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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1267/2003
zo 16. júna 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 s ohľadom na časové obmedzenie na
zasielanie hlavných agregátov národných účtov, pokiaľ ide o výnimky týkajúce sa zasielania
hlavných agregátov národných účtov a pokiaľ ide o zasielanie údajov o zamestnanosti
v odpracovaných hodinách
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
a najmä na jej článok 285,

(3)

Správa zdôraznila, že porovnanie trhu práce medzi krajinami si v EMÚ vyžaduje viac pozornosti.

(4)

Aby sa zostavila štvrťročná štatistika pre eurozónu,
časové obmedzenia pre zasielanie hlavných agregátov
národných účtov by sa mali skrátiť na 70 dní.

(5)

Štvrťročné a ročné výnimky priznané členským štátom,
ktoré bránia zostaveniu hlavných agregátov národných
účtov pre eurozónu a pre spoločenstvo by sa mali
zrušiť.

(6)

Akčný plán o štatistických požiadavkách Hospodárskej
a menovej únie, ktorý schválila Rada ECOFIN 29. septembra 2000, stanovuje ako prioritu zasielanie údajov
o zamestnanosti z národných účtov v jednotke „odpracované hodiny“.

(7)

V súlade s článkom 3 rozhodnutia Rady 89/382/EHS,
Euratom (5)a rozhodnutia Rady 91/115/EHS (6)sa uskutočnili konzultácie s Výborom pre štatistický program
(ďalej len „VŠP“) a Výborom pre menovú a finančnú
štatistiku a štatistiku platobnej bilancie (ďalej len
„VMŠŠPB“) v tomto poradí,

so zreteľom na návrh Komisie (1),
so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251
zmluvy (3),

keďže:

(1)

(2)

Nariadenie (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996
o Európskom systéme národných a regionálnych účtov
v spoločenstve (4) obsahuje referenčný rámec spoločných noriem, pojmov, klasifikácií a účtovných pravidiel pre zostavovanie účtov členských štátov pre štatistické požiadavky spoločenstva, aby sa získali porovnateľné výsledky medzi členskými štátmi.
Správa Menového výboru o štatistických požiadavkách
v Hospodárskej a menovej únii (ďalej len „EMÚ“) schválená Radou ECOFIN 18. januára 1999 zdôraznila, že pre
správne fungovanie EMÚ a jednotného trhu je veľmi
dôležitý účinný dohľad a koordinácia hospodárskych
politík, a že toto si vyžaduje komplexný štatistický informačný systém, ktorý poskytuje tvorcom politík potrebné
údaje pre ich rozhodnutia; táto správa načrtla, že mať
takéto informácie k dispozícii je pre spoločenstvo prioritné a najmä pre členské štáty v eurozóne.

(1) Ú. v. ES C 203 E, 27.8.2002, s. 258.
(2) Ú. v. ES C 253, 22.10.2002, s. 14.
(3) Stanovisko Európskeho parlamentu z 24. septembra 2002 (ešte
neuverejnené v úradnom vestníku), spoločné stanovisko Rady z 18.
februára 2003 (Ú. v. EÚ C 125 E, 27.5.2003, s. 1) a rozhodnutie
Európskeho parlamentu z 13. mája 2003 (ešte neuverejnené
v úradnom vestníku).
(4) Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením (ES) č. 359/2002 Európskeho parlamentu
a Rady (Ú. v. ES L 58, 28.2.2002, s. 1).

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha B nariadenia (ES) č. 2223/96 sa týmto mení a dopĺňa
takto:
(5) Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.
(6) Ú. v. ES L 59, 6.3.1991, s. 19.
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1. Text nasledujúci za záhlavím: „Program zasielania údajov
národných účtov“ sa mení a dopĺňa takto:
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2. Text nasledujúci za záhlavím: „Výnimky týkajúce sa tabuliek, ktoré sa majú dodávať v rámci dotazníka ‚ESA 95‘
podľa krajín“ sa nahrádza textom v prílohe III.

a) text v políčku „Prehľad tabuliek“ sa nahrádza textom
v prílohe I,

Článok 2

b) text tabuľky 1 „Hlavné agregáty – štvrťročné a ročné“
sa nahrádza textom v prílohe II.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň odo dňa jeho
uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Luxemburgu 16. júna 2003
Za Európsky parlament

Za Radu

predseda

predseda

P. COX

G. PAPANDREOU
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PRÍLOHA I
Zmeny a doplnenia tabuľky „Prehľad tabuliek“ prílohy B – Program zasielania údajov národných
účtov – nariadenia (ES) č. 2223/96, (ESA 95)
PROGRAM ZASIELANIA ÚDAJOV NÁRODNÝCH ÚČTOV
Prehľad tabuliek

Zaslané prvýkrát

Oneskorenie
t + mesiac
(dní, ak sú stanovené)

Zasielanie za roky

2002

70 dní

1995-2001

Hlavné agregáty, ročne

1

2002

70 dní

1995-2001

Hlavné agregáty, štvrťročne

1

1999

8

1995-1998

Hlavné agregáty, verejná správa

2

2001

3

1997-2000

Hlavné agregáty, verejná správa

2

2000

9

1995-1999

Tabuľky podľa odvetví priemyslu

3

2000

9

1995-1999

Vývoz a dovoz podľa krajín EÚ/tretích krajín

4

2000

9

1995-1999

Výdavky na konečnú spotrebu domácnosti, podľa účelu

5

2000

9

1995-1999

Finančné účty podľa sektorov (transakcie)

6

2000

9

1995-1999

Súvaha pre finančné aktíva a pasíva

7

2000

12

1995-1999

Nefinančné účty podľa sektorov

8

2000

12

1995-1999

Podrobné daňové výnosy podľa sektorov

9

2000

24

1995-1998

Tabuľky podľa odvetví priemyslu a podľa regiónov, NUTS II, A 17

10

2001

12

1995-2000

Výdavky verejnej správy podľa funkcie

11

2001

24

1995-1999

Tabuľky podľa odvetví priemyslu a podľa regiónov, NUTS III, A3

12

2001

24

1995-1999

Účty domácností podľa regiónov, NUTS II

13

2001

24

1995-1999

Investičný majetok za celé hospodárstvo a podľa výrobkov (Pi3)

14

2002

36

1995-1999

Tabuľka dodávok v základných cenách vrátane transformácie na ceny
nákupcov A60 x P60

15

2002

36

1995-1999

Tabuľky použitia v cenách nákupcov, A60 × P60

16

2002

36

1995 (*)

Symetrická tabuľka vstupov a výstupov, päťročne

17

2002

36

1995 (*)

Symetrická tabuľka vstupov a výstupov pre domáci výstup v základných
cenách, P60 × P60, päťročn

18

2002

36

1995 (*)

Symetrická tabuľka vstupov a výstupov pre dovoz v základných cenách,
P60 × P60, päťročne

19

2003

36

2000

Prierezová klasifikácia investičného majetku podľa odvetví priemyslu
a podľa výrobkov, A31 × Pi3, päťročne

20

2003

36

2000

Prierezová klasifikácia účtu výroby podľa odvetvia priemyslu a podľa
sektorov, A60 × (S11, S12, S13, S14, S15), päťročne

21

2003

36

2000

Prierezová klasifikácia tvorby hrubého fixného kapitálu podľa odvetvia
priemyslu a podľa výrobkov, A31 × P60, päťročne

22

Pozri tabuľku

Pozri tabuľku

Pozri tabuľku

Predmet tabuliek

t: referenčné obdobie (rok alebo štvrťrok).
(*) Päťročná tabuľka za rok 2000 sa má poskytnúť v roku 2003.

Tab. č.

23
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PRÍLOHA II
Zmeny a doplnenia tabuľky 1 – Hlavné agregáty, štvrťročné a ročné – prílohy B – Program zasielania údajov
národných účtov – nariadenia (ES) č. 2223/96, (ESA 95)
Tabuľka 1 – Hlavné agregáty, štvrťročné a ročné
Kód

Zoznam ukazovateľov

Rozdelenie +

Bežné ceny

Stále ceny

A6

x

x

Pridaná hodnota a hrubý domáci produkt
B.1g

1.

Hrubá pridaná hodnota v základných cenách

D.21–D.31

2.

Dane mínus dotácie na výrobky

x

x

P.119

3.

FISIM

x

x

B.1*g

4.

Hrubý domáci produkt v trhových cenách

x

x

Výdavky hrubého domáceho produktu
P.3

5.

Celkové výdavky na konečnú spotrebu

x

x

P.3

6.

a)

Výdavky na konečnú spotrebu domácnosti (domáca koncepcia)

x

x

P.3

6.

b) Výdavky na konečnú spotrebu domácnosti (národná koncepcia)

x

x

P.3

7.

Výdavky na konečnú spotrebu NPISH

x

x

P.3

8.

Výdavky na konečnú spotrebu vlády

x

x

P.31

a)

Výdavky na jednotlivú spotrebu

x

x

P.32

b) Výdavky na kolektívnu spotrebu

x

x

Skutočná konečná spotreba domácností

x

x

a)

x

x

x

x

x

x

P.4
P.41
P.5

9.

Skutočná jednotlivá spotreba

10. Tvorba hrubého kapitálu

P.51

a)

Tvorba hrubého fixného kapitálu

P.52

b) Zmena stavu zásob

x

x

P.53

c)

x

x

Akvizície mínus predaj cenín

Pi 6

P.6

11. Vývoz tovarov (fob) a služieb

x

x

P.7

12. Dovoz tovarov (fob) a služieb

x

x

Príjem, úspory a čisté poskytnuté pôžičky
B.5

13. Zostatok primárneho príjmu so zahraničím

x

x

B.5*g

14. Hrubý národný príjem v trhových cenách

x

x)

K.1

15. Spotreba fixného kapitálu

x

x

B.5*n

16. Čistý národný príjem v trhových cenách

x

x

D.5, D.6, D.7

17. Čisté bežné transfery so zahraničím

x

B.6n

18. Disponibilný príjem, čistý

x

B.8n

19. Národné úspory, čisté

x

D.9

20. Čisté kapitálové transfery so zahraničím

x

B.9

21. Čisté poskytnuté alebo prijaté pôžičky národa

x

x)
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Kód

Zoznam ukazovateľov

10/zv. 3

Rozdelenie +

Bežné ceny

Obyvateľstvo, zamestnanosť, náhrada zamestnancom
22. Údaje o obyvateľstve a zamestnanosti
a)

Celkový počet obyvateľov (1 000)

b) Nezamestnaní (1 000)
c)

D.1
D.11

Zamestnanosť v rezidenčných výrobných jednotkách (v tisícoch
zamestnaných a tisícoch odpracovaných hodín) a zamestnanosť
občanov s trvalým bydliskom (v tisícoch ľudí)
Samostatne zárobkovo činné osoby
Zamestnanci

23. Náhrada zamestnancom pracujúcim v rezidenčných výrobných jednotkách a náhrada zamestnancom s trvalým bydliskom
a)

hrubé mzdy a platy

+ Ak nie je uvedené žiadne rozdelenie, znamená to celkové hospodárstvo.
(**) A6 len pre samostatne zárobkovo činné osoby a zamestnancov v rezidenčných výrobných jednotkách.
(x) za skutočných podmienok.

A6 (**)
A6 (**)
A6 (**)

x

A6 (**)

x

Stále ceny
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PRÍLOHA III
Zmeny a doplnenia tabuliek podľa krajín prílohy B – výnimky týkajúce sa tabuliek, ktoré sa majú poskytnúť
v rámci dotazníka „ESA 95“ podľa krajín – nariadenia (ES) č. 2223/96, (ESA 95)

VÝNIMKY TÝKAJÚCE SA TABULIEK, KTORÉ SA MAJÚ POSKYTNÚŤ V RÁMCI DOTAZNÍKA „ESA 95“
PODĽA KRAJÍN

1.

RAKÚSKO

1.1. Výnimky pre tabuľky
Tab. č.

Tabuľka

Výnimka

Dokedy

2

Hlavné agregáty verejnej správy

Oneskorenie: t + 9 mesiacov

1999

2

Hlavné agregáty verejnej správy

Spätný prepočet:
len prepočet rokov 1988 až 1994

2005

3

Tabuľky podľa odvetví priemyslu

Oneskorenie: t + 12 mesiacov

1999

3

Tabuľky podľa odvetví priemyslu

Spätný prepočet:
len prepočet rokov 1988 až 1994

2005

5

Výdavky na konečnú spotrebu domácnosti
podľa účelu

Spätný prepočet:
len prepočet rokov 1988 až 1994

2005

11

Výdavky verejnej správy podľa funkcií

Spätný prepočet:
roky 1990 až 1994 sa neprepočítavajú

2005

12

Tabuľky podľa odvetví priemyslu a podľa
regiónov, NUTS III, A3

Prvýkrát zaslané v 2002

2002

13

Účty domácnosti podľa regiónov, NUTS II

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

15

Tabuľka dodávok v základných cenách vrátane
transformácie na ceny nákupcov A60 × P60

Prvýkrát zaslané v 2003 a len dvojročne

2003

16

Tabuľky použitia v cenách nákupcov,
A60 × P60

Prvýkrát zaslané v 2003 a len dvojročne

2003

17

Symetrická tabuľka vstupov a výstupov,
P60 × P60, päťročne

Prvýkrát zaslané v 2003

2003

18

Symetrická tabuľka vstupov a výstupov pre
domáci výstup v základných cenách,
P60 × P60, päťročne

Prvýkrát zaslané v 2003

2003

19

Symetrická tabuľka vstupov a výstupov pre
dovoz v základných cenách, P60 × P60,
päťročne

Prvýkrát zaslané v 2003

2003
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1.2. Výnimky pre jednotlivé ukazovatele/sektory v tabuľkách
Tab. č.

2.

Tabuľka

Ukazovateľ/sektor

Výnimka

Dokedy

1

Hlavné agregáty, ročné
a štvrťročné

Údaje o zamestnanosti podľa
odpracovaných jednotkových
hodín

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

3

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu

Spotreba fixného kapitálu
podľa odvetvia priemyslu
alebo sektoru

Prvýkrát zaslané v 2002

2002

8

Nefinančné účty podľa
sektorov

8

Nefinančné účty podľa
sektorov

Rozdelenie podníkateľských
subjektov podľa vlastníkov

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

8

Nefinančné účty podľa
sektorov

Rozdelenie súkromných
domácností podľa skupín

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

16

Tabuľky použitia v cenách
nákupcov, A60 × P60

Spotreba fixného kapitálu
podľa odvetvia priemyslu

Prvýkrát zaslané v 2003

2003

18

Symetrická tabuľka vstupov
a výstupov pre domáci
výstup v základných cenách,
P60 × P60, päťročne

DÁNSKO

2.1. Výnimky pre tabuľky
Tab. č.

Tabuľka

Výnimka

Dokedy

6

Finančné účty podľa sektorov (transakcie)

Oneskorenie: t + 13 mesiacov

2005

7

Súvahy pre finančné aktíva a pasíva

Oneskorenie: t + 13 mesiacov

2005

20

Prierezová klasifikácia investičného majetku
podľa odvetví priemyslu a podľa výrobkov,
A31 × Pi3, päťročne

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

2.2. Výnimky pre jednotlivé ukazovatele/sektory v tabuľkách
Tab. č.

Tabuľka

Ukazovateľ/sektor

Výnimka

Dokedy

3

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu

Mzdy a platy podľa odvetvia
priemyslu

Nevykazuje sa

2005

3

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu

Spotreba fixného kapitálu
podľa odvetvia priemyslu

Oneskorenie: t + 36 mesiacov

2005

3

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu

Tvorba hrubého fixného kapitálu podľa odvetvia priemyslu

Oneskorenie: t + 36 mesiacov

2005
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Tab. č.

Tabuľka

Ukazovateľ/sektor

285

Výnimka

Dokedy

3

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu

Zmena stavu zásob podľa
odvetví priemyslu

Oneskorenie: t + 36 mesiacov

2005

3

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu

Akvizície mínus predaj cenín
podľa odvetví priemyslu

Oneskorenie: t + 36 mesiacov

2005

3

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu

Samostatne zárobkovo činné
osoby podľa odvetví priemyslu

Oneskorenie: t + 36 mesiacov

2005

3

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu

Zamestnanci podľa odvetví
priemyslu

Oneskorenie: t + 36 mesiacov

2005

3

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu

Odpracované hodiny podľa
odvetví priemyslu

Oneskorenie: t + 36 mesiacov

2005

3

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu

Náhrady zamestnancom
podľa odvetví priemyslu

Oneskorenie: t + 36 mesiacov

2005

9

Podrobné daňové výnosy
podľa odvetví priemyslu

Všeobecné dane z obratu
alebo dane z obratu (dane
z dovozu)
Všeobecné dane z obratu
alebo dane z obratu (dane
z výrobkov)

Oba ukazovatele spolu

2005

9

Podrobné daňové výnosy
podľa odvetví priemyslu

Spotrebné dane (dane
z dovozu)
Spotrebné dane (dane
z výrobkov)

Oba ukazovatele spolu

2005

9

Podrobné daňové výnosy
podľa odvetví priemyslu

Dane z osobitných služieb
(dane z dovozu)
Dane z osobitných služieb
(dane z výrobkov)

Oba ukazovatele spolu

2005

17

Symetrická tabuľka vstupov
a výstupov v základných
cenách, P60 × P60, päťročne

Spotreba fixného kapitálu,
prevádzkový prebytok, čistý

Oba ukazovatele spolu v P60

2005

18

Symetrická tabuľka vstupov
a výstupov pre domáci
výstup v základných cenách,
P60 × P60, päťročne

19

Symetrická tabuľka vstupov
a výstupov pre dovoz
v základných cenách,
P60 × P60, päťročne

21

Prierezová klasifikácia účtu
výroby podľa odvetvia priemyslu a podľa sektorov,
A60 × (S11, S12, S13, S14,
S15), päťročne

286

Úradný vestník Európskej únie

SK

3.

Tab. č.

Tabuľka

17

Symetrická tabuľka vstupov
a výstupov v základných
cenách, P60 × P60, päťročne

18

Symetrická tabuľka vstupov
a výstupov pre domáci
výstup v základných cenách,
P60 × P60, päťročne

19

Symetrická tabuľka vstupov
a výstupov pre dovoz
v základných cenách,
P60 × P60, päťročne

17

Symetrická tabuľka vstupov
a výstupov v základných
cenách, P60 × P60, päťročne

18

Symetrická tabuľka vstupov
a výstupov pre domáci
výstup v základných cenách,
P60 × P60, päťročne

19

Symetrická tabuľka vstupov
a výstupov pre dovoz
v základných cenách,
P60 × P60, päťročne

21

Prierezová klasifikácia účtu
výroby podľa odvetvia priemyslu a podľa sektorov,
A60 × (S11, S12, S13, S14,
S15), päťročne

10/zv. 3

Ukazovateľ/sektor

Výnimka

Dokedy

Tvorba fixného kapitálu

Len P31

2005

Zásoby fixného kapitálu

Nevykazuje sa

2005

Sektor súkromných domácností
Sektor NPISH

Oba sektory spolu

2005

NEMECKO

3.1. Výnimka pre tabuľky
Tab. č.

Tabuľka

Výnimka

Dokedy

3

Tabuľky podľa odvetví priemyslu

t + 9 mesiacov len A17, A31 len
s oneskorením t + 21 mesiacov

2005

5

Výdavky na konečnú spotrebu domácnosti,
podľa účelu

Čiastočne len na 1 desatinné miesto

2005

9

Podrobné daňové výnosy podľa sektorov

Žiadne písmená na konci kódu

2005

10

Tabuľky podľa odvetví priemyslu a podľa
regiónov, NUTS II, A 17

Len NUTS I a A6

2005

12

Tabuľky podľa odvetví priemyslu a podľa
regiónov, NUTS III, A3

Oneskorenie: t + 30 mesiacov, len dvojročne

2005

13

Účty domácnosti podľa regiónov, NUTS II

Oneskorenie: t + 30 mesiacov, len NUTS I

2005
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Tabuľka

Výnimka

Dokedy

15

Tabuľka podaży w cenach bazowych wraz z
przeliczeniem na ceny nabycia, A60 × P60

Oneskorenie: t + 30 mesiacov, len NUTS I

2005

16

Tabuľka dodávok v základných cenách vrátane
transformácie na ceny nákupcov A60 × P60

Len dvojročne

2005

3.2. Výnimka pre jednotlivé ukazovatele/sektory v tabuľkách
Tab. č.

4.

Tabuľka

Ukazovateľ/sektor

Výnimka

Dokedy

3

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu

Akvizície mínus predaj cenín
podľa odvetví priemyslu,
zmena stavu zásob podľa
odvetví priemyslu

Oba ukazovatele spolu, nie
podľa odvetví priemyslu

2005

6

Finančné účty podľa sektorov
(transakcie)

Sektor verejnej správy

S.1311/S.1312 a S.1313 len
spolu

2005

7

Súvaha pre finančné aktíva
a pasíva

10

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu a podľa regiónov,
NUTS II, A 17

Tvorba hrubého fixného kapitálu

Oneskorenie: t + 30 mesiacov

2005

GRÉCKO

4.1. Výnimka pre tabuľky
Tab. č.

Tabuľka

Výnimka

Dokedy

2

Hlavné agregáty verejnej správy

Oneskorenie: t + 9 mesiacov

2005

3

Tabuľky podľa odvetví priemyslu

Spätný prepočet:
len prepočet rokov 1988 až 1994

2005

5

Výdavky na konečnú spotrebu domácnosti,
podľa účelu

Spätný prepočet:
len prepočet rokov 1988 až 1994

2005

6

Finančné účty podľa sektorov (transakcie)

Zaslané prvýkrát:
(p.m.)

2005

6

Finančné účty podľa sektorov (transakcie)

Oneskorenie:
(p.m.)

2005

7

Súvaha pre finančné aktíva a pasíva

Prvýkrát zaslané v 2005

2005
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Tabuľka
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Výnimka

Dokedy

8

Nefinančné účty podľa sektorov

Spätný prepočet:
len prepočet rokov 1988 až 1994

2005

8

Nefinančné účty podľa sektorov

Spätný prepočet:
roky 1980 až 1989 sa neprepočítavajú

2005

11

Výdavky verejnej správy podľa funkcie

Spätný prepočet:
len prepočet rokov 1988 až 1994

2005

20

Prierezová klasifikácia investičného majetku
podľa odvetví priemyslu a podľa výrobkov,
A31 × Pi3, päťročne

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

4.2. Výnimky pre jednotlivé ukazovatele/sektory v tabuľkách
Tab. č.

5.

Tabuľka

Ukazovateľ/sektor

Výnimka

Dokedy

3

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu

Akvizície mínus predaj cenín

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

3

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu

Odpracované hodiny podľa
odvetví priemyslu

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

8

Nefinančné účty podľa
sektorov

Rozdelenie podníkateľských
subjektov podľa vlastníkov

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

8

Nefinančné účty podľa
sektorov

Rozdelenie súkromných
domácností podľa skupín

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

ŠPANIELSKO

5.1. Výnimky pre tabuľky
Tab. č.

11

Tabuľka

Výnimka

Výdavky verejnej správy podľa funkcie

Dokedy

Oneskorenie: t + 21 mesiacov

2005

5.2. Výnimky pre jednotlivé ukazovatele/sektory v tabuľkách
Tab. č.

Tabuľka

Ukazovateľ/sektor

Výnimka

Dokedy

1

Hlavné agregáty, štvrťročne

Akvizície mínus predaj cenín

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

1

Hlavné agregáty, ročne

Akvizície mínus predaj cenín

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

3

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu

Spotreba fixného kapitálu
podľa odvetvia priemyslu

Prvýkrát zaslané v 2005

2005
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Výnimka

Dokedy

3

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu

Akvizície mínus predaj cenín
podľa odvetvia priemyslu

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

3

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu

Odpracované hodiny podľa
odvetví priemyslu

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

8

Nefinančné účty podľa
sektorov

Akvizície mínus predaj cenín

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

9

Podrobné daňové výnosy
podľa sektorov

Rozdelenie bežných daní
z príjmu, zdravotné, atď.,
dane a poplatky z dovozu
bez DPH a ostatné dane
z výroby pre podsektory
Štátna správa (S1312)
a miestna samospráva
(S 1315)

Oneskorenie: t + 21 mesiacov

2005

16

Tabuľky použitia v cenách
nákupcov, A60 × P60

Spotreba fixného kapitálu
podľa odvetví priemyslu
(A60)

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

17

Symetrická tabuľka vstupov
a výstupov v základných
cenách, P60 × P60, päťročne

Spotreba fixného kapitálu
(P60)

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

18

Symetrická tabuľka vstupov
a výstupov pre domáci
výstup v základných cenách,
P60 × P60, päťročne

19

Symetrická tabuľka vstupov
a výstupov pre dovoz
v základných cenách,
P60 × P60, päťročne

17

Symetrická tabuľka vstupov
a výstupov v základných
cenách, P60 × P60, päťročne

Zásoby fixného kapitálu
(P60)

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

18

Symetrická tabuľka vstupov
a výstupov pre domáci
výstup v základných cenách,
P60 × P60, päťročne

19

Symetrická tabuľka vstupov
a výstupov pre dovoz
v základných cenách,
P60 × P60, päťročne
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FRANCÚZSKO

6.1. Výnimky pre tabuľky
Tab. č.

Tabuľka

Výnimka

Dokedy

10

Tabuľky podľa odvetví priemyslu a podľa
regiónov, NUTS II, A 17

Oneskorenie: t + 36 mesiacov

2005

12

Tabuľky podľa odvetví priemyslu a podľa
regiónov, NUTS III, A3

Oneskorenie: t + 36 mesiacov

2005

13

Účty domácností podľa regiónov, NUTS II

Oneskorenie: t + 42 mesiacov

2005

6.2. Výnimky pre jednotlivé ukazovatele/sektory v tabuľkách
Tab. č.

Tabuľka

3

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu

10

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu a podľa regiónov,
NUTS II, A 17

12

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu a podľa regiónov,
NUTS III, A3

15

Tabuľka dodávok v základných
cenách vrátane transformácie
na ceny nákupcov
A60 × P60

16

Tabuľky použitia v cenách
nákupcov, A60 × P60

20

Prierezová klasifikácia
investičného majetku podľa
odvetví priemyslu a podľa
výrobkov, A31 × Pi3,
päťročne

21

Prierezová klasifikácia účtu
výroby podľa odvetvia
priemyslu a podľa sektorov,
A60 × (S11, S12, S13, S14,
S15), päťročne

22

Prierezová klasifikácia tvorby
hrubého fixného kapitálu
podľa odvetvia priemyslu
a podľa výrobkov,
A31 × P60, päťročne

Ukazovateľ/sektor

Všetky ukazovatele

Výnimka

Rozdelenie podľa odvetví sa
vypočíta pre homogénne
odvetvia

Dokedy

2005
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ÍRSKO

7.1. Výnimky pre tabuľky
Tab. č.

Tabuľka

Výnimka

Dokedy

1

Hlavné agregáty, ročne a štvrťročne

Prvýkrát zaslané v t + 90 dní 2004

2004

1

Hlavné agregáty, ročne a štvrťročne

Prvýkrát zaslané v t + 70 dní 2008

2008

2

Hlavné agregáty, verejná správa

Spätný prepočet:
len prepočet rokov 1985 až 1994

2005

2

Hlavné agregáty verejnej správy

Zasielanie v t + 3

2002

3

Tabuľky podľa odvetví priemyslu

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

3

Tabuľky podľa odvetví priemyslu

Spätný prepočet:
roky 1970 až 1994 sa neprepočítavajú

2005

5

Výdavky na konečnú spotrebu domácnosti,
podľa účelu

Spätný prepočet:
len prepočet rokov 1985 až 1994

2005

6

Finančné účty podľa sektorov (transakcie)

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

7

Súvaha pre finančné aktíva a pasíva

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

8

Nefinančné účty podľa sektorov

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

8

Nefinančné účty podľa sektorov

Spätný prepočet:
roky 1990 až 1994 sa neprepočítavajú

2005

8

Nefinančné účty podľa sektorov

Spätný prepočet:
roky 1980 až 1989 sa neprepočítavajú

2005

15

Tabuľka dodávok v základných cenách vrátane
transformácie na ceny nákupcov A60 × P60

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

16

Tabuľky použitia v cenách nákupcov,
A60 × P60

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

17

Symetrická tabuľka vstupov a výstupov,
päťročne

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

18

Symetrická tabuľka vstupov a výstupov pre
domáci výstup v základných cenách,
P60 × P60, päťročne

Prvýkrát zaslané v 2005

2005
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Tabuľka
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Výnimka

Dokedy

19

Symetrická tabuľka vstupov a výstupov pre
dovoz v základných cenách, P60 × P60,
päťročne

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

20

Prierezová klasifikácia investičného majetku
podľa odvetví priemyslu a podľa výrobkov,
A31 × Pi3, päťročne

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

21

Prierezová klasifikácia účtu výroby podľa
odvetvia priemyslu a podľa sektorov,
A60 × (S11, S12, S13, S14, S15), päťročne

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

22

Prierezová klasifikácia tvorby hrubého fixného
kapitálu podľa odvetvia priemyslu a podľa
výrobkov, A31 × P60, päťročne

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

7.2. Výnimky pre jednotlivé ukazovatele/sektory v tabuľkách
Tab. č.

8.

Tabuľka

Ukazovateľ/sektor

Výnimka

Dokedy

1

Hlavné agregáty, ročne
a štvrťročne

Výdavky na konečnú
spotrebu NPISH

Neposkytuje sa

2005

2

Hlavné agregáty, verejná
správa

P52 + P53 + K2

Neposkytuje sa

2003

Výnimka

Dokedy

TALIANSKO

8.1. Výnimky pre tabuľky
Tab. č.

Tabuľka

2

Hlavné agregáty, verejná správa

Spätný prepočet:
roky 1970 až 1994 sa neprepočítavajú

2005

2

Hlavné agregáty, verejná správa

Spätný prepočet:
roky 1980 až 1994 sa poskytnú v decembri
2001

2001

2

Hlavné agregáty, verejná správa

Oneskorenie: t + 9 mesiacov

2005

20

Prierezová klasifikácia investičného majetku
podľa odvetví priemyslu a podľa výrobkov,
A31 × Pi3, päťročne

Nepočíta sa

2005

22

Prierezová klasifikácia tvorby hrubého fixného
kapitálu podľa odvetvia priemyslu a podľa
výrobkov, A31 × P60, päťročne

Prvýkrát zaslané v 2005

2005
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8.2. Výnimky pre jednotlivé ukazovatele/sektory v tabuľkách
Tab. č.

9.

Tabuľka

Ukazovateľ/sektor

Výnimka

Dokedy

1

Hlavné agregáty, ročne
a štvrťročne

Údaje o zamestnanosti podľa
odpracovaných jednotkových
hodín

Prvýkrát zaslané v 2004

2004

3

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu

Spotreba fixného kapitálu
podľa odvetví priemyslu

Rozdelenie A17, prvýkrát
zaslané v 2002

2002

3

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu

Spotreba fixného kapitálu
podľa odvetví priemyslu

Rozdelenie A31, prvýkrát
zaslané v 2005

2005

3

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu

Akvizície mínus predaj cenín
podľa odvetví priemyslu

Spolu so zmenami stavu
zásob

2005

8

Nefinančné účty podľa
sektorov

Akvizície mínus predaj cenín
podľa odvetví priemyslu

Spolu so zmenami stavu
zásob

2005

LUXEMBURSKO

9.1. Výnimky pre tabuľky
Tab. č.

Tabuľka

Výnimka

Dokedy

1

Hlavné agregáty, ročne a štvrťročne

Prvýkrát zaslané v t + 90 dní 2003

2003

1

Hlavné agregáty, ročne a štvrťročne

Prvýkrát zaslané v t + 70 dní 2010

2010

2

Hlavné agregáty, verejná správa

Spätný prepočet:
len prepočet rokov 1990 až 1994

2005

3

Tabuľky podľa odvetví priemyslu

Spätný prepočet:
len prepočet rokov 1980 až 1994

2005

6

Finančné účty podľa sektorov (transakcie)

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

7

Súvaha pre finančné aktíva a pasíva

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

8

Nefinančné účty podľa sektorov

Spätný prepočet:
roky 1990 až 1994 sa neprepočítavajú

2005

8

Nefinančné účty podľa sektorov

Spätný prepočet:
roky 1980 až 1989 sa neprepočítavajú

2005

10

Tabuľky podľa odvetví priemyslu a podľa
regiónov, NUTS II, A 17

Nepočíta sa

2005
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Tabuľka

Výnimka

Dokedy

11

Výdavky verejnej správy podľa funkcie

Spätný prepočet:
roky 1990 až 1994 sa neprepočítavajú

2005

12

Tabuľky podľa odvetví priemyslu a podľa
regiónov, NUTS III, A3

Nepočíta sa

2005

13

Účty domácností podľa regiónov, NUTS II

Nepočíta sa

2005

9.2. Výnimky pre jednotlivé ukazovatele/sektory v tabuľkách
Tab. č.

10.

Tabuľka

Ukazovateľ/sektor

Výnimka

Dokedy

3

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu

Tvorba hrubého fixného kapitálu podľa odvetví priemyslu

Oneskorenie: t + 36 mesiacov

2005

3

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu

Akvizície mínus predaj cenín

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

8

Nefinančné účty podľa
sektorov

S11, S12, S14 + 45, S211,
S212

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

20

Prierezová klasifikácia
investičného majetku podľa
odvetví priemyslu a podľa
výrobkov, A31 × Pi3,
päťročne

Tabuľky v historických
cenách nákladov

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

HOLANDSKO

10.1. Výnimky pre tabuľky
Tab. č.

Tabuľka

Výnimka

Dokedy

2

Hlavné agregáty, verejná správa

Spätný prepočet:
roky 1986 až 1994 sa poskytnú v júli 2001

2001

2

Hlavné agregáty, verejná správa

Spätný prepočet:
roky 1970 až 1985 sa poskytnú v decembri
2001

2001

2'

Hlavné agregáty, verejná správa

Zasielanie v t + 3

2003

3

Tabuľky podľa odvetví priemyslu

Spätný prepočet:
roky 1986 až 1994 sa poskytnú v júli 2001

2001

3

Tabuľky podľa odvetví priemyslu

Spätný prepočet:
roky 1970 až 1985 sa poskytnú v decembri
2001

2001
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Výnimka

Dokedy

5

Výdavky na konečnú spotrebu domácnosti,
podľa účelu

Spätný prepočet:
roky 1986 až 1994 sa poskytnú v júli 2001

2001

5

Výdavky na konečnú spotrebu domácnosti,
podľa účelu

Spätný prepočet:
roky 1980 až 1985 sa poskytnú v decembri
2001

2001

7

Súvaha pre finančné aktíva a pasíva

Oneskorenie: t + 19 mesiacov

2003

8

Nefinančné účty podľa sektorov

Spätný prepočet:
roky 1986 až 1994 sa poskytnú v júli 2001
roky 1980 až 1985 sa poskytnú v decembri
2001

2001

10

Tabuľky podľa odvetví priemyslu a podľa
regiónov, NUTS II, A 17

Oneskorenie: t + 30 mesiacov

2005

13

Účty domácností podľa regiónov, NUTS II

Oneskorenie: t + 36 mesiacov

2005

10.2. Výnimky pre jednotlivé ukazovatele/sektory v tabuľkách

Tab. č.

11.

Tabuľka

Ukazovateľ/sektor

Výnimka

Dokedy

10

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu a podľa regiónov,
NUTS II, A 17

Tvorba hrubého fixného
kapitálu podľa regiónov

Nepočíta sa

2005

10

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu a podľa regiónov,
NUTS II, A 17

Celková zamestnanosť podľa
regiónov

Nepočíta sa

2005

12

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu a podľa regiónov,
NUTS III, A 3

PORTUGALSKO

11.1. Výnimky pre tabuľky
Tab. č.

Tabuľka

Výnimka

Dokedy

2

Hlavné agregáty, verejná správa

Spätný prepočet:
len prepočet rokov 1977 až 1994, poskytne
sa v decembri 2000

2005/
2000

3

Tabuľky podľa odvetví priemyslu

Spätný prepočet:
len prepočet rokov 1977 až 1994

2005
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Tabuľka

Výnimka

Dokedy

5

Výdavky na konečnú spotrebu domácnosti,
podľa účelu

Oneskorenie: t + 12 mesiacov

2005

5

Výdavky na konečnú spotrebu domácnosti,
podľa účelu

Spätný prepočet:
nepočíta sa

2005

6

Finančné účty podľa sektorov (transakcie)

Oneskorenie: t + 12 mesiacov

2005

7

Súvaha pre finančné aktíva a pasíva

Oneskorenie: t + 12 mesiacov

2005

8

Nefinančné účty podľa sektorov

Spätný prepočet:
roky 1990 až 1994 sa poskytnú v decembri
2000

1999

11

Výdavky verejnej správy podľa funkcie

Spätný prepočet:
nepočíta sa

2005

11.2. Výnimky pre jednotlivé ukazovatele/sektory v tabuľkách

Tab. č.

1

12.

Tabuľka

Ukazovateľ/sektor

Hlavné agregáty, ročne
a štvrťročne

Údaje o zamestnanosti podľa
odpracovaných jednotkových
hodín

Výnimka

Prvýkrát zaslané v 2007

Dokedy

2007

FÍNSKO

12.1. Výnimky pre tabuľky

Tab. č.

Tabuľka

Výnimka

Dokedy

2

Hlavné agregáty, verejná správa

Spätný prepočet:
len prepočet rokov 1975 až 1994

2005

3

Tabuľky podľa odvetví priemyslu

Spätný prepočet:
len prepočet rokov 1975 až 1994

2005
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12.2. Výnimky pre jednotlivé ukazovatele/sektory v tabuľkách
Tab. č.

13.

Tabuľka

Ukazovateľ/sektor

Výnimka

Dokedy

3

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu

Akvizície mínus predaj cenín

Nepočíta sa

2005

15

Tabuľka dodávok v základných
cenách vrátane transformácie
na ceny nákupcov
A60 × P60

Všetky

Rozdelenie A31 a P31 Len
v bežných cenách 2005

2005

16

Tabuľky použitia v cenách
nákupcov, A60 × P60

Všetky

17

Symetrická tabuľka vstupov
a výstupov v základných
cenách P60 × P60, päťročne

Všetky

18

Symetrická tabuľka vstupov
a výstupov pre domáci
výstup v základných cenách,
P60 × P60, päťročne

Všetky

19

Symetrická tabuľka vstupov
a výstupov pre dovoz
v základných cenách,
P60 × P60, päťročne

Všetky

21

Prierezová klasifikácia účtu
výroby podľa odvetvia priemyslu a podľa sektorov,
A60 × (S11, S12, S13, S14,
S15), päťročne

Všetky

Rozdelenie A31

2005

ŠVÉDSKO

13.1. Výnimky pre tabuľky
Tab. č.

Tabuľka

Výnimka

Dokedy

2

Hlavné agregáty, verejná správa

Spätný prepočet:
len prepočet rokov 1980 až 1994

2005

3

Tabuľky podľa odvetví priemyslu

Oneskorenie: t + 12 mesiacov

2005

3

Tabuľky podľa odvetví priemyslu

Spätný prepočet:
len prepočet rokov 1980 až 1994

2005

6

Finančné účty podľa sektorov (transakcie)

Oneskorenie: t + 12 mesiacov

2005

7

Súvaha pre finančné aktíva a pasíva

Oneskorenie: t + 12 mesiacov

2005

11

Výdavky verejnej správy podľa funkcie

Oneskorenie: t + 16 mesiacov

2005
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13.2. Výnimky pre jednotlivé ukazovatele/sektory v tabuľkách
Tab. č.

14.

Tabuľka

Ukazovateľ/sektor

Výnimka

Dokedy

2

Hlavné agregáty, verejná
správa

Akvizície mínus predaj cenín

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

2

Hlavné agregáty, verejná
správa

Rozdelenie výdavkov vlády
na konečnú spotrebu na
jednotlivú a kolektívnu

Oneskorenie t + 16 mesiacov

2005

2

Hlavné agregáty, verejná
správa

Skutočná konečná spotreba
domácností

Oneskorenie t + 16 mesiacov

2005

2

Hlavné agregáty, verejná
správa

Skutočná individuálna
spotreba

Oneskorenie t + 16 mesiacov

2005

3

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu

Akvizície mínus predaj cenín

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

3

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu

Rozdelenie A31

Oneskorenie t + 12 mesiacov

2005

8

Nefinančné účty podľa
sektorov

Akvizície mínus predaj cenín

Prvýkrát zaslané v 2005

2005

8

Nefinančné účty podľa
sektorov

Rozdelenie výdavkov vlády
na konečnú spotrebu na
jednotlivú a kolektívnu

Oneskorenie t + 16 mesiacov

2005

8

Nefinančné účty podľa
sektorov

Skutočná individuálna
spotreba domácnosti

Oneskorenie t + 16 mesiacov

2005

8

Nefinančné účty podľa
sektorov

Skutočná individuálna
spotreba

Oneskorenie t + 16 mesiacov

2005

Ukazovateľ/sektor

Výnimka

Dokedy

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

14.1. Výnimky pre jednotlivé ukazovatele/sektory v tabuľkách

Tab. č.

Tabuľka

3

Tabuľky podľa odvetví priemyslu

Akvizície mínus predaj cenín

Bez transakcií MFI v zlate ako
uchované bohatstvo

2005

4

Vývoz a dovoz
do/z EÚ/tretích krajín

Vývoz a dovoz
do/z EÚ/tretích krajín

Bez transakcií MFI v zlate ako
uchované bohatstvo

2005
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Tab. č.

Tabuľka

Ukazovateľ/sektor

Výnimka

Dokedy

6

Finančné účty podľa sektorov
(transakcie)

Menové zlato a SDR (zvláštne
práva čerpania)

Vrátane transakcií MFI v zlate
ako uchované bohatstvo

2005

6

Finančné účty podľa sektorov
(transakcie)

Finančné príslušenstvo

Zahrnie sa do nefinančných
subjektov

2002

7

Súvahy pre finančné aktíva
a pasíva

Menové zlato a SDR (zvláštne
práva čerpania)

Vrátane transakcií MFI v zlate
ako uchované bohatstvo

2005

7

Súvahy pre finančné aktíva
a pasíva

Finančné príslušenstvo

Zahrnie sa do nefinančných
subjektov

2002

8

Nefinančné účty podľa
sektorov

Akvizície mínus predaj cenín

Bez transakcií MFI v zlate ako
uchované bohatstvo

2005

10

Tabuľky podľa odvetví
priemyslu a podľa regiónov,
NUTS II, A 17

HDP

Pre NUTS II len A17

2001

