūšis A*21 A*64 x x x

B.2n+B.3n Grynasis likutinis perteklius ir 
grynosios mišriosios pajamos A*21 A*64 x 

D.29 – 
D.39

Kiti gamybos mokesčiai atėmus 
kitas subsidijas gamybai A*21 A*64 x 

D.1 Atlygis darbuotojams pagal 
ekonominės veiklos rūšis A*21 A*64  x 

D.11 Darbo užmokestis A*21 A*64  x
Užimtumas gamybos vienetuose rezidentuose (nacionalinė sąvoka, DC)

Duomenys teikiami asmenų (PS) ir dirbtų valandų (HW) skaičiumi nuo 1995 m. Laikantis t+9 mėn. 
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termino perduodami duomenys privalomi (x) dėl pagal NACE suskirstytų duomenų iki A*21 (įskaitant dėl 
visos ekonomikos ir A*10), o t+21 mėn. – dėl A*64 (PS) ir A*38 (HW); A*88 suskirstyti duomenys ir 
darbo vietų (JB) bei visos darbo dienos ekvivalento (FTE) duomenys neprivalomi (o).

Kodas Kintamųjų sąrašas 

t + 
9 mėn.
A*21  
PS/HW
1995

t + 
21 mėn.
A*64 
PS
1995

t + 
21 mėn.

A*38 
HW
1995 JB FTE

EMP Visas užimtumas (DC) x x x o o

EEM Samdomieji darbuotojai (DC) x x x o o

ESE Savarankiškai dirbantys asmenys 
(DC) x x x o o

5 lentelė. Namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos pagal paskirtį (metiniai duomenys)
Duomenų perdavimo terminas – t+9 mėn. po ataskaitinio laikotarpio ir jie perduodami galiojančiomis 
kainomis (CUP) nuo 1995 m., ankstesnių metų kainomis (PYP) – nuo 1996 m., o grandininiu metodu susietų 
apimčių (CLV) duomenys – nuo 1995 m. Namų ūkių galutinio vartojimo išlaidų, pagrįstų nacionaline 
sąvoka (DC), pagal išlaidų rūšį suskirstyti duomenys turi būti perduodami remiantis 2018 m. COICOP 
klasifikatoriumi ir suskirstyti pagal skyrius (2 skaitmenys) ir grupes (3 skaitmenys), kaip taikoma rengiant 
suderintus vartotojų kainų indeksus (SVKI).
Kodas Kintamųjų sąrašas Sąvoka Vienetas
P.31_S1
4

Rezidentų ir nerezidentų namų ūkių galutinio 
vartojimo išlaidos ekonominėje teritorijoje

Nacionalinė sąvoka 
(DC) CUP,PYP,CLV

Iš jų: suskirstyti pagal COICOP Nacionalinė sąvoka 
(DC) CUP,PYP,CLV

P.33 Rezidentų namų ūkių galutinio vartojimo 
išlaidos likusio pasaulio sektoriuje  CUP,PYP,CLV

P.34 Nerezidentų namų ūkių galutinio vartojimo 
išlaidos ekonominėje teritorijoje  CUP,PYP,CLV

P.31_S1
4

Rezidentų namų ūkių galutinio vartojimo 
išlaidos ekonominėje teritorijoje ir užsienyje

Nacionalinė sąvoka 
(NC) CUP,PYP,CLV
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6 lentelė. Finansinės sąskaitos pagal sektorius (metiniai duomenys)
Duomenys (nuo 1995 m.) perduodami galiojančiomis kainomis, terminai – t+4 ir (arba) t+9 mėn. po ataskaitinio laikotarpio. 
Savanoriškai galima pateikti toliau nurodytų S.11 sektoriaus subsektorių duomenis: S.11DO. Nacionalinių subjektų kontroliuojamos ne finansų bendrovės; S.11001. Viešosios 
ne finansų bendrovės; S.110011. Iš jų: Viešosios ne finansų bendrovės, kurios yra vietos tarptautinių bendrovių dalis; S.11002. Nacionalinės privačiosios ne finansų 
bendrovės; S.110021. Iš jų: Nacionalinės privačiosios ne finansų bendrovės, kurios yra vietos tarptautinių bendrovių dalis; S.11003. Užsienio subjektų kontroliuojamos ne 
finansų bendrovės.
Savanoriškai galima pateikti toliau nurodytų S.12 sektoriaus subsektorių duomenis: S.12DO. Nacionalinių subjektų kontroliuojamos finansų bendrovės; S.12001. Viešosios 
finansų bendrovės; S.120011. Iš jų: Viešosios finansų bendrovės, kurios yra vietos tarptautinių bendrovių dalis; S.12002. Nacionalinės privačiosios finansų bendrovės; 
S.120021. Iš jų: Nacionalinės privačiosios finansų bendrovės, kurios yra vietos tarptautinių bendrovių dalis; S.12003. Užsienio subjektų kontroliuojamos finansų bendrovės; 
S.122. Indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką; S.123. Pinigų rinkos fondai (PRF); S.125. Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus; 
S.126. Finansiniai pagalbininkai; S.127. Priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai; S.128. Draudimo bendrovės; S.129. Pensijų fondai.
Savanoriškai galima pateikti toliau nurodytų S. 2 sektoriaus subsektorių duomenis: S.21. Europos Sąjungos valstybės narės, institucijos ir įstaigos; S.2I. Euro zonos valstybės 
narės, Europos Centrinis Bankas ir kitos euro zonos institucijos bei įstaigos; S.22. Šalys, kurios nėra ES valstybės narės, ir tarptautinės organizacijos, kurios nėra Europos 
Sąjungos rezidentės.
EPS ir ES suskirstymas turėtų atitikti faktinę sudėtį paskutinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (galutinę sudėtį).

6 lentelė. Konsoliduota Nekonsoliduota

Sandoriai Privaloma Privaloma

Kiti apimties pokyčiai Neprivaloma Privaloma

Perkainojimo sąskaitos Neprivaloma Privaloma

Atitiktinė informacija*  Neprivaloma
* Nekonsoliduota atitiktinė informacija teikiama savanoriškai ir apsiribojant tik šių atitiktinių sektorių duomenimis:
S.11. Ne finansų bendrovės;
S.12. Finansų bendrovės;
S.13. Valdžios sektorius;
S.14+S.15. Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos;
S.2. Likusio pasaulio sektorius.

(sandoriai, kiti apimties pokyčiai ir perkainojimo sąskaitos – konsoliduotos ir nekonsoliduotos – ir atitiktinė informacija)
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ESS 
kodas 

(finansinė 
priemonė)

Sandoriai / kiti apimties 
pokyčiai / finansinių 

priemonių perkainojimas

S.
1

S.
11

S.
12

S.
12

1

S.
12

4

S.
12

1+
S.

12
2+

S.
12

3

S.
12

2+
S.

12
3

S.
12

5+
S.

12
6+

S.
12

7

S.
12

8+
S.

12
9

S.
13

S.
13

11

S.
13

12

S.
13

13

S.
13

14

S.
14

+S
.1

5

S.
14

S.
15 S.
2

 Turtas                   

F.A Visas finansinis turtas xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv

F.1
Piniginis auksas ir 
specialiosios skolinimosi 
teisės (SST)

xra_ocv  xra_ocv x  xt+4    xra_ocv x x x x    xra_ocv

F.11 Piniginis auksas xt+4  xt+4 x  xt+4    xt+4 x x x x    xt+4

F.12 SST xt+4  xt+4 x  xt+4    xt+4 x x x x    xt+4

F.2 Pinigai ir indėliai xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv

F.21 Pinigai xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.22 Pervedamieji indėliai xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.221 Tarpbankinės pozicijos o o o o o o o o o o o o o o o o o o
F.229 Kiti pervedamieji indėliai o o o o o o o o o o o o o o o o o o
F.29 Kiti indėliai xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.3 Skolos vertybiniai 
popieriai xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv

F.31 Trumpalaikiai xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.32 Ilgalaikiai xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.4 Paskolos xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv

F.41 Trumpalaikės xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.42 Ilgalaikės xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.5
Nuosavybės priemonės ir 
investicinių fondų 
akcijos / vienetai

xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv



RR\1259657LT.docx 53/116 PE731.555v02-00

LT

F.51 Nuosavybės priemonės xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.511 Biržinės akcijos xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.512 Nebiržinės akcijos xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.519 Kitos nuosavybės 
priemonės xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.52 Investicinių fondų 
akcijos / vienetai xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.521 Pinigų rinkos fondų 
akcijos / vienetai (PRF) o o o o o o o o o o o o o o o o o o

F.522 Ne PRF investicinių 
fondų akcijos / vienetai o o o o o o o o o o o o o o o o o o

F.6
Draudimo, pensijų ir 
standartinių garantijų 
sistemos

xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv

F.61 Ne gyvybės draudimo 
techniniai atidėjiniai x x x x x x x x x x x x x x x x2012 x2012 x

F.62
Gyvybės draudimo ir 
anuiteto 
įsipareigojimai / teisės

x x x x x x x x x x x x x x x x2012  x

F.63+ 
F.64+ 
F.65

Pensiniai 
įsipareigojimai / teisės, 
pensijų fondų 
reikalavimai pensijų 
valdytojams ir 
nepensiniai 
įsipareigojimai / teisės

x x x x x x x x x x x x x x x x2012 x2012 x

F.63 Pensiniai 
įsipareigojimai / teisės o  o o o o o o o      o o  o

F.64
Pensijų fondų 
reikalavimai pensijų 
valdytojams

o o o o o o o o o o o o o o o o o o

F.65 Nepensiniai 
įsipareigojimai / teisės o o o o o o o o o o o o o o o o o o

F.66 Standartinių garantijų 
atidėjiniai x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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F.7

Išvestinės finansinės 
priemonės ir samdomųjų 
darbuotojų akcijų 
pasirinkimo sandoriai

xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv

F.71 Išvestinės finansinės 
priemonės o o o o o o o o o o o o o o o o o o

F.711 Pasirinkimo sandoriai o o o o o o o o o o o o o o o o o o
F.712 Išankstiniai sandoriai o o o o o o o o o o o o o o o o o o

F.72
Samdomųjų darbuotojų 
akcijų pasirinkimo 
sandoriai

o              o o  o

F.8 Kitos gautinos sumos xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv

F.81 Prekybos kreditai ir 
išankstiniai mokėjimai xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.89

Kitos gautinos sumos, 
išskyrus prekybos 
kreditus ir išankstinius 
mokėjimus

xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

 Įsipareigojimai                   

F.L Visi finansiniai 
įsipareigojimai xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv

F.1
Piniginis auksas ir 
specialiosios skolinimosi 
teisės (SST)

xra_ocv  xra_ocv x  xt+4    xra_ocv x x x x    xra_ocv

F.11 Piniginis auksas xt+4  xt+4 x  xt+4    xt+4 x x x x    xt+4

F.12 SST xt+4  xt+4 x  xt+4    xt+4 x x x x    xt+4

F.2 Pinigai ir indėliai xra_ocv xra_ocv xra_ocv x  xt+4 x xt+4  xra_ocv x x x x    xra_ocv

F.21 Pinigai xt+4  xt+4 x  xt+4 x xt+4  xt+4 x x x x    xt+4

F.22 Pervedamieji indėliai xt+4 xt+4 xt+4 x  xt+4 x xt+4  xt+4 x x x x    xt+4

F.221 Tarpbankinės pozicijos o o o o  o o o  o o o o o    o
F.229 Kiti pervedamieji indėliai o o o o  o o o  o o o o o    o
F.29 Kiti indėliai xt+4 xt+4 xt+4 x  xt+4 x xt+4  xt+4 x x x x    xt+4
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F.3 Skolos vertybiniai 
popieriai xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv

F.31 Trumpalaikiai xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.32 Ilgalaikiai xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.4 Paskolos xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv

F.41 Trumpalaikės xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.42 Ilgalaikės xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.5
Nuosavybės priemonės ir 
investicinių fondų 
akcijos / vienetai

xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv

F.51 Nuosavybės priemonės xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.511 Biržinės akcijos xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.512 Nebiržinės akcijos xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.519 Kitos nuosavybės 
priemonės xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.52 Investicinių fondų 
akcijos / vienetai xt+4  xt+4 x x xt+4 x   xt+4 x x x x    xt+4

F.521 Pinigų rinkos fondų 
akcijos / vienetai (PRF) o  o   o o   o o o o o    o

F.522 Ne PRF investicinių 
fondų akcijos / vienetai o  o  o o    o o o o o    o

F.6
Draudimo, pensijų ir 
standartinių garantijų 
sistemos

xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv

F.61 Ne gyvybės draudimo 
techniniai atidėjiniai x x x x x x x x x x x x x x    x

F.62
Gyvybės draudimo ir 
anuiteto 
įsipareigojimai / teisės

x  x x x x x x x x x x x x    x

F.63+ 
F.64+ 
F.65

Pensiniai 
įsipareigojimai / teisės, 
pensijų fondų 
reikalavimai pensijų 

x x x x x x x x x x x x x x x x2012 x2012 x
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valdytojams ir 
nepensiniai 
įsipareigojimai / teisės

F.63 Pensiniai 
įsipareigojimai / teisės o o o o o o o o o o o o o o o o o o

F.64
Pensijų fondų 
reikalavimai pensijų 
valdytojams

o o o o o o o o o o o o o o    o

F.65 Nepensiniai 
įsipareigojimai / teisės o o o o o o o o o o o o o o o  o o

F.66 Standartinių garantijų 
atidėjiniai x x x x x x x x x x x x x x    x

F.7
Išvestinės finansinės 
priemonės ir samdomųjų 
darbuotojų akcijų 
pasirinkimo sandoriai

xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv

F.71 Išvestinės finansinės 
priemonės o o o o o o o o o o o o o o o o o o

F.711 Pasirinkimo sandoriai o o o o o o o o o o o o o o o o o o
F.712 Išankstiniai sandoriai o o o o o o o o o o o o o o o o o o

F.72
Samdomųjų darbuotojų 
akcijų pasirinkimo 
sandoriai

o o o o o o o o o o o o o o o  o o

F.8 Kitos mokėtinos sumos xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv

F.81 Prekybos kreditai ir 
išankstiniai mokėjimai xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.89
Kitos mokėtinos sumos, 
išskyrus prekybos kreditus ir 
išankstinius mokėjimus

xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

(B.9F) Grynieji finansiniai 
sandoriai(i) xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

Paaiškinimai:
x Privaloma; terminas – t+9 mėn.
o Neprivaloma
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xt+4m Privaloma; terminas – t+4 mėn.

xra_ocv Privaloma dėl sandorių; terminas – t+4 mėn.;  taip pat privaloma dėl nekonsoliduotų perkainojimo sąskaitų ir kitų apimties pokyčių nuo 2012 ataskaitinių metų; terminas – t+4 mėn.

xnc Privaloma dėl nekonsoliduotų sandorių nuo 2012 ataskaitinių metų; terminas – t+4 mėn.

x2012 Ankstesnių nei 2012 ataskaitinių metų duomenų perduoti neprivaloma; 2012 ataskaitinių metų ir vėlesnių metų duomenis perduoti privaloma.

 Nereikšmingi langeliai.

(i) Tik dėl „finansinių priemonių sandorių“, tačiau nereikšminga „apimties pokyčių“, „finansinių priemonių perkainojimo“ ir atitiktinės sektorių informacijos atveju.



PE731.555v02-00 58/116 RR\1259657LT.docx

LT

7 lentelė. Finansinio turto ir įsipareigojimų balansai (metiniai duomenys)
Duomenys (nuo 1995 m.) perduodami galiojančiomis kainomis, terminai – t+4 ir (arba) t+9 mėn. po ataskaitinio laikotarpio. 
Savanoriškai galima pateikti toliau nurodytų S.11 sektoriaus subsektorių duomenis: S.11DO. Nacionalinių subjektų kontroliuojamos ne finansų bendrovės; S.11001. 
Viešosios ne finansų bendrovės; S.110011. Iš jų: Viešosios ne finansų bendrovės, kurios yra vietos tarptautinių bendrovių dalis; S.11002. Nacionalinės privačiosios ne 
finansų bendrovės; S.110021. Iš jų: Nacionalinės privačiosios ne finansų bendrovės, kurios yra vietos tarptautinių bendrovių dalis; S.11003. Užsienio subjektų 
kontroliuojamos ne finansų bendrovės.
Savanoriškai galima pateikti toliau nurodytų S.12 sektoriaus subsektorių duomenis: S.12DO. Nacionalinių subjektų kontroliuojamos finansų bendrovės; S.12001. 
Viešosios finansų bendrovės; S.120011. Iš jų: Viešosios finansų bendrovės, kurios yra vietos tarptautinių bendrovių dalis; S.12002. Nacionalinės privačiosios finansų 
bendrovės; S.120021. Iš jų: Nacionalinės privačiosios finansų bendrovės, kurios yra vietos tarptautinių bendrovių dalis; S.12003. Užsienio subjektų kontroliuojamos 
finansų bendrovės; S.122. Indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką; S.123. Pinigų rinkos fondai (PRF); S.123A. Pastovios grynosios turto vertės PRF; S.123B. 
Kintamos grynosios turto vertės PRF; S.124A. Atvirieji ne PRF (iš viso); S.124A1. Atvirieji ne PRF (nekilnojamojo turto fondai); S.124A2. Atvirieji ne PRF (akcijų 
fondai); S.124A3. Atvirieji ne PRF (obligacijų fondai); S.124A4. Atvirieji ne PRF (mišrieji arba subalansuotieji fondai); S.124A5. Atvirieji ne PRF (rizikos draudimo 
fondai); S.124A9. Atvirieji ne PRF (kiti fondai); S.124B. Uždarieji ne PRF (iš viso); S.124B1. Uždarieji ne PRF (nekilnojamojo turto fondai); S.124B2. Uždarieji ne 
PRF (akcijų fondai); S.124B3. Uždarieji ne PRF (obligacijų fondai); S.124B4. Uždarieji ne PRF (mišrieji arba subalansuotieji fondai); S.124B5. Uždarieji ne PRF 
(rizikos draudimo fondai); S.124B9. Uždarieji ne PRF (kiti fondai); S.125. Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus; S.125A. 
Finansinių priemonių bendrovės, dalyvaujančios pakeičiant vertybiniais popieriais; S.125B. Skolinimo veiklą vykdančios finansų bendrovės; S.125C. Vertybinių 
popierių ir išvestinių finansinių priemonių prekiautojai; S.125D. Specializuotos finansų bendrovės; S.125E. Kiti KTF (iš viso); S.125E1. Iš jų: Centrinės tarpuskaitos 
sandorių šalys; S.126. Finansiniai pagalbininkai; S.127. Priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai; S.1271. Patikos įstaigos, nekilnojamojo turto agentūros ir 
mokėjimo agentūros; S.1272. Bendrovių grupių priklausomi finansų vienetai (iš viso); S.1272A. Iš jų: Užsienio subjektams priklausantys SPV tipo priklausomi 
vienetai; S.1273. Kitos priklausomos finansų bendrovės ir pinigų skolintojai; S.128. Draudimo bendrovės; S.1281. Ne gyvybės draudimo bendrovės; S.1282. Gyvybės 
draudimo bendrovės; S.129. Pensijų fondai; S.129A. Nustatyto dydžio išmokų fondai; S.129B. Nustatyto dydžio įmokų fondai.
Savanoriškai galima pateikti toliau nurodytų S.2 sektoriaus subsektorių duomenis: S.21. Europos Sąjungos valstybės narės, institucijos ir įstaigos; S.2I. Euro zonos 
valstybės narės, Europos Centrinis Bankas ir kitos euro zonos institucijos bei įstaigos; S.22. Šalys, kurios nėra ES valstybės narės, ir tarptautinės organizacijos, kurios 
nėra Europos Sąjungos rezidentės.
EPS ir ES suskirstymas turėtų atitikti faktinę sudėtį paskutinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (galutinę sudėtį).

7 lentelė Konsoliduota Nekonsoliduota

Likučiai Privaloma Privaloma

Atitiktinė informacija*  Neprivaloma
* Nekonsoliduota atitiktinė informacija teikiama savanoriškai ir apsiribojant tik šių atitiktinių sektorių duomenimis:
S.11. Ne finansų bendrovės;
S.12. Finansų bendrovės;
S.13. Valdžios sektorius;
S.14+S.15. Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos;
S.2. Likusio pasaulio sektorius.
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(finansinių priemonių likučiai, konsoliduoti ir nekonsoliduoti, ir atitiktinė informacija)

ESS kodas 
(finansinė 
priemonė)

Sandoriai / kiti apimties 
pokyčiai / finansinių 

priemonių perkainojimas 

S.
1

S.
11

S.
12

S.
12

1

S.
12

4

S.
12

1+
S.

12
2+

S.
12

3

S.
12

2+
S.

12
3

S.
12

5+
S.

12
6+

S.
12

7

S.
12

8+
S.

12
9

S.
13

S.
13

11

S.
13

12

S.
13

13

S.
13

14

S.
14

+S
.1

5

S.
14

S.
15 S.
2

 Turtas                   

AF.A Visas finansinis turtas xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.1
Piniginis auksas ir 
specialiosios skolinimosi 
teisės (SST)

xt+4m  xt+4m x  xt+4m    xt+4m x x x x    xt+4m

AF.11 Piniginis auksas xt+4m  xt+4m x  xt+4m    xt+4m x x x x    xt+4m

AF.12 SST xt+4m  xt+4m x  xt+4m    xt+4m x x x x    xt+4m

AF.2 Pinigai ir indėliai xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.2 Iš jų: nacionaline valiuta o o o o o o o o o o o o o o o o o o
AF.21 Pinigai xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.22 Pervedamieji indėliai xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.221 Tarpbankinės pozicijos o o o o o o o o o o o o o o o o o o
AF.229 Kiti pervedamieji indėliai o o o o o o o o o o o o o o o o o o
AF.29 Kiti indėliai xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.3 Skolos vertybiniai popieriai xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.3 Iš jų: nacionaline valiuta o o o o o o o o o o o o o o o o o o
AF.31 Trumpalaikiai xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.32 Ilgalaikiai xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.32 Kurių likutinis terminas – 
vieni metai arba mažiau o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.32 Kurių likutinis terminas – 
daugiau nei vieni metai o o o o o o o o o o o o o o o o o o
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AF.4 Paskolos xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.4 Iš jų: nacionaline valiuta o o o o o o o o o o o o o o o o o o
AF.4M2 Iš jų: neveiksnios paskolos o o o o o o o o o o o o o o o o o o
AF.41 Trumpalaikės xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.4D

Iš jų: atpirkimo susitarimai, 
vertybinių popierių 
skolinimas ir garantinės 
įmokos skolinimas

o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.42 Ilgalaikės xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.42 Kurių likutinis terminas – 
vieni metai arba mažiau o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.42 Kurių likutinis terminas – 
daugiau nei vieni metai o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.5
Nuosavybės priemonės ir 
investicinių fondų akcijos / 
vienetai

xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.5 Iš jų: nacionaline valiuta o o o o o o o o o o o o o o o o o o
AF.51 Nuosavybės priemonės xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.511 Biržinės akcijos xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.512 Nebiržinės akcijos xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.519 Kitos nuosavybės priemonės xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.52 Investicinių fondų akcijos / 
vienetai xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.521 Pinigų rinkos fondų akcijos / 
vienetai (PRF) o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.522 Ne PRF investicinių fondų 
akcijos / vienetai o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.6
Draudimo, pensijų ir 
standartinių garantijų 
sistemos

xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.6 Iš jų: nacionaline valiuta o o o o o o o o o o o o o o o o o o
AF.61 Ne gyvybės draudimo x x x x x x x x x x x x x x x x2012 x2012 x
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techniniai atidėjiniai

AF.62
Gyvybės draudimo ir 
anuiteto įsipareigojimai / 
teisės

xm xm xm x x xm x xm xm xm x x x x xm x2012  xm

AF.63 + 
AF.64 + 
AF.65

Pensiniai įsipareigojimai / 
teisės, pensijų fondų 
reikalavimai pensijų 
valdytojams ir nepensiniai 
įsipareigojimai / teisės

xm xm xm x x xm x xm xm xm x x x x xm x2012 x2012 xm

AF.63 Pensiniai įsipareigojimai / 
teisės o  o o o o o o o      o o  o

AF.64 Pensijų fondų reikalavimai 
pensijų valdytojams o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.65 Nepensiniai įsipareigojimai / 
teisės o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.66 Standartinių garantijų 
atidėjiniai x x x x x x x x x x x x x x x x2012 x2012 x

AF.7

Išvestinės finansinės 
priemonės ir samdomųjų 
darbuotojų akcijų 
pasirinkimo sandoriai

xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.7 Iš jų: nacionaline valiuta o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.71 Išvestinės finansinės 
priemonės o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.711 Pasirinkimo sandoriai o o o o o o o o o o o o o o o o o o
AF.712 Išankstiniai sandoriai o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.72 Samdomųjų darbuotojų 
akcijų pasirinkimo sandoriai o              o o  o

AF.8 Kitos gautinos sumos xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.8 Iš jų: nacionaline valiuta o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.81 Prekybos kreditai ir 
išankstiniai mokėjimai xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.89 Kitos gautinos sumos, 
išskyrus prekybos kreditus ir xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m
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išankstinius mokėjimus

 Įsipareigojimai                   

AF.L Visi finansiniai 
įsipareigojimai xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.1
Piniginis auksas ir 
specialiosios skolinimosi 
teisės (SST)

xt+4m  xt+4m x  xt+4m    xt+4m x x x x    xt+4m

AF.11 Piniginis auksas xt+4m  xt+4m x  xt+4m    xt+4m x x x x    xt+4m

AF.12 SST xt+4m  xt+4m x  xt+4m    xt+4m x x x x    xt+4m

AF.2 Pinigai ir indėliai xt+4m xt+4m xt+4m x  xt+4m x xt+4m  xt+4m x x x x    xt+4m

AF.2 Iš jų: nacionaline valiuta o o o o  o o o  o o o o o    o
AF.21 Pinigai xt+4m  xt+4m x  xt+4m x xt+4m  xt+4m x x x x    xt+4m

AF.22 Pervedamieji indėliai xt+4m xt+4m xt+4m x  xt+4m x xt+4m  xt+4m x x x x    xt+4m

AF.221 Tarpbankinės pozicijos o o o o  o o o  o o o o o    o
AF.229 Kiti pervedamieji indėliai o o o o  o o o  o o o o o    o
AF.29 Kiti indėliai xt+4m xt+4m xt+4m x  xt+4m x xt+4m  xt+4m x x x x    xt+4m

AF.3 Skolos vertybiniai popieriai xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.3 Iš jų: nacionaline valiuta o o o o o o o o o o o o o o o o o o
AF.31 Trumpalaikiai xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.31 Iš jų: nominaliąja verte o o o o o o o o o o o o o o o o o o
AF.32 Ilgalaikiai xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.32 Iš jų: nominaliąja verte o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.32 Kurių likutinis terminas – 
vieni metai arba mažiau o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.32 Kurių likutinis terminas – 
daugiau nei vieni metai o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.4 Paskolos xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.4 Iš jų: nacionaline valiuta o o o o o o o o o o o o o o o o o o
AF.4M2 Iš jų: neveiksnios paskolos o o o o o o o o o o o o o o o o o o
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AF.41 Trumpalaikės xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.4D

Iš jų: atpirkimo susitarimai, 
vertybinių popierių 
skolinimas ir garantinės 
įmokos skolinimas

o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.42 Ilgalaikės xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.42 Kurių likutinis terminas – 
vieni metai arba mažiau o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.42 Kurių likutinis terminas – 
daugiau nei vieni metai o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.5
Nuosavybės priemonės ir 
investicinių fondų akcijos / 
vienetai

xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.5 Iš jų: nacionaline valiuta o o o o o o o o o o o o o o o o o o
AF.51 Nuosavybės priemonės xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.511 Biržinės akcijos xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.512 Nebiržinės akcijos xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.519 Kitos nuosavybės priemonės xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.52 Investicinių fondų akcijos / 
vienetai xt+4m  xt+4m x x xt+4m x   xt+4m x x x x    xt+4m

AF.521 Pinigų rinkos fondų akcijos / 
vienetai (PRF) o  o   o o   o o o o o    o

AF.522 Ne PRF investicinių fondų 
akcijos / vienetai o  o  o o    o o o o o    o

AF.6
Draudimo, pensijų ir 
standartinių garantijų 
sistemos

xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.6 Iš jų: nacionaline valiuta o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.61 Ne gyvybės draudimo 
techniniai atidėjiniai x x x x x x x x x x x x x x    x

AF.62
Gyvybės draudimo ir 
anuiteto įsipareigojimai / 
teisės

xm  xm x x xm x xm xm xm x x x x    xm
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AF.63+ 
AF.64+ 
AF.65

Pensiniai įsipareigojimai / 
teisės, pensijų fondų 
reikalavimai pensijų 
valdytojams ir nepensiniai 
įsipareigojimai / teisės

xm xm xm x x xm x xm xm xm x x x x xm x2012 x2012 xm

AF.63 Pensiniai įsipareigojimai / 
teisės o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.64 Pensijų fondų reikalavimai 
pensijų valdytojams o o o o o o o o o o o o o o    o

AF.65 Nepensiniai įsipareigojimai / 
teisės o o o o o o o o o o o o o o o  o o

AF.66 Standartinių garantijų 
atidėjiniai x x x x x x x x x x x x x x    x

AF.7

Išvestinės finansinės 
priemonės ir samdomųjų 
darbuotojų akcijų 
pasirinkimo sandoriai

xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.7 Iš jų: nacionaline valiuta o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.71 Išvestinės finansinės 
priemonės o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.711 Pasirinkimo sandoriai o o o o o o o o o o o o o o o o o o
AF.712 Išankstiniai sandoriai o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.72 Samdomųjų darbuotojų 
akcijų pasirinkimo sandoriai o o o o o o o o o o o o o o o  o o

AF.8 Kitos mokėtinos sumos xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.8 Iš jų: nacionaline valiuta o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.81 Prekybos kreditai ir 
išankstiniai mokėjimai xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.89
Kitos mokėtinos sumos, 
išskyrus prekybos kreditus ir 
išankstinius mokėjimus

xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

(BF.90) Grynoji finansinė vertė(i) xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

Paaiškinimai:
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x Privaloma; terminas – t+9 mėn.
o Neprivaloma.

xt+4m Privaloma; terminas – t+4 mėn.

xnc Privaloma dėl nekonsoliduotų likučių nuo 2012 ataskaitinių metų; terminas – t+4 mėn.

x2012 Ankstesnių nei 2012 ataskaitinių metų duomenų perduoti neprivaloma; 2012 ataskaitinių metų ir vėlesnių metų duomenis perduoti privaloma.

 Nereikšmingi langeliai.

(i) Atitiktinė sektorių informacija šiam straipsniui nereikšminga.
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8 lentelė. Nefinansinės sąskaitos pagal sektorius (metiniai duomenys)
Perduodami duomenys nuo 1995 m., terminas – t+9 mėn. po ataskaitinio laikotarpio. Ankstesnių nei 2012 
ataskaitinių metų S.14 ir S.15 duomenų perduoti neprivaloma. 2012 ataskaitinių metų ir vėlesnių metų 
duomenis perduoti privaloma.
Savanoriškai galima pateikti toliau nurodytų S.11 sektoriaus subsektorių duomenis: S.11DO. Nacionalinių 
subjektų kontroliuojamos ne finansų bendrovės; S.11001. Viešosios ne finansų bendrovės; S.110011. Iš jų: 
Viešosios ne finansų bendrovės, kurios yra vietos tarptautinių bendrovių dalis; S.11002. Nacionalinės 
privačiosios ne finansų bendrovės; S.110021. Iš jų: Nacionalinės privačiosios ne finansų bendrovės, kurios yra 
vietos tarptautinių bendrovių dalis; S.11003. Užsienio subjektų kontroliuojamos ne finansų bendrovės. 
Savanoriškai galima pateikti toliau nurodytų S.12 sektoriaus subsektorių duomenis: S.12DO. Nacionalinių 
subjektų kontroliuojamos finansų bendrovės; S.12001. Viešosios finansų bendrovės; S.120011. Iš jų: Viešosios 
finansų bendrovės, kurios yra vietos tarptautinių bendrovių dalis; S.12002. Nacionalinės privačiosios finansų 
bendrovės; S.120021. Iš jų: Nacionalinės privačiosios finansų bendrovės, kurios yra vietos tarptautinių 
bendrovių dalis; S.12003. Užsienio subjektų kontroliuojamos finansų bendrovės; S12K. Pinigų finansų įstaigos 
(PFĮ); S12P. Kitos finansų įstaigos (finansų bendrovės, išskyrus PFĮ, draudimo bendroves ir pensijų fondus); 
S12Q. Draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

Kodas Sandoriai ir balansuojamieji 
straipsniai Sektoriai

I. Gamybos sąskaita / Prekių ir paslaugų išorės sąskaita

Ištekliai  S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

P.1 Produkcija x x x x x x2012 x2012   

(P.11 + P.1
2 + P.131)

Rinkos produkcija, produkcija 
galutiniam naudojimui ir mokėjimai 
už kitą ne rinkos produkciją

   x      

P.11 Rinkos produkcija x x x x x x2012 x2012   

P.12 Produkcija savo galutiniam 
naudojimui x x x x x x2012 x2012   

P.13 Ne rinkos produkcija x   x x  x2012   
P.7 Prekių ir paslaugų importas         x
P.71 Prekių importas         x
P.72 Paslaugų importas         x
P.72F NAFTAP importas         o
(D.21 — 
D.31)

 Mokesčiai produktams atėmus 
subsidijas x       x  

Panaudoji
mas  S.1 S.11 S.12 S.13

S.14 
+ 

S.15
S.14 S.15 S.1N S.2

P.2 Tarpinis vartojimas x x x x x x2012 x2012   
P.6 Prekių ir paslaugų eksportas         x
P.61 Prekių eksportas         x
P.62 Paslaugų eksportas         x
P.62F NAFTAP eksportas         o

B.1g Bendroji pridėtinė vertė / bendrasis 
vidaus produktas x x x x x x2012 x2012 x  

B.11 Prekių ir paslaugų išorės balansas         x

P.51c Pagrindinio kapitalo vartojimas x x x x x x2012 x2012   
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B.1n Grynoji pridėtinė vertė / grynasis 
vidaus produktas x x x x x x2012 x2012 x  

II.1.1. Pajamų formavimo sąskaita

Ištekliai  S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

B.1g Bendroji pridėtinė vertė / bendrasis 
vidaus produktas x x x x x x2012 x2012 x  

D.3 Subsidijos x x x x x x2012 x2012 x  
D.31 Subsidijos produktams x       x  
D.39 Kitos subsidijos gamybai x x x x x x2012 x2012   

Panaudoji
mas  S.1 S.11 S.12 S.13

S.14 
+ 

S.15
S.14 S.15 S.1N S.2

D.1 Atlygis darbuotojams x x x x x x2012 x2012  
D.11 Darbo užmokestis x x x x x x2012 x2012  

D.12 Darbdavių socialinės įmokos x x x x x x2012 x2012  

D.2 Gamybos ir importo mokesčiai x x x x x x2012 x2012 x  

D.21 Mokesčiai produktams x       x  
D.29 Kiti gamybos mokesčiai x x x x x x2012 x2012   

(B.2g + 
B.3g)

Bendrasis likutinis perteklius, 
pridėjus bendrąsias mišriąsias 
pajamas

x x x x x x2012 x2012   

B.2g Bendrasis likutinis perteklius x    x x2012    
B.3g Bendrosios mišriosios pajamos x    x x2012    

II.1.2. Pirminių pajamų išdėstymo sąskaita

Ištekliai  S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

(B.2g + B.3
g)

Bendrasis likutinis perteklius, 
pridėjus bendrąsias mišriąsias 
pajamas

x x x x x x2012 x2012   

B.2g Bendrasis likutinis perteklius x    x x2012    
B.3g Bendrosios mišriosios pajamos x    x x2012    
D.1 Atlygis darbuotojams x    x x2012   x
D.11 Darbo užmokestis x    x x2012   x

D.12 Darbdavių socialinės įmokos x    x x2012   x

D.2 Gamybos ir importo mokesčiai x   x     x

D.21 Mokesčiai produktams x   x     x

D.211 Pridėtinės vertės pobūdžio 
mokesčiai (PVM) x   x     x

D.212 Importo mokesčiai ir muitai, 
išskyrus PVM x   x     x

D.214 Mokesčiai produktams, išskyrus 
PVM ir importo mokesčius x   x     x

D.29 Kiti gamybos mokesčiai x   x     x
D.4 Nuosavybės pajamos x x x x x x2012 x2012  x
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D.41 Palūkanos (1) x x x x x x2012 x2012  x

D.42 Bendrovių paskirstomosios pajamos x x x x x x2012 x2012  x

D.421 Dividendai o o o o o o o  o

D.422 Mokėjimai iš kvazibendrovių 
pajamų o o o o o o o  o

D.43 Tiesioginių užsienio investicijų 
reinvesticijos x x x x x x2012 x2012  x

D.43S2I

Euro zonos vidaus tiesioginių 
užsienio investicijų reinvesticijos 
(tik euro zonai priklausančios 
valstybės narės) (2)

 x2012 x2012       

D.43S2X

Ne euro zonos tiesioginių užsienio 
investicijų reinvesticijos (tik euro 
zonai priklausančios valstybės 
narės) (2)

 x2012 x2012       

D.43S21 ES vidaus tiesioginių užsienio 
investicijų reinvesticijos (2)  x2012 x2012       

D.43S22 Ne ES tiesioginių užsienio 
investicijų reinvesticijos (2)  x2012 x2012       

D.44 Kitos investicijų pajamos x x x x x x2012 x2012  x

D.441 Draudėjams priskirtinos investicijų 
pajamos x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012  x2012

D.442
Investicijų pajamos, mokėtinos 
pagal pensinius įsipareigojimus / 
teises

x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012  x2012

D.443
Investicijų pajamos, priskirtinos 
kolektyvinio investavimo fondų 
akcininkams

x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012  x2012

D.45 Renta x x x x x x2012 x2012  x
B.4g Bendrosios verslo pajamos o x x o o o o   

D.41g Visos palūkanos iki NAFTAP 
asignavimo (1) x x x x x x2012 x2012  x

Panaudoji
mas  S.1 S.11 S.12 S.13

S.14 
+ 

S.15
S.14 S.15 S.1N S.2

D.1 Atlygis darbuotojams  x
D.11 Darbo užmokestis  x
D.12 Darbdavių socialinės įmokos  x
D.3 Subsidijos x   x     x
D.31 Subsidijos produktams x   x     x
D.39 Kitos subsidijos gamybai x   x     x
D.4 Nuosavybės pajamos x x x x x x2012 x2012  x
D.41 Palūkanos (1) x x x x x x2012 x2012  x

D.42 Bendrovių paskirstomosios pajamos x x x x     x

D.421 Dividendai o o o o     o

D.422 Mokėjimai iš kvazibendrovių 
pajamų o o o      o

D.43 Tiesioginių užsienio investicijų 
reinvesticijos x x x  x x2012 x2012  x

D.43S2I
Euro zonos vidaus tiesioginių 
užsienio investicijų reinvesticijos 
(tik euro zonai priklausančios 

 x2012 x2012       



RR\1259657LT.docx 69/116 PE731.555v02-00

LT

valstybės narės) (2)

D.43S2X

Ne euro zonos tiesioginių užsienio 
investicijų reinvesticijos (tik euro 
zonai priklausančios valstybės 
narės) (2)

 x2012 x2012       

D.43S21 ES vidaus tiesioginių užsienio 
investicijų reinvesticijos (2)  x2012 x2012       

D.43S22 Ne ES tiesioginių užsienio 
investicijų reinvesticijos (2)  x2012 x2012       

D.44 Kitos investicijų pajamos x x x x x x2012 x2012  x

D.441 Draudėjams priskirtinos investicijų 
pajamos x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012  x2012

D.442
Investicijų pajamos, mokėtinos 
pagal pensinius įsipareigojimus / 
teises

x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012  x2012

D.443
Investicijų pajamos, priskirtinos 
kolektyvinio investavimo fondų 
akcininkams

x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012  x2012

D.45 Renta x x x x x x2012 x2012  x

B.5g Bendrasis pirminių pajamų balansas 
/ bendrosios nacionalinės pajamos x x x x x x2012 x2012   

D.41g Visos palūkanos iki NAFTAP 
asignavimo (1) x x x x x x2012 x2012  x

II.2. Antrinio pajamų paskirstymo sąskaita

Ištekliai  S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

B.5g Bendrasis pirminių pajamų balansas 
/ bendrosios nacionalinės pajamos x x x x x x2012 x2012   

D.5 Einamieji pajamų, turto ir kt. 
mokesčiai x   x     x

D.51 Pajamų mokesčiai x   x     x
D.59 Kiti einamieji mokesčiai x   x     x

D.6 Socialinės įmokos ir išmokos x x x x x x2012 x2012  x

D.61 Grynosios socialinės įmokos x x x x x x2012 x2012  x

D.611 Faktinės darbdavių socialinės 
įmokos x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012  x2012

D.612 Sąlyginės darbdavių socialinės 
įmokos x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012  x2012

D.613 Faktinės namų ūkių socialinės 
įmokos x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012  x2012

D.614 Papildomos namų ūkių socialinės 
įmokos x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012  x2012

D.61SC Mokėjimai už socialinio draudimo 
sistemos paslaugas x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012  x2012

D.62 Socialinės išmokos, išskyrus 
socialinius pervedimus natūra x    x x2012   x

D.63 Socialiniai pervedimai natūra x    x x2012    

D.631 Socialiniai pervedimai natūra (ne 
rinkos produkcija) o    o o    
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D.632 Socialiniai pervedimai natūra 
(įsigyta rinkos produkcija) o    o o    

D.7 Kiti einamieji pervedimai x x x x x x2012 x2012  x

D.71 Grynosios ne gyvybės draudimo 
įmokos x  x x     x

D.72 Ne gyvybės draudimo išmokos x x x x x x2012 x2012  x

D.74 Einamasis tarptautinis 
bendradarbiavimas x   x     x

D. 74A
Iš jo: mokėtina Europos 
institucijoms / gautina Europos 
institucijų (pvz., EPF)

        x

D.75 Įvairūs einamieji pervedimai (1) x x x x x x2012 x2012  x

D.76 PVM ir BNP grindžiami ES nuosavi 
ištekliai         x

Panaudoji
mas  S.1 S.11 S.12 S.13

S.14 
+ 

S.15
S.14 S.15 S.1N S.2

D.5 Einamieji pajamų, turto ir kt. 
mokesčiai x x x x x x2012 x2012  x

D.51 Pajamų mokesčiai x x x x x x2012   x
D.59 Kiti einamieji mokesčiai x x x x x x2012 x2012  x

D.6 Socialinės įmokos ir išmokos x x x x x x2012 x2012  x

D.61 Grynosios socialinės įmokos x    x x2012   x

D.611 Faktinės darbdavių socialinės 
įmokos x2012    x2012 x2012   x2012

D.612 Sąlyginės darbdavių socialinės 
įmokos x2012    x2012 x2012   x2012

D.613 Faktinės namų ūkių socialinės 
įmokos x2012    x2012 x2012   x2012

D.614 Papildomos namų ūkių socialinės 
įmokos x2012    x2012 x2012   x2012

D.61SC Mokėjimai už socialinio draudimo 
sistemos paslaugas x2012    x2012 x2012   x2012

D.62 Socialinės išmokos, išskyrus 
socialinius pervedimus natūra x x x x x x2012 x2012  x

D.63 Socialiniai pervedimai natūra x   x x  x2012   

D.631 Socialiniai pervedimai natūra (ne 
rinkos produkcija) o   x o  o   

D.632 Socialiniai pervedimai natūra 
(įsigyta rinkos produkcija) o   x o  o   

D.7 Kiti einamieji pervedimai x x x x x x2012 x2012  x

D.71 Grynosios ne gyvybės draudimo 
įmokos x x x x x x2012 x2012  x

D.72 Ne gyvybės draudimo išmokos x  x x     x

D.74 Einamasis tarptautinis 
bendradarbiavimas x   x     x

D.74A
Iš jo: mokėtina Europos 
institucijoms / gautina Europos 
institucijų (pvz., EPF)

x   x      

D.75 Įvairūs einamieji pervedimai (1) x x x x x x2012 x2012  x

D.76 PVM ir BNP grindžiami ES nuosavi 
ištekliai x   x      



RR\1259657LT.docx 71/116 PE731.555v02-00

LT

B.7g Bendrosios koreguotos 
disponuojamosios pajamos x   x x x2012 x2012   

B.6g Bendrosios disponuojamosios 
pajamos x x x x x x2012 x2012   

II.4.1. Disponuojamųjų pajamų panaudojimo sąskaita

Ištekliai  S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

B.6g Bendrosios disponuojamosios 
pajamos x x x x x x2012 x2012   

D.8 Koregavimas dėl pensinių 
įsipareigojimų / teisių pokyčio x    x x2012   x

Panaudoji
mas  S.1 S.11 S.12 S.13

S.14 
+ 

S.15
S.14 S.15 S.1N S.2

P.3 Galutinio vartojimo išlaidos x   x x x2012 x2012   

P.31 Individualaus vartojimo išlaidos x   x x x2012 x2012   

P.32 Kolektyvinio vartojimo išlaidos x   x      

D.8 Koregavimas dėl pensinių 
įsipareigojimų / teisių pokyčio x x x x x x2012 x2012  x

B.8g Bendrasis taupymas x x x x x x2012 x2012   
B.12 Einamasis išorės balansas         x

III.1.1. Grynosios vertės pokyčių dėl taupymo ir kapitalo pervedimų sąskaita

Įsipareigojimų ir grynosios vertės pokyčiai S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

B.8g Bendrasis taupymas x x x x x x2012 x2012   
B.12 Einamasis išorės balansas         x
D.9r Kapitalo pervedimai, gautini x x x x x x2012 x2012  x
D.91r Kapitalo mokesčiai, gautini x   x     x
D.92r Investicinės dotacijos, gautinos (1) x x x x x x2012 x2012  x
D.99r Kiti kapitalo pervedimai, gautini (1) x x x x x x2012 x2012  x

Turto pokyčiai S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

D.9p Kapitalo pervedimai, mokėtini x x x x x x2012 x2012  x
D.91p Kapitalo mokesčiai, mokėtini x x x  x x2012 x2012  x
D.92p Investicinės dotacijos, mokėtinos (1) x   x     x
D.99p Kiti kapitalo pervedimai, mokėtini (1) x x x x x x2012 x2012  x
P.51c Pagrindinio kapitalo vartojimas x x x x x x2012 x2012   

B.10.1 Grynosios vertės pokytis dėl 
taupymo ir kapitalo pervedimų x x x x x x2012 x2012  x

III.1.2. Nefinansinio turto įsigijimo sąskaita

Įsipareigojimų ir grynosios vertės pokyčiai S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

B.10.1 Grynosios vertės pokytis dėl 
taupymo ir kapitalo pervedimų x x x x x x2012 x2012  x
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Turto pokyčiai S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

P.5g Bendrojo kapitalo formavimas x x x x x x2012 x2012   

P.51g Bendrojo pagrindinio kapitalo 
formavimas x x x x x x2012 x2012   

P.51g_AN.
111 Būstas o o o o o o o   

P.51g_AN.
112 Kiti pastatai ir statiniai o o o o o o o   

P.51g_AN.
1121 Pastatai, išskyrus būstą o o o o o o o   

P.51g_AN.
1122 Kiti statiniai o o o o o o o   

P.51c Pagrindinio kapitalo vartojimas x x x x x x2012 x2012   
P.52 Atsargų pokyčiai x x x x x x2012 x2012   

P.53 Vertybių įsigijimas atėmus 
pardavimus / perleidimus x x x x x x2012 x2012   

NP Nesukurto turto įsigijimai atėmus 
pardavimus / perleidimus x x x x x x2012 x2012  x

B.9 Grynasis skolinimas (+) / grynasis 
skolinimasis (–) x x x x x x2012 x2012  x

DB.9
Grynojo skolinimo / grynojo 
skolinimosi neatitikimas finansinėse 
sąskaitose

x x x x x x2012 x2012  x

Papildoma informacija S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

EMP Užimtumas (asmenų skaičius ir 
dirbtų valandų skaičius) o o o x o o o   

OTE Visos valdžios sektoriaus išlaidos    x      

OTR Visos valdžios sektoriaus pajamos    x      

Grandininiu metodu susietų apimčių 
duomenys S.1 S.11 S.12 S.13

S.14 
+ 

S.15
S.14 S.15 S.1N S.2

P.51g Bendrojo pagrindinio kapitalo 
formavimas o o o o o o o   

P.51g_AN.
111 Būstas o o o o o o o   

P.51g_AN.
112 Kiti pastatai ir statiniai o o o o o o o   

P.51g_AN.
1121 Pastatai, išskyrus būstą o o o o o o o   

P.51g_AN.
1122 Kiti statiniai o o o o o o o   

Paaiškinim
ai:

x Privaloma.

x2012
Ankstesnių nei 2012 ataskaitinių metų duomenų perduoti neprivaloma; 2012 ataskaitinių metų ir vėlesnių 
metų duomenis perduoti privaloma.
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o Neprivaloma.
 Nereikšmingi langeliai.

(1) Konsoliduoti valdžios sektoriaus (S.13) subsektorių duomenys.
(2) Suskirstymas turėtų atitikti faktinę sudėtį paskutinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (galutinė sudėtis).

801 lentelė. Nefinansinės sąskaitos pagal sektorius (ketvirtiniai duomenys)
Perduodami duomenys nuo 1999 m. 1 ketvirčio. T801 duomenų terminas – 85 dienos po ataskaitinio 
laikotarpio. Jei, palyginti su 25 ir 1Q lentelėmis, skirtumai dideli, lentelė perduodama pakartotinai, laikantis 
t+3 mėn. termino.

S.11, S.12, S.14+S1.15, S.14, S.15 ir S.1N sektorių duomenys neprivalomi šalims, kurių BVP 
galiojančiomis kainomis sudaro mažiau nei 1 % atitinkamo viso Sąjungos rodiklio. 1 % ribinis dydis 
apskaičiuojamas kaip slankusis vidurkis, grindžiamas trejų paskutinių metų turimais duomenimis.

Savanoriškai galima pateikti toliau nurodytų S.11 sektoriaus subsektorių duomenis: S.11DO. Nacionalinių 
subjektų kontroliuojamos ne finansų bendrovės; S.11001. Viešosios ne finansų bendrovės; S.110011. Iš jų: 
Viešosios ne finansų bendrovės, kurios yra vietos tarptautinių bendrovių dalis; S.11002. Nacionalinės 
privačiosios ne finansų bendrovės; S.110021. Iš jų: Nacionalinės privačiosios ne finansų bendrovės, kurios 
yra vietos tarptautinių bendrovių dalis; S.11003. Užsienio subjektų kontroliuojamos ne finansų bendrovės. 

Savanoriškai galima pateikti toliau nurodytų S.12 sektoriaus subsektorių duomenis: S.12DO. Nacionalinių 
subjektų kontroliuojamos finansų bendrovės; S.12001. Viešosios finansų bendrovės; S.120011. Iš jų: 
Viešosios finansų bendrovės, kurios yra vietos tarptautinių bendrovių dalis; S.12002. Nacionalinės 
privačiosios finansų bendrovės; S.120021. Iš jų: Nacionalinės privačiosios finansų bendrovės, kurios yra 
vietos tarptautinių bendrovių dalis; S.12003. Užsienio subjektų kontroliuojamos finansų bendrovės; S12K. 
Pinigų finansų įstaigos (PFĮ); S12P. Kitos finansų įstaigos (finansų bendrovės, išskyrus PFĮ, draudimo 
bendroves ir pensijų fondus); S12Q. Draudimo bendrovės ir pensijų fondai.
Kodas Sandoriai ir 

balansuojam
ieji 

straipsniai

Sektoriai

I. Gamybos sąskaita / Prekių ir paslaugų išorės sąskaita

Ištekliai S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

P.1 Produkcija o o o o o o o  

(P.11 + P.12 + 
P.131)

Rinkos 
produkcija, 
produkcija 
galutiniam 
naudojimui ir 
mokėjimai už 
kitą ne rinkos 
produkciją

   x      

P.7
Prekių ir 
paslaugų 
importas

        x

P.71 Prekių 
importas         x

P.72 Paslaugų 
importas         x

P.72F NAFTAP 
importas         o

D.21 — D.31 Mokesčiai 
produktams x       xb  
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atėmus 
subsidijas

Panaudojimas S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

P.2 Tarpinis 
vartojimas o o o o o o o   

P.6
Prekių ir 
paslaugų 
eksportas

        x

P.61 Prekių 
eksportas         x

P.62 Paslaugų 
eksportas         x

P.62F NAFTAP 
eksportas         o

B.1g

Bendroji 
pridėtinė 
vertė / 
bendrasis 
vidaus 
produktas

x xb xb x xb o o xb  

B.11

Prekių ir 
paslaugų 
išorės 
balansas

        x

P51c
Pagrindinio 
kapitalo 
vartojimas

x xb xb x xb o o   

B.1n

Grynoji 
pridėtinė 
vertė / 
grynasis 
vidaus 
produktas

x xb xb x xb o o   

II.1.1. Pajamų formavimo sąskaita

Ištekliai S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

B.1g

Bendroji 
pridėtinė 
vertė / 
bendrasis 
vidaus 
produktas

x xb xb x xb o o xb  

D.3 Subsidijos x xb xb x xb o o xb  

D.31 Subsidijos 
produktams x       xb  

D.39
Kitos 
subsidijos 
gamybai

x xb xb x xb o o   

Panaudojimas S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

D.1 Atlygis 
darbuotojams x xb xb x xb o o  
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D.2
Gamybos ir 
importo 
mokesčiai

x xb xb x xb o o xb  

D.21 Mokesčiai 
produktams x       xb  

D.29 Kiti gamybos 
mokesčiai x xb xb x xb o o   

B.2g+B.3g

Bendrasis 
likutinis 
perteklius, 
pridėjus 
bendrąsias 
mišriąsias 
pajamas

x xb xb x xb o o xb  

B.2g
Bendrasis 
likutinis 
perteklius

o    o o    

B.3g
Bendrosios 
mišriosios 
pajamos

x    xb o    

II.1.2. Pirminių pajamų išdėstymo sąskaita

Ištekliai S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

B.2g+B.3g

Bendrasis 
likutinis 
perteklius, 
pridėjus 
bendrąsias 
mišriąsias 
pajamas

x xb xb x xb o o xb  

B.2g
Bendrasis 
likutinis 
perteklius

    o o    

B.3g
Bendrosios 
mišriosios 
pajamos

x    xb o    

D.1 Atlygis 
darbuotojams x    xb o   x

D.2
Gamybos ir 
importo 
mokesčiai

x   x     x

D.21 Mokesčiai 
produktams x   x     x

D.211

Pridėtinės 
vertės 
pobūdžio 
mokesčiai 
(PVM)

   x      

D.29 Kiti gamybos 
mokesčiai x   x     x

D.4 Nuosavybės 
pajamos xb xb xb x xb o o  x

D.41 Palūkanos (1) xb xb xb x xb o o  x
(D.42 + D.43 
+ D.44 + 

Niekur kitur 
nepriskirtos xb xb xb x xb o o  x
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D.45) kitos 
nuosavybės 
pajamos

D.42
Bendrovių 
paskirstomosi
os pajamos

xb xb xb x xb o o  x

D.43

Tiesioginių 
užsienio 
investicijų 
reinvesticijos

xb xb xb x xb o o  x

D.43S2I

Euro zonos 
vidaus 
tiesioginių 
užsienio 
investicijų 
reinvesticijos 
(tik euro 
zonai 
priklausančio
s valstybės 
narės) (2)

 o o       

D.43S2X

Ne euro 
zonos 
tiesioginių 
užsienio 
investicijų 
reinvesticijos 
(tik euro 
zonai 
priklausančio
s valstybės 
narės) (2)

 o o       

D.43S21

ES vidaus 
tiesioginių 
užsienio 
investicijų 
reinvesticijos 
(2)

 o o       

D.43S22

Ne ES 
tiesioginių 
užsienio 
investicijų 
reinvesticijos 
(2)

 o o       

D.44
Kitos 
investicijų 
pajamos

xb xb xb x xb o o  x

D.45 Renta xb xb xb x xb o o  x

B.4g
Bendrosios 
verslo 
pajamos

o xb xb o o o o   

D.41g

Visos 
palūkanos iki 
NAFTAP 
asignavimo (1
)

xb xb xb x xb o o  x

Panaudojimas S.1 S.11 S.12 S.13 S.14 
+ S.14 S.15 S.1N S.2
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S.15

D.1 Atlygis 
darbuotojams  x

D.3 Subsidijos x   x    xb x

D.31 Subsidijos 
produktams x   x    xb x

D.39
Kitos 
subsidijos 
gamybai

x   x     x

D.4 Nuosavybės 
pajamos xb xb xb x xb o o  x

D.41 Palūkanos (1) xb xb xb x xb o o  x

(D.42 + D.43 
+ D.44 + 
D.45)

Niekur kitur 
nepriskirtos 
kitos 
nuosavybės 
pajamos

xb xb xb x xb o o  x

D.42
Bendrovių 
paskirstomosi
os pajamos

xb xb xb x     x

D.43

Tiesioginių 
užsienio 
investicijų 
reinvesticijos

xb xb xb      x

D.43S2I

Euro zonos 
vidaus 
tiesioginių 
užsienio 
investicijų 
reinvesticijos 
(tik euro 
zonai 
priklausančio
s valstybės 
narės) (2)

 o o       

D.43S2X

Ne euro 
zonos 
tiesioginių 
užsienio 
investicijų 
reinvesticijos 
(tik euro 
zonai 
priklausančio
s valstybės 
narės) (2)

 o o       

D.43S21

ES vidaus 
tiesioginių 
užsienio 
investicijų 
reinvesticijos 
(2)

 o o       

D.43S22

Ne ES 
tiesioginių 
užsienio 
investicijų 

 o o       
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reinvesticijos 
(2)

D.44
Kitos 
investicijų 
pajamos

xb xb xb x     x

D.45 Renta xb xb xb x xb o o  x

B.5g

Bendrasis 
pirminių 
pajamų 
balansas / 
bendrosios 
nacionalinės 
pajamos

x xb xb x xb o o   

D.41g

Visos 
palūkanos iki 
NAFTAP 
asignavimo (1
)

xb xb xb x xb o o  x

II.2. Antrinio pajamų paskirstymo sąskaita

Ištekliai S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

B.5g

Bendrasis 
pirminių 
pajamų 
balansas / 
bendrosios 
nacionalinės 
pajamos

x xb xb x xb o o   

D.5

Einamieji 
pajamų, turto 
ir kt. 
mokesčiai

x   x     x

D.6
Socialinės 
įmokos ir 
išmokos

xb xb xb x xb o o  x

D.61
Grynosios 
socialinės 
įmokos

xb xb xb x xb o o  x

D.62

Socialinės 
išmokos, 
išskyrus 
socialinius 
pervedimus 
natūra

xb    xb o   x

D.63
Socialiniai 
pervedimai 
natūra

xb    xb o    

D.631

Socialiniai 
pervedimai 
natūra (ne 
rinkos 
produkcija)

    o o    

D.632

Socialiniai 
pervedimai 
natūra 
(įsigyta 

    o o    
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rinkos 
produkcija)

D.7 Kiti einamieji 
pervedimai xb xb xb x xb o o  x

D.71

Grynosios ne 
gyvybės 
draudimo 
įmokos

xb  xb x     x

D.72
Ne gyvybės 
draudimo 
išmokos

xb xb xb x xb o o  x

(D.74 + D.75 
+ D.76)

Niekur kitur 
nepriskirti 
kiti einamieji 
pervedimai

xb xb xb x xb o o  x

D.74

Einamasis 
tarptautinis 
bendradarbia
vimas

o   o     o

D.74A

Iš jo: 
mokėtina 
Europos 
institucijoms 
/ gautina 
Europos 
institucijų 
(pvz., EPF)

        x

D.75
Įvairūs 
einamieji 
pervedimai (1)

o o o o o o o  o

D.76

PVM ir BNP 
grindžiami 
ES nuosavi 
ištekliai

        o

Panaudojimas S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

D.5

Einamieji 
pajamų, turto 
ir kt. 
mokesčiai

xb xb xb x xb o o  x

D.6
Socialinės 
įmokos ir 
išmokos

xb xb xb x xb o o  x

D.61
Grynosios 
socialinės 
įmokos

xb    xb o   x

D.62

Socialinės 
išmokos, 
išskyrus 
socialinius 
pervedimus 
natūra

xb xb xb x xb o o  x

D.63
Socialiniai 
pervedimai 
natūra

xb   x xb  o   
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D.631

Socialiniai 
pervedimai 
natūra (ne 
rinkos 
produkcija)

x   x o  o   

D.632

Socialiniai 
pervedimai 
natūra 
(įsigyta 
rinkos 
produkcija)

x   x o  o   

D.7 Kiti einamieji 
pervedimai xb xb xb x xb o o  x

D.71

Grynosios ne 
gyvybės 
draudimo 
įmokos

xb xb xb x xb o o  x

D.72
Ne gyvybės 
draudimo 
išmokos

xb  xb x     x

(D.74 + D.75 
+ D.76)

Niekur kitur 
nepriskirti 
kiti einamieji 
pervedimai

xb xb xb x xb o o  x

D.74

Einamasis 
tarptautinis 
bendradarbia
vimas

o   o     o

D.74A

Iš jo: 
mokėtina 
Europos 
institucijoms 
/ gautina 
Europos 
institucijų 
(pvz., EPF)

x   x      

D.75
Įvairūs 
einamieji 
pervedimai (1)

o o o o o o o  o

D.76

PVM ir BNP 
grindžiami 
ES nuosavi 
ištekliai

o   o      

B.7g

Bendrosios 
koreguotos 
disponuojam
osios 
pajamos

   x xb o o   

B.6g

Bendrosios 
disponuojam
osios 
pajamos

x xb xb x xb o o   

II.4.1. Disponuojamųjų pajamų panaudojimo sąskaita

Ištekliai S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2
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B.6g

Bendrosios 
disponuojam
osios 
pajamos

x xb xb x xb o o   

D.8

Koregavimas 
dėl pensinių 
įsipareigojim
ų / teisių 
pokyčio

x    xb o   x

Panaudojimas S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

P.3
Galutinio 
vartojimo 
išlaidos

x   x xb o o   

P.31
Individualaus 
vartojimo 
išlaidos

x   x xb o o   

P.32
Kolektyvinio 
vartojimo 
išlaidos

x   x      

D.8

Koregavimas 
dėl pensinių 
įsipareigojim
ų / teisių 
pokyčio

x xb xb x xb o o  x

B.8g Bendrasis 
taupymas x xb xb x xb o o   

B.12
Einamasis 
išorės 
balansas

        x

III.1.1. Grynosios vertės pokyčių dėl taupymo ir kapitalo pervedimų sąskaita

Įsipareigojimų ir grynosios 
vertės pokyčiai S.1 S.11 S.12 S.13

S.14 
+ 

S.15
S.14 S.15 S.1N S.2

B.8g Bendrasis 
taupymas x xb xb x xb o o   

B.12
Einamasis 
išorės 
balansas

        x

D.9r
Kapitalo 
pervedimai, 
gautini

xb xb xb x xb o o  x

D.91r
Kapitalo 
mokesčiai, 
gautini

x   x     x

D.92r + D.99r

Investicinės 
dotacijos ir 
kiti kapitalo 
pervedimai (1)

xb xb xb x xb o o  x

D.92r
Investicinės 
dotacijos, 
gautinos (1)

o O o o o o o  o

D.99r
Kiti kapitalo 
pervedimai, 
gautini (1)

o o o o o o o  o
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Turto pokyčiai S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

D.9p
Kapitalo 
pervedimai, 
mokėtini

xb xb xb x xb o o  x

D.91p
Kapitalo 
mokesčiai, 
mokėtini

xb xb xb  xb o o  x

D.92p + D.99p

Investicinės 
dotacijos ir 
kiti kapitalo 
pervedimai (1)

xb xb xb x xb o o  x

D.92p
Investicinės 
dotacijos, 
mokėtinos (1)

o   o     o

D.99p
Kiti kapitalo 
pervedimai, 
mokėtini (1)

o O o o o o o  o

P.51c
Pagrindinio 
kapitalo 
vartojimas

x xb xb x xb o o   

B.101

Grynosios 
vertės pokytis 
dėl taupymo 
ir kapitalo 
pervedimų

x xb xb x xb o o  x

III.1.2. Nefinansinio turto įsigijimo sąskaita

Įsipareigojimų ir grynosios 
vertės pokyčiai S.1 S.11 S.12 S.13

S.14 
+ 

S.15
S.14 S.15 S.1N S.2

B.101

Grynosios 
vertės pokytis 
dėl taupymo 
ir kapitalo 
pervedimų

x xb xb x xb o o  x

Turto pokyčiai S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

P.5g
Bendrojo 
kapitalo 
formavimas

x xb xb x xb o o   

P.51g

Bendrojo 
pagrindinio 
kapitalo 
formavimas

x xb xb x xb o o   

P.51c
Pagrindinio 
kapitalo 
vartojimas

x xb xb x xb o o   

P.52 + P.53

Atsargų 
pokyčiai ir 
grynasis 
vertybių 
įsigijimas

x xb xb x xb o o   

NP
Nesukurto 
turto 
įsigijimai 

x xb xb x xb o o  x
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atėmus 
pardavimus / 
perleidimus

B.9

Grynasis 
skolinimas 
(+) / grynasis 
skolinimasis 
(–)

x xb xb x xb o o  x

DB.9

Grynojo 
skolinimo / 
grynojo 
skolinimosi 
neatitikimas 
finansinėse 
sąskaitose

o o o o o o o  o

Papildoma informacija S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

EMP

Užimtumas 
(asmenų 
skaičius ir 
dirbtų 
valandų 
skaičius)

o o o o o o o  o

OTE

Visos 
valdžios 
sektoriaus 
išlaidos

   x      

OTR

Visos 
valdžios 
sektoriaus 
pajamos

   x      

AN.111 Būstas     o     
AN.211 Žemė     o     

Paaiškinimai:
x Privaloma.

xb
Privaloma, išskyrus šalims, kurių BVP galiojančiomis kainomis sudaro mažiau nei 1 % 
viso Sąjungos rodiklio. 1 % ribinis dydis apskaičiuojamas kaip slankusis vidurkis, 
grindžiamas trejų paskutinių metų turimais duomenimis.

o Neprivaloma.

 
Nereikšmingi 
langeliai.

(1)  Konsoliduoti valdžios sektoriaus (S.13) subsektorių duomenys.
(2) Suskirstymas turėtų atitikti faktinę sudėtį paskutinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (galutinė sudėtis).

801SA lentelė. Pagal sezoną ir kalendorių koreguoti duomenys (ketvirtiniai)

Perduodami duomenys nuo 1999 m. 1 ketvirčio. Terminas – 85 dienos ir 3 darbo dienos po ataskaitinio laikotarpio. 
Pakartotinai teikiant T801, T801SA pateikiama taip pat per 3 darbo dienas po to, jei bet kuris iš T801SA kintamųjų 
patikslintas nekoreguojant.
S.11, S.12, S.14+S1.15, S.14, S.15 ir S.1N sektorių duomenys neprivalomi šalims, kurių BVP galiojančiomis kainomis 
sudaro mažiau nei 1 % atitinkamo viso Sąjungos rodiklio. 1 % ribinis dydis apskaičiuojamas kaip slankusis vidurkis, 
grindžiamas trejų paskutinių metų turimais duomenimis.
Kai tinkama, sezoninis koregavimas apima kalendorinį koregavimą.
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SektoriaiKodas Sandoris

S.
1

S.
11

S.
12

S.
13

S.
14

 +
 S

.1
5

S.
1N S.
2

S.
1

S.
11

S.
12

S.
13

S.
14

 +
 S

.1
5

S.
1N S.
2

  Panaudojimas Ištekliai

P.3 Galutinio vartojimo išlaidos    x           

P.31 Individualaus vartojimo išlaidos     xb          

P.5g Bendrojo kapitalo formavimas  o   o          

P.51g Bendrojo pagrindinio kapitalo 
formavimas  xb  x xb          

P.52 + P.53 Atsargų pokyčiai ir grynasis 
vertybių įsigijimas  o             

P.6 Prekių ir paslaugų eksportas       x        
P.61 Prekių eksportas       o        
P.62 Paslaugų eksportas       o        
P.7 Prekių ir paslaugų importas              x
P.71 Prekių importas              o
P.72 Paslaugų importas              o
D.1 Atlygis darbuotojams  xb          x   
D.2 Gamybos ir importo mokesčiai  o             
D.29 Kiti gamybos mokesčiai  o             
D.3 Subsidijos         o      
D.39 Kitos subsidijos gamybai         o      
D.4 Nuosavybės pajamos  o   xb    o   x   
D.41 Palūkanos  o       o      
(D.42 + D.43 
+ D.44 + 
D.45)

Niekur kitur nepriskirtos kitos 
nuosavybės pajamos  o       o      

D.1 + D.2 + 
D.3 + D.4        x       x

D.5 Einamieji pajamų, turto ir kt. 
mokesčiai  o   xb          

D.61 Grynosios socialinės įmokos  o   xb       o   

D.62 Socialinės išmokos, išskyrus 
socialinius pervedimus natūra  o   o       x   

D.63 Socialiniai pervedimai natūra     o       o   
D.7 Kiti einamieji pervedimai  o   xb    o   x   
D.5 + D.6 + 
D.7        x       x

D.8 Koregavimas dėl pensinių 
įsipareigojimų / teisių pokyčio  o   xb  x     x  x

D.9 Kapitalo pervedimai  o   o  x  o   o  x
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NP Nesukurto turto įsigijimai atėmus 
pardavimus / perleidimus  o   o          

OTE Visos valdžios sektoriaus išlaidos    x           
OTR Visos valdžios sektoriaus pajamos           x    

Balansuojamieji straipsniai

 

S.
1

S.
11

S.
12

S.
13

S.
14

 +
 S

.1
5

S.
1N S.
2

B.1g Bendroji pridėtinė vertė / bendrasis 
vidaus produktas x xb      

B.2g+B.3g
Bendrasis likutinis perteklius, 
pridėjus bendrąsias mišriąsias 
pajamas

x xb   xb   

B.3g Bendrosios mišriosios pajamos     o   
B.4g Bendrosios verslo pajamos  o      

B.5g Bendrasis pirminių pajamų balansas 
/ bendrosios nacionalinės pajamos x o      

B.6g Bendrosios disponuojamosios 
pajamos x o   xb   

B.8g Bendrasis taupymas x o   xb   

B.9 Grynasis skolinimas (+) / grynasis 
skolinimasis (–) x o  x o   

Grandininiu metodu susietų 
apimčių duomenys po sezoninio 

koregavimo

 

S.
1

S.
11

S.
12

S.
13

S.
14

 +
 S

.1
5

S.
1N S.
2

B.1g Bendroji pridėtinė vertė / bendrasis 
vidaus produktas  o      

P.31 Individualaus vartojimo išlaidos     o   

P.51g Bendrojo pagrindinio kapitalo 
formavimas  o   o   

Paaiškinimai:
x Privaloma.

xb Privaloma, išskyrus šalims, kurių BVP galiojančiomis kainomis sudaro mažiau nei 1 % viso Sąjungos rodiklio. 1 % 
ribinis dydis apskaičiuojamas kaip slankusis vidurkis, grindžiamas trejų paskutinių metų turimais duomenimis.

o Neprivaloma.
 Nereikšmingi langeliai.

9 lentelė. Išsamios mokesčių ir socialinių įmokų įplaukos, įskaitant pagal nacionalinį klasifikatorių 
parengtą mokesčių ir socialinių įmokų sąrašą (metiniai duomenys)
Duomenys pateikiami galiojančiomis kainomis milijonais nacionalinės valiutos vienetų (bent 1 mln. 
nacionalinės valiutos vienetų tikslumu) dėl valdžios sektoriaus (S.13) ir jo subsektorių (centrinės valdžios 
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9 lentelė. Išsamios mokesčių ir socialinių įmokų įplaukos, įskaitant pagal nacionalinį klasifikatorių 
parengtą mokesčių ir socialinių įmokų sąrašą (metiniai duomenys)
S.1311, krašto (regiono) valdžios S.1312, vietos valdžios S.1313 ir socialinės apsaugos fondų S.1314), 
Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų (S.212) ir bendrai valdžios sektoriaus ir Europos Sąjungos institucijų ir 
įstaigų (S.13 + S.212); terminas – t+9 mėn. po ataskaitinio laikotarpio pabaigos (nuo 1995 ataskaitinių metų) 
termino. 
Be to, kartu su 9 lentele pateikiami išsamūs nacionalinio mokesčių ir socialinių įmokų klasifikatoriaus 
duomenys (nacionalinių mokesčių sąrašas), prie kiekvieno susijusio ESS kodo nurodant atitinkamas sumas. 
Pateikti nacionalinį mokesčių sąrašą privaloma teikiant valdžios sektoriaus (S.13) ir Europos Sąjungos 
institucijų bei įstaigų (S.212) duomenis.
Duomenys turi derėti su ESS 2 lentele.
Neprivalomi duomenys nurodyti toliau pateikiamose pastabose. Kitais atvejais privaloma teikti duomenis nuo 
1995 ataskaitinių metų.
Kodas Sandoris Pastabos

D.2 Gamybos ir importo mokesčiai
D.21 Mokesčiai produktams
D.211 Pridėtinės vertės pobūdžio mokesčiai (PVM)
D.212 Importo mokesčiai ir muitai, išskyrus PVM
D.2121 Importo muitai
D.2122 Importo mokesčiai, išskyrus PVM ir importo muitus
D.2122a Importuojamų žemės ūkio produktų mokesčiai

D.2122b Importuojamiems produktams taikomos kompensuojamosios 
pinigų sumos

D.2122c Akcizai
D.2122d Bendrieji pardavimo mokesčiai
D.2122e Specifinių paslaugų mokesčiai
D.2122f Importo monopolijų pelnas
D.214 Mokesčiai produktams, išskyrus PVM ir importo mokesčius
D.214a Akcizai ir vartojimo mokesčiai
D.214b Žyminiai mokesčiai
D.214c Finansinių ir kapitalo sandorių mokesčiai
D.214d Automobilių registracijos mokesčiai
D.214e Pramogų mokesčiai
D.214f Loterijų, lošimų ir lažybų mokesčiai
D.214g Draudimo įmokų mokesčiai
D.214h Kiti specifinių paslaugų mokesčiai
D.214i Bendrieji pardavimo arba apyvartos mokesčiai
D.214j Fiskalinių monopolijų pelnas

D.214k Eksporto muitai ir eksportui taikomos kompensuojamosios pinigų 
sumos

D.214l Kiti mokesčiai produktams (niekur kitur nepriskirti)
D.29 Kiti gamybos mokesčiai
D.29a Žemės, pastatų ar kitų statinių mokesčiai
D.29b Ilgalaikio turto naudojimo mokesčiai
D.29c Viso algalapio ir darbo užmokesčio fondo mokesčiai
D.29d Tarptautinių sandorių mokesčiai
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9 lentelė. Išsamios mokesčių ir socialinių įmokų įplaukos, įskaitant pagal nacionalinį klasifikatorių 
parengtą mokesčių ir socialinių įmokų sąrašą (metiniai duomenys)
D.29e Verslo ir profesinės licencijos
D.29f Taršos mokesčiai
D.29g Ne visos grąžintos PVM sumos (vienodo tarifo sistema)
D.29h Kiti gamybos mokesčiai (niekur kitur nepriskirti)
D.5 Einamieji pajamų, turto ir kt. mokesčiai
D.51 Pajamų mokesčiai
D.51a + 
D.51c1

Asmenų arba namų ūkių pajamų, įskaitant vertės padidėjimą, 
mokesčiai

D.51a Asmenų arba namų ūkių pajamų, išskyrus vertės padidėjimą, 
mokesčiai Neprivaloma

D.51c1 Asmenų arba namų ūkių vertės padidėjimo mokesčiai Neprivaloma
D.51b + 
D.51c2

Bendrovių pajamų arba pelno, įskaitant vertės padidėjimą, 
mokesčiai

D.51b Bendrovių pajamų arba pelno, išskyrus vertės padidėjimą, 
mokesčiai Neprivaloma

D.51c2 Bendrovių vertės padidėjimo mokesčiai Neprivaloma
D.51c3 Kiti vertės padidėjimo mokesčiai Neprivaloma
D.51c Vertės padidėjimo mokesčiai
D.51d Loterijų arba azartinių lošimų laimėjimų mokesčiai
D.51e Kiti pajamų mokesčiai (niekur kitur nepriskirti)
D.59 Kiti einamieji mokesčiai
D.59a Einamieji kapitalo mokesčiai
D.59b „Pagalvės“ mokesčiai
D.59c Išlaidų mokesčiai
D.59d Namų ūkių mokėjimai už licencijas
D.59e Tarptautinių sandorių mokesčiai
D.59f Kiti einamieji mokesčiai (niekur kitur nepriskirti)
D.91 Kapitalo mokesčiai
D.91a Kapitalo pervedimų mokesčiai
D.91b Kapitalo rinkliavos
D.91c Kiti kapitalo mokesčiai (niekur kitur nepriskirti)
ODA Visos mokestinės pajamos
D.61 Grynosios socialinės įmokos
D.611 Faktinės darbdavių socialinės įmokos
D.611C Privalomosios faktinės darbdavių socialinės įmokos
D.611V Savanoriškosios faktinės darbdavių socialinės įmokos

D.61SC Mokėjimai už socialinio draudimo sistemos paslaugas

Neprivaloma iki 2011 
ataskaitinių metų; duomenys 
perduodami teigiama 
reikšme, nepaisant to, kad tai 
neigiamas išteklius.

D.6111 Faktinės darbdavių pensijų įmokos Neprivaloma
D.6112 Faktinės darbdavių ne pensijų įmokos Neprivaloma
D.6121 Sąlyginės darbdavių pensijų įmokos Neprivaloma
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9 lentelė. Išsamios mokesčių ir socialinių įmokų įplaukos, įskaitant pagal nacionalinį klasifikatorių 
parengtą mokesčių ir socialinių įmokų sąrašą (metiniai duomenys)
D.6122 Sąlyginės darbdavių ne pensijų įmokos Neprivaloma
D.6131 Faktinės namų ūkių pensijų įmokos Neprivaloma
D.6132 Faktinės namų ūkių ne pensijų įmokos Neprivaloma
D.6141 Papildomos namų ūkių pensijų įmokos Neprivaloma
D.6142 Papildomos namų ūkių ne pensijų įmokos Neprivaloma
D.612 Sąlyginės darbdavių socialinės įmokos
D.613 Faktinės namų ūkių socialinės įmokos
D.613c Privalomosios faktinės namų ūkių socialinės įmokos
D.613ce Privalomosios faktinės darbuotojų socialinės įmokos

D.613cs Privalomosios faktinės savarankiškai dirbančių asmenų 
socialinės įmokos Neprivaloma

D.613cn Privalomosios faktinės nedirbančių asmenų socialinės įmokos Neprivaloma
D.613v Savanoriškosios faktinės namų ūkių socialinės įmokos

D.614 Papildomos namų ūkių socialinės įmokos Neprivaloma iki 2011 
ataskaitinių metų

D.995
Valdžios sektoriaus kapitalo pervedimai atitinkamiems 
sektoriams, atitinkantys mokesčius ir socialines įmokas, kurie 
buvo apskaičiuoti, bet greičiausiai nebus surinkti

D.995 ir suskirstyti 
duomenys turi būti 
perduodami teigiama 
reikšme, neatsižvelgiant į 
tai, ar D.995 įrašomi į D.99r 
neigiama reikšme kaip 
kapitalo perdavimo pajamos.

D.995a Mokesčiai produktams, kurie buvo apskaičiuoti, bet greičiausiai 
nebus surinkti Žr. D.995

D.995b Kiti gamybos mokesčiai, kurie buvo apskaičiuoti, bet greičiausiai 
nebus surinkti Žr. D.995

D.995c Pajamų mokesčiai, kurie buvo apskaičiuoti, bet greičiausiai nebus 
surinkti Žr. D.995

D.995d Kiti einamieji mokesčiai, kurie buvo apskaičiuoti, bet greičiausiai 
nebus surinkti Žr. D.995

D.995e Faktinės darbdavių socialinės įmokos, kurios buvo apskaičiuotos, 
bet greičiausiai nebus surinktos Žr. D.995

D.995f Faktinės namų ūkių socialinės įmokos, kurios buvo 
apskaičiuotos, bet greičiausiai nebus surinktos Žr. D.995

D.995fe Faktinės samdomųjų darbuotojų socialinės įmokos, kurios buvo 
apskaičiuotos, bet greičiausiai nebus surinktos Žr. D.995

D.995fs Faktinės savarankiškai dirbančių asmenų socialinės įmokos, 
kurios buvo apskaičiuotos, bet greičiausiai nebus surinktos Neprivaloma; Žr. D.995

D.995fn Faktinės nedirbančių asmenų socialinės įmokos, kurios buvo 
apskaičiuotos, bet greičiausiai nebus surinktos Neprivaloma; Žr. D.995

D.995g Kapitalo mokesčiai, kurie buvo apskaičiuoti, bet greičiausiai 
nebus surinkti Žr. D.995

ODB Visos mokesčių ir socialinių įmokų pajamos atėmus sumas, 
kurios buvo apskaičiuotos, bet greičiausiai nebus surinktos

ODC
Visos mokesčių ir grynųjų socialinių įmokų (įskaitant sąlygines 
socialines įmokas) pajamos atėmus sumas, kurios buvo 
apskaičiuotos, bet greičiausiai nebus surinktos

ODD
Visos mokesčių ir privalomų socialinių įmokų pajamos atėmus 
sumas, kurios buvo apskaičiuotos, bet greičiausiai nebus 
surinktos
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10 lentelė. Pagrindiniai agreguoti rodikliai pagal regionus (NUTS 2 ir 3 lygių) (metiniai duomenys)

Duomenys perduodami nuo 2000 m., išskyrus bendrosios pridėtinės vertės duomenis ankstesnių metų kainomis – šie 
perduodami nuo 2001 m. 
Valstybės narės, kurias sudaro tik vienas NUTS 3 lygio teritorinis vienetas, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 
1059/2003 dėl teritorinių vienetų nomenklatūros statistikos reikmėms, neprivalo pateikti šios lentelės. Valstybės narės, 
kurias sudaro tik vienas NUTS 2 lygio teritorinis vienetas, neprivalo pateikti šios lentelės NUTS 2 lygio regionų 
kintamųjų.
Galima savanoriškai pateikti netikslintus duomenis.

Skirstymas pagal NACE
Kodas Kintamasis

IŠ VISO A*6 A*10 N.a.
Regioninio 

skirstymo lygis Terminas

x o o  NUTS 2 12 mėn.
x x x  NUTS 2 24 mėn.B.1g Bendroji pridėtinė vertė bazinėmis 

kainomis (galiojančiomis kainomis)
x x o  NUTS 3 24 mėn.

B.1g Bendroji pridėtinė vertė bazinėmis 
kainomis (ankstesnių metų kainomis) x o o  NUTS 2 24 mėn.

x o o  NUTS 2 12 mėn.
x x x  NUTS 2 24 mėn.ETO Užimtumas (tūkstančiais asmenų)
x x o  NUTS 3 24 mėn.
o o o  NUTS 2 12 mėn.
x x x  NUTS 2 24 mėn.EEM Samdomieji darbuotojai (tūkstančiais 

asmenų)
x x o  NUTS 3 24 mėn.
o o o  NUTS 2 12 mėn.
x x x  NUTS 2 24 mėn.SELF Savarankiškai dirbantys asmenys 

(tūkstančiais asmenų)
x x o  NUTS 3 24 mėn.

ETO Užimtumas (tūkstančiais dirbtų valandų) x x o  NUTS 2 24 mėn.

EEM Samdomieji darbuotojai (tūkstančiais 
dirbtų valandų) x x o  NUTS 2 24 mėn.

SELF Savarankiškai dirbantys asmenys 
(tūkstančiais dirbtų valandų) x x o  NUTS 2 24 mėn.

   x NUTS 2 12 mėn.POP Gyventojų skaičius (tūkstančiais 
asmenų)    x NUTS 3 24 mėn.

D.1 Atlygis darbuotojams x x x  NUTS 2 24 mėn.

P.51g Bendrojo pagrindinio kapitalo 
formavimas (galiojančiomis kainomis) x x x  NUTS 2 24 mėn.

   o NUTS 2 12 mėn.B.1*g Bendrasis vidaus produktas rinkos 
kainomis (galiojančiomis kainomis)    o NUTS 3 24 mėn.

11 lentelė. Valdžios sektoriaus išlaidos pagal funkcijas (COFOG) (metiniai duomenys)

Duomenys pateikiami galiojančiomis kainomis milijonais nacionalinės valiutos vienetų (bent 1 mln. nacionalinės 
valiutos vienetų tikslumu), terminas – t+11 mėn.
Duomenis privaloma pateikti (išskyrus toliau pateiktose pastabose nurodytas išimtis):

– pagal COFOG skyrius ir visas COFOG kategorijas dėl valdžios sektoriaus (S.13) ir valdžios sektoriaus 
subsektorių (centrinės valdžios S.1311, krašto (regiono) valdžios S.1312, vietos valdžios S.1313 ir 
socialinės apsaugos fondų S.1314) nuo 1995 ataskaitinių metų; 

– pagal COFOG grupes dėl valdžios sektoriaus (S.13) nuo 2001 ataskaitinių metų.
Savanoriškai galima pateikti papildomus išsamesnius duomenis (suskirstytus pagal COFOG grupes, pagal 
subsektorius, ESS sandorius ir ataskaitinius laikotarpius), kaip nurodyta toliau. 
Perduodant subsektorių duomenis konsoliduojami šių straipsnių duomenys: nuosavybės pajamų (D.4), kitų 
einamųjų pervedimų (D.7) ir kapitalo pervedimų (D.9) (ir jų postraipsnių; iš dalies konsoliduoti visų išlaidų (TE) 
straipsnyje) kiekvieno subsektoriaus atveju, bet ne atskirų subsektorių. S.13 sektoriaus duomenys – tai subsektorių 
duomenų suma, išskyrus D.4, D.7 ir D.9 straipsnius (ir jų postraipsnius ir TE), nes jų atveju turėtų būti teikiami 
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11 lentelė. Valdžios sektoriaus išlaidos pagal funkcijas (COFOG) (metiniai duomenys)

konsoliduoti visų subsektorių duomenys kartu (su neprivaloma atitiktine išlaidų informacija).
Pateikiami duomenys turi derėti su 2 lentelėje pateikiamais duomenimis, išskyrus bet kokius skirtumus, 
atsirandančius dėl skirtingų paskelbimo datų.
Kodas Valdžios sektoriaus ir jo subsektorių sandorių sąrašas pagal 

COFOG (visą, skyrius ir grupes)
Pastabos

P.5 + NP Bendrojo kapitalo formavimas + nesukurto nefinansinio turto 
įsigijimai atėmus pardavimus / perleidimus

P.5 Bendrojo kapitalo formavimas

P.51g Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas Neprivaloma dėl 
subsektorių

NP Nesukurto nefinansinio turto įsigijimai atėmus pardavimus / 
perleidimus

D.1 Atlygis darbuotojams

D.3 Subsidijos Turi būti pateikiama 
teigiama reikšme.

D.4 Nuosavybės pajamos 

D.4p_S.1311 Iš jų: centrinės valdžios subsektoriaus (S.1311) Neprivaloma

D.4p_S.1312 Iš jų: krašto (regiono) valdžios subsektoriaus (S.1312) Neprivaloma

D.4p_S.1313 Iš jų: vietos valdžios subsektoriaus (S.1313) Neprivaloma

D.4p_S.1314 Iš jų: socialinės apsaugos fondų subsektoriaus (S.1314) Neprivaloma

D.62 + D.632 Socialinės išmokos, išskyrus socialinius pervedimus natūra, ir 
socialiniai pervedimai natūra (įsigyta rinkos produkcija)

D.62 Socialinės išmokos, išskyrus socialinius pervedimus natūra Neprivaloma iki 2011 
ataskaitinių metų

D.632 Socialiniai pervedimai natūra (įsigyta rinkos produkcija) Neprivaloma iki 2011 
ataskaitinių metų

P.2 + D.29 + D.5 + D.8 
Tarpinis vartojimas + kiti gamybos mokesčiai + einamieji 
pajamų, turto ir kt. mokesčiai + koregavimas dėl pensinių 
įsipareigojimų / teisių pokyčio

Neprivaloma

P.2 Tarpinis vartojimas

D.29 + D.5 + D.8
Kiti gamybos mokesčiai + einamieji pajamų, turto ir kt. 
mokesčiai + koregavimas dėl pensinių įsipareigojimų / teisių 
pokyčio

D.7 Kiti einamieji pervedimai 

D.7p_S.1311 Iš jų: centrinės valdžios subsektoriui (S.1311) Neprivaloma

D.7p_S.1312 Iš jų: krašto (regiono) valdžios subsektoriui (S.1312) Neprivaloma

D.7p_S.1313 Iš jų: vietos valdžios subsektoriui (S.1313) Neprivaloma

D.7p_S.1314 Iš jų: socialinės apsaugos fondų subsektoriui (S.1314) Neprivaloma

D.9 Kapitalo pervedimai

Jokios D.995 sumos į 
D.9p neįtraukiamos. 
D.995 atimama iš 
D.99r.

D.9p_S.1311 Iš jų: centrinės valdžios subsektoriui (S.1311) Neprivaloma

D.9p_S.1312 Iš jų: krašto (regiono) valdžios subsektoriui (S.1312) Neprivaloma

D.9p_S.1313 Iš jų: vietos valdžios subsektoriui (S.1313) Neprivaloma

D.9p_S.1314 Iš jų: socialinės apsaugos fondų subsektoriui (S.1314) Neprivaloma

D.92 Investicinės dotacijos Neprivaloma dėl 
subsektorių
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11 lentelė. Valdžios sektoriaus išlaidos pagal funkcijas (COFOG) (metiniai duomenys)

TE Iš viso išlaidų

P.3 Galutinio vartojimo išlaidos

P.31 Individualaus vartojimo išlaidos

Neprivaloma dėl 
COFOG skyrių ir grupių; 
priskiriant P.3 
duomenis COFOG 
grupėms daroma 
prielaida, kad 
duomenys suskaidyti į 
P.31 ir P.32.

P.32 Kolektyvinio vartojimo išlaidos 

Neprivaloma dėl 
COFOG skyrių ir grupių; 
priskiriant P.3 
duomenis COFOG 
grupėms daroma 
prielaida, kad 
duomenys suskaidyti į 
P.31 ir P.32.

13 lentelė. Namų ūkių (S.14) sąskaitos pagal regionus (NUTS 2)
Duomenys galiojančiomis kainomis perduodami nuo 2000 m., terminas – t+24 mėn. po ataskaitinio 
laikotarpio. 
2000–2011 m. laikotarpiu vietoje S.14 duomenų gali būti perduodami S.14+S.15 duomenys.
Valstybės narės, kurias sudaro tik vienas NUTS 3 lygio teritorinis vienetas, kaip apibrėžta Reglamente 
(EB) Nr. 1059/2003 dėl teritorinių vienetų nomenklatūros statistikos reikmėms, neprivalo pateikti šios 
lentelės.
Galima savanoriškai pateikti netikslintus duomenis.
Kodas Sandoris Panaudojimas Ištekliai
B.2n + B.3n Grynasis likutinis perteklius / grynosios mišriosios pajamos  x
D.1 Atlygis darbuotojams  x
D.4 Nuosavybės pajamos x x
B.5n Grynasis pirminių pajamų balansas x  
D.5 Einamieji pajamų, turto ir kt. mokesčiai x  
D.61 Grynosios socialinės įmokos x o
D.62 Socialinės išmokos, išskyrus socialines išmokas natūra o x
D.7 Kiti einamieji pervedimai x x
B.6n Grynosios disponuojamosios pajamos x  
D.63 Socialiniai pervedimai natūra  o
B.7n Grynosios koreguotos disponuojamosios pajamos o  
P.3 Namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos (nacionalinė sąvoka) o  
P.51c Pagrindinio kapitalo vartojimas o  

     Paaiškinimai: 
x Privaloma.
o Neprivaloma.

Nereikšmingi langeliai.

15 lentelė. Išteklių lentelė bazinėmis kainomis, įskaitant perskaičiavimą pirkėjų kainomis
Duomenys perduodami galiojančiomis kainomis (nuo 2010 m.) ir ankstesnių metų kainomis (nuo 2015 m.) 
dėl NACE (n=64, savanoriškai – n=88) ir CPA (m=64, savanoriškai – m=88), terminas – t+36 mėn. po 
ataskaitinio laikotarpio.
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Galima savanoriškai pateikti netikslintus duomenis.
Ekono
minės 
veiklos 
rūšys 

(NACE
)

1 … n

Σ 
(
1
)

Importas(1) (CIF)

Visi 
ištekli

ai 
bazin
ėmis 
kaino
mis

Preky
bos ir 
transp
orto 

maržo
s

Mokes
čiai 

produk
tams 

atėmus 
subsidi

jas

Visi 
ištekl

iai 
pirkėj

ų 
kaino
mis

 

(1)
(
2
)

(3) (4) (5) (6) (7)

a) ES vidaus(2) (CIF)

a.1) Euro zonos 
vidaus(2) (CIF) 
a.2) Euro zonos 
išorės(2) (CIF) 

b) ES išorės(2) (CIF) 

Pr
od

uk
ta

i (
C

PA
)

1…
m (

1
)

Produk
cija 
pagal 
produkt
us ir 
ekono
minės 
veiklos 
rūšis 
bazinė
mis 
kainom
is

 

c) Iš viso

    

Σ (1)  

Visa 
produk
cija 
pagal 
veiklos 
rūšis

      

Koreguojamieji 
straipsniai:     

– importo CIF / FOB 
koregavimas     

– tiesioginis rezidentų 
pirkimas užsienyje

(
2
)

 

  

   

 

(1) + (2)            
Iš viso jų:        
– Rinkos produkcija        
– Produkcija savo 
galutiniam naudojimui        
– Ne rinkos produkcija

(
3
)

         

(1) Duomenims pagal produktus išteklių ir panaudojimo lentelėse ir sąnaudų ir produkcijos lentelėse taikoma nacionalinė 
sąvoka. Pagal nacionalinę sąvoką koreguoti duomenys (tiesioginis rezidentų pirkimas užsienyje) į lentelės 2 dalį įtraukiami 
kaip eilučių suma. Importas (CIF) pagal produktus neapima tiesioginio rezidentų pirkimo užsienyje.
(2) Importas turėtų būti skirstomas taip:
a) S.21. Europos Sąjungos valstybės narės, institucijos ir įstaigos; a1) S.2I. Euro zonos valstybės narės, Europos Centrinis 
Bankas ir kitos euro zonos institucijos bei įstaigos; a2) S.21–S.2I. Euro zonai nepriklausančios valstybės narės ir Europos 
Sąjungos institucijos bei įstaigos (išskyrus Europos Centrinį Banką ir kitas euro zonos institucijas bei įstaigas) ir b) S.22. 
Šalys, kurios nėra ES valstybės narės, ir tarptautinės organizacijos, kurios nėra Europos Sąjungos rezidentės, atsižvelgiant į 
tai, kad:
• tai turėtų atspindėti faktinę sudėtį kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (kintančią sudėtį);
• euro zonai priklausančios valstybės narės turi pateikti visus a), a1), a2) ir b) punktuose nurodytus suskirstytus 
duomenis; euro zonai nepriklausančios valstybės narės turėtų pateikti a) ir b) punktuose nurodytus suskirstytus duomenis, o 
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a1) ir a2) punktuose nurodyti suskirstyti duomenys gali būti teikiami savanoriškai.
16 lentelė. Panaudojimo lentelė pirkėjų kainomis*  (metiniai duomenys)
Duomenys perduodami galiojančiomis kainomis (nuo 2010 m.) ir ankstesnių metų kainomis (nuo 2015 m.) dėl 
NACE (n=64, savanoriškai – n=88) ir CPA (m=64, savanoriškai – m=88), terminas – t+36 mėn. po 
ataskaitinio laikotarpio. Kas penkerius metus turi būti pateikiamos penkios papildomos lentelės*.
Galima savanoriškai pateikti netikslintus duomenis.

Ekonominės 
veiklos rūšys 

(NACE)
Galutinis panaudojimas

1…n

 
(1) a) b) c) d) e) f) g) h) i) 

j) k) l)

 (3)

 
(1)
+  
(3)

 

(1) (2) (3) (4) (5)

Pr
od

uk
ta

i (
C

PA
)  

 

1…
m

(
1
)

Tarpinis 
vartojimas 
pirkėjų 
kainomis pagal 
produktus ir 
ekonominės 
veiklos rūšis

 

Galutinis panaudojimas 
pirkėjų kainomis(1):
Galutinio vartojimo 
išlaidos:
a) pagal namų ūkius;
b) pagal namų ūkiams 
paslaugas teikiančias ne 
pelno institucijas;
c) pagal valdžios 
sektorių;
d) Iš viso
Bendrojo kapitalo 
formavimas:
e) Bendrojo pagrindinio 
kapitalo formavimas
f) Atsargų 
pokyčiai(2) 
g) Vertybių 
pokyčiai(2)

h) Atsargų ir vertybių 
pokyčiai
i) Iš viso
Eksportas FOB(3):
j) ES vidaus(3)

 j1) Euro zonos 
vidaus(3)

 j2) Euro zonos 
išorės(3)

k) ES išorės(3)

l) Iš viso
m) (neprivalomi 
duomenys)
– Prekių 
reeksportas(4)

– Panaudotų prekių 
eksportas(4)

– Prekybinis 
tarpininkavimas(4)

– Į užsienį prieš 
perdirbimą išvežtos 
prekės (laikinasis 
išvežimas perdirbti, 
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t. y. duomenis 
teikianti šalis yra 
pagrindinė šalis)(4)

 – Į užsienį po 
perdirbimo išvežtos 
prekės (laikinasis 
įvežimas perdirbti, 
t. y. duomenis 
teikianti šalis yra 
perdirbimo šalis)(4)

– Perdirbimo 
mokesčiai(4)

 (1)
(
2
)

Visas tarpinis 
vartojimas 
pagal 
ekonominės 
veiklos rūšis

 
Visas galutinis 
panaudojimas pagal 
rūšis

 

Vis
as 
pan
aud
oji
mas

Koreguojamieji 
straipsniai:
– eksporto CIF / 
FOB koregavimas;
– tiesioginis 
rezidentų pirkimas 
užsienyje;
– nerezidentų 
pirkimas šalies 
teritorijoje. 

(
3
)

  

Tik eksportas
Tik namų ūkių galutinio 
vartojimo išlaidos
Tik namų ūkių galutinio 
vartojimo išlaidos ir 
eksportas

Tik eksportas
Tik namų ūkių 
galutinio vartojimo 
išlaidos
Tik namų ūkių 
galutinio vartojimo 
išlaidos ir eksportas

 

 (2) +  (3)
(
4
)

     

     
     
     
     
     

– Atlygis 
darbuotojams(2)

     Darbo 
užmokestis(2)

– Kiti gamybos 
mokesčiai 
atėmus 
subsidijas(2)

– Pagrindinio 
kapitalo 
vartojimas(2) 
– Grynasis likutinis 
perteklius(2)

– Bendrasis 
likutinis 
perteklius(2)

– Bendrosios 
mišriosios 
pajamos(2) (4) 

(
5
)

     

Bendroji pridėtinė 
vertė bazinėmis 

(
6      
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kainomis )

Visa produkcija 
bazinėmis kainomis

(
7
)

     

 
Papildomi 
neprivalomi 
duomenys
– Bendrojo 
pagrindinio kapitalo 
formavimas(4)

– Bendrojo 
pagrindinio kapitalo 
likutis(4)

– Užimtumas 
(dirbtos valandos 
ir įdarbinti 
asmenys, 
tūkstančiais) (4) 

(
8
)

  

* Toliau nurodytas penkias papildomas lenteles reikia pateikti kas penkerius metus (už ataskaitinius metus, kurių paskutinis 
skaitmuo yra 0 arba 5). Šių penkių papildomų lentelių duomenis privaloma perduoti einamosiomis kainomis, taip pat 
neprivalomąja tvarka galima perduoti duomenis ankstesnių metų kainomis. 
Šios penkios lentelės yra: 
– panaudojimo lentelė bazinėmis kainomis (sudaryta iš (1)–(7) eilučių blokų);
– vidaus produkcijos panaudojimo lentelė bazinėmis kainomis (sudaryta iš (1) ir (2) eilučių blokų);
– importo panaudojimo lentelė bazinėmis kainomis (sudaryta iš (1) ir (2) eilučių blokų);
– prekybos ir transporto maržų lentelė (sudaryta iš (1) ir (2) eilučių blokų);
– mokesčių produktams atėmus subsidijas lentelė (sudaryta iš (1) ir (2) eilučių blokų).
(1) Duomenims pagal produktus išteklių ir panaudojimo lentelėse ir sąnaudų ir produkcijos lentelėse taikoma nacionalinė 
sąvoka. Pagal nacionalinę sąvoką koreguoti duomenys (tiesioginis rezidentų pirkimas užsienyje ir nerezidentų pirkimas šalies 
teritorijoje) į lentelės 3 dalį įtraukiami kaip eilučių suma. Namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos pagal produktus neapima 
tiesioginio rezidentų pirkimo užsienyje. Namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos pagal produktus apima nerezidentų pirkimą 
šalies teritorijoje. Eksportas (FOB) pagal produktus neapima nerezidentų pirkimo šalies teritorijoje.
(2) Tik galiojančiomis kainomis.
(3) Eksportas turėtų būti skirstomas taip:

j) S.21. Europos Sąjungos valstybės narės, institucijos ir įstaigos; j1) S.2I. Euro zonos valstybės narės, Europos 
Centrinis Bankas ir kitos euro zonos institucijos bei įstaigos; j2) S.21–S.2I. Euro zonai nepriklausančios valstybės narės ir 
Europos Sąjungos institucijos bei įstaigos (išskyrus Europos Centrinį Banką ir kitas euro zonos institucijas bei įstaigas) ir k) 
S.22. Šalys, kurios nėra ES valstybės narės, ir tarptautinės organizacijos, kurios nėra Europos Sąjungos rezidentės, 
atsižvelgiant į tai, kad:

• tai turėtų atspindėti faktinę sudėtį kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (kintančią sudėtį);

• euro zonai priklausančios valstybės narės turi pateikti visus j), j1), j2) ir k) punktuose nurodytus suskirstytus 
duomenis; euro zonai nepriklausančios valstybės narės turėtų pateikti j) ir k) punktuose nurodytus suskirstytus duomenis, o 
j1) ir j2) punktuose nurodyti suskirstyti duomenys gali būti teikiami savanoriškai.
(4) Teikti neprivaloma.
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17 lentelė. Simetrinė sąnaudų ir produkcijos lentelė bazinėmis kainomis* (pagal kiekvieną produktą**) (kas penkerius metus teikiami duomenys)
Duomenys perduodami galiojančiomis kainomis (nuo 2010 m.) (n=64, savanoriškai – n=88) kas penkerius metus (metai, kurių paskutinis skaitmuo yra 0 ir 5), 
terminas – t+36 mėn. po ataskaitinio laikotarpio.
Neprivalomąja tvarka galima pateikti duomenis ankstesnių metų kainomis.
Galima savanoriškai pateikti netikslintus duomenis.

Produktai Galutinis panaudojimas
  

1...n
 

 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)
 


     

  (1) (2) (3) (4) (5)
Galutinis panaudojimas bazinėmis 
kainomis(1):
 
Galutinio vartojimo išlaidos:
a) pagal namų ūkius;
b) pagal namų ūkiams paslaugas 
teikiančias ne pelno institucijas;
c) pagal valdžios sektorių;
d) Iš viso
 
Bendrojo kapitalo formavimas:
e) Bendrojo pagrindinio kapitalo 
formavimas
f) Atsargų pokyčiai(2)

g) Vertybių pokyčiai(2)

h) Atsargų ir vertybių pokyčiai

i) Iš viso
Eksportas(3):

j) ES vidaus(3)

j1) Euro zonos vidaus(3)

Pr
od

uk
ta

i

1…
n

(1) Tarpinis vartojimas bazinėmis kainomis 
(pagal kiekvieną produktą)  

j2) Euro zonos išorės(3)
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k) ES išorės(3)

l) Iš viso

  (2) Visas tarpinis vartojimas bazinėmis kainomis 
pagal produktus  Galutinis panaudojimas pagal rūšis 

bazinėmis kainomis  Visas panaudojimas 
bazinėmis kainomis

Importuotų produktų 
panaudojimas***  Visas importuotų produktų tarpinis 

vartojimas pagal produktus, CIF  Importuotų produktų galutinis 
panaudojimas, CIF  Visas importas 

Mokesčiai produktams atėmus 
subsidijas (3) Mokesčiai produktams atėmus subsidijas 

pagal produktus  
Mokesčiai produktams atėmus 
subsidijas pagal galutinio 
panaudojimo rūšis

 
Visi mokesčiai 
produktams atėmus 
subsidijas 

    (4) Visas tarpinis vartojimas pirkėjų kainomis 
pagal produktus  Visas galutinis panaudojimas pagal 

rūšis pirkėjų kainomis  Visas panaudojimas 
pirkėjų kainomis

– Atlygis darbuotojams(4)    

Darbo užmokestis(4)    
– Kiti gamybos mokesčiai 
atėmus subsidijas(4)    

– Pagrindinio kapitalo 
vartojimas(4)    

– Grynasis likutinis 
perteklius(4)    

– Bendrasis likutinis 
perteklius(4)    

– Bendrosios mišriosios 
pajamos(2)(4)

(5)   

   

Bendroji pridėtinė vertė 
bazinėmis kainomis (6)      

Visa produkcija bazinėmis 
kainomis (7)      

ES vidaus importas(3), CIF    
– Euro zonos vidaus(3)    
– Euro zonos išorės(3)    
ES išorės importas(3), CIF

(8)   
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  (9) Importas CIF pagal produktus     
Visi ištekliai bazinėmis 
kainomis (10) Ištekliai bazinėmis kainomis pagal produktus   
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* Privaloma perduoti toliau nurodytas dvi papildomas lenteles galiojančiomis kainomis:
– vidaus produkcijos simetrinę sąnaudų ir produkcijos lentelę bazinėmis kainomis (sudarytą iš (1) eilutės bloko, (2) eilutės 
bloko, eilutės „Importuotų produktų panaudojimas“, (3) ir (4) eilučių blokų;
– importo simetrinę sąnaudų ir produkcijos lentelę bazinėmis kainomis (sudarytą iš (1) ir (2) eilučių blokų).
** Pagal kiekvieną ekonominės veiklos rūšį, jeigu toks suskirstymas pakankamai tiksliai suderintas su suskirstymu pagal 
kiekvieną produktą.
*** Tik teikiant vidaus produkcijos lentelę.

(1) Duomenims pagal produktus išteklių ir panaudojimo lentelėse ir sąnaudų ir produkcijos lentelėse taikoma nacionalinė 
sąvoka. Pagal nacionalinę sąvoką koreguoti duomenys (tiesioginis rezidentų pirkimas užsienyje ir nerezidentų pirkimas šalies 
teritorijoje) įtraukiami kaip eilučių suma. Namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos pagal produktus neapima tiesioginio rezidentų 
pirkimo užsienyje. Namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos pagal produktus apima nerezidentų pirkimą šalies teritorijoje. 
Eksportas (FOB) pagal produktus neapima nerezidentų pirkimo šalies teritorijoje.

(2) Teikti neprivaloma.

(3) Importas ir eksportas turėtų būti skirstomi taip:

j) S.21. Europos Sąjungos valstybės narės, institucijos ir įstaigos; j1) S.2I. Euro zonos valstybės narės, Europos Centrinis 
Bankas ir kitos euro zonos institucijos bei įstaigos; j2) S.21–S.2I. Euro zonai nepriklausančios valstybės narės ir Europos 
Sąjungos institucijos bei įstaigos (išskyrus Europos Centrinį Banką ir kitas euro zonos institucijas bei įstaigas) ir k) S.22. 
Šalys, kurios nėra ES valstybės narės, ir tarptautinės organizacijos, kurios nėra Europos Sąjungos rezidentės, atsižvelgiant į 
tai, kad:
• tai turėtų atspindėti faktinę sudėtį kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (kintančią sudėtį);
• euro zonai priklausančios valstybės narės turi pateikti visus j), j1), j2) ir k) punktuose nurodytus suskirstytus 

duomenis; euro zonai nepriklausančios valstybės narės turėtų pateikti j) ir k) punktuose nurodytus suskirstytus 
duomenis, o j1) ir j2) punktuose nurodyti suskirstyti duomenys gali būti teikiami savanoriškai.

(4) Duomenys turėtų būti teikiami galiojančiomis kainomis.
20 lentelė. Kryžminė ilgalaikio turto klasifikacija pagal ekonominės veiklos rūšis ir turtą (likučiai) 
(metiniai duomenys)
Ilgalaikio turto duomenų perdavimo terminas – t+24 mėn. po ataskaitinio laikotarpio, duomenys perduodami 
bendrieji ir grynieji (b/g), einamosiomis atkuriamosiomis išlaidomis (CURC) nuo 2000 m., ankstesnių metų 
atkuriamosiomis išlaidomis (PYRC) – nuo 2001 m.;  perduoti duomenis grandininiu metodu susietomis 
atkuriamosiomis apimtimis (CLRV) neprivaloma (o).

Vienetai: CURC, PYRC, CLRV (o)
Suskirstymas pagal NACE 2 red. ikiKodas Turtas

IŠ VISO A*10/A*21 A*38/A*64/A*88
AN.11 Ilgalaikis turtas g/n g/n o
AN.111 Būstas g/n g/n o

AN.112 Kiti pastatai ir statiniai g/n g/n o

AN.1121 Pastatai, išskyrus būstą o o o
AN.1122 Kiti statiniai o o o

AN.1123 Žemės gerinimas o o o

AN.113+ AN.114 Mašinos ir įrenginiai + ginklų sistemos
g/n g/n

o

AN.1131 Transporto įranga g/n g/n o

AN.1132 IRT įranga g/n g/n o

AN.11321 Kompiuterių aparatinė įranga g/n o o
AN.11322 Telekomunikacijų įranga g/n o o

AN.1139+AN.114 Kitos mašinos ir įrenginiai + ginklų 
sistemos

g/n o o

AN.115 Auginami biologiniai ištekliai g/n g/n o
AN.117 Intelektinės nuosavybės produktai g/n g/n o

AN.1171 Moksliniai tyrimai ir plėtra o o o

AN.1172 Mineralinių išteklių žvalgymas ir 
vertinimas

o o o

AN.1173 Kompiuterių programinė įranga ir g/n o o
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duomenų bazės

AN.11731 Kompiuterių programinė įranga o o o

AN.11732 Duomenų bazės o o o

AN.1174 Pramogų, literatūros ar meno kūrinių 
originalai

o o o

AN.1179 Kiti intelektinės nuosavybės produktai o o o

22 lentelė. Kapitalo formavimas pagal ekonominės veiklos rūšis ir turtą (sandoriai) (metiniai 
duomenys)
Duomenų perdavimo terminai – t+9 mėn. po ataskaitinio laikotarpio dėl pagal NACE suskirstytų 
duomenų iki A*10 ir t+24 mėn. – dėl duomenų iki A*21, kaip nurodyta toliau; kito turto ir 
A*38/64/88 suskirstytų duomenų perduoti neprivaloma (o). Duomenys perduodami galiojančiomis 
kainomis (CUP), ankstesnių metų kainomis (PYP) ir grandininiu metodu susietomis apimtimis 
(CLV); CUP ar CLV duomenys pradedami teikti nuo 1995  arba 2000 m., kaip nurodyta toliau; 
PYP duomenys – metais vėliau (nuo 1996 arba 2001 m.).

Kodas Suskirstymas pagal turtą: t+9 t+24 Vienetas: 
CUP, PYP, CLV 

P.51g Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas: x 
suskirstymas ir metai nurodyti toliau

AN.11 Ilgalaikis turtas A*10 A*21 1995/6

AN.111 Būstas A*10 A*21 1995/6

AN.112 Kiti pastatai ir statiniai A*10 A*21 1995/6

AN.1121 Pastatai, išskyrus būstą o o o
AN.1122 Kiti statiniai o o o
AN.1123 Žemės gerinimas o o o

AN.113+ AN.114 Mašinos ir įrenginiai + ginklų 
sistemos A*10 A*21

1995/6

AN.1131 Transporto įranga A*10 A*21 1995/6

AN.1132 IRT įranga A*10 A*21 2000/1

AN.11321 Kompiuterių aparatinė įranga o Iš 
viso 2000/1

AN.11322 Telekomunikacijų įranga o Iš 
viso 2000/1

AN.1139+AN.114 Kitos mašinos ir įrenginiai + ginklų 
sistemos o Iš 

viso 2000/1

AN.115 Auginami biologiniai ištekliai A*10 A*21 1995/6

AN.117 Intelektinės nuosavybės produktai A*10 A*21 1995/6

AN.1171 Moksliniai tyrimai ir plėtra o Iš 
viso 2000/1

AN.1172 Mineralinių išteklių žvalgymas ir 
vertinimas o o o

AN.1173 Kompiuterių programinė įranga ir 
duomenų bazės o Iš 

viso 2000/1

AN.11731 Kompiuterių programinė įranga o o o
AN.11732 Duomenų bazės o o o

AN.1174 Pramogų, literatūros ar meno 
kūrinių originalai o o o

AN.1179 Kiti intelektinės nuosavybės 
produktai o o o
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P.52 Atsargų pokyčiai pagal 
ekonominės veiklos rūšį A*10 o

1995/6

P.53 Vertybių įsigijimas atėmus 
pardavimus / perleidimus 

Iš 
viso o

1995/6

P.5g Bendrojo kapitalo formavimas Iš 
viso o  1995/6

P.51c
 Pagrindinio kapitalo vartojimas 
pagal ekonominės veiklos rūšį ir 
turto rūšį

o o o

25 lentelė. Valdžios sektoriaus nefinansinės sąskaitos (ketvirtiniai duomenys)
Duomenys pateikiami galiojančiomis kainomis milijonais nacionalinės valiutos vienetų (bent 1 mln. nacionalinės 
valiutos vienetų tikslumu), nuo 2002 m. pirmo ataskaitinio ketvirčio; terminas – t+3 mėn. po ataskaitinio 
laikotarpio pabaigos.
Išskyrus toliau apibūdintas išimtis, privaloma pateikti pagal sezoną nekoreguotus valdžios sektoriaus (S.13) 
duomenis. 
Savanoriškai galima pateikti valdžios sektoriaus subsektorių duomenis:
– S.1311 centrinės valdžios;
– S.1312 krašto (regiono) valdžios;
– S.1313 vietos valdžios;
– S.1314 socialinės apsaugos fondų.

Europos Sąjungos institucijų bei įstaigų (S.212) duomenis galima pateikti savanoriškai dėl šių straipsnių: 
gamybos ir importo mokesčiai (D.2r), mokesčiai produktams (D.21r) ir kiti gamybos mokesčiai (D.29r). 
Pagal sezoną ir kalendorių pakoreguotus duomenis galima teikti savanoriškai, išskyrus šiuos S.13 lygmens 
straipsnius: visos pajamos (TR), visos išlaidos (TE) ir grynasis skolinimas (+) / grynasis skolinimasis (−) (B.9). 
Šiuos duomenis teikti privaloma, terminas – t+107 dienos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Valstybės narės 
pateikia sezoninio koregavimo metaduomenis, trumpai apibūdindamos bendrąsias sezoninio koregavimo metodo 
ypatybes, t. y. tiesioginį ar netiesioginį metodą, sezoninio koregavimo metodą ir susijusią programinę įrangą, 
galimą kalendorinį poveikį ir metinių duomenų lyginamąją analizę, taip pat konkrečius taikytus modelius. Pagal 
valstybių narių poreikius Eurostatas teikia techninę pagalbą sezoninio koregavimo klausimais.
Perduodant subsektorių duomenis konsoliduojami šių straipsnių duomenys: nuosavybės pajamų (D.4), kitų 
einamųjų pervedimų (D.7) ir kapitalo pervedimų (D.9) (ir jų postraipsnių; iš dalies konsoliduoti visų išlaidų ir 
visų pajamų (TE ir TR) straipsniuose) kiekvieno subsektoriaus atveju, bet ne atskirų subsektorių). S.13 sektoriaus 
duomenys – tai subsektorių duomenų suma, išskyrus D.4, D.7 ir D.9 straipsnius (ir jų postraipsnius bei 
suvestinius duomenis), nes jų atveju teikiami konsoliduoti subsektorių duomenys kartu. 
Duomenys grindžiami tiesiogine, iš pagrindinių šaltinių, pvz., viešųjų sąskaitų ar administracinių šaltinių, gauta 
informacija ir atitinka bent 90 proc. visos kategorijos sumos šių straipsnių atžvilgiu: gamybos ir importo 
mokesčiai (D.2r), einamieji pajamų, turto ir kt. mokesčiai (D.5r), kapitalo mokesčiai (D.91r), faktinės socialinės 
įmokos (D.611 ir D.613 kartu) ir socialinės išmokos (D.62p). Jei reikia, tiesioginė informacija papildoma 
aprėpties patikslinimais ir sąvokų patikslinimais, kad ketvirtiniai duomenys atitiktų 2010 m. ESS sąvokas. 
Ketvirtiniai duomenys ir atitinkami metiniai duomenys, pateikiami 2 lentelėje, ir pagal Reglamentą (EB) Nr. 
479/2009 perduodami duomenys turi derėti, išskyrus skirtumus, atsirandančius skirtingų dėl paskelbimo datų ir 
nesutampančių perdavimo terminų.
Valstybės narės, pradėdamos teikti ketvirtinius duomenis pagal šiame reglamente numatytą tvarkaraštį, Komisijai 
(Eurostatui) pateikia duomenims parengti naudotų šaltinių ir metodų aprašymą. Jei pradinis ketvirtiniams 
duomenims parengti naudotų šaltinių ir metodų aprašymas tikslinamas, ši informacija pateikiama Komisijai 
(Eurostatui) kartu su patikslintais duomenimis. 
Perduodant duomenis pateikiama informacija apie svarbius įvykius ir svarbius patikslinimus. 

Kodas Sandoris Pastabos

P.1 Produkcija
P.11 + P.12 + 
P.131

Rinkos produkcija, produkcija savo galutiniam naudojimui ir 
mokėjimai už ne rinkos produkciją

P.2 Tarpinis vartojimas
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B.1g Bendroji pridėtinė vertė Neprivaloma

P.51c Pagrindinio kapitalo vartojimas
D.1p Atlygis darbuotojams (išlaidos)
D.29p Kiti gamybos mokesčiai (išlaidos)

D.39r Kitos subsidijos gamybai (pajamos) Turi būti pateikiama 
teigiama reikšme.

D.2r Gamybos ir importo mokesčiai (pajamos)
Dėl sektoriaus S.212 
gali būti teikiama 
savanoriškai

D.21r Mokesčiai produktams (pajamos) Žr. D.2r

D.211r Pridėtinės vertės pobūdžio mokesčiai (PVM) (pajamos)
D.29r Kiti gamybos mokesčiai (pajamos) Žr. D.2r

D.4r Nuosavybės pajamos (pajamos)
D.41r Palūkanos (pajamos)
D.42r + D.43r + 
D.44r + D.45r Kitos nuosavybės pajamos (pajamos)

D.3p Subsidijos (išlaidos) Turi būti pateikiama 
teigiama reikšme.

D.31p Subsidijos produktams (išlaidos) Turi būti pateikiama 
teigiama reikšme.

D.39p Kitos subsidijos gamybai (išlaidos) Turi būti pateikiama 
teigiama reikšme.

D.4p Nuosavybės pajamos (išlaidos)
D.41p Palūkanos (išlaidos)
D.42p + D.43p + 
D.44p + D.45p Kitos nuosavybės pajamos (išlaidos)

D.5r Einamieji pajamų, turto ir kt. mokesčiai (pajamos)
D.51r Pajamų mokesčiai (pajamos) Neprivaloma

D.59r Kiti einamieji mokesčiai (pajamos) Neprivaloma

D.61r Grynosios socialinės įmokos (pajamos)
D.611r Faktinės darbdavių socialinės įmokos
D.613r Faktinės namų ūkių socialinės įmokos
D.7r Kiti einamieji pervedimai (pajamos)
D.5p Einamieji pajamų, turto ir kt. mokesčiai (išlaidos)
D.62p Socialinės išmokos
D.632p  Socialiniai pervedimai natūra (įsigyta rinkos produkcija) (išlaidos)

D.62p + D.632p Socialinės išmokos, išskyrus socialinius pervedimus natūra, ir 
socialiniai pervedimai natūra (įsigyta rinkos produkcija) (išlaidos)

D.7p Kiti einamieji pervedimai (išlaidos)
P.3 Galutinio vartojimo išlaidos
P.31 Individualaus vartojimo išlaidos
P.32 Kolektyvinio vartojimo išlaidos
D.8 Koregavimas dėl pensinių įsipareigojimų / teisių pokyčio
B.8g Bendrasis taupymas
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D.9r Kapitalo pervedimai (pajamos)
D.91r Kapitalo mokesčiai (pajamos)
D.92r + D.99r Investicinės dotacijos ir kiti kapitalo pervedimai (pajamos)
D.9p Kapitalo pervedimai (išlaidos)
D.92p Investicinės dotacijos (išlaidos)
P.5 Bendrojo kapitalo formavimas
P.51g Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas

P.52 + P.53 Atsargų pokyčiai ir vertybių įsigijimas atėmus pardavimus / 
perleidimus

NP Nesukurto nefinansinio turto įsigijimai atėmus pardavimus / 
perleidimus

P.5 + NP Bendrojo kapitalo formavimas ir nesukurto nefinansinio turto 
įsigijimai atėmus pardavimus / perleidimus

B.9 Grynasis skolinimas (+) / grynasis skolinimasis (–)

S.13 duomenis 
privaloma perduoti 
pakoreguotus pagal 
sezoną ir kalendorių, 
terminas – t+107 
dienos po 
ataskaitinio ketvirčio 
pabaigos

TE Iš viso išlaidų Žr. B.9

TR Iš viso pajamų Žr. B.9

D.995
Valdžios sektoriaus kapitalo pervedimai atitinkamiems sektoriams, 
atitinkantys mokesčius ir socialines įmokas, kurie buvo 
apskaičiuoti, bet greičiausiai nebus surinkti

Neprivaloma; D.995 
atimama iš D.99r. 
Jokios D.995 sumos į 
D.9p neįtraukiamos. 
D.995 duomenys turi 
būti pateikiami 
teigiama reikšme.

26 lentelė. Nefinansinio turto balansai (metiniai duomenys)
Duomenų perdavimo terminas – t+24 mėn. po ataskaitinio laikotarpio, duomenys perduodami galiojančiomis 
kainomis (CUP), pradedant 1995, 2000 ar 2012 metais, kaip nurodyta; papildomai suskirstytų duomenų 
perduoti neprivaloma (o).

S.1

S.11, S.12, S.13, 
S.14 + S.15

Atskirti S.14 ir S.15 
neprivaloma (o)

Kodas Kintamųjų sąrašas

Vienetas: CUP
AN.1 Sukurtas nefinansinis turtas o o
AN.11 + AN12 Ilgalaikis turtas + atsargos 2012 2012
AN.11 Ilgalaikis turtas 2000 2012
AN.111 Būstas 1995 1995
AN.112 Kiti pastatai ir statiniai 2000 2012
AN.1121 Pastatai, išskyrus būstą 2012 2012
AN.1122 Kiti statiniai 2012 2012
AN.1123 Žemės gerinimas o o
AN.113 + AN.114 Mašinos ir įrenginiai + ginklų sistemos 2000 2012
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AN.1131 Transporto įranga o o
AN.1132 IRT įranga o o
AN.11321 Kompiuterių aparatinė įranga o o
AN.11322 Telekomunikacijų įranga o o
AN.1139 + AN.114 Kitos mašinos ir įrenginiai + ginklų sistemos o o
AN.115 Auginami biologiniai ištekliai 2000 2012
AN.117 Intelektinės nuosavybės produktai 2000 2012
AN.1171 Moksliniai tyrimai ir plėtra o o
AN.1172 Mineralinių išteklių žvalgymas ir vertinimas o o

AN.1173 Kompiuterių programinė įranga ir duomenų 
bazės o o

AN.11731 Kompiuterių programinė įranga o o
AN.11732 Duomenų bazės o o
AN.1174 Pramogų, literatūros ar meno kūrinių originalai o o
AN.1179 Kiti intelektinės nuosavybės produktai o o
AN.11 + AN.12 Ilgalaikis turtas + atsargos 2012 2012
AN.12 Atsargos 2012 2012
AN.13 Vertybės o o
AN.2 Nesukurtas nefinansinis turtas o o
AN.21 Gamtos ištekliai o o

(S.14 + S.15): 1995 
AN.211 Žemė o

S.11, S.12, S.13: o

AN.2111 Žemė po pastatais ir statiniais o o

AN.212 Mineralų ir energinės atsargos o o

AN.213 + AN.214 Neauginami biologiniai ištekliai ir vandens 
ištekliai o o

AN.215 Kiti gamtos ištekliai o o
AN.22 Sutartys, nuomos sutartys ir licencijos o o

AN.23 Prestižo ir rinkodaros turto pirkimai atėmus 
pardavimus o o

27 lentelė. Valdžios sektoriaus finansinės sąskaitos ir balansai (ketvirtiniai duomenys)

Valdžios sektoriaus ir jo subsektorių duomenys perduodami milijonais nacionalinės valiutos vienetų (bent 1 mln. 
nacionalinės valiutos vienetų tikslumu), pradedant nuo 1999 m. pirmo ataskaitinio ketvirčio. 
Išankstinių duomenų teikimo terminas – t+85 dienos po ataskaitinio ketvirčio pabaigos. Laikydamosi t+3 mėn. 
termino valstybės narės pakartotinai perduoda galutinius duomenis, įskaitant bet kokius atnaujintus ar kitaip 
patikslintus duomenis. Jei laikantis t+85 dienų termino perduoti duomenys pažymėti kaip „nepaskelbti“ 
nacionaliniu lygmeniu, Europos lygmeniu jie nebus skelbiami. 
Privaloma pateikti šiuos duomenis:
– S.13 – valdžios sektoriaus; 
– konsoliduotus kiekvieno atskirai subsektoriaus duomenis ir visų subsektorių kartu duomenis (S.13C) ir 
– nekonsoliduotus duomenis (S.13N);
– S.1311 – centrinės valdžios: konsoliduotus subsektoriaus duomenis;
– S.1312 – krašto (regiono) valdžios: konsoliduotus subsektoriaus duomenis;
– S.1313 – vietos valdžios: konsoliduotus subsektoriaus duomenis;
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– S.1314 – socialinės apsaugos fondų: konsoliduotus subsektoriaus duomenis.

Sandorių ir balansinių straipsnių duomenis pateikti privaloma (išskyrus toliau pateiktose pastabose nurodytas 
išimtis). Kitų apimties pokyčių (K.3. Katastrofų nuostoliai + K.4. Neatlygintinas konfiskavimas + K.5. Niekur kitur 
nepriskirti kiti apimties pokyčiai + K.6. Klasifikavimo pokyčiai) ir nominaliojo vertės padidėjimo ir sumažėjimo (K.7) 
duomenis galima pateikti savanoriškai, suskirstytus pagal priemonę.
Tam tikra atitiktinių sektorių informacija yra privaloma (kaip nurodyta toliau pateiktose pastabose), o kitą 
atitiktinių sektorių informaciją galima pateikti savanoriškai dėl šių atitiktinių sektorių: 
– S.11. Ne finansų bendrovės;
– S.12. Finansų bendrovės;
– S.128 + S.129. Draudimo bendrovės ir pensijų fondai;
– S.14 + S.15 Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos;
– visa ekonomika, išskyrus S.13;

– – S.2 Likusio pasaulio sektorius.

Valstybės narės Komisijai (Eurostatui) pateikia duomenims surinkti naudotų šaltinių ir metodų aprašymą. 
Valstybės narės, perduodamos patikslintus duomenis, praneša Komisijai (Eurostatui) apie visus šio pirminio 
aprašymo pakeitimus. Siekiant aukštos statistikos duomenų kokybės, duomenys apie finansinį turtą ir 
įsipareigojimus kiek įmanoma grindžiami informacija, tiesiogiai gaunama valdžios sektoriuje. O valdžios sektoriaus 
vienetų turimų nekotiruojamų akcijų (AF.512) ir kitų nuosavybės priemonių (AF.519) ketvirtiniai duomenys gali 
būti įvertinami interpoliuojant ir ekstrapoliuojant atitinkamų metinių duomenų informaciją. Ketvirtiniai duomenys 
ir atitinkami metiniai duomenys, pateikiami pagal Reglamentą (EB) Nr. 479/2009, turi derėti, jei sutampa jų 
perdavimo terminai.
Perduodant duomenis pateikiama informacija apie svarbius įvykius ir svarbius patikslinimus.
Kodas / priemonė) Sandoriai / balansuojamieji straipsniai / kiti apimties 

pokyčiai / nominalusis vertės padidėjimas ir sumažėjimas 
(turto ir įsipareigojimų; valdžios sektoriaus ir jo 
subsektorių atžvilgiu)

Pastabos

B.9f / BF.90 Grynieji finansiniai sandoriai / Grynoji finansinė vertė

(A)F Finansiniai sandoriai / visas turtas ar įsipareigojimai 
(balansas)

(A)F.1 Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės (SST)

(A)F.2 Pinigai ir indėliai

(A)F.21 Pinigai Neprivaloma

(A)F.22 Pervedamieji indėliai Neprivaloma

(A)F.29 Kiti indėliai Neprivaloma

(A)F.3 Skolos vertybiniai popieriai 

Atitiktinių sektorių 
informacija privaloma 
dėl S.1311 ir S.1314 
(turtas) šių sektorių 
atžvilgiu: S.11, S.12, 
S.128 + S.129 ir S.2.

(A)F.31 Trumpalaikiai vertybiniai popieriai Žr. (A)F.3.

(A)F.32 Ilgalaikiai vertybiniai popieriai Žr. (A)F.3.

(A)F.4 Paskolos

Atitiktinių sektorių 
informacija privaloma 
dėl S.1311 ir S.1314 
(turtas) šių sektorių 
atžvilgiu: S.11, S.128 + 
S.129 ir S.14 + S.15; dėl 
S.1311 ir S.1314 
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(įsipareigojimai) šių 
sektorių atžvilgiu: 
S.128 + S.129.

(A)F.41 Trumpalaikės paskolos Žr. (A)F.4.

(A)F.42 Ilgalaikės paskolos Žr. (A)F.4.

(A)F.5 Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos

Atitiktinių sektorių 
informacija privaloma 
dėl S.1311 ir S.1314 
(turtas) šių sektorių 
atžvilgiu: S.11, S.12, 
S.128 + S.129 ir S.2.

(A)F.51 Nuosavybės priemonės

(A)F.511 Biržinės akcijos Neprivaloma

(A)F.512 Nebiržinės akcijos Neprivaloma

(A)F.519 Kitos nuosavybės priemonės Neprivaloma

(A)F.52 Investicinių fondų akcijos / vienetai

(A)F.521 Pinigų rinkos fondų akcijos / vienetai Neprivaloma

(A)F.522 Ne pinigų rinkos fondų akcijos / vienetai Neprivaloma

(A)F.6 Draudimas, pensijos ir standartinės garantijos

(A)F.61 Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai

(A)F.62 Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai / teisės Neprivaloma
(A)F.63 + (A)F.64 + 
(A)F.65

Pensiniai įsipareigojimai / teisės, pensijų fondų reikalavimai 
pensijų valdytojams ir nepensiniai įsipareigojimai / teisės

(A)F.63 Pensiniai įsipareigojimai / teisės Neprivaloma

(A)F.64 Pensijų fondų reikalavimai pensijų valdytojams Neprivaloma

(A)F.65 Nepensiniai įsipareigojimai / teisės Neprivaloma

(A)F.66 Standartinių garantijų atidėjiniai

(A)F.7 Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų 
akcijų pasirinkimo sandoriai

(A)F.8 Kitos gautinos / mokėtinos sumos

(A)F.81 Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai Neprivaloma

(A)F.89 Kitos gautinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir 
išankstinius mokėjimus Neprivaloma

 

28 lentelė. Valdžios sektoriaus bendroji skola (skola pagal Mastrichto kriterijus) (ketvirtiniai duomenys)
Valdžios sektoriaus ir jo subsektoriaus duomenys perduodami galiojančiomis kainomis milijonais nacionalinės 
valiutos vienetų (bent 1 mln. nacionalinės valiutos vienetų tikslumu), nuo 2000 m. pirmo ketvirčio; terminas – 
t+3 mėn. po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. 
Valdžios sektoriaus (S.13) ir jo subsektorių (centrinės valdžios S.1311, krašto (regiono) valdžios S.1312, vietos 
valdžios S.1313 ir socialinės apsaugos fondų S.1314) duomenis pateikti privaloma, išskyrus toliau nurodytas 
išimtis.
Savanoriškai galima pateikti šiuos sektoriaus ir subsektorių duomenis:
– S.13111 – centrinės biudžetinės valdžios;
– S.13112 – centrinės viršbiudžetinės valdžios;
– S.11001 – viešųjų ne finansų bendrovių;
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– S.12001 – viešųjų finansų bendrovių;
– S.13 + S.11001 + S.12001 – viešojo sektoriaus.

Teikiant subsektoriaus duomenis turėtų būti konsoliduojami ne visų subsektorių duomenys kartu, o kiekvieno 
subsektoriaus duomenys atskirai. Valdžios sektoriaus duomenys turi būti teikiami konsoliduoti kiekvieno 
subsektoriaus atskirai ir visų subsektorių kartu. 
Valdžios sektoriaus bendroji skola nurodoma ketvirčio pabaigos nominaliąja verte, kaip apibrėžta Reglamente 
(EB) Nr. 479/2009 su pakeitimais. 
Pateikti duomenys turi derėti su pagal Reglamentą (EB) Nr. 479/2009 pateiktais duomenimis, išskyrus skirtumus, 
atsirandančius dėl skirtingų paskelbimo datų ir nesutampančių perdavimo terminų.
Kodas Įsipareigojimai Pastabos
GD Iš viso = bendroji skola
GD XDC Bendroji skola, išreikšta nacionaline valiuta Neprivaloma
GD X1 Bendroji skola, išreikšta užsienio valiuta Neprivaloma
GD S.1 Vidaus kreditorių (S.1) bendroji skola Neprivaloma
GD S.2 Išorės kreditorių (S.2) bendroji skola Neprivaloma
GD TS Bendroji skola, kurios likutinis terminas trumpalaikis Neprivaloma
GD LL Bendroji skola, kurios likutinis terminas ilgalaikis Neprivaloma
AF.2 Pinigai ir indėliai
AF.21 Pinigai
AF.22 + AF.29 Indėliai
AF.3 Skolos vertybiniai popieriai
AF.31 Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai
AF.32 Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai
AF.4 Paskolos
AF.41 Trumpalaikės paskolos
AF.42 Ilgalaikės paskolos

28A lentelė. Valdžios sektoriaus bendroji skola (skola pagal Mastrichto kriterijus) (struktūra, metiniai 
duomenys)
Valdžios sektoriaus ir jo subsektorių duomenys perduodami galiojančiomis kainomis milijonais nacionalinės 
valiutos vienetų (bent 1 mln. nacionalinės valiutos vienetų tikslumu, išimtys nurodomos toliau).   Privalomų 
perduoti duomenų terminas – t + 100 dienų ir t + 283 dienos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Savanoriškai 
perduodamų duomenų terminas turėtų būti t + 132 dienos ir t + 283 dienos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
Valdžios sektoriaus (S.13) ir jo subsektorių (centrinės valdžios S.1311, krašto (regiono) valdžios S.1312, vietos 
valdžios S.1313 ir socialinės apsaugos fondų S.1314) duomenų pateikti neprivaloma, išskyrus toliau nurodytas 
išimtis.
Privalomi duomenys perduodami už ketverius ankstesnius ataskaitinius metus. Savanoriškai perduodami ir 
privalomi duomenys gali būti perduodami nuo 1995 m.
Suskirstymas pagal atitiktinius (sub)sektorius:
– S.11. Ne finansų bendrovės;
– S.12. Finansų bendrovės;

o S.121. Centrinis bankas (tik dėl kai kurių toliau nurodytų straipsnių);
o S.122 + S.123. Indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką, ir pinigų rinkos fondai;
o S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129 (S.12P). Kitos finansų bendrovės;

– S.1311. Centrinė valdžia;
– S.1312 Krašto (regiono) valdžia;
– S.1313 Vietos valdžia;
– S.1314. Socialinės apsaugos fondai;
– S.14 + S.15. Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos;
– S.11 + S.14 + S.15. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno 

institucijos;
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28A lentelė. Valdžios sektoriaus bendroji skola (skola pagal Mastrichto kriterijus) (struktūra, metiniai 
duomenys)
– S.2. Likusio pasaulio sektorius;
– S.1 + S.2 – iš viso.

Suskirstymas pagal terminą (pirminį ir likutinį):
– Iš viso;
– < 1 metai (imtinai), 
– 1–5 (imtinai) metai,
– 5–10 (imtinai) metų,
– 10–30 (neimtinai) metų,
– > 30 (imtinai) metų,
– > 1 metai.

Suskirstymas pagal išraiškos valiutą:
– nacionalinė valiuta;
– visos užsienio valiutos;
– euras; 
– JAV doleris;
– Japonijos jena;
– Šveicarijos frankas;
– Britanijos svaras sterlingų;
– kitos užsienio valiutos.
Teikiant subsektoriaus duomenis turėtų būti konsoliduojami ne visų subsektorių duomenys kartu, o kiekvieno 
subsektoriaus duomenys atskirai. Valdžios sektoriaus duomenys turi būti teikiami konsoliduoti kiekvieno 
subsektoriaus atskirai ir visų subsektorių kartu. 
Valdžios sektoriaus bendroji skola (balanso duomenys) nurodoma ketvirčio pabaigos nominaliąja verte, kaip 
apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 479/2009 su pakeitimais. Valdžios sektoriaus sandoriai dėl įsipareigojimų, 
įtraukiamų skaičiuojant skolą pagal Mastrichto kriterijus, nurodomi rinkos verte.
Pateikti duomenys turi derėti su pagal Reglamentą (EB) Nr. 479/2009 pateiktais duomenimis.
Kodas Valdžios sektoriaus ir subsektorių įsipareigojimai 

pagal pradinį terminą ir atitiktinį sektorių
Pastabos

GD Iš viso = bendroji skola

Privaloma dėl viso pradinio 
termino: 
– S.1311 – S.1312, S.1313, 

S.1314 atžvilgiu;
– S.1312 – S.1311, S.1313, 

S.1314 atžvilgiu;
– S.1313 – S.1311, S.1312, 

S.1314 atžvilgiu;
– S.1314 – S.1311, S.1312, 

S.1313 atžvilgiu;
– S.13 – S.1, S.2, S.121, 

S.122 + S.123, S.12P, 
S.11 + S.14 + S.15 atžvilgiu, 

privaloma:
– S.13 – S.1 + S.2 atžvilgiu 

dėl šių terminų: < 1 metai 
(imtinai) ir > 1 metai, iš 
viso.

AF.2 Pinigai ir indėliai
AF.21 Pinigai
AF.22 Pervedamieji indėliai
AF.29 Kiti indėliai
AF.3 Skolos vertybiniai popieriai

AF.4 Paskolos Privaloma dėl viso pradinio 
termino: 
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28A lentelė. Valdžios sektoriaus bendroji skola (skola pagal Mastrichto kriterijus) (struktūra, metiniai 
duomenys)

– S.13 – S.121 atžvilgiu.
Valdžios sektoriaus įsipareigojimai kintamomis 
palūkanomis

GD Iš viso = bendroji skola, iš jos: kintamomis palūkanomis

Privaloma:
S.13, kai terminas > 1 metai,
papildomo savanoriško duomenų 
perdavimo nenumatoma.

Centrinės valdžios ir valdžios sektoriaus 
įsipareigojimai pagal likutinį terminą

GD Iš viso = bendroji skola
Privaloma:
S.13, kai terminas < 1 metai 
(imtinai) ir 1–5 (imtinai) metai. 

GD Iš viso = bendroji skola, iš jos: kintamomis palūkanomis
Privaloma:
 S.13, kai terminas 1–5 (imtinai) 
ir > 1 metai.

Pastaba: skolos vidutinis likutinis terminas. Privaloma dėl S.13,
metais ir mėnesiais.

Centrinės valdžios ir valdžios sektoriaus 
įsipareigojimai pagal išraiškos valiutą

GD Iš viso = bendroji skola 

Po apsikeitimo sandorių;
privaloma:
S.13 – dėl skolos, išreikštos
– nacionaline valiuta,
– eurais,
– užsienio valiuta;
(neprivaloma)  papildomas 
straipsnis (neskelbiama, nebent 
būtų aiškiai susitarta kitaip): 
skolos likutis užsienio valiuta, 
įvykdžius apsikeitimo sandorius 
nacionaline valiuta.

Centrinės valdžios ir valdžios sektoriaus sąlyginiai 
įsipareigojimai 

Garantijos

Orientacinis suskirstymas pagal 
atitiktinį sektorių:
S.1+ S.2, S.11, S.12, S.14 + S.15, 
S.2.

Papildomi straipsniai
Tiesioginės skolos išlaidos Dėl S.13 ir S.1311 (proc.).

AF.32 Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai, iš jų: nulinės 
atkarpos obligacijos

Privaloma dėl S.13, 
papildomo savanoriško duomenų 
perdavimo nenumatoma.

Valdžios sektoriaus sandoriai dėl įsipareigojimų, 
įtraukiamų skaičiuojant skolą pagal Mastrichto 
kriterijus (rinkos verte) 

F.2 + F.3 + F.4 Indėliai + skolos vertybiniai popieriai + paskolos

Privaloma: S.13 – dėl skolos, 
išreikštos
– nacionaline valiuta,
– eurais,
– užsienio valiuta;
privaloma: S.13, kai terminas >1 
metai;
papildomo savanoriško duomenų 
perdavimo nenumatoma.

F.4 Paskolos Privaloma: S.13 – S.121 
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28A lentelė. Valdžios sektoriaus bendroji skola (skola pagal Mastrichto kriterijus) (struktūra, metiniai 
duomenys)

atžvilgiu. 
papildomo savanoriško duomenų 
perdavimo nenumatoma.
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29 lentelė. Socialinio draudimo sistemoje sukaupti pensiniai įsipareigojimai / teisės(1) (trejų metų duomenys)
 Perduodami duomenys nuo 2015 ataskaitinių metų, terminas – t + 24 mėn. po ataskaitinio laikotarpio, kas trejus metus.
Galima savanoriškai pateikti netikslintus duomenis.

Įrašai Pagrindinės nacionalinės sąskaitos
Į pagrindines 

nacionalines sąskaitas 
neįrašoma

Pensijų valdytojas Ne valdžios sektorius Valdžios sektorius

Valdžios sektoriaus tarnautojų nustatyto 
dydžio išmokų sistemos(3)  

 

Nustatyto 
dydžio 
įmokų 

sistemos

Nustatyto 
dydžio 
išmokų 

sistemos(2) 
ir kitos 

nenustatyto 
dydžio 
įmokų 

sistemos

Iš viso

Nustatyto 
dydžio 
įmokų 

sistemos

Priskiriamos 
finansų 

bendrovėms

Priskiriamos 
valdžios 

sektoriui(4)

Priskiriamos 
valdžios 
sektoriui

Socialinės 
apsaugos 
pensijų 

sistemos

Pensijų 
sistemos 
– iš viso

 

Atitiktiniai 
įrašai: namų 

ūkių 
nerezidentų 

pensiniai 
įsipareigojimai 

/ teisės(5)

Kodas XPC1W XPB1W XPCB1W XPCG XPBG12 XPBG13 XPBOUT13 XP1314 XPTOT  XPTOTNRH

Ryšiai Kodas Eilutės 
Nr.

Skilties Nr. A B C D E F G H I  J

   Laikotarpio pradžios balansas    

 XAF63LS 1
Pensiniai 
įsipareigojimai / 
teisės

           

   Pensinių įsipareigojimų / teisių pokyčiai dėl sandorių    

Σ 2.1 to 
2.4 – 2.5 XD61p 2

Pensinių 
įsipareigojimų / 
teisių padidėjimas 
dėl socialinių 
įmokų

           

 XD6111 2.1 Faktinės darbdavių 
socialinės įmokos            

 XD6121 2.2
Sąlyginės 
darbdavių 
socialinės įmokos
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 XD6131 2.3 Faktinės namų ūkių 
socialinės įmokos            

 XD6141 2.4

Papildomos 
namų ūkių 
socialinės 
įmokos(6)

           

 XD61SC 2.5

Atėmus: 
mokėjimus už 
pensijų sistemos 
paslaugas

           

 XD619 3

Kitas (aktuarinis) 
pensinių 
įsipareigojimų / 
teisių pokytis 
socialinės apsaugos 
pensijų sistemose

     

 XD62p 4

Pensinių 
įsipareigojimų / 
teisių sumažėjimas 
dėl pensijų išmokų 
mokėjimo

           

2 + 3 – 4 XD8 5

Pensinių 
įsipareigojimų / 
teisių pokyčiai dėl 
socialinių įmokų ir 
pensijų išmokų

           

 XD81 6

Pensinių 
įsipareigojimų / 
teisių pervedimai į 
kitas sistemas

           

 XD82 7

Įsipareigojimų / 
teisių pokytis dėl 
suderintų sistemos 
struktūros 
pakeitimų
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   Pensinių įsipareigojimų / teisių pokyčiai dėl kitų srautų    

 XK7 8

Įsipareigojimų 
/ teisių 
pokyčiai dėl 
perkainojimų(7)

           

 XK5 9
Įsipareigojimų / 
teisių pokyčiai dėl 
kitų apimties 
pokyčių(7)

           

   Laikotarpio pabaigos balansas    

1+ Σ 5 to 
9 XAF63LE 10

Pensiniai 
įsipareigojimai / 
teisės

           

   Susiję rodikliai    
 XP1 11 Produkcija            

(1) G ir H skiltyse duomenys turėtų apimti tris duomenų rinkinius pagal tų pensijų sistemų aktuarinius skaičiavimus. Duomenų rinkiniai turėtų atitikti jautrumo analizės rezultatus, atsižvelgiant į 
svarbiausius skaičiavimų kriterijus, dėl kurių susitarė statistikos specialistai ir senėjančios visuomenės klausimų ekspertai, veikiantys remiant Ekonominės politikos komitetui. Naudotini kriterijai 
aiškinami remiantis šio reglamento 2 straipsnio 3 dalimi.
(2) Kitoms tokioms nenustatyto dydžio įmokų sistemoms, dažnai vadinamoms mišriomis, būdingos ir nustatyto dydžio išmokų, ir nustatyto dydžio įmokų sistemų savybės.
(3) Valdžios sektoriaus nustatytos sistemos, kuriose dalyvauja jų esami ir buvę darbuotojai.
(4) Tai yra neautonominės nustatyto dydžio išmokų sistemos, kurių pensiniai įsipareigojimai / teisės įrašomi į pagrindines nacionalines sąskaitas.
(5) Atitiktiniai namų ūkių nerezidentų duomenys bus pateikiami atskirai tik jei pensijų santykis su likusio pasaulio sektoriumi yra reikšmingas.
(6) Šios papildomos įmokos atitinka narių reikalavimų pensijų sistemoms grąžą – tiek teikiamą nustatyto dydžio įmokų sistemų turto investicijų pajamomis, tiek nustatyto dydžio išmokų sistemų, 
mažėjant taikomai diskonto normai.
(7) G ir H skilčių atveju šias pozicijas reikia išskleisti detaliau pagal šių sistemų modelių skaičiavimus. 

Paaiškinimai:
Netaikoma.

Pagrindinėse sąskaitose nepateikiami duomenys.
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3 PRIEDAS

Panaikinamų teisės aktų, susijusių su Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2223/96 (ESS 95), 
sąrašas
2002 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 359/2002, iš 
dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl ESS 95 taikymo valstybių narių 
mokėjimams į PVM pagrįstus nuosavus išteklius nustatyti (OL L 58, 2002 2 28, p. 1.); 
2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1267/2003, iš 
dalies keičiantis Tarybos reglamentą Nr. 2223/96 dėl nacionalinių sąskaitų pagrindinių 
suvestinių rodiklių perdavimo terminų, leidžiančių nukrypti nuostatų, susijusių su 
nacionalinių sąskaitų pagrindinių rodiklių perdavimu, ir užimtumo pagal dirbtas valandas 
duomenų perdavimo (OL L 180, 2003 7 18, p. 1);
2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1392/2007, iš 
dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl nacionalinių sąskaitų duomenų 
perdavimo (OL L 324, 2007 12 10, p. 1);
2009 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 400/2009, iš 
dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių 
sąskaitų sistemos Bendrijoje dėl Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų (OL L 126, 2009 
5 21, p. 11);
2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2002 dėl 
valdžios sektoriaus ketvirtinių nefinansinių sąskaitų (OL L 179, 2002 7 9, p. 1);
2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 501/2004 dėl 
valdžios sektoriaus ketvirtinių finansinių sąskaitų (OL L 81, 2004 3 19, p. 1);
2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1161/2005, dėl 
ketvirtinių nefinansinių sąskaitų rengimo pagal institucinius sektorius (OL L 191, 2005 7 22, 
p. 22);
2004 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1222/2004 dėl ketvirtinės vyriausybės 
skolos duomenų rengimo ir perdavimo (OL L 233, 2004 7 2, p. 1);
2000 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 264/2000 dėl Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 2223/96 įgyvendinimo trumpojo laikotarpio valstybės finansų statistikos srityje (OL L 29, 
2000 2 4, p. 22);
2002 m. gruodžio 17 d. Komisijos sprendimas (2002/990/EB), nuodugniau paaiškinantis 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 A priedą dėl kainų ir apimčių matavimo nacionalinėse 
ataskaitose (pranešta dokumentu Nr. C(2002) 5054);
1998 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas (98/715/EB), paaiškinantis Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje priedą 
A, atsižvelgiant į kainų ir apimčių skaičiavimo principus (pranešta dokumentu Nr. C(1998) 
3685).
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