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EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT 

vastu võetud esimesel lugemisel 13. märtsil 2013. aastal 

eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2013 Euroopa 

Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta 

(EMPs kohaldatav tekst) 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 338 lõiget 1, 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, 

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele, 

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust1, 

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt2 

                                                 
1 ELT C 203, 9.7.2011, lk 3. 
2 Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2013. aasta seisukoht. 



2 

ning arvestades järgmist: 

(1) Liidu poliitika kujundamiseks ja liikmesriikide majanduse ning majandus- ja rahaliidu 

järelevalveks on vaja võrreldavaid, ajakohaseid ja usaldusväärseid andmeid iga liikmesriigi 

või piirkonna majanduse struktuuri ja arengu kohta. 

(2) Liikmesriikide majanduse ning majandus- ja rahaliidu järelevalves peaks komisjonil olema 

oma osa ning eelkõige peaks ta andma nõukogule korrapäraselt aru ▌liikmesriikide 

edusammudest majandus- ja rahaliiduga seonduvate kohustuste täitmisel. 
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(3) Liidu kodanikud vajavad rahvamajanduse arvepidamist kui liikmesriigi või piirkonna 

majanduse olukorra hindamise peamist vahendit. Võrreldavuse huvides tuleks selline 

arvepidamine koostada ühtsete põhimõtete alusel, mis ei ole mitmeti tõlgendatavad. 

Esitatav teave peaks olema võimalikult täpne, täielik ja õigeaegne, et tagada 

maksimaalne läbipaistvus kõigi sektorite osas. 

(4) Komisjon peaks liidu halduseesmärkidel ja eelkõige eelarvega seotud arvutusteks 

kasutama rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise koondnäitajaid. 

(5) 1970. aastal avaldati haldusdokument pealkirjaga „Euroopa rahvamajanduse arvepidamise 

süsteem (ESA)”, mis hõlmas käesoleva määrusega reguleeritavat valdkonda. Selle 

dokumendi ainukoostajaks oli Euroopa Ühenduste Statistikaamet, tehes seda omaenda 

vastutusel, ning see oli Statistikaameti ja liikmesriikide statistikaasutuste mitmeaastase töö 

tulemus, mille eesmärk oli töötada välja rahvamajanduse arvepidamise süsteem, mis 

vastaks Euroopa ühenduste majandus- ja sotsiaalpoliitika vajadustele. See kujutas endast 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) rahvamajanduse arvepidamise süsteemi 

ühenduse versiooni; seni olid ühendused kasutanud ÜRO versiooni. Et algteksti 

ajakohastada, anti 1979. aastal välja teine trükk1. 

                                                 
1 Komisjon (Eurostat): „European System of Integrated Economic Accounts (ESA)”, teine 

trükk, Euroopa Ühenduste Statistikaamet, Luxembourg, 1979. 
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(6) Nõukogu 25. juuni 1996. aasta määrusega (EÜ) nr 2223/96 ühenduses kasutatava Euroopa 

rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta1 kehtestati rahvamajanduse 

arvepidamise süsteem, mis vastas ühenduse majandus-, sotsiaal- ja regionaalpoliitika 

vajadustele. Süsteem oli üldjoontes kooskõlas toonase uue rahvamajanduse arvepidamise 

süsteemiga (SNA 1993), mille ÜRO statistikakomisjon oli 1993. aasta veebruaris vastu 

võtnud, et kõikide ÜRO liikmesriikide tulemused oleksid rahvusvaheliselt võrreldavad. 

(7) SNA 1993 ajakohastati uueks rahvamajanduse arvepidamise süsteemiks (SNA 2008), mille 

ÜRO statistikakomisjon võttis vastu 2009. aasta veebruaris, et viia rahvamajanduse 

arvepidamine paremini vastavusse uue majanduskeskkonna, metodoloogia arengu ja 

kasutajate vajadustega. 

(8) Euroopa arvepidamise süsteem, mis on kehtestatud määrusega (EÜ) nr 2223/96 (ESA 95), 

tuleks SNA uusi arengusuundi silmas pidades läbi vaadata nii, et Euroopa arvepidamise 

muudetud süsteemist, nagu see kehtestatakse käesoleva määrusega, saaks versioon SNA 

2008, mis on kohandatud vastavaks liikmesriikide majandusstruktuurile, ning et liidu 

andmed oleksid võrreldavad tema peamiste rahvusvaheliste partnerite andmetega. 

                                                 
1 EÜT L 310, 30.11.1996, lk 1. 
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(9) Selleks et luua Euroopa arvepidamise muudetud süsteemi satelliitarvepidamise 

kontodena keskkonnamajandusliku arvepidamise kontod, on Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 6. juuli 2011. aasta määrusega (EL) nr 691/2011 (Euroopa 

keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta)1 loodud Euroopa keskkonnamajandusliku 

arvepidamise kogumise, koostamise, edastamise ja hindamise ühine raamistik. 

(10) Keskkonda ja sotsiaalvaldkonda käsitleva arvepidamise puhul tuleks samuti täielikult 

arvesse võtta komisjoni 20. augusti 2009. aasta teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile 

pealkirjaga „SKP täiendamine: edu mõõtmine muutuvas maailmas”. Vaja on veel teha 

aktiivselt metodoloogilisi uuringuid ja andmeteste, eriti SKP täiendamisega ja 

strateegiaga „Euroopa 2020” seotud küsimustes, eesmärgiga töötada välja põhjalikum 

heaolu ja edusammude mõõtmise metoodika, toetamaks aruka, jätkusuutliku ja kaasava 

majanduskasvu edendamist. Sellega seoses tuleks käsitleda keskkonna välismõju ja 

sotsiaalse ebavõrdsuse küsimust. Tootlikkuse muutusi tuleks samuti arvesse võtta. See 

peaks võimaldama teha SKP koondnäitajaid täiendavad andmed kättesaadavaks niipea 

kui võimalik. Komisjon peaks 2013. aastal esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

SKP täiendamist käsitleva teatise järelmeetmed ning asjakohasel juhul 2014. aastal 

seadusandlikud ettepanekud. Andmeid rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise 

kohta tuleks käsitada nende eesmärkide poole püüdlemise osana. 

                                                 
1 ELT L 192, 22.7.2011, lk 1. 
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(11) Uurida tuleks võimalust kasutada uusi automatiseeritud ja reaalajas toimuva kogumise 

meetodeid. 

(12) Käesoleva määrusega kehtestatav Euroopa arvepidamise muudetud süsteem (ESA 2010) 

sisaldab metoodikat ja edastusprogrammi, milles on kindlaks määratud kontod ja tabelid, 

mille kõik liikmesriigid peavad kindlateks tähtaegadeks edastama. Komisjon peaks need 

kontod ja tabelid kasutajatele kättesaadavaks tegema kindlatel kuupäevadel ning, kui see 

on asjakohane, eelnevalt välja kuulutatud avaldamiskalendri kohaselt, eriti majandusliku 

lähenemise seire ja liikmesriikide majanduspoliitika tiheda kooskõlastuse eesmärkidel. 

(13) Andmete avaldamisel tuleks rakendada kasutajale orienteeritud lähenemist, pakkudes 

liidu kodanikele ja teistele sidusrühmadele ligipääsetavat ja kasulikku teavet. 

(14) ESA 2010 peaks järk-järgult asendama kõik muud süsteemid, moodustades ühistest 

standarditest, määratlustest, klassifikaatoritest ja arvepidamiseeskirjadest koosneva 

raamistiku liikmesriikide kontode koostamiseks liidu poolt järgitavatel eesmärkidel, et 

oleks võimalik saada liikmesriikide vahel võrreldavaid tulemusi. 
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(15) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrusele (EÜ) 

nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS)1, 

tuleb kõikides komisjonile edastatavates liikmesriikide statistilistes andmetes, mis on 

jaotatud territoriaalüksuste järgi, kasutada statistiliste territoriaalüksuste nomenklatuuri 

(NUTS). Seetõttu tuleks piirkondliku statistika võrreldavuse huvides määratleda 

territoriaalüksused NUTSi alusel. 

(16) Liikmesriikide andmeedastus, sealhulgas konfidentsiaalsete andmete edastus on 

reguleeritud eeskirjadega, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 

2009. aasta määruses (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta2. Seepärast peaksid 

käesoleva määrusega kooskõlas võetavad meetmed samuti tagama konfidentsiaalsete 

andmete kaitse ja selle, et Euroopa statistika tegemisel ja levitamisel ei avaldata andmeid 

ebaseaduslikult ega kasutata neid muudel kui statistilistel eesmärkidel. 

(17) Moodustatud on rakkerühm, et uurida edasi küsimust, kuidas käsitleda kaudselt 

mõõdetavaid finantsvahendusteenuseid (FISIM) rahvamajanduse arvepidamises, 

sealhulgas selleks et uurida riskiga korrigeerimise meetodit, mille puhul risk jäetakse 

FISIMi arvutamisest välja, et kajastada realiseerunud riski eeldatavaid tulevasi kulusid. 

Võttes arvesse selle rakkerühma järeldusi, võib osutuda vajalikuks muuta delegeeritud 

õigusaktiga FISIMi arvutamise ja jaotamise metoodikat, et saada paremaid tulemusi. 

                                                 
1 ELT L 154, 21.6.2003, lk 1. 
2 ELT L 87, 31.3.2009, lk 164. 
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(18) Kulutused teadus- ja arendustegevusele on investeering ja seetõttu tuleks need kirjendada 

põhivarasse tehtud kapitali kogumahutusena. Sellegipoolest on vaja delegeeritud 

õigusaktiga täpsustada pärast seda, kui lisatabelite väljatöötamisel põhinevate katsete 

käigus on saavutatud piisav kindlus, et need andmed on usaldusväärsed ja võrreldavad, 

milline on nende põhivarasse tehtud kapitali kogumahutusena kirjendatavate teadus- ja 

arendustegevuse kulutusi kajastavate andmete vorming. 

(19) Nõukogu 8. novembri 2011. aasta direktiivis 2011/85/EL (liikmesriikide 

eelarveraamistiku nõuete kohta)1 nõutakse asjakohase teabe avaldamist selliste 

tingimuslike kohustuste kohta, millel võib olla avalik-õiguslikele eelarvetele suur mõju, 

näiteks teave riigi tagatiste, halbade laenude ja riigi osalusega ettevõtete tegevusest 

tulenevate kohustuste, sealhulgas nende suuruse kohta. Need nõuded teevad vajalikuks 

teabe avaldamise lisaks käesoleva määruse alusel nõutavale. 

                                                 
1 ELT L 306, 23.11.2011, lk 41. 
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(20) Komisjon (Eurostat) moodustas 2012. aasta juunis rakkerühma, et uurida direktiivi 

2011/85/EL mõju eelarveandmete kogumisele ja levitamisele; rakkerühm võttis 

tähelepanu alla nende nõuete rakendamise, mis on seotud tingimuslikke kohustusi 

käsitleva teabe ja muu asjakohase teabega, mis võib osutada eelarvele avalduvale 

potentsiaalselt suurele mõjule, sealhulgas teave riigi tagatiste, riigi osalusega ettevõtete 

kohustuste, avaliku ja erasektori partnerluste, halbade laenude ja valitsuse osaluse 

kohta ettevõtete kapitalis. Kõnealuse rakkerühma töö täielik rakendamine aitaks 

nõuetekohaselt analüüsida avaliku ja erasektori partnerluslepingute aluseks olevaid 

majandussuhteid, sealhulgas asjakohasel juhul ehitusriske ning kättesaadavuse ja 

nõudlusega seotud riske, ning kajastada bilansiväliste avaliku ja erasektori partnerluste 

kaudseid võlgu, suurendades seeläbi võlastatistika läbipaistvust ja usaldusväärsust. 

(21) Nõukogu otsusega 74/122/EMÜ1 loodud majanduspoliitika komitee on tegelenud 

pensionide jätkusuutlikkuse ja pensionireformide küsimusega. Nii liikmesriikide kui ka 

Euroopa tasandil tuleks tihedalt koorineerida ühelt poolt statistikute ja teiselt poolt 

majanduspoliitika komitee egiidi all vananeva elanikkonna ekspertide tööd, mis 

puudutab makromajanduslikke eeldusi ja teisi kindlustusmatemaatilisi parameetreid, 

selleks et tagada tulemuste järjepidevus ja riikidevaheline võrreldavus ning 

pensionidega seotud andmete ja teabe tõhus edastamine kasutajatele ja sidusrühmadele. 

Samuti tuleks teha selgeks, et sotsiaalkindlustusskeemides kogunenud pensioniõigused 

ei ole sellistena riigi rahanduse jätkusuutlikkuse näitajaks. 

(22) Liikmesriikide tingimuslikke kohustusi käsitlevad andmed ja sellekohane teave 

esitatakse stabiilsuse ja kasvu paktiga kehtestatud mitmepoolse järelevalvega seotud töö 

raames. Komisjon peaks 2018. aasta juuliks esitama aruande, milles hinnatakse, kas 

need andmed tuleks teha kättesaadavaks ESA 2010 kontekstis. 

                                                 
1  Nõukogu 18. veebruari 1974. aasta otsus 74/122/EMÜ, millega luuakse 

majanduspoliitika komitee (EÜT L 63, 5.3.1974, lk 21). 
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▌ 

(23) Oluline on toonitada liikmesriikide regionaalse arvepidamise tähtsust liidu regionaal-, 

majandus- ja sotsiaalse ühtekuuluvuse poliitika seisukohast ning majanduste 

vastastikuse sõltuvuse analüüsi olulisust. Ühtlasi tunnistatakse vajadust suurendada 

piirkondliku tasandi arvepidamise, sealhulgas valitsemissektori arvepidamise 

läbipaistvust. Komisjon (Eurostat) peaks pöörama erilist tähelepanu piirkondade 

eelarveandmetele juhul, kui liikmesriigis on autonoomseid piirkondi või omavalitsusi. 

(24) Selleks et muuta käesoleva määruse A lisa eesmärgiga tagada selle ühtlustatud 

tõlgendamine ja rahvusvaheline võrreldavus, peaks komisjonil olema õigus võtta 

▌kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise lepingu) artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus 

läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas määruse (EÜ) nr 223/2009 alusel 

moodustatud Euroopa statistikasüsteemi komiteega. Peale selle on ELi toimimise 

lepingu artikli 127 lõike 4 ja artikli 282 lõike 5 kohaselt oluline, et komisjon viiks oma 

ettevalmistava töö käigus asjakohasel juhul läbi konsultatsioone Euroopa Keskpangaga 

selle pädevusse kuuluvates valdkondades. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja 

koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning 

asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

(25) Enamik liidu majanduse juhtimise raamistikus, eelkõige ülemäärase eelarvepuudujäägi 

ja makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluses kasutatavatest statistilistest 

koondnäitajatest on määratletud ESA põhjal. Komisjon peaks nende menetluste raames 

andmeid ja aruandeid esitades andma asjakohast teavet sellise mõju kohta, mida ESA 

2010 metoodika muudatused, mis kehtestatakse käesoleva määruse kohaselt delegeeritud 

õigusaktidega, avaldavad asjaomastele koondnäitajatele. 
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(26) Komisjon hindab enne 2013. aasta mai lõppu tihedas koostöös liikmesriikidega, kas 

teadus- ja arendustegevuse andmed on piisavalt kvaliteetsed nii jooksevhindades kui ka 

mahus arvestatuna rahvamajanduse arvepidamises kasutamiseks, eesmärgiga tagada 

ESA teadus- ja arendustegevuse andmete usaldusväärsus ja võrreldavus. 

(27) Kuna käesoleva määruse rakendamine nõuab liikmesriikide statistikasüsteemides 

põhjalike kohanduste tegemist, teeb komisjon liikmesriikidele erandeid. Eelkõige tuleks 

rahvamajanduse arvepidamise andmete edastusprogrammis arvesse võtta mõnes 

liikmesriigis programmi vaatlusperioodidel toimunud põhjalikke poliitilisi ja statistilisi 

muutusi. Komisjoni tehtavad erandid peaksid olema ajutised ja kuuluma 

läbivaatamisele. Komisjon peaks toetama asjaomaseid liikmesriike tegevuses, mille 

eesmärk on tagada nende statistikasüsteemide nõutav kohandamine, selleks et need 

erandid saaks võimalikult kiiresti kaotada. 

(28) Andmete esitamise tähtaegade lühendamine võib märkimisväärselt suurendada 

koormust liidu andmeesitajatele ja liikmesriikide statistikaametitele ja nende kulusid, 

seades ohtu esitatava teabe kvaliteedi. Seetõttu tuleks andmete esitamise tähtaegade 

määramisel kaaluda eeliste ja puuduste tasakaalu. 
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(29) Selleks et tagada käesoleva määruse rakendamiseks ühetaolised tingimused, tuleks 

komisjonile anda rakendusvolitused. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega 

kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 

kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise 

suhtes1. 

(30) Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt Euroopa muudetud arvepidamissüsteemi 

kehtestamist ei suuda liikmesriigid eraldi piisavalt saavutada ning seda on parem saavutada 

liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 

sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse 

põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust 

kaugemale. 

(31) Konsulteeritud on Euroopa statistikasüsteemi komiteega ▌. 

(32) Konsulteeritud on monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komiteega, mis on 

moodustatud nõukogu 13. novembri 2006. aasta otsusega 2006/856/EÜ, millega 

moodustatakse monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komitee,2 ning 

rahvamajanduse kogutulu komiteega, mis on moodustatud nõukogu 15. juuli 2003. aasta 

määrusega (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta 

turuhindades (rahvamajanduse kogutulu määrus)3, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 

                                                 
1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13. 
2 ELT L 332, 30.11.2006, lk 21. 
3 ELT L 181, 19.7.2003, lk 1. 
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Artikkel 1 

Sisu 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse Euroopa arvepidamissüsteem 2010 (edaspidi „ESA 

2010” või „ESA”). 

2. ESA 2010-s on sätestatud: 

a) ühiste standardite, määratluste, klassifikaatorite ja arvepidamiseeskirjade metoodika 

(A lisa), mida kasutatakse liidus vajalike võrreldavate kontode ja tabelite ning 

artiklis 3 nõutud tulemuste koostamiseks; 

b) programm (B lisa), mis näeb ette tähtajad, milleks liikmesriigid peavad edastama 

komisjonile (Eurostatile) punktis a osutatud metoodika kohaselt koostatavad kontod 

ja tabelid. 

3. Ilma et see piiraks artiklite 5 ja 10 kohaldamist, kohaldatakse käesolevat määrust kõikide 

liidu õigusaktide suhtes, mis viitavad ESA-le või selle määratlustele. 

4. Käesolev määrus ei kohusta liikmesriike kasutama ESA 2010 neile endile vajalike kontode 

koostamiseks. 
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Artikkel 2 

Metoodika 

1. Artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud ESA 2010 metoodika on sätestatud A lisas. 

2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 7 vastu delegeeritud õigusakte ESA 2010 

metoodika muutmiseks, et selgitada ja täiustada selle sisu ühtlustatud tõlgenduse või 

rahvusvahelise võrreldavuse tagamise nimel, tingimusel et muudatused ei muuda 

metoodika alusmõisteid, nende rakendamine ei eelda Euroopa statistikasüsteemi 

andmetootjatelt lisavahendeid ja need ei põhjusta muutust omavahendites. 

3. Kui on kahtlusi, kas ESA 2010 arvepidamiseeskirju rakendatakse õigesti, taotleb 

asjaomane liikmesriik komisjonilt (Eurostatilt) selgitust. Komisjon (Eurostat) tegutseb 

kiiresti nii taotluse läbivaatamisel kui ka selgitatavas küsimuses asjaomasele liikmesriigile 

ja kõigile teistele liikmesriikidele nõuande andmisel. 
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4. Liikmesriigid arvutavad ja jaotavad kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused 

(FISIM) rahvamajanduse arvepidamises vastavalt A lisas kirjeldatud metoodikale. 

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 7 enne … vastu delegeeritud õigusakt, 

milles sätestatakse FISIMi arvutamise ja jaotamise muudetud metoodika. Käesoleva lõike 

kohase õiguse kasutamisel tagab komisjon, et delegeeritud õigusaktiga ei kaasne 

märkimisväärset täiendavat halduskoormust liikmesriikidele ja andmeesitajatele. 

5. Liikmesriigid kirjendavad kulutused teadus- ja arendustegevusele põhivarasse tehtud 

kapitali kogumahutusena. Komisjonil on õigus võtta ▌kooskõlas artikliga 7 vastu 

delegeeritud õigusakte, mille eesmärk on tagada liikmesriikide teadus- ja arendustegevust 

käsitlevate ESA 2010 andmete usaldusväärsus ja võrreldavus. Käesoleva lõike kohase 

õiguse kasutamisel tagab komisjon, et delegeeritud õigusaktidega ei kaasne 

märkimisväärset täiendavat halduskoormust liikmesriikidele või andmeesitajatele. 

                                                 
  Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev, mis saabub kaks kuud pärast käesoleva 

määruse jõustumise kuupäeva. 
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Artikkel 3 

Andmete edastamine komisjonile 

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostatile) B lisas sätestatud kontod ja tabelid igale 

tabelile lisas kehtestatud tähtaja jooksul. 

▌ 

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile ▌käesoleva määrusega nõutavad andmed ja 

metaandmed kindlaksmääratud andmevahetusstandardi ja muu praktikas kohaldatava 

korra kohaselt. 

Andmed edastatakse või laaditakse üles elektrooniliselt komisjoni ühtsesse 

andmesisestusportaali ▌. Komisjon määrab andmete edastamise andmevahetusstandardi 

ja muudes küsimustes kohaldatava korra kindlaks rakendusaktidega. Rakendusaktid 

võetakse vastu artikli 8 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt. 
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Artikkel 4 

Kvaliteedi hindamine 

1. Käesoleva määruse kohaldamisel rakendatakse edastatavate andmete suhtes määruse (EÜ) 

nr 223/2009 artikli 12 lõikes 1 sätestatud kvaliteedikriteeriume kooskõlas käesoleva 

määruse artikliga 3. 

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostatile) aruande artikli 3 kohaselt edastatavate 

andmete kvaliteedi kohta. 

3. Käesoleva määrusega hõlmatud andmete suhtes lõikes 1 osutatud kvaliteedikriteeriumide 

kohaldamisel määrab komisjon kindlaks kvaliteediaruandeid puudutavad üksikasjad, 

aruannete struktuuri, esitamise sageduse ning hindamisnäitajad rakendusaktiga. 

Rakendusaktid võetakse vastu artikli 8 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt. 

4. Komisjon (Eurostat) hindab edastatud andmete kvaliteeti. 
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Artikkel 5 

Kohaldamise ja esimese andmeedastuse kuupäev 

1. ESA 2010 kohaldatakse esimest korda andmete suhtes, mis on koostatud B lisa kohaselt, ja 

mis tuleb edastada alates 2014. aasta 1. septembrist. 

2. Andmed edastatakse komisjonile (Eurostatile) B lisas sätestatud tähtaegadeks. 

3. Enne esimest ESA 2010-l põhinevat andmeedastust kooskõlas lõikega 1 saadavad 

liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) jätkuvalt ESA 95-l põhinevaid kontosid ja tabeleid. 

4. Ilma et see piiraks nõukogu 22. mai 2000. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 

(millega rakendatakse Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi käsitlevat otsust nr 

2007/436/EÜ, Euratom)1 artikli 19 kohaldamist, kontrollivad komisjon ja asjaomane 

liikmesriik, kas käesolevat määrust kohaldatakse õigesti, ja esitavad selle kontrolli 

tulemused käesoleva määruse artikli 8 lõikes 1 osutatud komiteele. 

                                                 
1 EÜT L 130, 31.5.2000, lk 1. 
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Artikkel 6 

Erandid 

1. Kui liikmesriigi statistikasüsteemis on käesoleva määruse kohaldamiseks vaja teha 

põhjalikke muudatusi, teeb komisjon liikmesriigile ajutise erandi rakendusaktiga. 

Kõnealused erandid kaotavad kehtivuse hiljemalt 1. jaanuaril 2020. Rakendusaktid 

võetakse vastu artikli 8 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt. 

2. Komisjon teeb lõike 1 kohase erandi üksnes ajavahemikuks, mis on piisav selleks, et 

liikmesriik saaks oma statistikasüsteemi kohandada. Liikmesriigi SKP osakaal liidus või 

euroalal ei ole iseenesest erandi tegemise põhjenduseks. Komisjon abistab asjakohasel 

juhul asjaomaseid liikmesriike nende statistikasüsteemide nõutaval kohandamisel. 

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud eesmärkidel peab asjaomane liikmesriik esitama komisjonile 

nõuetekohaselt põhjendatud taotluse hiljemalt …. 

Pärast konsulteerimist Euroopa statistikasüsteemi komiteega annab komisjon Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule hiljemalt 1. juulil 2018 aru tehtud erandite kohaldamisest, et 

kontrollida, kas need erandid on endiselt põhjendatud. 

                                                 
 Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev, mis saabub kolm kuud pärast käesoleva määruse 

jõustumise kuupäeva. 
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Artikkel 7 

Delegeeritud volituste rakendamine 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 

sätestatud tingimustel. 

2. Artikli 2 lõigetes 2 ja 5 ▌ osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates …. Artikli 2 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile kaheks kuuks alates …. Komisjon esitab 

delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viie▌aastase tähtaja 

möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, 

tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 2 lõigetes 2, 4 ja 5 ▌ osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 

jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 

nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide 

kehtivust.▌ 

                                                 
  Väljaannete talitus: palun lisada käesoleva määruse jõustumise kuupäev. 
  Väljaannete talitus: palun lisada käesoleva määruse jõustumise kuupäev. 
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4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal 

teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

5. Artikli 2 lõigete 2, 4 ja 5 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti 

teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid 

või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra. 

▌ 

Artikkel 8 

Komitee 

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 223/2009 alusel moodustatud Euroopa 

statistikasüsteemi komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 

tähenduses. 

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5 ▌. 

▌ 
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Artikkel 9 

Koostöö teiste komiteedega 

1. Kõikides otsuse 2006/856/EÜ alusel loodud monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika 

komitee pädevusse kuuluvates küsimustes küsib komisjon selle komitee arvamust vastavalt 

nimetatud otsuse artiklile 2. 

2. Komisjon edastab määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 alusel moodustatud 

rahvamajanduse kogutulu komiteele mis tahes teabe käesoleva määruse rakendamise 

kohta, mida nimetatud komitee vajab oma ülesannete täitmiseks. 

Artikkel 10 

Üleminekusätted 

1. Eelarve ja omavahendite puhul on kehtivaks Euroopa arvepidamise süsteemiks, nagu on 

osutatud määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 artikli 1 lõikes 1 ning sellega seotud 

õigusaktides, eelkõige määruses (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 ja nõukogu 29. mai 1989. 

aasta määruses (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 (käibemaksust laekuvate omavahendite 

kogumise kindla ühtse korra kohta)1 jätkuvalt ESA 95 senikaua, kuni kehtib nõukogu 7. 

juuni 2007. aasta otsus 2007/436/EÜ, Euratom▌ Euroopa ühenduste omavahendite 

süsteemi kohta2. 

                                                 
1 EÜT L 155, 7.6.1989, lk 9. 
2  ELT L 163, 23.6.2007, lk 17. 
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2. Käibemaksupõhiste omavahendite kindlaksmääramisel võivad liikmesriigid erandina 

lõikest 1 kasutada ESA 2010-l põhinevaid andmeid ka siis, kui nõukogu 

otsus 2007/436/EÜ, Euratom on veel jõus, juhul kui nõutavad ESA 95 üksikasjalikud 

andmed ei ole kättesaadavad. 

Artikkel 11 

Kaudsete kohustuste kohta aruannete esitamine 

Komisjon esitab 2014. aastaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, mis sisaldab 

olemasolevat teavet avaliku ja erasektori partnerluste ning muude valitsemissektori väliste 

kaudsete kohustuste, sealhulgas tingimuslike kohustuste kohta. 

Komisjon (Eurostat) esitab 2018. aastaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule veel ühe aruande, 

milles hinnatakse, mil määral Eurostati poolt avaldatud kohustusi käsitlev teave väljendab kõiki 

valitsemissektori väliseid kaudseid kohustusi, sealhulgas tingimuslikke kohustusi. 
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Artikkel 12 

Läbivaatamine 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 1. juuliks 2018 ja seejärel iga viie aasta 

järel aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta. 

Aruandes hinnatakse muu hulgas järgmist: 

a) rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise andmete kvaliteeti; 

b) käesoleva määruse tõhusust ja ESA 2010 suhtes kohaldatavat seiret ning 

c) edasiminekut seoses ESA 2010 andmete kättesaadavuse ja tingimuslike kohustustega. 
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Artikkel 13 

Jõustumine 

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. 

...,  

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

president eesistuja 
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A LISA 

SISUKORD 

1. PEATÜKK ÜLDTUNNUSED JA ALUSPÕHIMÕTTED 

2. PEATÜKK ÜKSUSED JA ÜKSUSTE RÜHMAD 

3. PEATÜKK TEHINGUD TOODETEGA JA MITTETOODETUD VARADEGA 

4. PEATÜKK JAOTUSTEHINGUD 

5. PEATÜKK FINANTSTEHINGUD 

6. PEATÜKK MUUD VOOD 

7. PEATÜKK BILANSID 

8. PEATÜKK KONTODE KOGUM 

9. PEATÜKK PAKKUMISE JA KASUTAMISE TABELID NING SISEND-

VÄLJUNDRAAMISTIK 

11. PEATÜKK RAHVASTIK JA TÖÖJÕUSISENDID 

12. PEATÜKK KVARTAALNE RAHVAMAJANDUSE ARVEPIDAMINE 

13. PEATÜKK REGIONAALNE ARVEPIDAMINE 

14. PEATÜKK KAUDSELT MÕÕDETAVAD FINANTSVAHENDUSTEENUSED (FISIM) 

15. PEATÜKK LEPINGUD, RENDI-/ÜÜRILEPINGUD JA LITSENTSID 

16. PEATÜKK KINDLUSTUS 

17. PEATÜKK SOTSIAALKINDLUSTUS, SH PENSIONID 

18. PEATÜKK VÄLISMAAILMA KONTO 

19. PEATÜKK EUROOPA KONTOD 

20. PEATÜKK VALITSEMISSEKTORI ARVEPIDAMINE 

21. PEATÜKK ETTEVÕTTE RAAMATUPIDAMISE JA RAHVAMAJANDUSE 

ARVEPIDAMISE SEOSED NING ETTEVÕTETE TEGEVUSE 

MÕÕTMINE 
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22. PEATÜKK SATELLIITARVEPIDAMINE 

23. PEATÜKK KLASSIFIKAATORID 

24. PEATÜKK KONTOD 

(Siinkohal ei avaldata lisa tervikuna selle pikkuse tõttu. Lisa teksti palun vaadata komisjoni 

ettepanekust COM(2010)0774 (PAR2 kuni PAR26), mida on muudetud järgmiselt: 

 

Lisa A – peatükk 1 – punkt 1.18 – alapunkt d − alapunkt 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2) ELi riikide majanduste vastastikuse 

sõltuvuse analüüs; 

2) ELi riikide majanduste vastastikuse 

sõltuvuse analüüs, võttes arvesse 

liikmesriike ja nende piirkondi; 

 

A lisa – peatükk 2 – punkt 2.21 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2.21 Valdusettevõte, kes lihtsalt omab 

tütarettevõtete varasid, on üks varasid 

hoidva finantsasutuse näide. Muud 

üksused, mida samuti käsitatakse varasid 

hoidva finantsasutustena, on eespool 

kirjeldatud eriotstarbeliste üksuste 

tunnusjoontega üksused, mis hõlmavad 

investeerimis- ja pensionifonde ning 

üksuseid, mida kasutatakse üksikisikute või 

perekondade rikkuse hoidmiseks ja 

haldamiseks, varade hoidmiseks 

väärtpaberistamise eesmärgil, 
võlaväärtpaberite emiteerimiseks seotud 

ettevõtete nimel (sellist ettevõtet võib 

nimetada sihtäriühinguks (conduit) ning 

muude finantsfunktsioonide täitmiseks; 

2.21 Valdusettevõte, kes lihtsalt omab 

tütarettevõtete varasid, on üks varasid 

hoidva finantsasutuse näide. Näited 

muudest üksustest, mida samuti käsitatakse 

varasid hoidva finantsasutustena, on 

eespool kirjeldatud eriotstarbeliste üksuste 

tunnusjoontega üksused, mis hõlmavad 

investeerimis- ja pensionifonde ning 

üksuseid, mida kasutatakse üksikisikute või 

perekondade rikkuse hoidmiseks ja 

haldamiseks, võlaväärtpaberite 

emiteerimiseks seotud ettevõtete nimel 

(sellist ettevõtet võib kutsuda 

sihtäriühinguks) ning muude 

finantsfunktsioonide täitmiseks. 

 

Lisa A – peatükk 2 – punkt 2.75 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2.75 Määratlus: hoiustavate ettevõtete, 

v.a keskpanga allsektor (S.122) hõlmab 

kõiki finantsinstitutsioone ja 

kvaasikorporatiivseid finantsinstitutsioone 

(v.a need, mis kuuluvad keskpanga ja 

rahaturufondide allsektoritesse), mis 

tegelevad peamiselt finantsvahendusega ja 

võtavad institutsionaalsetelt üksustelt vastu 

hoiuseid ning annavad oma arvel ja nimel 

laenu ja/või investeerivad väärtpaberitesse. 

2.75 Määratlus: hoiuseid kaasavate 

ettevõtete, v.a keskpank, allsektor (S.122) 

hõlmab kõiki finantsinstitutsioone ja 

kvaasikorporatiivseid finantsinstitutsioone 

(v.a need, mis kuuluvad keskpanga ja 

rahaturufondide allsektoritesse), mis 

tegelevad peamiselt finantsvahendusega ja 

võtavad institutsionaalsetelt üksustelt, 

seega mitte üksnes rahaloomeasutustelt, 

vastu hoiuseid ja/või nende lähedasi 

asendajaid ning annavad oma arvel ja 
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nimel laenu ja/või investeerivad 

väärtpaberitesse. 

 

Lisa A – peatükk 5 – punkt 5.108 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5.108 Oluline on kindlaks teha, kas varade 

väärtpaberistamisega tegelev 

finantsinstitutsioon haldab oma portfelli 

aktiivselt, emiteerides võlaväärtpabereid 

ja kandes riski, või pigem tegutseb 

investeerimisfondina, mis haldab varasid 

passiivselt või hoiab võlaväärtpabereid. 

Kui finantsinstitutsioon on varaportfelli 

seaduslik omanik, emiteerib 

võlaväärtpabereid, mis kannavad portfellis 

intressi, omab erinevaid kontosid ning 

kannab turu- ja krediidiriski, tegutseb ta 

finantsvahendajana, mis klassifitseeritakse 

muudeks finantsvahendusettevõteteks. 

Varade väärtpaberistamisega tegelevad 

finantsinstitutsioonid ei kanna tavaliselt 

turu- või krediidiriski, sest iga vastavate 

riskide tõttu toimuv muudatus nende 

hoitavate varade väärtuses 

kompenseeritakse üks-ühele põhimõttel, 

vähendades varaga tagatud väärtpaberite 

omanikele makstavat põhiosa ja/või 

intressi. Lisaks nõuavad krediidireitingu 

agentuurid, et väärtpaberistamisega 

tegelevad ettevõtted oleksid maksejõuetuse 

eest täielikult kaitstud. Varade 

väärtpaberistamisega tegelevaid 

finantsinstitutsioone eristatakse üksustest, 

mis on loodud üksnes konkreetsete 

finantsvarade ja -kohustuste portfellide 

hoidmiseks. Need üksused on seotud oma 

emaettevõtjaga, kui nende asukoht on 

emaettevõtjaga samas riigis. 

Mitteresidendist üksustena käsitatakse neid 

siiski eraldi institutsionaalsete üksustena ja 

need klassifitseeritakse varasid hoidvateks 

finantsinstitutsioonideks. 

5.108 Eelkõige on oluline kindlaks teha, 

kas varade väärtpaberistamisega tegelev 

finantsinstitutsioon haldab 

võlaväärtpabereid emiteerides oma portfelli 

aktiivselt või pigem tegutseb 

investeerimisfondina, mis haldab varasid 

passiivselt või hoiab võlaväärtpabereid. 

Kui finantsinstitutsioon on varaportfelli 

seaduslik omanik, emiteerib 

võlaväärtpabereid, mis kannavad portfellis 

intressi, ja omab erinevaid kontosid, 

tegutseb ta finantsvahendajana, mis 

klassifitseeritakse muudeks 

finantsvahendusettevõteteks. Varade 

väärtpaberistamisega tegelevaid 

finantsinstitutsioone eristatakse üksustest, 

mis on loodud üksnes konkreetsete 

finantsvarade ja -kohustuste portfellide 

hoidmiseks. Need üksused on seotud oma 

emaettevõttega, kui nende asukoht on 

emaettevõttega samas riigis. 

Mitteresidendist üksustena käsitatakse neid 

siiski eraldi institutsionaalsete üksustena ja 

need klassifitseeritakse varasid hoidvateks 

finantsinstitutsioonideks. 

). 
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B LISA 

Ülevaade tabelitest 

Tabeli 

nr 
Tabeli sisu 

Tähtaeg t + 

kuud (päevad, 

kui on nii 

märgitud)(1) 

Ajavahemik(2) 

1 Peamised koondnäitajad – kvartaliandmed 2 ▌ 

Alates 

1995. aasta 

esimesest 

kvartalist 

1 Peamised koondnäitajad – aastaandmed 2 ▌/9 
Alates 

1995. aastast 

2 Valitsemissektori peamised koondnäitajad – aastaandmed 3/9 
Alates 

1995. aastast 

3 Tabelid majanduse tegevusalade kaupa – aastaandmed  9/21 
Alates 

1995. aastast 

5 Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused eesmärgi järgi – aastaandmed 9 
Alates 

1995. aastast 

6 Finantskontod sektorite kaupa (tehingud) – aastaandmed 9 
Alates 

1995. aastast 

7 Finantsvara ja -kohustuste bilanss – aastaandmed 9 
Alates 

1995. aastast 

8 Mittefinantskontod sektorite kaupa –aastaandmed 9 
Alates 

1995. aastast 

801 Mittefinantskontod sektorite kaupa – kvartaliandmed 85 päeva(4)(5)(6)  

Alates 

1999. aasta 

esimesest 

kvartalist 

9 

Üksikasjalik maksude ja sotsiaalmaksete laekumine maksude ja sotsiaalmaksete 

tüübi järgi ning allsektorite kaupa, sh maksude ja sotsiaalmaksete nimekiri riikliku 

klassifikaatori järgi – aastaandmed 

9 
Alates 

1995. aastast 

10 
Tabelid majanduse tegevusalade ja piirkondade kaupa, NUTS II tase– 

aastaandmed 
12(3)/24 

Alates 

2000. aastast ▌ 

11 Valitsemissektori kulutused funktsioonide järgi – aastaandmed  12 
Alates 

1995. aastast ▌ 

12 
Tabelid majanduse tegevusalade ja piirkondade kaupa, NUTS III tase– 

aastaandmed  
24 

Alates 

2000. aastast 

13 Kodumajapidamiste kontod piirkondade kaupa, NUTS II tase– aastaandmed 24 
Alates 

2000. aastast 

15 Pakkumise tabel alushindades koos teisendusega ostjahindadesse – aastaandmed  36 
Alates 

2010. aastast 

16 Kasutamise tabel ostjahindades – aastaandmed 36 Alates 

2010. aastast 

17 Sümmeetriline sisend-väljundtabel alushindades – viie aasta andmed 36 Alates 

2010. aastast 

20 Põhivara ristklassifikatsioon tegevusalade ja varade kaupa – aastaandmed  24 Alates 

2000. aastast 
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22 Põhivarasse tehtava kapitali kogumahutuse ristklassifikatsioon tegevusalade ja 

varade kaupa – aastaandmed  

24 Alates 

1995. aastast 

26 Mittefinantsvara ja -kohustuste bilanss – aastaandmed  24 
Alates 

1995. aastast 

27 Valitsemissektori finantskontode andmed – kvartaliandmed 85 päeva(4)(5) 

Alates 

1999. aasta 

esimesest 

kvartalist 

28 Valitsemissektori võlg (Maastrichti võlg) – kvartaliandmed  3 

Alates 

2000. aasta 

esimesest 

kvartalist 

29 Sotsiaalkindlustusskeemides kogunenud pensioniõigused – kolme aasta andmed  24 
Alates 

2012. aastast 

t = arvestusperiood (aasta või kvartal). 

(1) Muutujad tuleb komisjonile (Eurostatile) edastada igal juhul hiljemalt päeval, mil riigi ametiasutus need 

avaldab. Kui muudetakse komisjonile (Eurostatile) juba edastatud andmeid, siis edastatakse need 

muudetud andmed komisjonile (Eurostatile) hiljemalt päeval, mil riigi ametiasutus need avaldab. 

(2) Kehtiv kogu tabeli kohta, v.a mõned elemendid (vt tabeli üksikasju). 

(3) Kehtiv teatud kirjete kohta (vt tabeli üksikasju). 

(4) 85-päevane tähtaeg kehtib liikmesriikide suhtes, mille rahaühik on euro. Liikmesriikide jaoks, mille 

rahaühik ei ole euro, on andmete edastamise tähtaeg kolm kuud. 

Märke „liikmesriigis ei avaldata” puhul ei tuleks liikmesriigi poolt enne 85-päevase tähtaja möödumist 

edastatud esialgseid andmeid Euroopa tasandil avaldada. Asjaomased liikmesriigid edastavad vastavad 

lõplikud andmed enne kolmekuulise tähtaja möödumist. Sesoonselt korrigeeritud andmete ja aheldatud 

väärtuste esitamine 85 päeva jooksul on vabatahtlik. 

Pärast käesoleva määruse jõustumist majandus- ja rahaliiduga ühinevate liikmesriikide jaoks on tähtaeg 

85 päeva alates ühinemise kuupäevast. 

(5) Kui liikmesriik edastab täielikud andmed 85 päeva jooksul, ei ole andmeid vaja edastada kolme kuu 

pärast. 

(6) Nende liikmesriikide puhul, mille sisemajanduse koguprodukt jooksevhindades on alla 1 % liidu kogu 

SKPst, on kohustuslik esitada andmed vaid valitud näitajate kohta (vt täpsemalt tabel 801). 
▌ 
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Tabel 1. Peamised koondnäitajad – kvartali-(1) ja aastaandmed 

 

Kood Muutujate loend ▌ Jaotus(2) 
Jooksev-

hinnad 

Eelmise 

aasta hinnad 

ja aheldatud 

väärtused(10)  

Kogulisandväärtus ja sisemajanduse koguprodukt 

B.1g 1. Kogulisandväärtus alushindades A*10 x x 

D.21 2. a) Tootemaksud(3)  x x 

D.31 b) Tootesubsiidiumid(3)  x x 

B.1*g 3. Sisemajanduse koguprodukt turuhindades  x x 

Sisemajanduse koguprodukti kulude pool 

P.3 4. Lõpptarbimiskulutused kokku  x x 

P.3 
5.  a) Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused (riigi 

territooriumi järgi) 
Kestvus(4) x x 

P.3 

b) Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused 

(residentide põhjal) 
 x x 

P.3 6. KTKTIde lõpptarbimiskulutused  x x 

P.3 7. Valitsemissektori lõpptarbimiskulutused  x x 

P.31 a) Individuaalsed tarbimiskulutused  x x 

P.32 b) Kollektiivsed tarbimiskulutused  x x 

P.4 8. Tegelik lõpptarbimine   x x 

P.41 a) Tegelik individuaalne tarbimine  x x 

P.5 9. Kapitali kogumahutus  x x 

P.51g a) Kapitali kogumahutus põhivarasse AN_F6(5) x x 

P.52 b) Varude muutus   x x(6) 

P.53 c) Väärisesemete soetamine miinus realiseerimine   x x(6) 

P.6 10. Kaupade (FOB) ja teenuste eksport  x x 

P.61 a) Kaubad  x x 

P.62 b) Teenused  x x 
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 Kaupade (FOB) ja teenuste eksport S.2I 

liikmesriikidesse, mille rahaühik on euro, Euroopa 

Keskpanka ja muudesse euroala institutsioonidesse ja 

asutustesse(7) 

 x x 

 

S.xx (S.21 - S.2I) liikmesriigid, mille 

rahaühik ei ole euro, ning Euroopa Liidu 

institutsioonid ja asutused (v.a Euroopa 

Keskpank ja muud euroala institutsioonid ja 

asutused)(7) 

 x x 

 

 Kaupade (FOB) ja teenuste eksport S.22 

Euroopa Liitu mittekuuluvatesse riikidesse ja 

mitteresidentsetesse rahvusvahelistesse 

organisatsioonidesse(7) 

 x x 

P.7 11. Kaupade (FOB) ja teenuste import   x x 

P.71 a) Kaubad  x x 

P.72 b) Teenused  x x 

 

 Kaupade (FOB) ja teenuste import S.2I 

liikmesriikidest, mille rahaühik on euro, Euroopa 

Keskpangast ja muudest euroala institutsioonidest ja 

asutustest(7) 

 x x 

 

 Kaupade (FOB) ja teenuste import S.xx (S.21 

- S.2I) liikmesriikidest, mille rahaühik ei ole 

euro, ning Euroopa Liidu institutsioonidest ja 

asutustest (v.a Euroopa Keskpank ja muud 

euroala institutsioonid ja asutused)(7) 

 x x 

 

Kaupade (FOB) ja teenuste import S.22 

Euroopa Liitu mittekuuluvatest riikidest ja 

mitteresidentsetest rahvusvahelistest 

organisatsioonidest(7) 

 x x 

B.11 12. Kaupade ja teenuste ekspordi ja impordi saldo  x x(6)  

 
Tegevuse koguülejääk ja kogusegatulu, tootmis- ja impordimaksud, subsiidiumid 

 

B.2g+B.3g 13. Tegevuse koguülejääk ja kogusegatulu  x  

D.2 14. Tootmis- ja impordimaksud  x  

D.3 15. Subsiidiumid  x  

 

▌ 
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Rahvastik, tööhõive, hüvitised töötajatele 

 16. Rahvastiku ja tööhõive andmed    

POP a) Kogurahvastik (tuhat inimest)    

EMP 

b) Tööhõive riigis asuvates tootmisüksustes (tuhat 

tööga hõivatud inimest, tuhat töötundi ja tuhat 

töökohta(8)) ning elanike tööhõive (tuhat inimest) 

A*10(9)   

ESE c) Mittepalgalised töötajad  A*10(9)   

EEM d) Töötajad  A*10(9)   

D.1 
17. Hüvitised residendist tootmisüksuste töötajatele ja 

residendist töötajatele 
A*10 x  

D.11 a) Palk A*10 x  

D.12 b) Tööandjate sotsiaalmaksed A*10 x  

 

(1) Kvartaliandmed tuleb esitada nii sesoonselt korrigeerimata kui ka sesoonselt ▌korrigeeritud kujul (sealhulgas 

vajaduse korral kalendaarselt korrigeeritult); sesoonselt korrigeeritud kvartaliandmeid eelmise aasta 

hindades ei ole vaja esitada. Ainult kalendaarselt korrigeeritud kvartaliandmete esitamine on vabatahtlik. 

(2) Kui jaotust ei ole märgitud, peetakse silmas kogumajandust. 

(3) Kvartaliaruandes on maksude ja subsiidiumide eristamine vabatahtlik. 

(4) Jaotus kestvuse järgi aastaaruandes: kestvuskaubad, poolkestvuskaubad, äratarvitatavad kaubad, teenused. 

Jaotus kestvuse järgi kvartaliaruandes: kestvuskaubad ja muud. 

(5) AN_F6: põhivara jaotus: 

AN.111 Eluruumid 

AN.112 Muud hooned ja rajatised 

AN.113+AN.114 Masinad ja seadmed ning kaitseotstarbeline põhivara 

AN.1131 Transpordivahendid 

AN.1132 IKT-seadmed* 

AN.1139+AN.114 Muud masinad ja seadmed ning kaitseotstarbeline põhivara* 

AN.115 Kultiveeritud bioloogilised ressursid 

AN.117 Intellektuaalomandiõigustega seotud tooted 

* Vabatahtlik 

(6) Ainult eelmise aasta hindades. 
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(7) Impordi ja ekspordi jaotus esitatakse järgmiselt: 

a) S.2I Liikmesriigid, mille rahaühik on euro, Euroopa Keskpank ja muud euroala institutsioonid 

ja asutused 

b) S.xx (S.21 - S.2I) Liikmesriigid, mille rahaühik ei ole euro, ning Euroopa Liidu institutsioonid ja 

asutused (v.a Euroopa Keskpank ja muud euroala institutsioonid ja asutused) 

c) S.22 Euroopa Liitu mittekuuluvad riigid ja mitteresidentsed rahvusvahelised 

organisatsioonid, 
võttes arvesse järgmist: 

 majandus- ja rahaliidu ning ELi jaotused peaks kajastama tegelikku koosseisu iga 

arvestusperioodi lõpu seisuga (nn muutuv koosseis); 

 2012. aastale järgnevate arvestusperioodide andmed tuleks esitada kohustuslikult 

jooksevhindades, eelmise aasta hindades ja aheldatud mahunäitajatena; 

 2008.–2011. aasta arvestusperioodide andmed tuleks esitada kohustuslikult 

jooksevhindades ning vabatahtlikult eelmise aasta hindades ja aheldatud 

väärtustena; 

 1999.–2007. aasta arvestusperioodide andmed tuleks esitada vabatahtlikult jooksevhindades. 

(8) Vabatahtlik. 

(9) A*10 ainult kogutööhõive, mittepalgaliste töötajate ja residendist tootmisüksuste töötajate kohta. 

(10) Aasta- ja kvartaliandmeid eelmise aasta hindades ei ole vaja esitada 1995. aasta kohta. 
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Tabel 2. Valitsemissektori peamised koondnäitajad 

 

Kood Tehing 
Sektorid ja 

allsektorid* (1)(2) 

P.1 Toodang 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.11+P.12 - Turutoodang ja toodang enda lõpptarbeks 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.13 - Turuväline toodang 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.131  Maksed turuvälise toodangu eest 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.132  Muu turuväline toodang 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.11+P.12+P.13

1 

Turutoodang, toodang enda lõpptarbeks ning maksed turuvälise 

toodangu eest 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.2 Vahetarbimine 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.1g Kogulisandväärtus 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.51c Põhivara kulum 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.1n Netolisandväärtus 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.1p Hüvitised töötajatele, makstavad 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.29p Muud tootmismaksud, makstavad 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.39r Muud tootmissubsiidiumid, saadavad 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.2n Tegevuse netoülejääk 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.2r Tootmis- ja impordimaksud, saadavad 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.21r Tootemaksud, saadavad 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.211r Käibemaks, saadav 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.29r Muud tootmismaksud, saadavad 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 
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D.4r Omanditulu, saadav(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.41r Intressid, saadavad(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.42r+D.43r+D.

44r+D.45r 
Muu omanditulu, saadav(1) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.3p Subsiidiumid, makstavad 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.31p Tootesubsiidiumid, makstavad 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.39p Muud tootmissubsiidiumid, makstavad 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.4p Omanditulu, makstav(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.4p_S.1311  millest makstav keskvalitsuse allsektorile (S.1311)(1) (4) 
S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.4p_S.1312 
 millest makstav osariigi/liidumaa valitsuse allsektorile 

(S.1312)(1) (4) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.4p_S.1313 
 millest makstav kohaliku omavalitsuse allsektorile 

(S.1313)(1) (4) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.4p_S.1314 
 millest makstav riiklike sotsiaalkindlustusfondide 

allsektorile (S.1314)(1) (4) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 

D. 41 p - Intressid, makstavad(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.42p+D.43p+D

.44p+D.45p 
- Muu omanditulu, makstav(1) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.5n Esmaste netotulude bilanss 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.5r Jooksvad tulumaksud, omandimaksud jne, saadavad 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.61r Netosotsiaalmaksed, saadavad 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.611r - millest tööandjate tegelikud sotsiaalmaksed 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.613r - millest kodumajapidamiste tegelikud sotsiaalmaksed 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.7r Muud jooksvad siirded, saadavad(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.5p Jooksvad tulumaksud, omandimaksud jne, makstavad 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 
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D.62p Sotsiaaltoetused, v.a mitterahalised sotsiaalsiirded, makstavad 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.632p Mitterahalised sotsiaalsiirded – ostetud turutoodang, makstavad 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.62p+D.632p 
Sotsiaaltoetused, v.a mitterahalised sotsiaalsiirded, ning 

mitterahalised sotsiaalsiirded – ostetud turutoodang, makstavad 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.7p Muud jooksvad siirded, makstavad(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.7p_S.1311  millest makstavad keskvalitsuse allsektorile (S.1311)(1) (4) 
S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.7p_S.1312 
 millest makstavad osariigi/liidumaa valitsuse allsektorile 

(S.1312)(1) (4) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.7p_S.1313 
 millest makstavad kohaliku omavalitsuse allsektorile 

(S.1313)(1) (4) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.7p_S.1314 
 millest makstavad riiklike sotsiaalkindlustusfondide 

allsektorile (S.1314)(1) (4) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 

B.6n Kasutatav netotulu 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.3 Lõpptarbimiskulutused 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.31 - Individuaalsed tarbimiskulutused 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.32 - Kollektiivsed tarbimiskulutused 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.8 Kohandus pensioniõiguste muutuste arvessevõtmiseks 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.8g Kogusääst 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.8n Netosääst 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.9r Kapitalisiirded, saadavad(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.91r - Kapitalimaksud, saadavad(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.92r+D.99r - Muud kapitalisiirded ja investeeringutoetused, saadavad(1)(2) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.9p Kapitalisiirded, makstavad(1)(2) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 
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D.9p_S.1311  millest makstavad keskvalitsuse allsektorile (S.1311)(1) (2) (4) 
S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.9p_S.1312 
 millest makstavad osariigi/liidumaa valitsuse allsektorile 

(S.1312)(1) (2) (4) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.9p_S.1313 
 millest makstavad kohaliku omavalitsuse allsektorile 

(S.1313)(1) (2) (4) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.9p_S.1314 
 millest makstavad riiklike sotsiaalkindlustusfondide 

allsektorile (S.1314)(1) (2) (4) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 

D.92p - Investeeringutoetused, makstavad  
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.5 Kapitali kogumahutus 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.51g - Kapitali kogumahutus põhivarasse 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.52+P.53 
- Varude muutus ja väärisesemete soetamine miinus 

realiseerimine 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

NP Mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

OP5ANP 
Kapitali kogumahutus ja mittetoodetud mittefinantsvara 

soetamine miinus realiseerimine 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

B.9 Netolaenuandmine (+) / -võtmine (-) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

TE Kogukulu 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

TR Kogutulu 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.995 

Valitsemissektorilt asjaomastele sektoritele tehtavad 

kapitalisiirded, mille moodustavad arvestatud, kuid tõenäoliselt 

laekumata jäävad maksud ja sotsiaalmaksed(1) (2) (3) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

PTC Tasumisele kuuluvad maksuvähendused kokku(5) (6) (7) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

TC 
- millest tasumisele kuuluvad maksuvähendused, mis ületavad 

maksumaksja kohustust(5) (6) (7) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

▌   

* Sektor ja allsektorid: 

S.13 Valitsemissektor. Allsektorite jaotus: 

 - S.13 Valitsemissektor 

 - S.1311 Keskvalitsus 

 - S.1312 Osariigi/liidumaa valitsus 

 - S.1313 Kohalik omavalitsus 

 - S.1314 Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid 
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(1) Allsektorite andmed konsolideeritakse iga allsektori sees, kuid mitte allsektorite vahel. Sektori S.13 andmed 

võrduvad allsektorite andmete summaga, v.a kirjed D.4, D.7 ja D.9 (ning nende allkirjed), mis tuleks 

allsektorite vahel konsolideerida (vastastehingute andmetega). 

(2) Kirje D.995 tuleb lahutada kirjest D.99r. Kirjes D.9p ei või sisalduda ükski kirje D.995 summa. 

(3) Jaotus saavate allsektorite järgi on vabatahtlik. 

(4) Kui allsektorite vahel toimuvad märkimisväärsed maksed muude kirjete kui D.4, D.7 ja D.9 ning allkirjete 

puhul, palume esitada need maksed joonealuste märkustena. 

(5) Maksuvähendus on maksusoodustus, mis arvatakse vahetult maha maksukohustusest, mille 

kodumajapidamine või ettevõte peaks muidu tasuma. Tasumisele kuuluvad maksuvähendused on sellised 

maksuvähendused, mille puhul toimub selle summa, mis ületab maksukohustust (mis muidu kuuluks 

tasumisele), väljamaksmine maksusoodustuse saajale. Tasumisele kuuluvate maksuvähenduste kogusumma 

tuleks kirjendada valitsemissektori kulutusena („Tasumisele kuuluvad maksuvähendused kokku”, PTC), 

esitades ka ülekantava osa (TC) ehk tasumisele kuuluvad maksuvähendused, mis ületavad maksumaksja 

kohustust ja kuuluvad maksumaksjale väljamaksmisele. 

(6) Allsektorite andmete edastamine on vabatahtlik. 

(7) 2012. aastale eelnevate võrdlusaastate andmete edastamine on vabatahtlik. Alates 2012. aastast on 

võrdlusaastate andmete esitamine kohustuslik. 
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Tabel 3. Tabelid tegevusalade kaupa 

Kood Muutujate loend 
Jaotus(1)  

▌(3) 

Jooksev-

hinnad 

Eelmise 

aasta hinnad 

ja aheldatud 

väärtused(2) 

Toodang     

P.1 1. Toodang alushindades tegevusalade kaupa 
▌A*21/ 

▌A*64 
x  

P.2 2. Vahetarbimine ostjahindades tegevusalade kaupa 
▌A*21/▌ 

A*64 
x  

B.1g 3. Kogulisandväärtus alushindades tegevusalade kaupa 
▌A*21/ 

▌A*64 
x x 

P.51c 4. Põhivara kulum tegevusalade kaupa  
▌A*21/ 

▌A*64 
x x 

B.2n+B.3

n 
5. Tegevuse netoülejääk ja netosegatulu 

▌A*21/ 

▌A*64 
x  

D.29-

D.39 
6. Muud tootmismaksud miinus muud tootmissubsiidiumid 

▌A*21/ 

▌A*64 
x  

Kapitalimahutus     

P.5 7. Kapitali kogumahutus  ▌ x x 

P.51g  a) Kapitali kogumahutus põhivarasse tegevusalade kaupa 

A*10 

(A*21(5))/ 

A*10 

(A*64(5)) 

x x 

  Jaotus põhivarade kaupa AN_F6 

A*10 

(A*21(5))/ 

A*10 

(A*64(5)) 

x x 

P.52  b) Varude muutus tegevusalade kaupa 

A*10 

(A*21(5))/ 

A*10 

(A*64(5)) 

x x(6) 

P.53  c) Väärisesemete soetamine miinus realiseerimine   x x(6) 

Tööhõive ja hüvitised töötajatele     

EMP 
8. Tööhõive tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi(4) 

ja tuhat töökohta(5)) 

▌A*21/ 

▌A*64 
  

ESE 
 a) Mittepalgalised töötajad tegevusalade kaupa (tuhat 

inimest, tuhat töötundi(4) ja tuhat töökohta(5)) 

▌A*21/ 

▌A*64 
  

EEM 
b) Töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat 

töötundi(4) ja tuhat töökohta(5)) 

▌A*21/ 

▌A*64 
  

D.1 9. Hüvitised töötajatele tegevusalade kaupa  
▌A*21/ 

▌A*64 
x  

D.11  a) Palk tegevusalade kaupa A*21/ A*64 x  
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AN_F6: põhivara jaotus 

AN.111 Eluruumid 

AN.112 Muud hooned ja rajatised 

AN.113 +AN.114 Masinad ja seadmed + Kaitseotstarbeline põhivara 

AN.1131 Transpordivahendid 

AN.1132 IKT-seadmed* ** ▌ 

AN.1139+AN.114 Muud masinad ja seadmed + Kaitseotstarbeline põhivara* ** 

AN.115 Kultiveeritud bioloogilised ressursid 

AN.117 Intellektuaalomandiõigustega seotud tooted** ▌ 

* Vabatahtlik 

** Ainult kogumajandus 

(1) Jaotus tegevusalade kaupa vastavalt NACE klassifikaatorile. Esimesena nimetatud jaotustaset kohaldatakse 

andmete esitamisel tähtajaga t+9 kuud. Teisena nimetatud jaotustaset kohaldatakse andmete esitamisel 

tähtajaga t+21 kuud. Kui jaotust ei ole märgitud, peetakse silmas kogumajandust. 

(2) Andmeid eelmise aasta hindades ei ole vaja esitada 1995. aasta kohta. 

(3) Jaotustaseme A*64 puhul on andmete esitamine kirje 44 „Kinnisvaraalane tegevus” allkirje „millest 

omaniku kasutuses olevate eluruumide arvestuslik üür” raames kohustuslik ainult muutujate P.1, P.2, B.1g 

korral. 

(4) Töötundide andmete esitamine NACE tasemel A*64 on vabatahtlik. 

(5) Vabatahtlik. 

(6) Ainult eelmise aasta hindades. 
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Tabel 5. Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused 

 

Kood Muutujate loend Jaotus 
Jooksev

-hinnad 

Eelmise 

aasta 

hinnad ja 

aheldatud 

väärtused(2) 

P.3 
1. Lõpptarbimiskulutused eesmärgi järgi 

(kodumajapidamised) 

COICOPi 

grupid(1) 
x x 

P.3 
2. Residendist ja mitteresidendist kodumajapidamiste 

lõpptarbimiskulutused majandusterritooriumil 
 x x 

P.33 
3. Residendist kodumajapidamiste 

lõpptarbimiskulutused välismaailmas 
 x x 

P.34 
4. Mitteresidendist kodumajapidamiste 

lõpptarbimiskulutused majandusterritooriumil 
 x x 

P.3 
5. Residendist kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutus 

majandusterritooriumil ja välismaal 
 x x 

 

(1) COICOPi grupid 12.2 „Prostitutsioon” ja 12.7 „Muud mujal klassifitseerimata teenused” tuleb esitada 

liidetuna. 

(2) Andmeid eelmise aasta hindades ei ole vaja esitada 1995. aasta kohta. 



43 

Tabel 6. Finantskontod sektorite kaupa 

(Tehingud, muud mahumuutused ja ümberhindluskontod – konsolideeritud ja konsolideerimata – ning andmed 

vastastehingute kohta*) 

 

  

Kogu

maja

ndus 

Mittefina

ntsettevõt

ted, sh 

allsektori

d(1) 

Finantsinst

itutsioonid, 

sh 

allsektorid(

2) 

Valitsemis

sektor, sh 

allsektorid
(3) 

Kodumaja

pidamised 

ja neid 

teenindav

ad 

kasumitao

tluseta 

institutsio

onid(4) 

Välis-

maailm, 

sh 

allsektorid
(5) 

Tehingud / muud 

mahumuutused (**) / 

finantsinstrumentide 

ümberhindlus (**) 

ESA S.1 S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.2 

Finantsvara F.A x x x x x x 

Rahaline kuld ja 

eriarveldusühikud 

(SDRid) 

F.1 x x x x x x 

 Rahaline kuld F.11 x x x x x x 

 SDRid F.12 x x x x x x 

Sularaha ja hoiused F.2 x x x x x x 

 Sularaha F.21 x x x x x x 

 Arveldushoiused F.22 x x x x x x 

 Muud hoiused F.29 x x x x x x 

Võlaväärtpaberid F.3 x x x x x x 

 Lühiajalised F.31 x x x x x x 

 Pikaajalised F.32 x x x x x x 

Laenud F.4 x x x x x x 

 Lühiajalised F.41 x x x x x x 

 Pikaajalised F.42 x x x x x x 
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Omandiväärtpaberid ja 

investeerimisfondide 

aktsiad ja osakud 

F.5 x x x x x x 

 Omandiväärtpaberid F.51 x x x x x x 

 Börsil noteeritud 

aktsiad 
F.511 x x x x x x 

 Börsil noteerimata 

aktsiad 
F.512 x x x x x x 

 Muud 

omandiväärtpaberid 
F.519 x x x x x x 

 Investeerimisfondid

e aktsiad ja osakud 
F.52 x x x x x x 

 Rahaturufondide 

aktsiad ja osakud(6) 
F.521 x x x x x x 

 Muude 

investeerimisfondide 

(v.a rahaturufondid) 

aktsiad ja osakud(6) 

F.522 x x x x x x 

Kindlustus-, pensioni- ja 

muud standardsed 

tagatisskeemid 

F.6 x x x x x x 

 Kahjukindlustustuse 

kindlustustehnilised 

eraldised 

F.61 x x x x x x 

 Elukindlustuse ja 

annuiteedi õigused 
F.62 x x x x x x 

 Pensioniõigused, 

pensionifondide 

nõuded 

pensioniskeemide 

halduritele, õigus 

saada hüvitisi, mis ei 

ole pensionihüvitised  

F.63+ 

F.64+ 

F.65 

 

x x x x x x 

 Pensioniõigused(6) F.63 x x x x x x 

 Pensionifondide 

nõuded 

pensioniskeemide 

halduritele(6) 

F.64 x x x x x x 

 Õigus saada hüvitisi, 

mis ei ole 

pensionihüvitised(6) 

F.65 x x x x x x 

 Reservid nõuete 

jaoks standardsete 

tagatiste raames 

F.66 x x x x x x 



45 

Tuletisinstrumendid ja 

töötajate aktsiaoptsioonid 
F.7 x x x x x x 

 Tuletisinstrumendid(6) F.71 x x x x x x 

 Töötajate 

aktsiaoptsioonid(6) 
F.72 x x x x x x 

Muud saadavad arved F.8 x x x x x x 

 Kaubanduskrediidid 

ja ettemaksed 
F.81 x x x x x x 

 Muud saadavad 

arved, v.a 

kaubanduskrediidid ja 

ettemaksed 

F.89 x x x x x x 

Kohustused F.L x x x x x x 

Rahaline kuld ja 

eriarveldusühikud 

(SDRid) 

F.1 x x x x x x 

 Rahaline kuld F.11 x x x x x x 

 SDRid F.12 x x x x x x 

Sularaha ja hoiused F.2 x x x x x x 

 Sularaha F.21 x x x x x x 

 Arveldushoiused F.22 x x x x x x 

 Muud hoiused F.29 x x x x x x 

Võlaväärtpaberid F.3 x x x x x x 

 Lühiajalised F.31 x x x x x x 

 Pikaajalised F.32 x x x x x x 

Laenud F.4 x x x x x x 

 Lühiajalised F.41 x x x x x x 

 Pikaajalised F.42 x x x x x x 
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Omandiväärtpaberid ja 

investeerimisfondide 

aktsiad ja osakud 

F.5 x x x x x x 

 Omandiväärtpaberid F.51 x x x x x x 

 Börsil noteeritud 

aktsiad 
F.511 x x x x x x 

 Börsil noteerimata 

aktsiad 
F.512 x x x x x x 

 Muud 

omandiväärtpaberid 
F.519 x x x x x x 

Investeerimisfondide 

aktsiad ja osakud 
F.52 x x x x x x 

 Rahaturufondide 

aktsiad ja osakud(6) 
F.521 x x x x x x 

 Muude 

investeerimisfondide 

(v.a rahaturufondid) 

aktsiad ja osakud(6) 

F.522 x x x x x x 

Kindlustus-, pensioni- ja 

muud standardsed 

tagatisskeemid 

F.6 x x x x x x 

 Kahjukindlustustuse 

kindlustustehnilised 

eraldised 

F.61 x x x x x x 

 Elukindlustuse ja 

annuiteedi õigused 
F.62 x x x x x x 

 Pensioniõigused, 

pensionifondide 

nõuded 

pensioniskeemide 

halduritele, õigus 

saada hüvitisi, mis ei 

ole pensionihüvitised  

F.63+ 

F.64+ 

F.65 

x x x x x x 

 Pensioniõigused(6) F.63 x x x x x x 

 Pensionifondide 

nõuded 

pensioniskeemide 

halduritele(6) 

F.64 x x x x x x 

 Õigus saada hüvitisi, 

mis ei ole 

pensionihüvitised(6) 

F.65 x x x x x x 

 Reservid nõuete 

jaoks standardsete 

tagatiste raames 

F.66 x x x x x x 
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Tuletisinstrumendid ja 

töötajate aktsiaoptsioonid 
F.7 x x x x x x 

 Tuletisinstrumendid(6

) 
F.71 x x x x x x 

 Töötajate 

aktsiaoptsioonid(6) 
F.72 x x x x x x 

Muud makstavad arved F.8 x x x x x x 

 Kaubanduskrediidid 

ja ettemaksed 

F.81 

 

 

x x x x x x 

 Muud makstavad 

arved, v.a 

kaubanduskrediidid 

ja ettemaksed 

F.89 x x x x x x 

Finantsvara 

netosoetamine(7) 
F.A x x x x x x 

Neto kohustuste 

võtmine(7) 
F.L x x x x x x 

Finantstehingud, neto(7)  x x x x x x 

 

* Konsolideerimata vastastehingute andmete esitamine on vabatahtlik ja need piirduvad järgmiste vastastehingute 

sektoritega: 

 - S.11 Mittefinantsettevõtted 

 - S.12 Finantsinstitutsioonid 

 - S.13 Valitsemissektor 

 - S.14 + S.15 Kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid 

 - S.2 Välismaailm 

▌ 

** Konsolideerimata muude mahumuutuste ja ümberhindluskontode esitamine on kohustuslik alates 2012. aastast ja 

need tuleb esitada üksnes järgmiste ▌sektorite ja instrumentide lõikes: 

 - S.11 Mittefinantsettevõtted 

 - S.12 Finantsinstitutsioonid 

 - S.13 Valitsemissektor 

 - S.14 + S.15 Kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid 

 - S.2 Välismaailm 
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 - F.1 Rahaline kuld ja eriarveldusühikud (SDRid) 

 - F.2 Sularaha ja hoiused 

 - F.3 Võlaväärtpaberid 

 - F.4 Laenud 

 - F.5 Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide aktsiad ja osakud 

 - F.6 Kindlustus-, pensioni- ja muud standardsed tagatisskeemid 

 - F.7 Tuletisinstrumendid ja töötajate aktsiaoptsioonid 

 - F.8 Muud saadavad/makstavad arved 

Konsolideeritud muude mahumuutuste ja ümberhindluskontode esitamine on vabatahtlik. 

(1) Mittefinantsettevõtted: 

 - S.11 Mittefinantsettevõtted – kokku 

 - S.11001 Kõik avaliku sektori mittefinantsettevõtted (esitamine on  vabatahtlik) 

(2) Finantsinstitutsioonid: 

- S.12 Finantsinstitutsioonid – kokku 

- S.121+S.122+S.123 Rahaloomeasutused 

- S.121 Keskpank 

- S.122+S.123 Hoiustavad ettevõtted, v.a arvatud keskpank, ja rahaturufondid (jaotus on 

vabatahtlik) 

- S.124 Investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid 

- S.125+S.126+S.127 Muud finantsvahendusettevõtted peale kindlustusseltside ja 

pensionifondide, finantsvahenduse abiettevõtted, varasid hoidvad finantsasutused ja 

laenuandjad (jaotus on vabatahtlik) 

- S.128+S.129 Kindlustusseltsid ja pensionifondid (jaotuse esitamine on vabatahtlik) 

 - S.12001 Kõik avaliku sektori finantsinstitutsioonid (esitamine on vabatahtlik) 

(3) Valitsemissektori allsektorite jaotus: 

 - S.13 Valitsemissektor – kokku 

 - S.1311 Keskvalitsus 

 - S.1312 Osariigi/liidumaa valitsus 

 - S.1313 Kohalik omavalitsus 

 - S.1314 Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid 
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(4) Kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (2012. aastale 

eelnevate aastate jaotuse esitamine on vabatahtlik): 

- S.14+S.15 Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta 

institutsioonid – kokku 

- S.14 Kodumajapidamised 

- S.15 Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid 

(5) Välismaailm: 

- S.2 Välismaailm – kokku (jaotuse esitamine on vabatahtlik) 

- S.21 Euroopa Liidu liikmesriigid, institutsioonid ja asutused 

- S.2I Liikmesriigid, mille rahaühik on euro, Euroopa Keskpank ja muud euroala 

institutsioonid ja asutused 

- S.22 Euroopa Liitu mittekuuluvad riigid ja mitteresidentsed rahvusvahelised 

organisatsioonid, võttes arvesse järgmist: 

 majandus- ja rahaliidu ning ELi jaotused peaksid kajastama tegelikku koosseisu iga 

arvestusperioodi lõpu seisuga (nn muutuv koosseis); 

 vabatahtlikke andmeid ei ole vaja esitada 1999. aasta eelsete arvestusperioodide kohta. 

(6) Esitamine on vabatahtlik. 

(7) Ainult finantsinstrumentidega tehtavate tehingute kohta, kuid mitte mahumuutuste, rahastamisvahendite 

ümberhindluse ja vastastehingute sektori andmete kohta. 
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Tabel 7. Finantsvara ja -kohustuste bilanss (finantsinstrumendid – konsolideeritud ja konsolideerimata – ning 

teave vastastehingute kohta*) 

 

  

Kogu

maja

ndus 

Mittefinant

settevõtted, 

sh 

allsektorid(1

) 

Finantsinst

itutsioonid, 

sh 

allsektorid(

2) 

Valitsemi

ssektor, 

sh 

allsektori

d(3) 

Kodumaj

apidamise

d ja neid 

teenindav

ad 

kasumita

otluseta 

institutsio

onid(4) 

Välisma

ailm, sh 

allsektor

id(5) 

Finantsvarade ja -

kohustuste seis  
ESA S.1 S.11 S.12 S.13 

S.14 

+S.15 
S.2 

Finantsvarad AF.A x x x x x x 

Rahaline kuld ja 

eriarveldusühikud 

(SDRid) 

AF.1 x x x x x x 

 Rahaline kuld AF.11 x x x x x x 

 SDRid AF.12 x x x x x x 

Sularaha ja hoiused AF.2 x x x x x x 

 Sularaha AF.21 x x x x x x 

 Arveldushoiused AF.22 x x x x x x 

 Muud hoiused AF.29 x x x x x x 

Võlaväärtpaberid AF.3 x x x x x x 

 Lühiajalised AF.31 x x x x x x 

 Pikaajalised AF.32 x x x x x x 

Laenud AF.4 x x x x x x 

 Lühiajalised AF.41 x x x x x x 

 Pikaajalised AF.42 x x x x x x 



51 

Omandiväärtpaberid ja 

investeerimisfondide 

aktsiad ja osakud 

AF.5 x x x x x x 

 Omandiväärtpaberid AF.51 x x x x x x 

 Börsil noteeritud 

aktsiad 
AF.511 x x x x x x 

 Börsil noteerimata 

aktsiad 
AF.512 x x x x x x 

 Muud 

omandiväärtpaberid 
AF.519 x x x x x x 

 Investeerimisfondide 

aktsiad ja osakud 
AF.52 x x x x x x 

 Rahaturufondide 

aktsiad ja osakud(6) 
AF.521 x x x x x x 

 Muude 

investeerimisfondide 

(v.a rahaturufondid) 

aktsiad ja osakud(6) 

AF.522 x x x x x x 

Kindlustus-, pensioni- ja 

muud standardsed 

tagatisskeemid 

AF.6 x x x x x x 

 Kahjukindlustustuse 

kindlustustehnilised 

eraldised 

AF.61 x x x x x x 

 Elukindlustuse ja 

annuiteedi õigused 
AF.62 x x x x x x 

 Pensioniõigused, 

pensionifondide 

nõuded 

pensioniskeemide 

halduritele, õigus 

saada hüvitisi, mis ei 

ole 

pensionihüvitised 

AF.63

+ 

AF.64

+ 

AF.65 

x x x x x x 

 Pensioniõigused(6) AF.63 x x x x x x 

 Pensionifondide 

nõuded 

pensioniskeemide 

halduritele(6) 

AF.64 x x x x x x 

 Õigus saada hüvitisi, 

mis ei ole 

pensionihüvitised(6) 

AF.65 x x x x x x 

 Reservid nõuete 

jaoks standardsete 

tagatiste raames ▌ 

AF.66 x x x x x x 
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Tuletisinstrumendid ja 

töötajate aktsiaoptsioonid 
AF.7 x x x x x x 

Tuletisinstrumendid 
(6) 

AF.71 x x x x x x 

Töötajate 

aktsiaoptsioonid(6) 
AF.72 x x x x x x 

Muud saadavad arved AF.8 x x x x x x 

 Kaubanduskrediidid 

ja ettemaksed 
AF.81 x x x x x x 

 Muud saadavad 

arved, v.a 

kaubanduskrediidid ja 

ettemaksed 

AF.89 x x x x x x 

Kohustused AF.L x x x x x x 

Rahaline kuld ja 

eriarveldusühikud 

(SDRid) 

AF.1 x x x x x x 

 Rahaline kuld AF.11 x x x x x x 

 SDRid AF.12 x x x x x x 

Sularaha ja hoiused AF.2 x x x x x x 

 Sularaha AF.21 x x x x x x 

 Arveldushoiused AF.22 x x x x x x 

 Muud hoiused AF.29 x x x x x x 

Võlaväärtpaberid AF.3 x x x x x x 

 Lühiajalised AF.31 x x x x x x 

 Pikaajalised AF.32 x x x x x x 

Laenud AF.4 x x x x x x 

 Lühiajalised AF.41 x x x x x x 

 Pikaajalised AF.42 x x x x x x 
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Omandiväärtpaberid ja 

investeerimisfondide 

aktsiad ja osakud 

AF.5 x x x x x x 

 Omandiväärtpaberid AF.51 x x x x x x 

 Börsil noteeritud 

aktsiad 
AF.511 x x x x x x 

 Börsil noteerimata 

aktsiad 
AF.512 x x x x x x 

 Muud 

omandiväärtpaberid 
AF.519 x x x x x x 

 Investeerimisfondide 

aktsiad ja osakud 
AF.52 x x x x x x 

 Rahaturufondide 

aktsiad ja osakud(6) 
AF.521 x x x x x x 

 Muude 

investeerimisfondide 

(v.a rahaturufondid) 

aktsiad ja osakud(6) 

AF.522 x x x x x x 

Kindlustus-, pensioni- ja 

muud standardsed 

tagatisskeemid 

AF.6 x x x x x x 

 Kahjukindlustustuse 

kindlustustehnilised 

eraldised 

AF.61 x x x x x x 

 Elukindlustuse ja 

annuiteedi õigused 
AF.62 x x x x x x 

 Pensioniõigused, 

pensionifondide 

nõuded 

pensioniskeemide 

halduritele, õigus 

saada hüvitisi, mis ei 

ole pensionihüvitised  

AF.63 

+ 

AF.64 

+ 

AF.65 

x x x x x x 

 Pensioniõigused(6) AF.63 x x x x x x 

 Pensionifondide 

nõuded 

pensioniskeemide 

halduritele(6) 

AF.64 x x x x x x 

 Õigus saada hüvitisi, 

mis ei ole 

pensionihüvitised(6) 

AF.65 x x x x x x 

 Reservid nõuete jaoks 

standardsete tagatiste 

raames 

AF.66 x x x x x x 
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Tuletisinstrumendid ja 

töötajate aktsiaoptsioonid 
AF.7 x x x x x x 

 Tuletisinstrumendid 
(6) 

AF.71 x x x x x x 

 Töötajate 

aktsiaoptsioonid(6) 
AF.72 x x x x x x 

Muud makstavad arved AF.8 x x x x x x 

 Kaubanduskrediidid 

ja ettemaksed 
AF.81 x x x x x x 

 Muud makstavad 

arved, v.a 

kaubanduskrediidid ja 

ettemaksed 

AF.89 x x x x x x 

Finantsvara (7) AF.A x x x x x x 

Kohustused(7) AF.L x x x x x x 

Finantsvara netoväärtus(7) BF.90 x x x x x x 

* Konsolideerimata vastastehingute andmete esitamine on vabatahtlik ja need piirduvad järgmiste vastastehingute 

sektoritega: 

 - S.11 Mittefinantsettevõtted 

 - S.12 Finantsinstitutsioonid 

 - S.13 Valitsemissektor 

 - S.14 + S.15 Kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid 

 - S.2 Välismaailm 

(1) Mittefinantsettevõtted: 

 - S.11 Mittefinantsettevõtted – kokku 

 - S.11001 Kõik avaliku sektori mittefinantsettevõtted (andmete esitamine on vabatahtlik) 

(2) Finantsinstitutsioonid: 

- S.12 Finantsinstitutsioonid – kokku 

- S.121+S.122+S.123 Rahaloomeasutused 

- S.121 Keskpank 

- S.122+S.123 Hoiustavad ettevõtted, v.a keskpank, ja rahaturufondid (jaotus on vabatahtlik) 

▌ 

- S.124 Investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid 
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- S.125 + S.126+S.127 Muud finantsvahendusettevõtted peale kindlustusseltside ja 

pensionifondide, finantsvahenduse abiettevõtted, varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad 

(jaotus on vabatahtlik) 

- S.128+S.129 Kindlustusseltsid ja pensionifondid (jaotuse esitamine on vabatahtlik) 

- S.12001 Kõik avaliku sektori finantsinstitutsioonid (esitamine on vabatahtlik) 

(3) Valitsemissektori allsektorite jaotus: 

 - S.13 Valitsemissektor – kokku 

 - S.1311 Keskvalitsus 

 - S.1312 Osariigi/liidumaa valitsus 

 - S.1313 Kohalik omavalitsus 

 - S.1314 Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid 

(4) Kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (2012. aastale 

eelnevate võrdlusaastate jaotuse esitamine on vabatahtlik): 

 - S.14+S.15 Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta 

institutsioonid – kokku 

 - S.14 Kodumajapidamised 

 - S.15 Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid 

(5) Välismaailm: 

- S.2 Välismaailm – kokku (jaotuse esitamine on vabatahtlik) 

- S21 Euroopa Liidu liikmesriigid, institutsioonid ja asutused 

- S.2I Liikmesriigid, mille rahaühik on euro, Euroopa Keskpank ja muud euroala 

institutsioonid ja asutused 

- S.22 Euroopa Liitu mittekuuluvad riigid ja mitteresidentsed rahvusvahelised 

organisatsioonid, 

võttes arvesse järgmist: 

 majandus- ja rahaliidu ning ELi jaotused peaksid kajastama tegelikku koosseisu iga 

arvestusperioodi lõpu seisuga (nn muutuv koosseis); 

 vabatahtlikke andmeid ei ole vaja esitada 1999. aastale eelnevate perioodide kohta. 

(6) Esitamine on vabatahtlik. 

(7) Vastastehingute sektori andmed ei ole selle kirje puhul asjakohased. 
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Tabel 8. Mittefinantskontod sektorite kaupa – aastaandmed 

 Tehingud ja tasakaalustavad kirjed Sektorid 

 S.1 S.11 

S.1

100

1 

 S.12 

S.1

200

1 

 S.13 

S.14 

+S.1

5 

S.14 1) S.15 1) 
S.1

N 
S.2 

I Tootmiskonto / Kaupade ja teenuste 

välismajanduskonto 
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P.1 Toodang x x o  x o  x x x x   

(P.11+P.

12 

+P.131) 

Turutoodang, toodang enda lõpptarbeks ning maksed 

muu turuvälise toodangu eest 
   

 

  

 

x      
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P.11 - Turutoodang x x o  x o  x x x x   

P.12 - Toodang enda lõpptarbeks x x o  x o  x x x x   

P.13 - Turuväline toodang x       x x  x   

P.7 Kaupade ja teenuste import             x 

P.71 - Kaupade import             x 

P.72 - Teenuste import             x 

P.72F -- FISIMi import             o 

(D.21 – 

D.31) 
Netotootemaksud x   

 
  

 
    x  

 

² 
Kasutamine 

P.2 Vahetarbimine x x o  x o  x x x x   

P.6 Kaupade ja teenuste eksport             x 

P.61 - Kaupade eksport             x 

P.62 - Teenuste eksport             x 

P.62F -- FISIMi eksport             o 
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B.1g Kogulisandväärtus / sisemajanduse koguprodukt x x o  x o  x x x x x  

B.11 Kaupade ja teenuste ekspordi ja impordi saldo 

            x 
 

P.51c Põhivara kulum x x o  x o  x x x x   

B.1n Netolisandväärtus / sisemajanduse netoprodukt x x o  x o  x x x x x  

 
II.1.1 Tulude moodustamise konto 

Ressursid 

 

Sektorid 

 

 

 S.1 S.11 
S.11

001 
 S.12 

S.1

200

1 

 S.13 

S.14

+S.1

5 

S.14 1) S.15 1) 
S.1

N 
S.2 

B.1g Kogulisandväärtus / sisemajanduse koguprodukt  x x o  x o  x x x x x  

D.3  Subsiidiumid x x o  x o  x x x x x  

D.31 - Tootesubsiidiumid x           x  

D.39 - Muud tootmissubsiidiumid x x o  x o  x x x x   
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 Kasutamine  

D.1 Hüvitised töötajatele x x o  x o  x x x x  x 

D.11 - Palk x x o  x o  x x x x  x 

D.12 - Tööandjate sotsiaalmaksed x x o  x o  x x x x  x 

D.2 Tootmis- ja impordimaksud x x o  x o  x x x x x  

D.21 - Tootemaksud x           x  

D.29 - Muud tootmismaksud x x o  x o  x x x x   

(B.2g+ 

B.3g) 
Tegevuse koguülejääk ja kogusegatulu  x x o  x o  x x x x   

B.2g - Tegevuse koguülejääk x        x x    

B.3g - Kogusegatulu x        x x    
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II.1.2 Esmaste tulude jaotamise konto 

 

 

Sektorid 

 Ressursid S.1 S.11 S.1

100

1 

 S.12 S.1

200

1 

 S.13 S.14 

+S.15 

S.14 1) S.15 
1) 

S.1

N 

S.2 

(B.2g+ 

B.3g) 

Tegevuse koguülejääk ja kogusegatulu 

 
x x o  x o  x x x x   

B.2g - Tegevuse koguülejääk x        x x    

B.3g - Kogusegatulu x        x x    

D.1 Hüvitised töötajatele x        x x   x 

D.11 - Palk x        x x   x 

D.12 - Tööandjate sotsiaalmaksed x        x x   x 

D.2 Tootmis- ja impordimaksud x       x     x 

D.21 - Tootemaksud x       x     x 

D.211 -- Lisandväärtusmaksu tüüpi maksud x       x     x 
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D.212 -- Impordimaksud ja -tollimaksud, v.a käibemaks x       x     x 

D.214 -- Tootemaksud, v.a käibe- ja impordimaksud x       x     x 

D.29 - Muud tootmismaksud x       x     x 

D.4 Omanditulu x x o  x o  x x x x  x 

D.41 - Intressid(2)  x x o  x o  x x x x  x 

D.42 - Ettevõtete jaotatud tulu x x o  x o  x x x x  x 

D.421 -- Dividendid  o o o  o o  o o o o  o 

D.422 -- Kvaasikorporatiivsete ettevõtete tuludest 

väljavõetud summad  
o o o  o o  o o o o  o 

D.43 - Reinvesteeritud tulu välismaistelt 

otseinvesteeringutelt 
x x o  x o  x x x x  x 

D.43S

2I 
-- Reinvesteeritud tulu euroalasisestelt välismaistelt 

otseinvesteeringutelt(3) (4) 
 x o  x o        

D.43S

2X 
-- Reinvesteeritud tulu euroalavälistelt välismaistelt 

otseinvesteeringutelt(3) (4)  
 x o  x o        

D.43S

21 
-- Reinvesteeritud tulu ELi-sisestelt välismaistelt 

otseinvesteeringutelt(3) 
 x o  x o        

D.43S

22 
-- Reinvesteeritud tulu ELi-välistelt välismaistelt 

otseinvesteeringutelt(3)  
 x o  x o        

D.44 - Muu investeerimistulu x x o  x o  x x x x  x 
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D.441 -- Kindlustuspoliiside omanike investeerimistulu(3) x x o  x o  x x x x  x 

D.442 -- Pensioniõiguste alusel makstav 

investeerimistulu(3) 
x x o  x o  x x x x  x 

D.443 -- Kollektiivsete investeerimisfondide osanike 

investeerimistulu(3) 
x x o  x o  x x x x  x 

D.45 - Rent ja üür x x o  x o  x x x x   

B.4g Ettevõtja kogutulu o x o  x o  o o o o   

   

D.41g Koguintress enne FISIMi jaotust(2) x x o  x o  x x x x  x 

 Kasutamine  

D.3 Subsiidiumid x       x     x 

D.31 - Tootesubsiidiumid x       x     x 

D.39 - Muud tootmissubsiidiumid x       x     x 

D.4 Omanditulu x x o  x o  x x x x  x 

D.41 - Intressid(2)  x x o  x o  x x x x  x 

D.42 - Ettevõtete jaotatud tulu x x o  x o       x 
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D.421 -- Dividendid o o o  o o       o 

D.422 -- Kvaasikorporatiivsete ettevõtete tuludest 

väljavõetud summad 
o o o  o o       o 

D.43 - Reinvesteeritud tulu välismaistelt 

otseinvesteeringutelt 
x x o  x o   x x x  x 

D.43S

2I 

-- Reinvesteeritud tulu euroalasisestelt välismaistelt 

otseinvesteeringutelt(3) (4)  
 x o  x o        

D.43S

2X 

-- Reinvesteeritud tulu euroalavälistelt välismaistelt 

otseinvesteeringutelt(3) (4) 
 x o  x o        

D.43S

21 

-- Reinvesteeritud tulu ELi-sisestelt välismaistelt 

otseinvesteeringutelt(3) 
 x o  x o        

D.43S

22 
-- Reinvesteeritud tulu ELi-välistelt välismaistelt 

otseinvesteeringutelt(3) 
 x o  x o        

D.44 - Muu investeerimistulu x x o  x o  x x x x  x 

D.441 -- Kindlustuspoliiside omanike investeerimistulu(3) x x o  x o  x x x x  x 

D.442 -- Pensioniõiguste alusel makstav 

investeerimistulu(3) 
x x o  x o  x x x x  x 

D.443 -- Kollektiivsete investeerimisfondide osanike 

investeerimistulu(3) 
x x o  x o  x x x x  x 

D.45 - Rent ja üür x x o  x o  x x x x   
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B.5g Esmaste kogutulude bilanss / kogurahvatulu x x o  x o  x x x x   

   

D.41g Koguintress enne FISIMi jaotust(2) x x o  x o  x x x x  x 

   

 II.2 Tulude teisese jaotamise konto Sektorid 

 

 S.1 S.11 
S.11

001 
 S.12 

S.1

200

1 

 S.13 

S.14 

+S.15 

S.14 1) 
S.15 

1) 
S.1N S.2 

 Ressursid  

B.5g Esmaste kogutulude bilanss / kogurahvatulu x x o  x o  x x x x   

D.5 Jooksvad tulumaksud, omandimaksud jne x       x     x 

D.51 - Tulumaksud x       x     x 

D.59 - Muud jooksvad maksud x       x     x 
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D.6 Sotsiaalmaksed ja -toetused x x o  x o  x x x x  x 

D.61 - Netosotsiaalmaksed x x o  x o  x x x x  x 

D.611 -- Tööandjate tegelikud sotsiaalmaksed(3) x x o  x o  x x x x  x 

D.612 -- Tööandjate arvestuslikud sotsiaalmaksed(3) x x o  x o  x x x x  x 

D.613 -- Kodumajapidamiste tegelikud sotsiaalmaksed(3) X x o  x o  x x x x  x 

D.614 -- Kodumajapidamiste sotsiaalmaksete täiendused(3) x x o  x o  x x x x  x 

D.61S

C 
-- Sotsiaalkindlustusskeemi teenustasud(3) x x o 

 
x o  x x x x  x 

D.62 - Sotsiaaltoetused, v.a mitterahalised sotsiaalsiirded x        x x   x 

D.63 - Mitterahalised sotsiaalsiirded x        x x    

D.631 - Mitterahalised sotsiaalsiirded – turuväline 

toodang 
o   

 
    o o    

D.632 - Mitterahalised sotsiaalsiirded – ostetud 

turutoodang 
o   

 
    o o    

D.7 Muud jooksvad siirded x x o  x o  x x x x  x 

D.71 - Kahjukindlustuse netopreemiad x    x o  x     x 

D.72 - Kahjukindlustuse nõuded x x o  x o  x x x x  x 

D.74 - Jooksev rahvusvaheline koostöö  x       x     x 
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D. 74A  -- millest: makstud/laekunud Euroopa 

institutsioonidele (nt EAF) 
   

 
  

 
     x 

D.75 - Mitmesugused jooksvad siirded(2) x x o  x o  x x x x  x 

D.76 - Käibemaksu- ja kogurahvatulupõhised ELi 

omavahendid 
   

 
  

 
     x 

 
 

 

 Kasutamine 

D.5 Jooksvad tulumaksud, omandimaksud jne x x o  x o  x x x x  x 

D.51 - Tulumaksud x x o  x o  x x x  x 

D.59 - Muud jooksvad maksud x x o  x o  x x x x  x 

D.6 Sotsiaalmaksed ja -toetused x x o  x o  x x x x  x 

D.61 - Netosotsiaalmaksed x        x x   x 

D.611 -- Tööandjate tegelikud sotsiaalmaksed(3) x        x x   x 

D.612 -- Tööandjate arvestuslikud sotsiaalmaksed(3) x        x x   x 

D.613 -- Kodumajapidamiste tegelikud sotsiaalmaksed(3) x        x x   x 

D.614 -- Kodumajapidamiste sotsiaalmaksete täiendused(3) x        x x   x 

D.61S

C 
-- Sotsiaalkindlustusskeemi teenustasud(3) x        x x   x 



 

67 

D.62 - Sotsiaaltoetused, v.a mitterahalised sotsiaalsiirded x x o  x o  x x x x  x 

D.63 - Mitterahalised sotsiaalsiirded x       x x  x   

D.631  - Mitterahalised sotsiaalsiirded – turuväline toodang o       x o  o   

D.632  - Mitterahalised sotsiaalsiirded – ostetud 

turutoodang 
o       x o  o   

D.7 Muud jooksvad siirded x x o  x o  x x x x  x 

D.71 - Kahjukindlustuse netopreemiad x x o  x o  x x x x  x 

D.72 - Kahjukindlustuse nõuded x    x o  x     x 

D.74 - Jooksev rahvusvaheline koostöö x       x     x 

D.74A -- millest: makstud/laekunud Euroopa 

institutsioonidele (nt EAF) 
x       x      

D.75 - Mitmesugused jooksvad siirded(2) x x o  x o  x x x x  x 

D.76 - Käibemaksu- ja kogurahvatulupõhised ELi 

omavahendid 
x       x      

B.7g Korrigeeritud kasutatav kogutulu x       x x x x   

   

B.6g Kasutatav kogutulu x x o  x o  x x x x   
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II.4.1 Kasutatava tulu kasutamise konto 

 

Sektorid 

 

Ressursid S.1 S.11 
S.11

001 
 S.12 

S.1

200

1 

 S.13 

S.14 

+S.15 

S.14 1) 
S.15 

1) 
S.1N S.2 

B.6g  Kasutatav kogutulu x x o  x o  x x x x   

D.8 Kohandus pensioniõiguste muutuste arvessevõtmiseks x        x x   x 

 
Kasutamine  

P.3 Lõpptarbimiskulutused x       x x x x   

P.31 - Individuaalsed tarbimiskulutused x       x x x x   

P.32 - Kollektiivsed tarbimiskulutused x       x      

D.8 Kohandus pensioniõiguste muutuste arvessevõtmiseks x x o  x o  x x x x  x 

B.8g Kogusääst  x x o  x o  x x x x   

B.12 Välismajanduse jooksevkonto saldo             x 
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 III.1.1 Säästmisest ja kapitalisiiretest tingitud 

netoväärtuse muutuste konto 

Muutused kohustustes ja netoväärtuses 

 

B.8g Kogusääst  x x o  x o  x x x x   

B.12 Välismajanduse jooksevkonto saldo             x 

D.9r Kapitalisiirded, saadavad x x o  x o  x x x x  x 

D.91r - Kapitalimaksud, saadavad x       x     x 

D.92r - Investeeringutoetused, saadavad(2) x x o  x o  x x x x  x 

D.99r - Muud kapitalisiirded, saadavad(2) x x o  x o  x x x x  x 

   

 Vara muutused  

D.9p Kapitalisiirded, makstavad x x o  x o  x x x x  x 

D.91p - Kapitalimaksud, makstavad x x o  x o   x x x  x 

D.92p - Investeeringutoetused, makstavad(2) x       x     x 

D.99p - Muud kapitalisiirded, makstavad(2) x x o  x o  x x x x  x 

P.51c Põhivara kulum x x o  x o  x x x x   

B.10.1 Säästmisest ja kapitalisiiretest tingitud muutused 

netoväärtuses 
x x o  x o  x x x x  x 
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III.1.2 Mittefinantsvara soetamise konto 
Sektorid 

 

Muutused kohustustes ja netoväärtuses 

S.1 S.11 
S.11

001 
 S.12 

S.1

200

1 

 S.13 

S.14 

+S.15 

S.14 1) 
S.15 

1) 
S.1N S.2 

B.10.1 Säästmisest ja kapitalisiiretest tingitud muutused 

netoväärtuses 
x x o  x o  x x x x  x 

 Vara muutused  

P.5g Kapitali kogumahutus x x o  x o  x x x x   

P.51g - Kapitali kogumahutus põhivarasse x x o  x o  x x x x   

P.51c Põhivara kulum x x o  x o  x x x x   

P.52 - Varude muutus x x o  x o  x x x x   

P.53 - Väärisesemete soetamine miinus realiseerimine x x o  x o  x x x x   

NP Mittetoodetud vara soetamine miinus realiseerimine x x o  x o  x x x x  x 

B.9 Netolaenuandmine (+) / -võtmine (-) x x o  x o  x x x x  x 

   

DB.9 Finantskontode netolaenuandmise ja -võtmise erinevus x x o  x o  x x x x  x 
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Lisateave 

 

 

EMP Tööhõive (töötavate isikute arv ja töötundide arv)  o o o  o o  x o o o   

OTE Valitsemissektori kogukulud        x      

OTR Valitsemissektori kogutulud        x      

 

 = mitteasjakohased 

lahtrid 

x = nõutav o = vabatahtlik  

 

(1) 2012. aastale eelnevate võrdlusaastate andmete edastamine S.14 ja S.15 kohta on vabatahtlik. Alates 2012. aastast on võrdlusaastate andmete edastamine kohustuslik. 

(2) Üldiselt tuleks valitsemissektori andmed konsolideerida iga allsektori sees, kuid mitte allsektorite vahel. Selle tehingu puhul ▌tuleks andmed siiski konsolideerida ▌ka 

▌valitsemissektori (S.13) ▌allsektorite (keskvalitsus, osariigi/liidumaa valitsus, kohalik omavalitsus, riiklikud sotsiaalkindlustusfondid) vahel. 

(3) 2012. aastale eelnevate võrdlusaastate andmete edastamine on vabatahtlik. Alates 2012. aastast on võrdlusaastate andmete edastamine kohustuslik. 

(4) Edastavad vaid liikmesriigid, mille rahaühik on euro. 
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Tabel 801. Mittefinantskontod sektorite kaupa – kvartaliandmed 

 

Kood Tehingud ja tasakaalustavad kirjed Sektorid 

 S.1 S.1

1(1) 

S.1

2(1) 

S.1

3 

S.14 

+S.15 (1) 

S.1N
(1) 

S.2 

I Tootmiskonto / Kaupade ja 

teenuste välismajanduskonto 
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P.1 Toodang o o o o o   

(P.11+P

12+ 

P131)  

millest: turutoodang, toodang enda 

lõpptarbeks ning maksed muu turuvälise 

toodangu eest 

   x    

P.7 Kaupade ja teenuste import       x 

P.71 - Kaupade import       x 

P.72 - Teenuste import       x 

P.72F -- FISIMi import       o 

D.21 – 

D.31 
Netotootemaksud x     x  

 Kasutamine  

P.2 Vahetarbimine o o o o o   

P.6 Kaupade ja teenuste eksport       x 

P.61 - Kaupade eksport       x 

P.62 - Teenuste eksport       x 

P.62F -- FISIMi eksport       o 

B.1g Kogulisandväärtus / sisemajanduse 

koguprodukt 
x x x x x x  

B.11 Kaupade ja teenuste ekspordi ja impordi 

saldo 
      x 

P51c Põhivara kulum x x x x x   

B.1n Netolisandväärtus / sisemajanduse 

netoprodukt 
x x x x x   
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II.1.1 Tulude moodustamise konto 

 

Ressursid 

Sektorid 

 
 S.1 

S.1

1(1) 

S.1

2(1) 

S.1

3 

S.14 

+S.15(1) 

S.1N
(1) 

S.

2 

B.1g Kogulisandväärtus / sisemajanduse 

koguprodukt 
x x x x x x  

D.3 Subsiidiumid  x x x x x x  

D.31 - Tootesubsiidiumid x     x  

D.39 - Muud tootmissubsiidiumid x x x x x   

 
Kasutamine  

D.1 Hüvitised töötajatele x x x x x  x 

D.2 Tootmis- ja impordimaksud  x x x x x x  

D.21 - Tootemaksud x     x  

D.29 - Muud tootmismaksud x x x x x   

B.2g+B.

3g 
Tegevuse koguülejääk ja kogusegatulu x x x x x x  

B.3g - Kogusegatulu x    x   

  

II.1.2 Esmaste tulude jaotamise 

konto 

Sektorid 

 
Ressursid S.1 

S.1

1(1) 

S.1

2(1) 

S.1

3 

S.14 

+S.15(1) 

S.1N
(1) 

S.

2 

B.2g+B.

3g 
Tegevuse koguülejääk ja kogusegatulu x x x x x x  

B.3g - Kogusegatulu x    x   

D.1 Hüvitised töötajatele x    x  x 

D.2 Tootmis- ja impordimaksud x   x   x 

D.21 - Tootemaksud x   x   x 

D.211 -- Lisandväärtusmaksu tüüpi 

maksud 
   x    

D.29 - Muud tootmismaksud x   x   x 

D.4 Omanditulu x(1) x x x x  x 

D.41 - Intressid(2) x(1) x x x x  x 

(D.42+

D.43+D.

44+D.45

)  

- Muu, mujal esitamata 

omanditulu 
x(1) x x x x  x 

D.42 - Ettevõtete jaotatud tulu x(1) x x x x  x 

D.43 - Reinvesteeritud tulu välismaistelt 

otseinvesteeringutelt 
x(1) x x x x  x 

D.43S2I -- Reinvesteeritud tulu 

euroalasisestelt välismaistelt 

otseinvesteeringutelt  
 o o     

D.43S2

X 

-- Reinvesteeritud tulu 

euroalavälistelt välismaistelt 

otseinvesteeringutelt 
 o o     

D.43S21 -- Reinvesteeritud tulu ELi-sisestelt 

välismaistelt otseinvesteeringutelt 
 o o     

D.43S22 -- Reinvesteeritud tulu ELi-välistelt 

välismaistelt otseinvesteeringutelt 
 o o     

D.44 - Muu investeerimistulu x(1) x x x x  x 

D.45 - Rent ja üür x(1) x x x x   

B.4g Ettevõtja kogutulu o x x o o   

D.41g Koguintress enne FISIMi jaotust(2) x(1) x x x x  x 
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 Kasutamine  

D.3 Subsiidiumid x   x  x x 

D.31 - Tootesubsiidiumid x   x  x x 

D.39 - Muud tootmissubsiidiumid x   x   x 

D.4 Omanditulu x(1) x x x x  x 

D.41 - Intressid(2) x(1) x x x x  x 

(D.42+

D.43+ 

D.44+D.

45)  

- Muu, mujal esitamata 

omanditulu 
x(1) x x x x  x 

D.42 - Ettevõtete jaotatud tulu x(1) x x    x 

D.43 - Reinvesteeritud tulu välismaistelt 

otseinvesteeringutelt 
x(1) x x    x 

D.43S2I -- Reinvesteeritud tulu 

euroalasisestelt välismaistelt 

otseinvesteeringutelt  
 o o     

D.43S2

X 

-- Reinvesteeritud tulu 

euroalavälistelt välismaistelt 

otseinvesteeringutelt 
 o o     

D.43S21 -- Reinvesteeritud tulu ELi-sisestelt 

välismaistelt otseinvesteeringutelt 
 o o     

D.43S22 -- Reinvesteeritud tulu ELi-välistelt 

välismaistelt otseinvesteeringutelt 
 o o     

D.44 - Muu investeerimistulu x(1) x x x   x 

D.45 - Rent ja üür x(1) x x x x   

B.5g Esmaste kogutulude bilanss / 

kogurahvatulu  
x x x x x   

D.41g Koguintress enne FISIMi jaotust(2) x(1) x x x x  x 
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 II.2 Tulude teisese jaotamise konto 
 

 

Sektorid 

 
Ressursid S.1 

S.1

1(1) 

S.1

2(1) 

S.1

3 

S.14 

+S.15(1) 

S.1N
(1) 

S.

2 

B.5g Esmaste kogutulude bilanss / 

kogurahvatulu 
x x x x x   

D.5 Jooksvad tulumaksud, omandimaksud jne x   x   x 

D.6 Sotsiaalmaksed ja -toetused x(1) x x x x  x 

D.61 - Netosotsiaalmaksed x(1) x x x x  x 

D.62 - Sotsiaaltoetused, v.a mitterahalised 

sotsiaalsiirded 
x(1)    x  x 

D.63 - Mitterahalised sotsiaalsiirded x(1)    x   

D.7 Muud jooksvad siirded x(1) x x x x  x 

D.71 - Kahjukindlustuse netopreemiad x(1)  x x   x 

D.72 - Kahjukindlustuse nõuded x(1) x x x x  x 

(D.74+

D.75 

+D.76)  

- Muud, mujal esitamata jooksvad 

siirded 
x(1) x x x x  x 

D.74 - Jooksev rahvusvaheline koostöö 

▌ 
o   o   o 

D.74A - millest: makstud/laekunud 

Euroopa institutsioonidele (nt 

EAF) 

      x 

D.75 - Mitmesugused jooksvad 

siirded(2) 
o o o o o  o 

D.76 - Käibemaksu- ja 

kogurahvatulupõhised ELi 

omavahendid ▌ 

      o 
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Kasutamine 

 

D.5 Jooksvad tulumaksud, omandimaksud jne x(1) x x x x  x 

D.6 Sotsiaalmaksed ja -toetused x(1) x x x x  x 

D.61 - Netosotsiaalmaksed x(1)    x  x 

D.62 - Sotsiaaltoetused, v.a mitterahalised 

sotsiaalsiirded 
x(1) x x x x  x 

D.63 - Mitterahalised sotsiaalsiirded x(1)   x x   

D.631 - Mitterahalised sotsiaalsiirded – 

turuväline toodang 
x   x    

D.632 - Mitterahalised sotsiaalsiirded – 

ostetud turutoodang 
x   x    

D.7 Muud jooksvad siirded x(1) x x x x  x 

D.71 - Kahjukindlustuse netopreemiad x(1) x x x x  x 

D.72 - Kahjukindlustuse nõuded x(1)  x x   x 

(D.74+

D.75 

+D.76)  

- Muud, mujal esitamata jooksvad 

siirded 
x(1) x x x x  x 

D.74 - Jooksev rahvusvaheline koostöö o   o   o 

D.74A - millest: makstud/laekunud 

Euroopa institutsioonidele (nt 

EAF)  

x   x    

D.75 - Mitmesugused jooksvad 

siirded(2) 
o o o o o  o 

D.76 - Käibemaksu- ja 

kogurahvatulupõhised ELi 

omavahendid  
o  o    

B.7g Korrigeeritud kasutatav kogutulu    x x   

B.6g Kasutatav kogutulu  x x x x x   
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II.4.1 Kasutatava tulu kasutamise 

konto 

   

  Sektorid 

 
Ressursid S.1 

S.1

1(1) 

S.1

2(1) 

S.1

3 

S.14 

+S.15(1) 

S.1N
(1) 

S.

2 

B.6g Kasutatav kogutulu x x x x x   

D.8 Kohandus pensioniõiguste muutuste 

arvessevõtmiseks 
x    x  x 

 

Kasutamine 
 

P.3 Lõpptarbimiskulutused x   x x   

P.31 - Individuaalsed tarbimiskulutused x   x x   

P.32 - Kollektiivsed tarbimiskulutused x   x    

D.8 Kohandus pensioniõiguste muutuste 

arvessevõtmiseks 
x x x x x  x 

B.8g Kogusääst  x x x x x   

B.12 Välismajanduse jooksevkonto saldo       x 

  

III.1.1 Säästmisest ja kapitalisiiretest 

tingitud netoväärtuse muutuste konto 

 

Muutused kohustustes ja netoväärtuses 

 

B.8g Kogusääst x x x x x   

B.12 Välismajanduse jooksevkonto saldo       x 

D.9r Kapitalisiirded, saadavad x(1) x x x x  x 

D.91r - Kapitalimaksud, saadavad x   x   x 

D.92r+D

.99r  

- Investeeringutoetused ja muud 

kapitalisiirded(2) 
x(1) x x x x  x 

D.92r - Investeeringutoetused, 

saadavad(2) 
o o o o o  o 

D.99r - Muud kapitalisiirded, 

saadavad(2) 
o o o o o  o 

 Vara muutused  

D.9p Kapitalisiirded, makstavad x(1) x x x x  x 

D.91p - Kapitalimaksud, makstavad x(1) x x  x  x 

D.92p+D

.99p  

- Investeeringutoetused ja muud 

kapitalisiirded(2) 
x(1) x x x x  x 

D.92p - Investeeringutoetused, 

makstavad(2) 
o   o   o 

D.99p - Muud kapitalisiirded, 

makstavad(2) 
o o o o o  o 

P.51c Põhivara kulum x x x x x   

B.101 Säästmisest ja kapitalisiiretest tingitud 

muutused netoväärtuses 
x x x x x  x 
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 III.1.2 Mittefinantsvara soetamise 

konto 

 

 

 

 

Sektorid 

 Muutused kohustustes ja netoväärtuses S.1 S.11(

1) 

S.12
(1) 

S.1

3 

S.14 

+S.15 
(1) 

S.1N(

1) 

S.2 

B.101 Säästmisest ja kapitalisiiretest tingitud 

muutused netoväärtuses 
x x x x x  x 

 Vara muutused  

P.5g Kapitali kogumahutus x x x x x   

P.51g - Kapitali kogumahutus põhivarasse x x x x x   

P.51c Põhivara kulum x x x x x   

         

P.52+P.

53 

- Varude muutus ja väärisesemete 

netosoetamine 
x x x x x   

NP Mittetoodetud vara soetamine miinus 

realiseerimine 
x x x x x  x 

B.9 Netolaenuandmine (+) / -võtmine (-) x x x x x  x 

DB.9 Finantskontode netolaenuandmise ja -

võtmise erinevus 
o o o o o  o 

  

Lisateave 
 

EMP Tööhõive (töötavate isikute arv ja 

töötundide arv) 
o o o o o  o 

OTE Valitsemissektori kogukulud    x    

OTR Valitsemissektori kogutulud    x    

AN.111 Eluruumid     o   

AN.211 Maa     o   

 

 = mitteasjakohased 

lahtrid 

x = nõutav o = vaba-

tahtlik  

(1) Vabatahtlik riikidele, mille SKP jooksevhindades on alla 1 % liidu vastavast kogunäitajast. 1 % künnis 

arvutatakse liikuva keskmisena, mille aluseks on viimase kolme kättesaadava aasta andmed. 

(2) Üldiselt tuleks valitsemissektori andmed konsolideerida iga allsektori sees, kuid mitte allsektorite vahel. 

Selle tehingu puhul ▌tuleks andmed siiski konsolideerida ▌ka valitsemissektori (S.13) allsektorite 

(keskvalitsus, osariigi/liidumaa valitsus, kohalik omavalitsus, riiklikud sotsiaalkindlustusfondid) vahel. 
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SESOONNE KORRIGEERIMINE 

- Sesoonne korrigeerimine (sealhulgas vajaduse korral kalendaarne korrigeerimine) alates 2014. aastast on 

kohustuslik järgmise puhul: 

Kasutamine: S.2/P.6 ▌, S.2/D.1+D.2+D.3+D.4, S.2/D.5+D.6+D.7, S.2/D.8, S.2/D.9 

Ressursid: ▌ S.2/P.7 ▌, S.2/D.1+D.2+D.3+D.4, S.2/D.5+D.6+D.7, S.2/D.8, S.2/D.9 

Tasakaalustavad kirjed: S.1/B.1g, S.1/B.2g+B.3g, S.1/B.5g, S.1/B.6g, S.1/B.8g, S.1/B.9 

Esitamise tähtaeg: kolm tööpäeva pärast sesoonselt korrigeerimata andmete esitamist. 

- Sesoonne korrigeerimine (sealhulgas vajaduse korral kalendaarne korrigeerimine) alates 2017. aastast on 

kohustuslik järgmise puhul: 

Kasutamine: S.11/D.1(a), S.11/P.51g(a), S.13/P.3, S.13/P.51g, S.13/OTE, S.14+S.15/D.4(a), S.14+S.15/D.5(a), 

S.14+S.15/D.61(a), S.14+S.15/D.7(a), S.14+S.15/D.8(a), S.14+S.15/P.31, S.14+S.15/P.51g(a) 

Ressursid: S.13/OTR, S.14+S.15/D.1(a), S.14+S.15/D.4(a), S.14+S.15/D.62(a), S.14+S.15/D.7(a), S.14+S.15/D.8(a) 

Tasakaalustavad kirjed: S.11/B.1g(a), S.11/B.2g+B.3g(a), S.13/B.9, S.14+S.15/B.2g+B.3g(a), S.14+S.15/B.6g(a), 

S.14+S.15/B.8g(a) 

Esitamise tähtaeg: kolm tööpäeva pärast sesoonselt korrigeerimata andmete esitamist. 

- Sesoonne korrigeerimine (sealhulgas vajaduse korral kalendaarne korrigeerimine) on vabatahtlik järgmise 

puhul: 

Kasutamine: S.11/(P.52+P.53), S.11/D.5, S.14+S.15/D.62, S.14+S.15/D.63, S.2/P.61, S.2/P.62 

Ressursid: S.14+S.15/D.61, S.14+S.15/D.63, S.2/P.71, S.2/P.72 

Tasakaalustavad kirjed: S.11/B.4g, S.11/B.9, S.14+S.15/B.3g, S.14+S.15/B.9 

Esitamise tähtaeg: kolm tööpäeva pärast sesoonselt korrigeerimata andmete esitamist. 

(a) Vabatahtlik riikidele, mille SKP jooksevhindades on alla 1 % liidu vastavast kogunäitajast. 1 % künnis 

arvutatakse liikuva keskmisena, mille aluseks on viimase kolme kättesaadava aasta andmed. 

MAHULISED NÄITAJAD 

Sesoonselt korrigeeritud (sealhulgas vajaduse korral kalendaarselt korrigeeritud) aheldatud väärtused on 

vabatahtlikud järgmise puhul: 

S.11/B1g, S.11/P.51g, S.14+S.15/P.31, S.14+S.15/P.51g. 

Edastamise tähtaeg: kolm tööpäeva pärast sesoonselt korrigeerimata andmete esitamist. 

ALLIKAD JA METOODIKA 

Liikmesriigid teavitavad komisjoni edastatud andmeid mõjutavatest olulisematest metodoloogilistest või muudest 

muudatustest hiljemalt kolme kuu jooksul pärast selliste muudatuste jõustumist. 
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Tabel 9. Üksikasjalik maksude ja sotsiaalmaksete laekumine maksude ja sotsiaalmaksete tüübi järgi ning 

allsektorite kaupa, sh maksude ja sotsiaalmaksete nimekiri riikliku klassifikaatori järgi* 

Kood** Tehing 

D.2 Tootmis- ja impordimaksud 

D.21 Tootemaksud 

D.211 Lisandväärtusmaksu tüüpi maksud 

D.212 Impordimaksud ja -tollimaksud, v.a käibemaks 

D.2121 Imporditollimaksud 

D.2122 Impordimaksud, v.a käibemaks ja imporditollimaksud 

D.2122a Imporditud põllumajandustoodete maksud 

D.2122b Impordi kursikompensatsioonid 

D.2122c Aktsiisimaksud 

D.2122d Üldised müügimaksud 

D.2122e Teatavate teenuste maksud 

D.2122f Impordimonopolist saadav kasum 

D.214 Tootemaksud, v.a käibe- ja impordimaksud 

D.214a Aktsiisi- ja tarbimismaksud 

D.214b Tempelmaksud 

D.214c Finants- ja kapitalitehingute maksud 

D.214d Auto registreerimise maksud 

D.214e Meelelahutuse maksud 

D.214f Maksud loteriidelt, hasartmängudelt ja kihlvedudelt 

D.214g Kindlustuspreemiatele kehtestatud maksud 

D.214h Muud teatavate teenuste maksud 

D.214i Üldised müügimaksud või kumuleeruvad käibemaksud 

D.214j Fiskaalmonopolide kasumid 

D.214k Eksporditollimaksud ja ekspordi kursikompensatsioonid 

D.214l Mujal klassifitseerimata muud tootemaksud 

D.29 Muud tootmismaksud 

D.29a Maa-, hoonete ja muude rajatiste maksud 

D.29b Maksud tootmiseks kasutatavalt põhivaralt  
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D.29c Palgakulu tervikuna ja töötasu maksud 

D.29d Rahvusvaheliste tehingutega seotud maksud 

D.29e Äri- ja erialaste litsentside maksud 

D.29f Saastemaksud 

D.29g Lisandväärtusmaksu alahüvitamine (ühtsete lisandväärtusmaksude süsteem) 

D.29h Mujal klassifitseerimata muud tootmismaksud 

D.5 Jooksvad tulumaksud, omandimaksud jne 

D.51 Tulumaksud 

D.51a 

+D.51c1 
Üksikisikute või kodumajapidamiste tulumaksud, kaasa arvatud kapitalikasum 

 D.51a  Üksikisikute või kodumajapidamiste tulumaksud, v.a kapitalikasum(1) 

 D.51c1 Üksikisikute või kodumajapidamiste kapitalikasumi maksud(1) 

D.51b 

+D51c2 
Maksud ettevõtete tuludelt või kasumilt, kaasa arvatud kapitalikasum 

 D.51b Maksud ettevõtete tuludelt või kasumilt, v.a kapitalikasum(1) 

 D.51c2 Maksud ettevõtete kapitalikasumilt(1) 

D.51c3 Muud maksud kapitalikasumilt(1) 

D.51c Kapitalikasumi maksud 

D.51d Loterii- või hasartmänguvõitude maksud 

D.51e Mujal klassifitseerimata muud tulumaksud 

D.59 Muud jooksvad maksud  

D.59a Jooksvad kapitalimaksud 

D.59b Peamaksud 

D.59c Maksud kulutustelt 

D.59d Kodumajapidamiste litsentsitasud 

D.59e Rahvusvaheliste tehingutega seotud maksud 

D.59f Mujal klassifitseerimata muud jooksvad maksud 

D.91 Kapitalimaksud 

D.91a Kapitalisiirete maksud 

D.91b Kapitalilõivud 

D.91c Mujal klassifitseerimata muud kapitalimaksud 

ODA Maksude kogusumma 

D.61 Netosotsiaalmaksed 

D.611 Tööandjate tegelikud sotsiaalmaksed 

D.611C Tööandjate tegelikud kohustuslikud sotsiaalmaksed 
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D.611V Tööandjate tegelikud vabatahtlikud sotsiaalmaksed 

D.61SC Sotsiaalkindlustusskeemi teenustasud(3)  

D.6111 Tööandjate tegelikud pensionimaksed(1) 

D.6112 Tööandjate tegelikud maksed, mis ei ole pensionimaksed(1) 

D.6121 Tööandjate arvestuslikud pensionimaksed(1) 

D.6122 Tööandjate arvestuslikud maksed, mis ei ole pensionimaksed(1) 

D.6131 Kodumajapidamiste tegelikud pensionimaksed(1) 

D.6132 Kodumajapidamiste tegelikud maksed, mis ei ole pensionimaksed(1) 

D.6141 Kodumajapidamiste pensionimaksete täiendused(1) 

D.6142 Kodumajapidamiste sotsiaalmaksete (v.a pensionimaksed) täiendused(1) 

D.612 Tööandjate arvestuslikud sotsiaalmaksed 

D.613 Kodumajapidamiste tegelikud sotsiaalmaksed 

D.613c Kodumajapidamiste tegelikud kohustuslikud sotsiaalmaksed 

D.613ce Töötajate tegelikud kohustuslikud sotsiaalmaksed 

D.613cs Mittepalgaliste töötajate tegelikud kohustuslikud sotsiaalmaksed(1) 

D.613cn Mittetöötavate isikute tegelikud kohustuslikud sotsiaalmaksed(1) 

D.613v Kodumajapidamiste tegelikud vabatahtlikud sotsiaalmaksed 

D.614 Kodumajapidamiste sotsiaalmaksete täiendused(3)  

D.995 
Valitsemissektorilt asjaomastele sektoritele tehtavad kapitalisiirded, mille moodustavad 

arvestatud, kuid tõenäoliselt laekumata jäävad maksud ja sotsiaalmaksed(2) 

D.995a Tootemaksud, mis on arvestatud, kuid tõenäoliselt jäävad laekumata(2) 

D.995b Muud tootmismaksud, mis on arvestatud, kuid tõenäoliselt jäävad laekumata(2) 

D.995c Tulumaksud, mis on arvestatud, kuid tõenäoliselt jäävad laekumata(2) 

D.995d Muud jooksvad maksud, mis on arvestatud, kuid tõenäoliselt jäävad laekumata(2) 

D.995e Tööandjate tegelikud sotsiaalmaksed, mis on arvestatud, kuid tõenäoliselt jäävad laekumata(2) 

D.995f 
Kodumajapidamiste tegelikud sotsiaalmaksed, mis on arvestatud, kuid tõenäoliselt jäävad 

laekumata(2) 

D.995fe Töötajate tegelikud sotsiaalmaksed, mis on arvestatud, kuid tõenäoliselt jäävad laekumata(2) 

D.995fs 
Mittepalgaliste töötajate tegelikud sotsiaalmaksed, mis on arvestatud, kuid tõenäoliselt jäävad 

laekumata(1) 

D.995fn 
Mittetöötavate isikute tegelikud sotsiaalmaksed, mis on arvestatud, kuid tõenäoliselt jäävad 

laekumata(1) 

D.995g Kapitalimaksud, mis on arvestatud, kuid tõenäoliselt jäävad laekumata(2) 

ODB 
Maksude ja sotsiaalmaksete kogulaekumine pärast arvestatud, kuid tõenäoliselt laekumata 

jäävate summade mahaarvamist  

ODC 
Maksude ja netosotsiaalmaksete kogulaekumine (kaasa arvatud arvestuslikud sotsiaalmaksed) 

pärast arvestatud, kuid tõenäoliselt laekumata jäävate summade mahaarvamist 

ODD 
Maksukoormus = maksude ja kohustuslike sotsiaalmaksete kogulaekumine pärast arvestatud, 

kuid tõenäoliselt laekumata jäävate summade mahaarvamist 

* Sektorid ja allsektorid: 
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S.13 Valitsemissektor. Allsektorite jaotus: 

 - S.13 Valitsemissektor  

 - S.1311 Keskvalitsus  

 - S.1312 Osariigi/liidumaa valitsus  

 - S.1313 Kohalik omavalitsus  

 - S.1314 Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid  

 

S.212 Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused 

** Lisaks tuleb tabelis 9 esitada maksude ja sotsiaalmaksete üksikasjalik klassifikaator (edaspidi „riigi maksude 

nimekiri”) koos vastavate summadega iga asjaomase ESA koodi all. Valitsemissektori ning Euroopa Liidu 

institutsioonide ja asutuste kohta tuleb kohustuslikus korras esitada riigi maksude nimekiri. 

(1) Vabatahtlik. 

(2) Jaotus saavate allsektorite järgi on vabatahtlik. 

(3) 2012. aastale eelnevate võrdlusaastate andmete edastamine on vabatahtlik. Alates 2012. aastast 

on võrdlusaastate andmete edastamine kohustuslik. 
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Tabel 10. Tabelid tegevusalade ja piirkondade kaupa (NUTS II tase) 
 

Kood Muutujate loend Jaotus 

B.1g 
1. Kogulisandväärtus alushindades (mahu kasvumäär eelmise aasta hindade 

alusel)(1) 
 

B.1g 2. Kogulisandväärtus alushindades (jooksevhinnad)(2) A*10 

D.1 3. Hüvitised töötajatele (jooksevhinnad) A*10 

P.51g 4. Kapitali kogumahutus põhivarasse (jooksevhinnad) A*10 

 5. Tööhõive(2) (3) töötajate ja töötundide järgi (tuhandetes)  

ETO  - Kokku(2)(3) A*10 

EEM  - Töötajad(3) A*10 

POP 6. Rahvaarv, tuhat inimest(4)  

 

(1) Edastamine on vabatahtlik 2016. aastani. Alates 2017. aastast on kohustusliku edastamise tähtaeg t+24 

kuud ja vabatahtliku edastamise tähtaeg t +12 kuud. ▌ 

(2) Kogulisandväärtus kokku ja tööhõive töötajate järgi (tuhandetes) kokku: edastamise tähtaeg: t + 12 kuud. 

Kogutööhõive töötundides, tööhõive A*10 jaotused töötajate ja töötundide arvuna, kogulisandväärtuse 

A*10 jaotus: edastamise tähtaeg: t +24 kuud. 

(3) Tööhõive ja töötajad: residendist tootjaüksuste residendist ja mitteresidendist töötajad (riigi territooriumi 

järgi). 

(4) Kohustusliku edastamise tähtaeg: t + 12 kuud. 
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Tabel 11. Valitsemissektori kulutused funktsioonide järgi 

Kood Muutujate loend Funktsioon Allsektorite jaotus(1) 

OP5ANP 
Kapitali kogumahutus + mittetoodetud 

mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.5 Kapitali kogumahutus 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.51g  millest kapitali kogumahutus põhivarasse 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(7) 

S.13 

NP 
Mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus 

realiseerimine 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.1 Hüvitised töötajatele 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.3 Subsiidiumid 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 

(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.4 Omanditulu(2) 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.4p_S.1311 
 millest makstav keskvalitsuse allsektorile 

(S.1311)(2) (6) 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(7) 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.4p_S.1312 
 millest makstav osariigi/liidumaa allsektorile 

(S.1312)(2) (6) 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(7) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.4p_S.1313 
 millest makstav kohaliku omavalitsuse 

allsektorile (S.1313)(2) (6) 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.4p_S.1314 

 millest makstav riiklike 

sotsiaalkindlustusfondide allsektorile 

(S.1314)(2) (6) 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 

D.62+D.632 

Sotsiaaltoetused, v.a mitterahalised 

sotsiaalsiirded, ning mitterahalised 

sotsiaalsiirded – ostetud turutoodang  

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 
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D.62 

Sotsiaaltoetused, v.a mitterahalised 

sotsiaalsiirded(8)  

 

 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(3) (7) 

 

 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

 

 

D.632 
Mitterahalised sotsiaalsiirded – ostetud 

turutoodang(8)  

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.2+D.29 

+D.5+D.8 

Vahetarbimine + muud tootmismaksud + 

jooksvad tulumaksud, omandimaksud jne 

+ Kohandus pensioniõiguste muutuste 

arvessevõtmiseks 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid(3) 

(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.2 Vahetarbimine 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.29+D.5 

+D.8 

Muud tootmismaksud + jooksvad tulumaksud, 

omandimaksud jne + Kohandus pensioniõiguste 

muutuste arvessevõtmiseks 

 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.7 Muud jooksvad siirded(2) 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid(3) 

(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.7p_S.1311 
 millest makstavad keskvalitsuse allsektorile 

(S.1311)(2) (6) 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(7) 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.7p_S.1312 
 millest makstavad osariigi/liidumaa 

allsektorile (S.1312)(2) (6) 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(7) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.7p_S.1313 
 millest makstavad kohaliku omavalitsuse 

allsektorile (S.1313)(2) (6) 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.7p_S.1314 

 millest makstavad riiklike 

sotsiaalkindlustusfondide allsektorile 

(S.1314)(2) (6) 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 
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D.9 Kapitalisiirded(2)(5) 

COFOGi jaotused 

COFOGi 

grupid(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.92p  millest investeeringutoetused(2)(3) 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(7) 

S.13 

D.9p_S.1311 
 millest makstavad keskvalitsuse allsektorile 

(S.1311)(2) (6) 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(7) 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.9p_S.1312 
 millest makstavad osariigi/liidumaa 

allsektorile (S.1312)(2) (6) 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(7) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.9p_S.1313 
 millest makstavad kohaliku omavalitsuse 

allsektorile (S.1313)(2) (6) 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.9p_S.1314 

 millest makstavad riiklike 

sotsiaalkindlustusfondide allsektorile 

(S.1314)(2) (6) 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 

TE Kogukulud 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.3 Lõpptarbimiskulutused 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.31 Individuaalsed tarbimiskulutused(4) 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.32 Kollektiivsed tarbimiskulutused(4) 

COFOGi jaotused 

COFOGi grupid 
(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 
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(1) Allsektorite jaotus: 

 - S.13 Valitsemissektor  

 - S.1311 Keskvalitsus  

 - S.1312 Osariigi/liidumaa valitsus  

 - S.1313 Kohalik omavalitsus  

 - S.1314 Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid 

(2) Allsektorite andmed tuleks konsolideerida iga allsektori sees, kuid mitte allsektorite vahel. Sektori S.13 andmed 

võrduvad allsektorite andmete summaga, v.a kirjed D.4, D.7 ja D.9 (ning nende allkirjed), mis tuleks allsektorite 

vahel konsolideerida (vastastehingute andmetega). 

(3) Allsektorite puhul vabatahtlik. 

(4) COFOGi gruppide puhul kohustuslik. 

(5) Kirjes D.9p ei või sisalduda ükski kirje D.995 summa. Kirje D.995 tuleb lahutada kirjest D99r. 

(6) Vabatahtlik. 

(7) Esitada perioodide kohta alates 2001. aastast. 

(8) 2012. aastale eelnevate võrdlusaastate andmete edastamine on vabatahtlik. Alates 2012. aastast on 

võrdlusaastate andmete edastamine kohustuslik. 

 



 

89 

Tabel 12. Tabelid tegevusalade ja piirkondade kaupa (NUTS III tase) 

Kood Muutujate loend Jaotus(1) 

B1.g 1. Kogulisandväärtus alushindades (jooksevhinnad) A*10 

 2. Tööhõive(2) (tuhandetes)  

ETO  - Kokku  A*10 

EEM  - Töötajad A*10 

POP 3. Rahvaarv (tuhandetes)  

 

(1) Kasutada võib järgmisi NACE versiooni 2 jaotise A*10 koondnäitajaid: 

 - G, H, I ja J, aga mitte G, H ja I ning J; 

 - K, L, M ja N, aga mitte K, L ja M ning N; 

 - O, P, Q, R, S, T ja U, aga mitte O, P ja Q ning R, S, T ja U. 

(2) Tööhõive ja töötajad: residendist tootjaüksuste residendist ja mitteresidendist töötajad (riigi territooriumi 

järgi). 
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Tabel 13. Kodumajapidamiste kontod piirkonna järgi (NUTS II tase) 

 

Kodumajapidamiste esmaste tulude jaotamise konto (S.14) 

Kood Kasutamine Kood Ressursid 

D.4 1. Omanditulu B.2n/B.3n 3. Tegevuse netoülejääk / netosegatulu 

B.5n 2. Esmaste netotulude bilanss D.1 4. Hüvitised töötajatele 

  D.4 5. Omanditulu 

Kodumajapidamiste tulude teisese jaotamise konto (S.14) 

Kood Kasutamine Kood Ressursid 

D.5 
6. Jooksvad tulumaksud, 

omandimaksud jne 
B.5 10. Esmaste netotulude bilanss 

D.61 7. Netosotsiaalmaksed D.62 
11. Sotsiaaltoetused, v.a mitterahalised 

sotsiaalsiirded 

D.7 8. Muud jooksvad siirded D.7 12. Muud jooksvad siirded 

B.6n 9. Kasutatav netotulu   

Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused (S.14) 

P.3 13. Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused(1) 

(1) Vabatahtlik. 
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Tabel 15. Pakkumise tabel alushindades koos teisendusega ostjahindadesse (jooksevhinnad ja eelmise aasta hinnad(1)) 

n=64, m=64 

  

Tegevusalad (NACE A*64) 

 

1 2 3 4 ....... n 

∑ (1) Import, CIF(3) 

Kogupakku

mine 

alushindades 

Kaubandusli

kud ja 

transpordi-

marginaalid 

Netotootema

ksud 

Kogupakkumi

ne 

ostjahindades 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

2 

3 

4 

. 

. 

. 

 

Tooted (CPA) 

 

 

 

. 

. 

. 

m 

(1) 

 

Toodang toodete ja tegevusalade 

kaupa alushindades 
 

a) ELi-sisene, CIF (2) 

 

a1) S.2I liikmesriikidest, 

mille rahaühik on euro, 

Euroopa Keskpangast ja 

muudest euroala 

institutsioonidest ja 

asutustest 

 

a2) S.xx (S.21 - S.2I) 

liikmesriikidest, mille 

rahaühik ei ole euro, 

ning Euroopa Liidu 

institutsioonidest ja 

asutustest (v.a Euroopa 

Keskpank ja muud 

euroala institutsioonid ja 

asutused) ( CIF)(2) 

 

b) ELi-väline, CIF (2) 

 

c) Kokku 
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∑ (1) 

 
 

Kogutoodang tegevusalade 

kaupa  
      

Korrigeerimiskirjed: 

 

- CIFi/FOBi 

kohandused impordile 

- Residentide 

otseostud välismaal 

(2) 

 

 

- 

- 

   

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

(1) + (2)         

Kokku, millest: 

- Turutoodang 

- Toodang enda 

lõpptarbeks 

- ▌ Turuväline toodang 

(3)   

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

(1) Aastate 2010–2014 andmete edastamine eelmise aasta hindades on vabatahtlik. Alates 2015. aastast on andmete edastamine kohustuslik. 

(2) Impordi jaotus tuleks esitada järgmiselt: 

a) S21 Euroopa Liidu liikmesriigid, institutsioonid ja asutused; a1) S.2I liikmesriigid, mille rahaühik on euro, Euroopa Keskpank ja muud euroala institutsioonid ja 

asutused; a2) S.xx (S.21 - S.2I) liikmesriigid, mille rahaühik ei ole euro, ning Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused (v.a Euroopa Keskpank ja muud euroala 

institutsioonid ja asutused); b) S.22 Euroopa Liitu mittekuuluvad riigid ja mitteresidentsed rahvusvahelised organisatsioonid, võttes arvesse järgmist: 

 majandus- ja rahaliidu ning ELi jaotused peaksid kajastama tegelikku koosseisu iga arvestusperioodi lõpu seisuga (nn muutuv koosseis); 

 liikmesriigid, mille rahaühik on euro, peavad esitama kõik punktide a, a1, a2 and b jaotused; liikmesriigid, mille rahaühik ei ole euro, peaksid esitama punktides 

a ja b nimetatud jaotused, kuid punktides a1 ja a2 nimetatud jaotuse esitamine on vabatahtlik; 

 andmed tuleks esitada jooksevhindades ja eelmise aasta hindades. 

(3) Pakkumise ja kasutamise tabelites ning sisend-väljundtabelites toodete kaupa esitatud andmed esitatakse riigi territooriumi järgi. Kohandused residentide järgi 

(residentide otseostud välismaal) esitatud andmetes esitatakse tabeli 2. osas real „Kokku”. Import (CIF) toodete kaupa ei sisalda residentide otseoste välismaal. 
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Tabel 16. Kasutamise tabel ostjahindades* (jooksevhinnad ja eelmise aasta hinnad(1)) 

n=64, m=64 

 

 
 

Tegevusalad (NACE A*64) 

1 2 3 ...... n 
∑ (1) 

Lõppkasutamine 

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) 
∑ (3) 

∑ (1) 

+ ∑ (3) 

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

1 

2 

3 

. 

. 

. 

 

Tooted 

(CPA) 

 

 

 

 

. 

m 

 

(1)  

Vahetarbimine ostjahindades 

toodete ja tegevusalade kaupa 

 

 

Lõppkasutamine ostjahindades(5): 

Lõpptarbimiskulutused: 

a) kodumajapidamised 

b) kodumajapidamisi teenindavad 

kasumitaotluseta institutsioonid 

c) valitsemissektor 

d) kokku 

Kapitali kogumahutus: 

e) kapitali kogumahutus põhivarasse 

f) varude muutus(2) 

g) väärisesemete muutus(2) 

h) varude ja väärisesemete muutused 

i) kokku 

Eksport (FOB)(3): 

j) ELi-sisene 

 j1) - S.2I liikmesriikidesse, mille rahaühik 

on euro, Euroopa Keskpanka ja muudesse 

euroala institutsioonidesse ja asutustesse(3) 

 j2) - S.xx (S.21 - S.2I) liikmesriikidesse, 

mille rahaühik ei ole euro, ning Euroopa 

Liidu institutsioonidesse ja asutustesse (v.a 

Euroopa Keskpank ja muud euroala 

institutsioonid ja asutused)(3) 

k) ELi-väline(3) 

l) kokku 
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∑ (1)  (2)  
Vahetarbimine tegevusalade kaupa 

kokku 
 Kogu lõppkasutamine liikide kaupa  

Kogukasutami

ne 

Korrigeerimiskirjed: 

- CIFi/FOBi kohandused 

ekspordile 

- Residentide otseostud 

välismaal 

- Mitteresidentide 

riigisisesed ostud  

(3) 

 

- 

- 

- 

 

 

Ainult eksport 

Ainult kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused 

Ainult kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused 

ja eksport 

 

Ainult 

eksport 

Ainult 

kodumaj

apidamis

te 

lõpptarbi

miskulut

used 

Ainult 

kodumaj

apidamis

te 

lõpptarbi

miskulut

used ja 

eksport 

 

∑ (2) + ∑ (3) (4)      

- Hüvitised töötajatele(4) 

 Palk(4) 

- Muud tootmismaksud 

miinus -subsiidiumid(4) 

- Põhivara kulum(4) 

- Tegevuse netoülejääk(4) 

- Tegevuse koguülejääk(4) 

- Kogusegatulu(2)  

(5)   

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Kogulisandväärtus 

alushindades 
(6)   - - - 

Kogutoodang alushindades (7)   - - - 
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Täiendavad vabatahtlikud 

andmed: 

 

- Kapitali kogumahutus 

põhivarasse 

- Põhivara seis kokku 

- Töötunnid (tuhandetes) 

(8)(2

) 
  

 

- 

- 

- 

  

 

* Allpool nimetatud viis täiendavat tabelit tuleb esitada iga viie aasta järel (0 või 5ga lõppevate aastate kohta). Nimetatud viie täiendava tabeli andmed tuleb kohustuslikus 

korras edastada jooksevhindades ja vabatahtlikkuse alusel eelmise aasta hindades. 

Tabelid on järgmised: 

- kasutamise tabel alushindades (koosneb reaplokkidest 1–7); 

- kasutamise tabel kodumaise toodangu kohta alushindades (koosneb reaplokkidest 1 ja 2); 

- kasutamise tabel impordi kohta alushindades (koosneb reaplokkidest 1 ja 2 ▌);  

- ▌kaubanduslikud ja transpordimarginaalid (koosneb reaplokkidest 1 ja 2); 

- netotootemaksud (koosneb reaplokkidest 1 ja 2). 
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(1) Aastate 2010–2014 andmete edastamine eelmise aasta hindades on vabatahtlik. Alates 2015. aastast on andmete edastamine kohustuslik. 

(2) Vabatahtlik. 

(3) Ekspordi jaotus tuleks esitada järgmiselt: 

j) S21 Euroopa Liidu liikmesriigid, institutsioonid ja asutused; j1) S.2I liikmesriigid, mille rahaühik on euro, Euroopa Keskpank ja muud euroala institutsioonid ja 

asutused; j2) S.xx (S.21 - S.2I) liikmesriigid, mille rahaühik ei ole euro, ning Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused (v.a Euroopa Keskpank ja muud euroala 

institutsioonid ja asutused); k) S.22 Euroopa Liitu mittekuuluvad riigid ja mitteresidentsed rahvusvahelised organisatsioonid, võttes arvesse järgmist: 

 majandus- ja rahaliidu ning ELi jaotused peaksid kajastama tegelikku koosseisu iga arvestusperioodi lõpu seisuga (nn muutuv koosseis); 

 liikmesriigid, mille rahaühik on euro, peavad esitama kõik punktide j, j1, j2 and k jaotused; liikmesriigid, mille rahaühik ei ole euro, peaksid esitama 

punktides j ja k nimetatud jaotused, kuid punktides j1 ja j2 nimetatud jaotuse esitamine on vabatahtlik; 

 andmed tuleks esitada jooksevhindades ja eelmise aasta hindades. 

(4) Andmete esitamine jooksevhindades on kohustuslik, andmete esitamine eelmise aasta hindades aga vabatahtlik. 

(5) Pakkumise ja kasutamise tabelites ning sisend-väljundtabelites toodete kaupa esitatud andmed esitatakse riigi territooriumi järgi. Kohandused residentide järgi 

(residentide otseostud välismaal ja mitteresidentide riigisisesed ostud) esitatud andmetes esitatakse tabeli 3. osas real „Kokku”. Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused 

toodete kaupa ei sisalda residentide otseoste välismaal. Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused toodete kaupa sisaldavad mitteresidentide riigisiseseid oste. Eksport 

(FOB) toodete kaupa ei sisalda mitteresidentide riigisiseseid oste. 
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Tabel 17. – Sümmeetriline sisend-väljundtabel alushindades** (toodete kaupa*) 

(jooksevhinnad(4)) 

n=64 

  
Tooted 

1 2 3 .....n 
∑ (1) 

Lõppkasutamine 

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) 
∑ (3) 

∑ (1) + 

∑ (3)  

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

1 

2 

3 

. 

. 

. 

Tooted 

 

 

 

 

 

n 

(1)  

Vahetarbimine alushindades 

(toodete kaupa) 

 

 

Lõppkasutamine alushindades(3) 

 

Lõpptarbimiskulutused: 

a) kodumajapidamised 

b) kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid 

c) valitsemissektor 

d) kokku 

 

Kapitali kogumahutus: 

e) kapitali kogumahutus põhivarasse 

f) varude muutus(1) 

g) väärisesemete muutus(1) 

h) varude ja väärisesemete muutused 

i) kokku 

Eksport(2): 

j) ELi-sisene 

 j1) - S.2I liikmesriikidesse, mille rahaühik on euro, Euroopa 

Keskpanka ja muudesse euroala institutsioonidesse ja 

asutustesse(2) 

 j2) - S.xx (S.21 - S.2I) liikmesriikidesse, mille rahaühik ei ole 

euro, ning Euroopa Liidu institutsioonidesse ja asutustesse (v.a 

Euroopa Keskpank ja muud euroala institutsioonid ja asutused) 
k) ELi-väline(2) 

l) kokku 
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∑ (1) (2)  
Kogu vahetarbimine alushindades 

toodete kaupa 
 Lõppkasutamine liikide kaupa alushindades  

Kogukasutamine 

alushindades 

Imporditud toodete kasutamine  

Imporditud toodete 

koguvahetarbimine toodete kaupa 

(CIF) 

 Imporditud toodete lõppkasutamine (CIF)  Koguimport  

Netotootemaksud (3) Netotootemaksud toodete kaupa  Netotootemaksud lõppkasutamise liikide kaupa  
Netotootemaksud 

kokku  

∑ (1) + (3) (4) 
Kogu vahetarbimine ostjahindades 

toodete kaupa 
 Kogu lõppkasutamine liikide kaupa ostjahindades  

Kogukasutamine 

ostjahindades 

- Hüvitised töötajatele 

 Palk 

- Muud tootmismaksud miinus 

-subsiidiumid 

- Põhivara kulum 

- Tegevuse netoülejääk 

- Tegevuse koguülejääk 

 Kogusegatulu(1) 

(5)   

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Kogulisandväärtus alushindades (6)   - - - 

Kogutoodang alushindades (7)   - - - 

ELi-sisene import(CIF)(2) 

- Import S.2I liikmesriikidest, 

mille rahaühik on euro, 

Euroopa Keskpangast ja 

muudest euroala 

institutsioonidest ja 

asutustest (CIF) (2) 

- Import S.xx (S.21 - S.2I) 

liikmesriikidest, mille 

rahaühik ei ole euro, ning 

Euroopa Liidu 

institutsioonidest ja 

austustest (v.a Euroopa 

Keskpank ja muud euroala 

institutsioonid ja asutused) ( 

CIF)(2) 

ELi-väline import (CIF)(2) 

(8)   

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

∑ (8) (9) Import (CIF) toodete kaupa     
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Kogupakkumine alushindades (10) 
Pakkumine alushindades toodete 

kaupa 
    

 

* Tegevusalade kaupa, eeldusel et tegevusalade kaupa esitamine on piisavalt lähedane toodete kaupa esitamisele. 

** Järgmise kahe täiendava tabeli andmed tuleb kohustuslikus korras edastada jooksevhindades: 

- sümmeetriline sisend-väljundtabel kodumaise toodangu kohta alushindades (koosneb reaplokkidest 1 ja 2, reast „Imporditud toodete kasutamine” ning 

reaplokkidest 3 ja 4; 

- sümmeetriline sisend-väljundtabel impordi kohta alushindades (koosneb reaplokkidest 1 ja 2). 

*** Ainult kodumaise toodangu alltabeli puhul. 

(1) Vabatahtlik. 

(2) Impordi ja ekspordi jaotus tuleks esitada järgmiselt: 

j) S21 Euroopa Liidu liikmesriigid, institutsioonid ja asutused; j1) S.2I liikmesriigid, mille rahaühik on euro, Euroopa Keskpank ja muud euroala institutsioonid ja 

asutused; j2) S.xx (S.21 - S.2I) liikmesriigid, mille rahaühik ei ole euro, ning Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused (v.a Euroopa Keskpank ja muud euroala 

institutsioonid ja asutused); k) S.22 Euroopa Liitu mittekuuluvad riigid ja mitteresidentsed rahvusvahelised organisatsioonid, võttes arvesse järgmist: 

 majandus- ja rahaliidu ning ELi jaotused peaksid kajastama tegelikku koosseisu iga arvestusperioodi lõpu seisuga (nn muutuv koosseis); 

 liikmesriigid, mille rahaühik on euro, peavad esitama kõik punktide j, j1, j2 and k jaotused; liikmesriigid, mille rahaühik ei ole euro, peaksid esitama 

punktides j ja k nimetatud jaotused, kuid punktides j1 ja j2 nimetatud jaotuse esitamine on vabatahtlik; 

 andmed tuleks esitada jooksevhindades. 

(3) Pakkumise ja kasutamise tabelites ning sisend-väljundtabelites toodete kaupa esitatud andmed esitatakse riigi territooriumi järgi. Kohandused residentide järgi 

(residentide otseostud välismaal ja mitteresidentide riigisisesed ostud) esitatud andmetes esitatakse tabeli real „Kokku”. Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused 

toodete kaupa ei sisalda residentide otseoste välismaal. Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused toodete kaupa sisaldavad mitteresidentide riigisiseseid oste. Eksport 

(FOB) toodete kaupa ei sisalda mitteresidentide riigisiseseid oste. 

(4) Andmete edastamine eelmise aasta hindades on vabatahtlik kõigi sümmeetriliste sisend-väljundtabelite puhul. 
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Tabel 20. Põhivara ristklassifikatsioon tegevusalade ja varade kaupa (varud) 

 

Kood Muutujate loend 
Jaotus 

Tegevusalad(1) 

Asenduskulud 

jooksevhinda

des 

Asendus-

kulud 

eelmise 

aasta 

hindades 

AN.11g 1. Põhivara koguväärtus ▌ x x 

AN.111g 2. Eluruumide koguväärtus A*21/A*38/A*64 x x 

AN.112g 
3. Muude hoonete ja rajatiste 

koguväärtus 
A*21/A*38/A*64 x x 

AN.113g+AN.114g 

4. Masinate ja seadmete ning 

kaitseotstarbelise põhivara 

koguväärtus 

A*21/A*38/A*64 x x 

AN.1131g 
5. Transpordivahendite 

koguväärtus 
A*21/A*38/A*64 x x 

AN.1132g 6. IKT-seadmete koguväärtus  x x 

AN.11321g 
7. Arvutite riistvara 

koguväärtus 
 x x 

AN.11322g 

8. 

Telekommunikatsioonisead

mete koguväärtus 

 x x 

AN.1139g+AN.114g 

9. Muude masinate ja seadmete 

ning kaitseotstarbelise 

põhivara koguväärtus 

 x x 

AN.115g 
10. Kultiveeritud bioloogiliste 

ressursside koguväärtus 
A*21/A*38/A*64 x x 

AN.117g 

11. 

Intellektuaalomandiõigust

ega seotud toodete 

koguväärtus 

 x x 

AN.1173g 
12. Arvutitarkvara ja 

andmebaaside koguväärtus 
 x x 

AN.11n 13. Põhivara netoväärtus  x x 

AN.111n 14. Eluruumide netoväärtus A*21/A*38/A*64 x x 

AN.112n 
15. Muude hoonete ja rajatiste 

netoväärtus 
A*21/A*38/A*64 x x 
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AN.113n+AN.114n 

16. Masinate ja seadmete ning 

kaitseotstarbelise põhivara 

netoväärtus 

A*21/A*38/A*64 x x 

AN.1131n 
17. Transpordivahendite 

netoväärtus 
A*21/A*38/A*64 x x 

AN.1132n 18. IKT-seadmete netoväärtus  x x 

AN.11321n 
19. Arvutite riistvara 

netoväärtus 
 x x 

AN.11322n 

20. 

Telekommunikatsioonisea

dmete netoväärtus 

 x x 

AN.1139n+AN.114n 

21. Muude masinate ja 

seadmete ning 

kaitseotstarbelise põhivara 

netoväärtus 

 x x 

AN.115n 
22. Kultiveeritud bioloogiliste 

ressursside netoväärtus 
A*21/A*38/A*64 x x 

AN.117n 

23. 

Intellektuaalomandiõigust

ega seotud toodete 

netoväärtus 

 x x 

AN.1173n 
24. Arvutitarkvara ja 

andmebaaside netoväärtus 
 x x 

 

(1)  A*21 ▌: kohustuslik. 

A*38/A*64: vabatahtlik. 

Kui jaotust ei ole märgitud, peetakse silmas kogumajandust. 
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Tabel 22. Põhivarasse tehtava kapitali kogumahutuse ristklassifikatsioon tegevusalade ja varade kaupa 

(tehingud) 

 

Kood Muutujate loend 
Jaotus 

Tegevusalad(1) 

Jooksev-

hinnad 

Eelmise 

aasta 

hinnad 

ja 

aheldatu

d 

väärtuse

d(3) 

P.51g_AN.11 1. Kapitali kogumahutus põhivarasse  x x 

P.51g_AN.111 2. Kapitali kogumahutus eluruumidesse 
A*21/A*38/A*

64 
x x 

P.51g_AN.112 
3. Kapitali kogumahutus muudesse 

hoonetesse ja rajatistesse 

A*21/A*38/A*

64 
x x 

P.51g_AN.113+

AN.114 

4. Kapitali kogumahutus masinatesse ja 

seadmetesse ning kaitseotstarbelisse 

põhivarasse 

A*21/A*38/A*

64 
x x 

P.51g_AN.1131 
5. Kapitali kogumahutus 

transpordivahenditesse 

A*21/A*38/A*

64 
x x 

P.51g_AN.1132 
6. Kapitali kogumahutus IKT-

seadmetesse(2) 
 x x 

P.51g_AN.11321 
7. Kapitali kogumahutus arvutite 

riistvarasse(2) 
 x x 

P.51g_AN.11322 
8. Kapitali kogumahutus 

telekommunikatsiooniseadmetesse(2) 
 x x 

P.51g_AN.1139+

AN.114 

9. Kapitali kogumahutus muudesse 

masinatesse ja seadmetesse ning 

kaitseotstarbelisse põhivarasse(2) 

 x x 

P.51g_AN.115 
10. Kapitali kogumahutus kultiveeritud 

bioloogilistesse ressurssidesse 

A*21/A*38/A*

64 
x x 

P.51g_AN.117 

11. Kapitali kogumahutus 

intellektuaalomandiõigustega seotud 

toodetesse 

 x x 

P.51g_AN.1173 

12. Kapitali kogumahutus 

arvutitarkvarasse ja 

andmebaasidesse(2) 

 x x 

(1) A*21 ▌: kohustuslik. 

A*38/A*64: vabatahtlik. 

Kui jaotust ei ole märgitud, peetakse silmas kogumajandust. 

(2) 2000. aastale eelnevate aastate andmete esitamine on vabatahtlik. 2000. aastast alates on andmete esitamine 

kohustuslik. 

(3) Andmeid eelmise aasta hindades ei ole vaja esitada 1995. aasta kohta. 
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Tabel 26. Mittefinantsvara ja -kohustuste bilanss 

 

Kood Muutujate loend 
Jaotus 

Sektorid 

AN.1 1. Toodetud mittefinantsvara(3) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.11+AN.12 2. Põhivara ja varud(1) 
S.1, S.11(4), S.12(4), S.13(4), S.14 + 

S.15(4) 

AN.11 3. Põhivara(2) 
S.1, S.11(4), S.12(4), S.13(4), S.14 + 

S.15(4) 

AN.111 4. Eluruumid S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.112 5. Muud hooned ja rajatised(2) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1121 6. Hooned, mis ei ole elamud(1) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1122 7. Muud rajatised(1) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.113+AN.11

4 

8. Masinad ja seadmed ning kaitseotstarbeline 

põhivara(2) 
S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.115 9. Kultiveeritud bioloogilised ressursid(2) 
S.1, S.11(4), S.12(4), S.13(4), S.14 + 

S.15(4) 

AN.117 10. Intellektuaalomandiõigustega seotud tooted(2) 
S.1, S.11(4), S.12(4), S.13(4), S.14 + 

S.15(4) 

AN.1171 11. Teadus- ja arendustegevus(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1172 12. Maavarade uurimine ja hindamine(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1173 13. Arvutitarkvara ja andmebaasid(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1174 
14. Meelelahutus-, kirjandus- ja 

kunstialgupärandid(3)  
S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1179 
15. Muud intellektuaalomandiõigustega seotud 

tooted(3)  
S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.12 16. Varud(1) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.13 17. Väärisesemed(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.2 18. Mittetoodetud mittefinantsvara(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 
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AN.21 19. Loodusvarad(3) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.211 20. Maa 
S.1(3), S.11(3), S.12(3), S.13(3),S.14 

+ S.15(4) 

AN.212 21. Mineraali- ja energiavarud(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.213 + 

AN.214 

22. Mittekultiveeritavad bioloogilised ressursid 

ja veevarud(3)  
S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.215 23. Muud loodusvarad(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.22 24. Lepingud, rendi-/üürilepingud ja litsentsid(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.23 
25. Firmaväärtuse ja turundusvarade ost miinus 

müük(3)  
S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

 

Ühik: jooksevhinnad. 

(1) 2012. aastale eelnevate võrdlusaastate andmete edastamine on vabatahtlik. Alates 2012. aastast on 

andmete edastamine kohustuslik. 

(2) 2000. aastale eelnevate võrdlusaastate andmete edastamine on vabatahtlik. Võrdlusaastate 2000–2011 

kohta on kohustuslik esitada andmed vaid kogumajanduse kohta. Alates 2012. aastast on kohustuslik 

edastada võrdlusaastate andmed kogumajanduse ja institutsionaalsete sektorite kohta. 

(3) Vabatahtlik. 

(4) Edastatakse esimest korda 2017. aastal. 
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Tabel 27(1). Valitsemissektori finantskontode kvartaliandmed 

 

Kood Tehing/bilanss 
Varad/kohust

used 

Sektorid ja allsektorid 

▌(2)(3) 

F Finantstehingud 
Varad/kohust

used 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.1 Rahaline kuld ja eriarveldusühikud (SDRid) 
Varad/kohust

used 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.2 Sularaha ja hoiused 
Varad/kohust

used 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.21 Sularaha Kohustused S.1311 

F.3 Võlaväärtpaberid 
Varad/kohus

tused 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.31 Lühiajalised võlaväärtpaberid 
Varad/kohust

used 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.32 Pikaajalised võlaväärtpaberid 
Varad/kohust

used 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.4 Laenud 
Varad/kohus

tused 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.41 Lühiajalised laenud 
Varad/kohust

used 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.42 Pikaajalised laenud 
Varad/kohust

used 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.5 
Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide 

aktsiad ja osakud  

Varad/kohust

used 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.51 

 

Omandiväärtpaberid 

 

Varad S.13 

F.52 Investeerimisfondide aktsiad ja osakud Varad S.13 

F.6 
Kindlustus-, pensioni- ja muud standardsed 

tagatisskeemid 

Varad/kohus

tused 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.61 
Kahjukindlustustuse kindlustustehnilised 

eraldised 

Varad/kohust

used 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.63+F.64

+F.65  

Pensioniõigused, pensionifondide nõuded 

pensioniskeemide halduritele, õigus saada 

hüvitisi, mis ei ole pensionihüvitised  

Varad/kohus

tused 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 
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F.66  
Reservid nõuete jaoks standardsete tagatiste 

raames 

Varad/kohus

tused 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.7 Tuletisinstrumendid ja töötajate aktsiaoptsioonid 
Varad/kohus

tused 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.8 Muud saadavad/makstavad arved 
Varad/kohust

used 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

LE Bilanss 
Varad/kohust

used 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.1 Rahaline kuld ja eriarveldusühikud (SDRid) 
Varad/kohust

used 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.2 Sularaha ja hoiused 
Varad/kohust

used 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.21 Sularaha Kohustused S.1311 

AF.3 Võlaväärtpaberid 
Varad/kohus

tused 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.31 Lühiajalised võlaväärtpaberid 
Varad/kohust

used 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.32 Pikaajalised võlaväärtpaberid 
Varad/kohust

used 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.4 Laenud 
Varad/kohus

tused 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.41 Lühiajalised laenud 
Varad/kohust

used 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.42 Pikaajalised laenud 
Varad/kohust

used 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.5 
Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide 

aktsiad ja osakud  

Varad/kohust

used 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.51 Omandiväärtpaberid Varad S.13 

AF.52 Investeerimisfondide aktsiad ja osakud Varad S.13 

AF.6 
Kindlustus-, pensioni- ja muud standardsed 

tagatisskeemid 

Varad/kohus

tused 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.61 
Kahjukindlustustuse kindlustustehnilised 

eraldised  

Varad/kohust

used 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.63+AF

.64+AF.65  

Pensioniõigused, pensionifondide nõuded 

pensioniskeemide halduritele, õigus saada 

hüvitisi, mis ei ole pensionihüvitised  

Varad/kohus

tused 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 
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AF.66  
Reservid nõuete jaoks standardsete tagatiste 

raames 

Varad/kohus

tused 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.7 Tuletisinstrumendid ja töötajate aktsiaoptsioonid 
Varad/kohus

tused 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.8 Muud saadavad/makstavad arved 
Varad/kohust

used 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

 Andmed vastastehingute kohta(4) / tehingud   

F.31 Lühiajalised võlaväärtpaberid Varad 

S.1311 ja S.1314 

võrreldes: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 

F.32 Pikaajalised võlaväärtpaberid Varad 

S.1311 ja S.1314 

võrreldes: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 

F.41 Lühiajalised laenud Varad 

S.1311 ja S.1314 

võrreldes: 

S.11, S.12(5), 

S.128+S.129, S.14+S.15, 

S.2(5) 

F.41 Lühiajalised laenud Kohustused 

S.1311 ja S.1314 

võrreldes: 

S.11(5), S.12(5), 

S.128+S.129, S.2(5) 

F.42 Pikaajalised laenud Varad 

S.1311 ja S.1314 

võrreldes: 

S.11, S.12(4), 

S.128+S.129, S .14+S.15, 
S.2(4) 

F.42 Pikaajalised laenud Kohustused 

S.1311 ja S.1314 

võrreldes: 

S.11(5), S.12(5), 

S.128+S.129, S.2(5) 

F.5 
Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide 

aktsiad ja osakud  
Varad 

S.1311 ja S.1314 

võrreldes: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 
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 Andmed vastastehingute kohta(4) / bilanss   

AF.31 Lühiajalised võlaväärtpaberid Varad 

S.1311 ja S.1314 

võrreldes: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 

AF.32 Pikaajalised võlaväärtpaberid Varad 

S.1311 ja S.1314 

võrreldes: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 

AF.41 Lühiajalised laenud Varad 

S.1311 ja S.1314 

võrreldes: 

S.11, S.12(5), S.128 

+S.129, S.14+S.15, S.2(5) 

AF.41 Lühiajalised laenud Kohustused 

S.1311 ja S.1314 

võrreldes: 

S.11(5), S.12(5), S.128 

+S.129, S.2(5) 

AF.42 Pikaajalised laenud Varad 

S.1311 ja S.1314 

võrreldes: 

S.11, S.12(5), S.128 

+S.129, S.14+S.15, S.2(5) 

AF.42 Pikaajalised laenud Kohustused 

S.1311 ja S.1314 

võrreldes: 

S.11(5), S.12(5), S.128 

+S.129, S.2 (5) 

AF.5 
Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide 

aktsiad ja osakud  
Varad 

S.1311 ja S.1314 

võrreldes: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 

 

(1) Tabeli 27 esmakordsel edastamisel edastavad liikmesriigid komisjonile (Eurostat) andmete koostamiseks 

kasutatud allikate ja meetodite kirjelduse. Liikmesriigid teavitavad komisjoni (Eurostat) kõigist algses 

kirjelduses tehtud muudatustest, kui nad esitavad muudetud andmed. 

(2) Valitsemissektori allsektorite jaotus: 

 - S.13 Valitsemissektor 

 - S.1311 Keskvalitsus 

 - S.1312 Osariigi/liidumaa valitsus 

 - S.1313 Kohalik omavalitsus 

 - S.1314 Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid 
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(3) Konsolideerimine: 

 - S.13: konsolideeritult ja konsolideerimata; 

 - muud allsektorid: konsolideeritult. 

(4) Andmed vastastehingute kohta – vastassektorid ja -allsektorid: 

-  S.11 Mittefinantsettevõtted 

 - S.12 Finantsinstitutsioonid 

 - S.128+S.129 Kindlustusseltsid ja pensionifondid 

- S.14+S.15 Kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta 

institutsioonid 

 - S.2 Välismaailm 

(5) Vabatahtlik. 
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Tabel 28. Kvartaalne valitsemissektori võlg (Maastrichti võlg)  
 

Kood Kohustused(1)  Sektorid ja allsektorid(2)(3) 

GD Kokku 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.2 Sularaha ja hoiused 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.21  Sularaha 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.22 

+AF.29 
 Hoiused 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.3 Võlaväärtpaberid 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.31  Lühiajalised 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.32  Pikaajalised 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.4 Laenud 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.41  Lühiajalised 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.42  Pikaajalised 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

(1) Nominaalväärtuses, kvartali lõpu seisuga. 

(2) Valitsemissektori allsektorite jaotus: 

 - S.13 Valitsemissektor 

 - S.1311 Keskvalitsus 

 - S.1312 Osariigi/liidumaa valitsus 

 - S.1313 Kohalik omavalitsus 

 - S.1314 Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid 

(3) Allsektorite andmed tuleks konsolideerida iga allsektori sees, kuid mitte allsektorite vahel. 
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Tabel 29. Sotsiaalkindlustusskeemides kogunenud pensioniõigused (7) (8) 

Suh

ted 

Koo

d 

Re

a 

nr 

Kirjendamine Rahvamajanduse põhiarvepidamine 

Ei kuulu 

rahvamajanduse 

põhiarvepidamise alla 

Pensionis

keemid 

kokku 

▌ 

Vastaspo

ol: 

mitteresid

endist 

kodumaja

pidamiste 

pensioniõ

igused(4)  

Pensioniskeemi 

haldur 

Ei kuulu valitsemissektori 

alla 
Valitsemissektor 

 

Määra

tud 

sissem

aksega 

pensio

niskee

mid 

Määratud 

väljamakseg

a skeemid ja 

muud(1) 

määramata 

sissemakseg

a skeemid 

Ko

kku 

Määratud 

sissemaks

ega 

pensionis

keemid ▌ 

Määratud väljamaksega skeemid 

valitsemissektori töötajatele(2) 
 

Klassifits

eeritud 

kui 

finantsins

titutsiooni

d ▌ 

Klassifits

eeritud 

kui 

valitsemis

sektor(3) 

Klassifits

eeritud 

kui 

valitsemis

sektor 

Riikliku 

sotsiaalki

ndlustuse 

pensionis

keemid 

Kood 
XPC1

W 
XPB1W 

XP

CB

1W 

XPCG XPBG12 XPBG13 
XPBOUT

13 
XP1314 XPTOT ▌ 

XPTOTN

RH 

Veerg A B C D E F G H I ▌ J  

   Algbilanss 

 

XA

F63

LS 

1 

Pensioniõigused ▌ 
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   Muutused pensioniõigustes tehingute tõttu 

Σ 

2.1 

ku

ni 

2.4 

– 

2.5 

XD

61p 
2 Pensioniõiguste 

suurenemine 

sotsiaalmaksete 

tõttu   

          

 

XD

611

1 

2.

1 

Tööandjate 

tegelikud 

sotsiaalmaksed  

          

 

XD

612

1 

2.

2 

Tööandjate 

arvestuslikud 

sotsiaalmaksed  

          

 

XD

613

1 

2.

3 

Kodumajapida

miste 

tegelikud 

sotsiaalmaksed  

          

 

XD

614

1 

2.

4 

Kodumajapida

miste 

sotsiaalmakset

e täiendused(5)  

          

 

XD

61S

C 

2.

5 

Miinus: 

pensioniskeem

ide 

teenustasud  
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XD6

19 
3 

Muu 

(kindlustusmatema

atiline) muutus 

riikliku 

sotsiaalkindlustuse 

pensioniskeemide 

pensioniõigustes  

          

 
XD6

2p 
4 

Pensioniõiguste 

vähenemine 

pensionihüvitiste 

maksmise tõttu  

          

2 + 

3 - 

4 

XD8 5 

Muutused 

pensioniõigustes 

sotsiaalmaksete ja 

pensionihüvitiste 

tõttu  

          

 
XD8

1 
6 

Pensioniõiguste 

ülekandmine 

skeemide vahel  

          

 
XD8

2 
7 

Õiguste muutus 

skeemi struktuuris 

läbirääkimiste 

tulemusel tehtud 

muudatuste tõttu  
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   Muutused pensioniõigustes muude voogude tõttu 

 XK7 8 

Muutused 

pensioniõigustes 

ümberhindluste 

tõttu(6)  

          

 XK5 9 

Muutused 

pensioniõigustes 

muude 

mahumuutuste 

tõttu(6)  

          

   Lõppbilanss 

1+ 

Σ 5 

– 9 

XA

F63

LE 

10 

Pensioniõigused ▌            

   Seonduvad näitajad 

 XP1 11 Toodang            
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(1) Sellised muud määramata sissemaksega skeemid, mida sageli kirjeldatakse kombineeritud skeemidena, 

hõlmavad nii määratud väljamaksega kui ka määratud sissemaksega osa. 

(2) Valitsemissektori skeemid ▌oma praegustele ja endistele töötajatele. 

(3) Need on mitteautonoomsed määratud väljamaksega skeemid, mille pensioniõigusi kirjendatakse 

rahvamajanduse põhiarvepidamises. 

(4) Vastaspoole andmeid näidatakse ▌mitteresidendist kodumajapidamiste puhul eraldi üksnes juhul, kui 

pensioni suhe muu maailmaga on oluline. 

(5) Need maksete täiendused kujutavad endast tulu, mis on saadud liikmete nõuetest pensioniskeemile – nii 

määratud sissemaksega skeemide varade investeerimistulu kaudu kui ka määratud väljamaksega 

pensioniskeemide diskontomäära vähenemise kaudu. 

(6) Nende positsioonide üksikasjalikum jaotus tuleb esitada veergudes G ja H asjaomaste skeemide puhul 

tehtud mudelarvutuste põhjal. Lahtreid, mille taustaks on ▌, ei täideta; lahtrid, mille taustaks on ▒, 

sisaldavad andmeid, mida rahvamajanduse põhiarvepidamises ei kajastata. 

(7) Veergude G ja H andmed peaksid hõlmama kolme andmekogumit, mis põhinevad nende 

pensioniskeemide kohta tehtud kindlustusmatemaatilistel arvutustel. Nimetatud andmekogumid 

peaksid kajastama tundlikkusanalüüsi tulemusi, järgides arvutuste kõige tähtsamaid parameetreid, 

milles on kokku leppinud ühelt poolt statistikud ja teiselt poolt majanduspoliitika komitee egiidi all 

töötavad vananeva elanikkonna eksperdid. Kasutatavad parameetrid selgitatakse kooskõlas käesoleva 

määruse artikli 2 lõikega 3. 

(8) 2012. aasta andmete edastamine on vabatahtlik. Alates 2015. aastast on võrdlusaastate andmete 

edastamine kohustuslik. 

 

 

 


