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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10ης Ιουνίου 2002
όσον αφορά τους τριµηνιαίους µη χρηµατοπιστωτικούς λογαριασµούς του ∆ηµοσίου
στον κατάλογο των κατηγοριών των δαπανών και των εσόδων του ∆ηµοσίου του ΕΣΟΛ 95, που ορίζεται στον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1500/2000 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2000, για την εφαρµογή του κανονισµού (EΚ) αριθ.
2223/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις δαπάνες και τα
έσοδα του ∆ηµοσίου (5).

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 285,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2),

(4)

Προτεραιότητα στη βήµα προς βήµα προσέγγιση δίδεται
στους φόρους, στις πραγµατικές κοινωνικές εισφορές και
στις κοινωνικές παροχές εκτός από τις κοινωνικές µεταβιβάσεις σε είδος, δεδοµένου ότι οι κατηγορίες αυτές αντιπροσωπεύουν αξιόπιστους δείκτες των τάσεων στα δηµόσια οικονοµικά, οι οποίοι είναι ήδη εγκαίρως διαθέσιµοι (πρώτο
στάδιο).

(5)

Η διαβίβαση του πρώτου αυτού συνόλου κατηγοριών σε
τριµηνιαία βάση, από τον Ιούνιο του 2000, σε όλα τα κράτη
µέλη, καλύπτεται από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 264/2000
της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά µε την
εφαρµογή του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές δηµόσιων
οικονοµικών (6).

(6)

Είναι απαραίτητο να συµπληρωθεί το πρώτο στάδιο από ένα
άλλο σύνολο κατηγοριών, προκειµένου να ληφθεί ένας
πλήρης κατάλογος κατηγοριών που απαρτίζουν τις δαπάνες
και τα έσοδα του ∆ηµοσίου.

(7)

Θα πρέπει να αξιολογηθεί η αξιοπιστία των τριµηνιαίων στοιχείων που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού
όσον αφορά τα ετήσια στοιχεία. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να
καταρτισθεί έκθεση σχετικά µε την ποιότητα των τριµηνιαίων
στοιχείων πριν από το πέρας του 2005.

(8)

Τα άρθρα 2 και 3 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2223/96
θέτουν τους όρους υπό τους οποίους η Επιτροπή µπορεί να
εγκρίνει τροποποιήσεις της µεθοδολογίας του ΕΣΛ 95 µε
σκοπό την αποσαφήνιση και τη βελτίωση του περιεχοµένου
της. Η κατάρτιση των τριµηνιαίων µη χρηµατοπιστωτικών
λογαριασµών του ∆ηµοσίου απαιτεί πρόσθετους πόρους στα
κράτη µέλη. Η διαβίβασή τους στην Επιτροπή δεν µπορεί,
κατά συνέπεια, να αποτελέσει αντικείµενο απόφασης της
Επιτροπής.

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 251 της συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου, της
25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού συστήµατος
εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας,
(ΕΣΟΛ 95) (4), περιέχει το πλαίσιο αναφοράς των κοινών
προτύπων, ορισµών, ονοµατολογιών και λογιστικών κανόνων
για την κατάρτιση των λογαριασµών των κρατών µελών για
τις στατιστικές απαιτήσεις της Κοινότητας, µε σκοπό τη
λήψη συγκρίσιµων αποτελεσµάτων µεταξύ κρατών µελών.
Η έκθεση της νοµισµατικής επιτροπής σχετικά µε τις απαιτήσεις για πληροφορίες, η οπoία εγκρίθηκε από το Συµβούλιο Ecofin στις 18 Ιανουαρίου 1999, υπογράµµισε ότι, για
την εύρυθµη λειτουργία της οικονοµικής και νοµισµατικής
ένωσης και της ενιαίας αγοράς, έχουν µείζονα σηµασία η
αποτελεσµατική παρακολούθηση και ο συντονισµός των
οικονοµικών πολιτικών και ότι αυτό απαιτεί ένα πλήρες στατιστικό σύστηµα πληροφόρησης που θα παρέχει στους
φορείς χάραξης πολιτικής τα απαραίτητα στοιχεία που θα
χρησιµοποιούν ως βάση για τις αποφάσεις τους. Η έκθεση
αυτή επεσήµανε επίσης ότι θα πρέπει να δίνεται µεγάλη προτεραιότητα στις βραχυπρόθεσµες στατιστικές δηµόσιων οικονοµικών για τα κράτη µέλη, ιδίως για εκείνα που συµµετέχουν στην οικονοµική και νοµισµατική ένωση, και ότι ο
στόχος είναι η κατάρτιση απλουστευµένων τριµηνιαίων µη
χρηµατοπιστωτικών λογαριασµών του ∆ηµοσίου, η οποία θα
απορρέει από µια βήµα προς βήµα προσέγγιση.
Είναι σκόπιµο να ορισθούν οι απλουστευµένοι τριµηνιαίοι µη
χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί του ∆ηµοσίου µε αναγωγή

(1) ΕΕ C 154 Ε της 29.5.2001, σ. 300.
(2) ΕΕ C 131 της 3.5.2001, σ. 6.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 3ης Ιουλίου 2001 (ΕΕ C 65
Ε της 14.3.2002, σ. 33) και απόφαση του Συµβουλίου, της 7ης Μαΐου
2002.
4
( ) ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 359/2002 (ΕΕ L 58 της
28.2.2002, σ. 1).

(5) ΕΕ L 172 της 12.7.2000, σ. 3.
(6) ΕΕ L 29 της 4.2.2000, σ. 4.
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Ζητήθηκε η γνώµη της επιτροπής στατιστικού προγράµµατος (ΕΣΠ), η οποία έχει συσταθεί µε την απόφαση 89/382/
EΟΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου (1), και της επιτροπής στατιστικών για θέµατα νοµισµατικά, χρηµατοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωµών (ΕΣΝΧΙΠ), η οποία έχει συσταθεί µε την
απόφαση 91/115/EΟΚ του Συµβουλίου (2), σύµφωνα µε το
άρθρο 3 των αποφάσεων αυτών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Σκοπός

9.7.2002

— διόρθωση για τη µεταβολή της καθαρής συµµετοχής νοικοκυριών στο κεφάλαιο συνταξιοδοτικών ταµείων (D.8)
— φόροι κεφαλαίου + επιχορηγήσεις επενδύσεων + λοιπές
µεταβιβάσεις κεφαλαίου, πληρωτέες (D.91 + D.92 + D.99)
β) Από την πλευρά των εσόδων:
— εµπορεύσιµο προϊόν + προϊόν για ίδια τελική χρήση +
πληρωµές για το λοιπό µη εµπορεύσιµο προϊόν (P.11 +
P.12 + P.131)
— λοιπές επιδοτήσεις παραγωγής, εισπρακτέες (D.39)
— εισόδηµα περιουσίας (D.4)
— τεκµαρτές κοινωνικές εισφορές (D.612)
— λοιπές τρέχουσες µεταβιβάσεις (D.7)
— επιχορηγήσεις επενδύσεων + λοιπές µεταβιβάσεις κεφαλαίου,
εισπρακτέες (D.92 + D.99).

Ο παρών κανονισµός έχει σκοπό να ορίσει το περιεχόµενο των
τριµηνιαίων µη χρηµατοπιστωτικών λογαριασµών του ∆ηµοσίου, να
καθορίσει τον κατάλογο των κατηγοριών του ΕΣΛ 95 που θα διαβιβάζουν τα κράτη µέλη από τις 30 Ιουνίου 2002 και να ορίσει τα
κύρια χαρακτηριστικά των εν λόγω κατηγοριών.

3. Οι συναλλαγές D.41, D.7, D.92 και D.99 είναι ενοποιηµένες
στο δηµόσιο τοµέα. Οι λοιπές συναλλαγές δεν είναι ενοποιηµένες.

Άρθρο 2

Άρθρο 4

Περιεχόµενο των τριµηνιαίων µη χρηµατοπιστωτικών λογαριασµών του ∆ηµοσίου

Κατάρτιση των τριµηνιαίων στοιχείων: πηγές και µέθοδοι

Το περιεχόµενο των τριµηνιαίων µη χρηµατοπιστωτικών λογαριασµών του ∆ηµοσίου ορίζεται στο παράρτηµα µε αναγωγή στον
κατάλογο των κατηγοριών του ΕΣΛ 95 που απαρτίζουν τις δαπάνες
και τα έσοδα του ∆ηµοσίου.
Άρθρο 3
Κατηγορίες τις οποίες αφορά η διαβίβαση των τριµηνιαίων
στοιχείων
1.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Ευρωστάτ) τριµηνιαία στοιχεία για τις κατηγορίες ή οµάδες κατηγοριών που περιλαµβάνονται στον κατάλογο του παραρτήµατος, µε εξαίρεση τις
κατηγορίες εκείνες για τις οποίες πρέπει να διαβιβάζονται στοιχεία
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 264/2000.
2.
∆ιαβιβάζονται τριµηνιαία στοιχεία για τις ακόλουθες κατηγορίες (ή οµάδες κατηγοριών) των δαπανών και των εσόδων του ∆ηµοσίου:
α) Από την πλευρά των δαπανών:
— ενδιάµεση ανάλωση (P.2)
— ακαθάριστος σχηµατισµός κεφαλαίου (ακαθάριστες επενδύσεις) + αγορές µείον πωλήσεις µη χρηµατοπιστωτικών µη
παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων (P.5 + K.2)
— ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (P.51)
— εισόδηµα εξαρτηµένης εργασίας (D.1)
— λοιποί φόροι επί της παραγωγής (D.29)
— επιδοτήσεις, πληρωτέες (D.3)
— εισόδηµα περιουσίας (D.4)
— τόκοι (D.41)
— τρέχοντες φόροι εισοδήµατος, πλούτου κ.λπ. (D.5)
— κοινωνικές µεταβιβάσεις σε είδος σχετικές µε δαπάνες για
προϊόντα που παρέχονται σε νοικοκυριά µέσω παραγωγών
εµπορεύσιµου
προϊόντος
(D.6311 +
D.63121 +
D.63131)
— λοιπές τρέχουσες µεταβιβάσεις (D.7)
(1) ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.
(2) ΕΕ L 59 της 6.3.1991, σ. 19· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την απόφαση 96/174/ΕΚ (ΕΕ L 51 της 1.3.1996, σ. 48).

1. Τα τριµηνιαία στοιχεία που σχετίζονται µε το πρώτο τρίµηνο
του 2001 και εφεξής, καταρτίζονται σύµφωνα µε τους ακόλουθους
κανόνες:
α) τα τριµηνιαία στοιχεία βασίζονται κατά το δυνατόν σε άµεσες
πληροφορίες που προέρχονται από βασικές πηγές, µε το στόχο
της ελαχιστοποίησης, για κάθε τρίµηνο, των διαφορών µεταξύ
των πρώτων εκτιµήσεων και των τελικών αριθµητικών στοιχείων·
β) οι άµεσες πληροφορίες συµπληρώνονται από αναπροσαρµογές
της κάλυψης, εάν χρειάζεται, και από εννοιολογικές αναπροσαρµογές, προκειµένου να ευθυγραµµίζονται τα τριµηνιαία στοιχεία
µε τις έννοιες του ΕΣΟΛ 95·
γ) τα τριµηνιαία στοιχεία και τα αντίστοιχα ετήσια στοιχεία πρέπει
να είναι συµβατά.
2. Τα τριµηνιαία στοιχεία που σχετίζονται µε το πρώτο τρίµηνο
του 1999 έως το τέταρτο τρίµηνο του 2000 καταρτίζονται
σύµφωνα µε τις πηγές και τις µεθόδους που εξασφαλίζουν τη
συνοχή µεταξύ των τριµηνιαίων στοιχείων και των αντίστοιχων
ετήσιων στοιχείων.
Άρθρο 5
Χρονοδιάγραµµα για τη διαβίβαση των τριµηνιαίων στοιχείων
1. Τα τριµηνιαία στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Ευρωστάτ) το αργότερο τρεις µήνες από
το πέρας του τριµήνου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία.
Οιαδήποτε αναθεώρηση των τριµηνιαίων στοιχείων για προηγούµενα
τρίµηνα διαβιβάζεται συγχρόνως.
2. Η πρώτη διαβίβαση των τριµηνιαίων στοιχείων σχετίζεται µε
τα στοιχεία για το πρώτο τρίµηνο του 2002. Τα κράτη µέλη
υποβάλλουν τα στοιχεία αυτά όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου
2002.
Ωστόσο, η Επιτροπή µπορεί να χορηγήσει παρέκκλιση, η οποία δεν
θα υπερβαίνει το ένα έτος, σχετικά µε την ηµεροµηνία της πρώτης
διαβίβασης των τριµηνιαίων στοιχείων για το πρώτο τρίµηνο του
2002 και εφεξής, στο βαθµό κατά τον οποίο τα εθνικά στατιστικά
συστήµατα απαιτούν µείζονες προσαρµογές.
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Άρθρο 6
∆ιαβίβαση των αναδροµικών στοιχείων
1.
Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Ευρωστάτ) τριµηνιαία αναδροµικά στοιχεία για τις κατηγορίες που αναφέρονται στο
άρθρο 3, αρχής γενοµένης από το πρώτο τρίµηνο του 1999.
2.
Τα τριµηνιαία στοιχεία που σχετίζονται µε το πρώτο τρίµηνο
του 1999 έως το τέταρτο τρίµηνο του 2001 διαβιβάζονται στην
Επιτροπή (Ευρωστάτ) όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου 2002.
Ωστόσο, η Επιτροπή µπορεί να χορηγήσει παρέκκλιση, η οποία δεν
θα υπερβαίνει το ένα έτος, σχετικά µε την ηµεροµηνία της πρώτης
διαβίβασης των τριµηνιαίων στοιχείων από το πρώτο τρίµηνο του
1999 και εφεξής, στο βαθµό κατά τον οποίο τα εθνικά στατιστικά
συστήµατα απαιτούν µείζονες προσαρµογές.
Άρθρο 7
Εφαρµογή
1.
Τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Ευρωστάτ) περιγραφή των πηγών και των µεθόδων που χρησιµοποιούν προκειµένου
να καταρτίζουν τα τριµηνιαία στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο
3 (αρχική περιγραφή) τη στιγµή που αρχίζουν να διαβιβάζουν τα
τριµηνιαία στοιχεία σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.
2.
Οιαδήποτε αναθεώρηση της αρχικής περιγραφής των πηγών
και των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση των
τριµηνιαίων στοιχείων παρέχεται στην Επιτροπή (Ευρωστάτ) όταν
ανακοινώνονται τα αναθεωρηµένα στοιχεία.

L 179/3

2005 το αργότερο, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο, η οποία περιλαµβάνει αξιολόγηση της αξιοπιστίας των
τριµηνιαίων στοιχείων που υπέβαλαν τα κράτη µέλη.
Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις
1. Τα κράτη µέλη τα οποία δεν είναι σε θέση να διαβιβάσουν,
κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στην
παράγραφο 4 τριµηνιαία στοιχεία από το πρώτο τρίµηνο του 2001
και εφεξής, σύµφωνα µε τις πηγές και τις µεθόδους που ορίζονται
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και το χρονοδιάγραµµα που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, εφαρµόζουν την παράγραφο 2.
2. Τα κράτη µέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Ευρωστάτ) τις «καλύτερες τριµηνιαίες εκτιµήσεις» τους (ενσωµατώνοντας όλες τις νέες πληροφορίες που έχουν
στη διάθεσή τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης ενός
βελτιωµένου συστήµατος τριµηνιαίων µη χρηµατοπιστωτικών λογαριασµών του ∆ηµοσίου) σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.
Αναφέρουν ταυτόχρονα ποια στάδια χρειάζεται ακόµη να ολοκληρωθούν προκειµένου να συµµορφωθούν µε τις πηγές και τις µεθόδους που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.
3. Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που προβλέπεται
στην παράγραφο 4, η Επιτροπή (Ευρωστάτ) εξετάζει την πρόοδο
των κρατών µελών στην πορεία προς την πλήρη συµµόρφωση µε το
άρθρο 4 παράγραφος 1.

3.
Η Επιτροπή (Ευρωστάτ) ενηµερώνει την ΕΣΠ και την ΕΣΝΧΙΠ
για τις πηγές και τις µεθόδους που χρησιµοποιεί κάθε κράτος
µέλος.

4. Η µεταβατική περίοδος αρχίζει από την ηµεροµηνία της
πρώτης διαβίβασης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και
λήγει στις 31 Μαρτίου 2005, το αργότερο.

Άρθρο 8

Άρθρο 10

Έκθεση

Έναρξη ισχύος

Με βάση τα δεδοµένα που διαβιβάζονται για τις κατηγορίες οι
οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3 και µετά από διαβούλευση µε την
ΕΣΠ, η Επιτροπή (Ευρωστάτ) υποβάλλει, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 10 Ιουνίου 2002.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

J. PIQUÉ I CAMPS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
Οι τριµηνιαίοι µη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί του ∆ηµοσίου ορίζονται µε αναγωγή στον κατάλογο των δαπανών και των
εσόδων του ∆ηµοσίου, που περιλαµβάνεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1500/2000 της Επιτροπής.
Οι δαπάνες του ∆ηµοσίου περιλαµβάνουν τις κατηγορίες του ΕΣΟΛ 95 που καταγράφονται στην πλευρά των χρήσεων ή τις
µεταβολές στην πλευρά των στοιχείων ενεργητικού ή τις µεταβολές στην πλευρά των στοιχείων παθητικού και της καθαρής αξίας
των λογαριασµών του ∆ηµοσίου, µε εξαίρεση το D.3, που καταγράφεται στην πλευρά των πόρων των λογαριασµών του
∆ηµοσίου.
Τα έσοδα του ∆ηµοσίου περιλαµβάνουν τις κατηγορίες του ΕΣΟΛ 95 που καταγράφονται στην πλευρά των πόρων ή τις
µεταβολές στην πλευρά των στοιχείων παθητικού και της καθαρής αξίας των λογαριασµών του ∆ηµοσίου, µε εξαίρεση το D.39
που καταγράφεται στην πλευρά των χρήσεων των λογαριασµών του ∆ηµοσίου.
Εξ ορισµού, η διαφορά µεταξύ των εσόδων και των δαπανών του ∆ηµοσίου, όπως ορίζονται ανωτέρω, είναι η καθαρή χορήγηση
(+)/καθαρή λήψη (-) δανείων του δηµόσιου τοµέα.
Οι συναλλαγές D.41, D.7, D.92 και D.99 είναι ενοποιηµένες στο δηµόσιο τοµέα. Οι λοιπές συναλλαγές δεν είναι ενοποιηµένες.
Ο κάτωθι πίνακας δείχνει τις κατηγορίες του ΕΣΟΛ 95 που απαρτίζουν τις δαπάνες και τα έσοδα του ∆ηµοσίου. Οι κατηγορίες
που αναγράφονται µε πλάγια γράµµατα ποτελούν ήδη αντικείµενο διαβίβασης σε τριµηνιαία βάση στο πλαίσιο του κανονισµού
(EΚ) αριθ. 264/2000 της Επιτροπής.
Κωδικοί ΕΣΟΛ 95

∆απάνες του ∆ηµοσίου

P.2

Ενδιάµεση ανάλωση

P.5 + K.2

Ακαθάριστος σχηµατισµός κεφαλαίου (ακαθάριστες επενδύσεις) + αγορές µείον
πωλήσεις µη χρηµατοπιστωτικών µη παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων

P.51

Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου

D.1

Εισόδηµα εξαρτηµένης εργασίας

D.29

Λοιποί φόροι επί της παραγωγής

D.3

Επιδοτήσεις, πληρωτέες

D.4

Εισόδηµα περιουσίας

D.41

Τόκοι

D.5

Τρέχοντες φόροι εισοδήµατος, πλούτου κ.λπ.

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Κοινωνικές παροχές εκτός από κοινωνικές µεταβιβάσεις σε είδος + κοινωνικές
µεταβιβάσεις σε είδος σχετικές µε δαπάνες για προϊόντα που παρέχονται σε
νοικοκυριά µέσω παραγωγών εµπορεύσιµου προϊόντος

D.7

Λοιπές τρέχουσες µεταβιβάσεις

D.8

∆ιόρθωση για τη µεταβολή της καθαρής συµµετοχής νοικοκυριών στο κεφάλαιο
συνταξιοδοτικών ταµείων

D.9

Μεταβιβάσεις κεφαλαίου, πληρωτέες
Κωδικοί ΕΣΟΛ 95

∆απάνες του ∆ηµοσίου

P.11 + P.12 + P.131

Εµπορεύσιµο προϊόν + προϊόν για ίδια τελική χρήση + πληρωµές για το λοιπό µη
εµπορεύσιµο προϊόν

D.2

Φόροι επί των προϊόντων και των εισαγωγών

D.39

Λοιπές επιδοτήσεις παραγωγής

D.4

Εισόδηµα περιουσίας

D.5

Τρέχοντες φόροι εισοδήµατος, πλούτου κ.λπ

D.61

Κοινωνικές εισφορές

D.611

Πραγµατικές κοινωνικές εισφορές

D.612

Τεκµαρτές κοινωνικές εισφορές

D.7

Λοιπές τρέχουσες µεταβιβάσεις

9.7.2002

9.7.2002
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Κωδικοί ΕΣΟΛ 95

∆απάνες του ∆ηµοσίου

D.9 (1)

Μεταβιβάσεις κεφαλαίου, εισπρακτέες

D.91

Φόροι κεφαλαίου

B.8g

Αποταµίευση, ακαθάριστη

B.9

Καθαρή χορήγηση (+)/Καθαρή λήψη (–) δανείων

(1) Οι διορθώσεις για τους φόρους και τις κοινωνικές εισφορές που καταλογίζονται αλλά δεν εισπράττονται, όταν καταγράφονται στο D.9,
θεωρούνται αρνητικά έσοδα.
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