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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1889,
annettu 4 päivänä joulukuuta 2018,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EU) N:o 575/2013 ja (EU) N:o 648/2012
vahvistettujen keskusvastapuoliin liittyvistä vastuista aiheutuvia omien varojen vaatimuksia
koskevien siirtymäkausien pidentämisestä
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012
muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 575/2013 (1) ja erityisesti sen 497 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Jotta vältettäisiin kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden häiriöt ja estettäisiin se, että laitoksia rangaistaan
asettamalla niille suuremmat omien varojen vaatimukset olemassa olevia kolmansien maiden keskusvastapuolia
koskevien tunnustamismenettelyjen aikana, asetuksen (EU) N:o 575/2013 497 artiklan 2 kohdassa vahvistetaan
siirtymäkausi, jonka aikana unioniin sijoittautuneet laitokset voivat pitää ehdot täyttävinä keskusvastapuolina
kolmansien maiden keskusvastapuolia, joita kyseiset laitokset käyttävät transaktioiden määritykseen.

(2)

Asetuksella (EU) N:o 575/2013 muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 648/2012 (2)
tiettyjen parametrien osalta, joita käytetään laskettaessa laitosten omien varojen vaatimuksia, jotka koskevat
kolmansien maiden keskusvastapuoliin liittyviä vastuita. Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 89 artiklan
5 a kohdassa vaaditaan, että tietyt kolmansien maiden keskusvastapuolet ilmoittavat määritysosapuoliltaan
saamiensa alkumarginaalien kokonaismäärän tietyn ajanjakson ajan. Kyseinen siirtymäkausi vastaa asetuksen (EU)
N:o 575/2013 497 artiklan 2 kohdassa säädettyä siirtymäkautta.

(3)

Molempien siirtymäkausien oli määrä päättyä 15 päivänä kesäkuuta 2014.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 497 artiklan 3 kohdassa komissio valtuutetaan antamaan täytäntöönpanosäädös,
jotta omien varojen vaatimuksia koskevaa siirtymäkautta voidaan pidentää kuudella kuukaudella poikkeusta
pauksissa. Tätä pidennystä olisi sovellettava myös asetuksen (EU) N:o 648/2012 89 artiklan 5 a kohdassa
säädettyihin määräaikoihin. Näitä siirtymäkausia on viimeksi pidennetty 15 päivään joulukuuta 2018 komission
täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/815 (3).

(5)

Tähän mennessä asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan mukaisesti tunnustamista jo hakeneista kolmansiin
maihin sijoittautuneista keskusvastapuolista Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on tunnustanut 32.
Loput kolmansien maiden keskusvastapuolet odottavat vielä tunnustamista, eikä niiden tunnustamismenettelyä
saada päätökseen 15 päivään joulukuuta 2018 mennessä. Jos siirtymäkautta ei pidennetä, unioniin sijoittautuneet
laitokset (tai niiden unionin ulkopuolelle sijoittautuneet tytäryritykset), joilla on kyseisiin loppuihin kolmansien
maiden keskusvastapuoliin liittyviä vastuita, joutuvat lisäämään merkittävästi omia varojaan näiden vastuiden

(1) EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvasta
puolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).
(3) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/815, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa
(EU) N:o 575/2013 ja (EU) N:o 648/2012 vahvistettujen keskusvastapuoliin liittyvistä vastuista aiheutuvia omien varojen vaatimuksia
koskevien siirtymäkausien pidentämisestä (EUVL L 137, 4.6.2018, s. 3).
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osalta, mikä saattaisi johtaa siihen, että asianomaiset laitokset luopuvat suoran osallistujan asemastaan kyseisissä
keskusvastapuolissa tai että määrityspalvelujen tarjoaminen asianomaisten laitosten asiakkaille lakkaa ainakin
tilapäisesti, ja aiheuttaa siten vakavia häiriöitä markkinoilla, joilla nämä keskusvastapuolet toimivat.
(6)

Unionin ulkopuolisille rahoitusmarkkinoille aiheutuvien häiriöiden välttämistarve, joka johti asetuksen (EU)
N:o 575/2013 497 artiklan 2 kohdassa säädetyn siirtymäkauden aikaisempiin pidentämisiin, olisi tästä syystä
edelleen olemassa täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/815 vahvistetun pidennetyn siirtymäkauden päättymisen
jälkeen. Siirtymäkauden uusi pidentäminen antaisi unioniin sijoittautuneille laitoksille (tai niiden unionin
ulkopuolelle sijoittautuneille tytäryrityksille) mahdollisuuden välttää se, että niiden omien varojen vaatimukset
kasvavat merkittävästi siitä syystä, ettei ole saatu päätökseen sellaisten keskusvastapuolien tunnustamismenettelyä,
jotka tarjoaisivat unioniin sijoittautuneiden laitosten (tai niiden unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden
tytäryritysten) tarvitsemia tietyntyyppisiä määrityspalveluja toimivalla ja helppokäyttöisellä tavalla. Sen vuoksi
siirtymäkausia olisi tarkoituksenmukaista pidentää vielä kuudella kuukaudella.

(7)

Tämän asetuksen olisi tultava voimaan ennen 16 päivää joulukuuta 2018 sen varmistamiseksi, että nykyisiä
siirtymäkausia pidennetään ennen niiden voimassaolon päättymistä. Myöhäisempi voimaantulo voisi aiheuttaa
häiriöitä keskusvastapuolissa ja markkinoilla, joilla ne toimivat, sekä laitoksissa, joilla on kyseisiin keskusvas
tapuoliin liittyviä vastuita.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan pankkikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 497 artiklan 2 kohdassa sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 89 artiklan 5 a kohdan
toisessa alakohdassa tarkoitettuja 15 kuukauden ajanjaksoja, joita on viimeksi pidennetty täytäntöönpanoasetuksella (EU)
2018/815, pidennetään vielä kuudella kuukaudella 15 päivään kesäkuuta 2019.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2018.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
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PÄÄTÖKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/1890,
annettu 29 päivänä marraskuuta 2018,
kansallisten keskuspankkien ulkopuolisten tilintarkastajien hyväksymisestä tehdyn päätöksen
1999/70/EY muuttamisesta De Nederlandsche Bankin ulkopuolisten tilintarkastajien osalta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen
liitetyn, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 4 ja
erityisesti sen 27.1 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan unionin neuvostolle De Nederlandsche Bankin ulkopuolisista tilintarkastajista 19 päivänä
lokakuuta 2018 annetun Euroopan keskuspankin suosituksen (EKP/2018/25) (1),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston suosittelemat ja Euroopan unionin neuvoston hyväksymät
riippumattomat ulkopuoliset tilintarkastajat tarkastavat EKP:n ja niiden jäsenvaltioiden kansallisten
keskuspankkien tilit, joiden rahayksikkö on euro.

(2)

De Nederlandsche Bankin nykyisten ulkopuolisten tilintarkastajien, Deloitte Accountants B.V.:n, toimikausi
päättyy tilikauden 2018 tilintarkastuksen jälkeen. Tämän vuoksi on tarpeen nimittää uudet ulkopuoliset tilintar
kastajat tilikaudesta 2019 alkaen.

(3)

De Nederlandsche Bank on valinnut KPMG Accountants N.V.:n ulkopuolisiksi tilintarkastajikseen tilikausiksi
2019–2022 siten, että toimikausi on vuosittain uusittavissa tilikauteen 2025 asti.

(4)

EKP:n neuvosto suositteli, että KPMG Accountants N.V. nimitetään De Nederlandsche Bankin ulkopuolisiksi
tilintarkastajiksi tilikausiksi 2019–2022 siten, että toimikausi on vuosittain uusittavissa tilikauteen 2025 asti.

(5)

EKP:n neuvoston suosituksen johdosta neuvoston päätös 1999/70/EY (2) olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Korvataan päätöksen 1999/70/EY 1 artiklan 8 kohta seuraavasti:
”8.
KPMG Accountants N.V. hyväksytään De Nederlandsche Bankin ulkopuolisiksi tilintarkastajiksi tilikausiksi
2019–2022.”

2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi.
(1) EUVL C 394, 30.10.2018, s. 1.
(2) Neuvoston päätös 1999/70/EY, tehty 25 päivänä tammikuuta 1999, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisten tilintarkastajien
hyväksymisestä (EYVL L 22, 29.1.1999, s. 69).
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3 artikla
Tämä päätös on osoitettu EKP:lle.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2018.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. SCHRAMBÖCK
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1891,
annettu 30 päivänä marraskuuta 2018,
poikkeusten myöntämisestä jäsenvaltioille Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjes
telmästä Euroopan unionissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 549/2013 mukaisesta tilastojen toimittamisesta annetun täytäntöönpanopäätöksen
2014/403/EU muuttamisesta
(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 7943)
(Ainoastaan bulgarian-, englannin-, espanjan-, hollannin-, iirin-, italian-, kreikan-, kroaatin-, latvian-, liettuan-,
maltan-, portugalin-, puolan-, ranskan-, romanian-, ruotsin-, saksan-, slovakin-, sloveenin-, suomen-, tanskan-,
unkarin- ja vironkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa 21 päivänä
toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 549/2013 (1) ja erityisesti sen
6 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon poikkeusten myöntämisestä jäsenvaltioille Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjes
telmästä Euroopan unionissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 549/2013 mukaisesta
tilastojen toimittamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2014 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 2014/403/EU (2),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti täytäntöönpanopäätöksellä 2014/403/EU
myönnettiin tilapäisiä poikkeuksia jäsenvaltioille, jotka olivat niitä pyytäneet sellaisten kansallisiin hallinto- ja
tilastojärjestelmiin tehtävien huomattavien mukautusten perusteella, joita edellytetään kyseisen asetuksen
noudattamiseksi kaikilta osin.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissio tarkisti myönnettyjen poikkeusten
perusteet, kuuli Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevää komiteaa ja hyväksyi kertomuksen myönnettyjen
poikkeusten soveltamisesta (3).

(3)

Kertomuksen perusteella asetuksen (EU) N:o 549/2013 mukaisten tietojen saatavuus on parantunut, ja useimmat
jäsenvaltiot ovat mukauttaneet kansallisia hallinto- ja tilastojärjestelmiään ja ryhtyneet toimittamaan poikkeusten
kattamia tietoja jo ennen ensimmäistä toimittamisajankohtaa.

(4)

Vuosina 2018, 2019 tai 2020 päättyy 365 poikkeusta, joista 244 (67 prosenttia) on edelleen perusteltuja, minkä
vuoksi niihin ei pitäisi tehdä muutoksia, 98 (27 prosenttia) olisi peruutettava, koska niiden perusteet eivät enää
päde, ja 23:n (6 prosentin) soveltamisalaa olisi rajattava, koska niiden perusteet pätevät enää osittain.

(5)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä 2014/403/EU olisi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon
mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Korvataan täytäntöönpanopäätöksen 2014/403/EU liite tämän täytäntöönpanopäätöksen liitteellä.
(1) EUVL L 174, 26.6.2013, s. 1.
(2) EUVL L 195, 2.7.2014, s. 1.
(3) Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan
unionissa 21 päivänä toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 549/2013 ja myönnettyjen
poikkeusten soveltamisesta (COM(2018) 506).

L 309/6

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

5.12.2018

2 artikla
Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Bulgarian tasavallalle, Tanskan kuningaskunnalle, Saksan liittotasa
vallalle, Viron tasavallalle, Irlannille, Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Kroatian
tasavallalle, Italian tasavallalle, Kyproksen tasavallalle, Latvian tasavallalle, Liettuan tasavallalle, Luxemburgin suurherttua
kunnalle, Unkarille, Maltan tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle, Itävallan tasavallalle, Puolan tasavallalle,
Portugalin tasavallalle, Romanialle, Slovenian tasavallalle, Slovakian tasavallalle, Suomen tasavallalle, Ruotsin kuningas
kunnalle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.
3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2018.
Komission puolesta
Marianne THYSSEN

Komission jäsen
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LIITE
LUETTELO ASETUKSEN (EU) N:o 549/2013 SOVELTAMISTA KOSKEVISTA ERITYISISTÄ POIKKEUKSISTA

Maa: Belgia

Taulukko

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

1Q

ESE – 16.c) Yrittäjät

1995Q11999Q4

2020

1A

ESE – 16.c) Yrittäjät

Koko kansantalous ja A*10-jako, tehdyt
EMP – 16.b) Työllisyys kotimaisissa tuo työtunnit
tantoyksiköissä

1995–1999

2020

EMP – 8. Työllisyys toimialoittain (tuhan Koko kansantalous ja A*21-jako, tuhansina
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja työtunteina
tuhansina työpaikkoina)

1995–1999

2020

Koko kansantalous ja A*10-jako, tehdyt
EMP – 16.b) Työllisyys kotimaisissa tuo työtunnit, alkuperäiset ja kausitasoitetut
tiedot
tantoyksiköissä

3

ESE – 8. a) yrittäjät toimialoittain (tuhan
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja
tuhansina työpaikkoina)
10

Kaikki muuttujat

NUTS 2 -jaottelu, koko kansantalous ja
A*10-jako

2000–2002

2020

12

Kaikki muuttujat

NUTS 3 -jaottelu, koko kansantalous ja
A*10-jako

2000–2002

2020

15

Kaikki muuttujat

Koko taulukko, kaikki jaottelut/tiedot mu
kaan luettuina, edellisen vuoden hinnoin

2015–2016

2020

16

Kaikki muuttujat

Koko taulukko, kaikki jaottelut/tiedot mu
kaan luettuina, edellisen vuoden hinnoin

2015–2016

2020

Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

Maa: Bulgaria

Taulukko

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

1Q

P.53 – Arvoesineiden hankinnat miinus vä Koko kansantalous, edellisen vuoden hin
hennykset
noin, alkuperäiset ja kausitasoitetut tiedot

1995Q12012Q4

2020

1A

P.53 – Arvoesineiden hankinnat miinus vä Koko kansantalous, edellisen vuoden hin
hennykset
noin

1995–2012

2020

2

D.9p_S.1311 – josta alasektorille valtion S.1311 – Valtionhallinto
hallinto (S.1311) maksetut
S.1313 – Paikallishallinto
D.9p_S.1313 – josta alasektorille paikallis
hallinto (S.1313) maksetut

1995–2012

2020

2

D.29p – Muut tuotantoverot, maksetut

1995–2011

2020

S.13 – Julkisyhteisöt
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Taulukko

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

5.12.2018
Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

3

P.5 – Pääoman bruttomuodostus

Koko kansantalous ja A*10-jako (jos pa
P.51 g – Kiinteän pääoman bruttomuodos kollinen), käyvin hinnoin ja edellisen vuo
den hinnoin ja ketjutetuin volyymein
tus toimialoittain

1995–1997

2020

11

Kaikki muuttujat

1995–1997

2020

1995–2018

2020

2001–2018

2020

S.13 – Julkisyhteisöt
S.1311 – Valtionhallinto
S.1313 – Paikallishallinto
S.1314 – Sosiaaliturvarahastot
Kaikki COFOG-kaksinumerotasot

11

D.92p – josta investointiavustukset

S.13 – Julkisyhteisöt,
kaikki COFOG-kaksinumerotasot

11

D.92p – josta investointiavustukset

S.13 – Julkisyhteisöt,
kaikki COFOG-kolminumerotasot

20

Kaikki muuttujat

Koko kansantalous ja sektoriin S.13 kuulu
vat A*21-toimialat, käyvin jälleenhankinta
hinnoin ja edellisen vuoden jälleenhankin
tahinnoin

2000–2015

2020

22

Kaikki muuttujat

Koko kansantalous ja A*21-jako, käyvin
hinnoin ja edellisen vuoden hinnoin ja ket
jutetuin volyymein

1995–1997

2020

26

Kaikki muuttujat

Kaikki sektorit

1995–2007

2020

26

Kaikki muuttujat

Sektori S.13 – Julkisyhteisöt

2008–2013

2020

Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

Maa: Tanska

Taulukko

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

3

P.52–7. b) Varastojen muutokset toimial A*10-jako, käyvin hinnoin ja edellisen
oittain
vuoden hinnoin

1995–2018

2020

5

P.3–1. Kotitalouksien kulutusmenot käyt COICOP-jako seuraavasti: P101 – Esiasteen
tötarkoituksen mukaan
ja alemman perusasteen koulutus, P102 –
Ylemmän perusasteen ja keskiasteen kou
lutus, P103 – Keskiasteen jälkeinen koulu
tus, joka ei ole korkea-asteen koulutusta,
P104 – Korkea-asteen koulutus, P105 –
Tasoltaan määrittelemätön koulutus, käy
vin hinnoin ja edellisen vuoden hinnoin ja
ketjutetuin volyymein

1995–2018

2020

8

Kaikki sektorit, resurssit (D.214 toimite
taan
D.212 mukaan luettuna, D.212 tyhjä
D.214 – Muut tuoteverot kuin alv ja tuon
poikkeuksen voimassaolon päättymiseen
tiverot
asti)

1995–2018

2020

D.212 – Tuontiverot ja -tullit ilman alv:a

5.12.2018

Taulukko

9

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Tunnus ja muuttuja

D.212 – Tuontiverot ja -tullit ilman alv:a

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

S.13 – Julkisyhteisöt

L 309/9
Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

1995–2018

2020

2001–2018

2020

D.2122 – Muut tuontiverot kuin alv ja S.1311 – Valtionhallinto
tuontitullit
S.1313 – Paikallishallinto
D.2122b – Tuonnista perityt rahamääräiset
S.1314 – Sosiaaliturvarahastot
korvaukset
D.2122c – Valmisteverot
D.2122d – Yleiset myyntiverot
D.2122e – Verot erityispalveluista
D.2122f – Tuontimonopolien voitot
D.214 – Muut tuoteverot kuin alv ja tuon
tiverot

S.212 Euroopan unionin toimielimet ja eli
met
(D.214 ja sen alakohdat toimitetaan
D.2122 mukaan luettuna; D.2122 ja sen
alakohdat tyhjät alakohtaa D.2122a lu
kuun ottamatta poikkeuksen voimassaolon
päättymiseen asti)

D.214a – Valmisteverot ja kulutusverot
D.214b – Leimaverot
D.214c – Verot rahoitus- ja pääomatalous
toimista
D.214d – Autojen rekisteröintiverot
D.214e – Viihdeverot
D.214f – Arpajais-, uhkapeli- ja vedonly
öntiverot
D.214 g – Verot vakuutusmaksuista
D.214h – Muut verot tietyistä palveluista
D.214j – Yleiset myynti- ja liikevaihtoverot
D.214j – Fiskaalisten monopolien voitot
D.214k – Vientitullit ja viennistä kerätyt
rahamääräiset korvaukset
D.214l – Muut tuoteverot, muualle luokit
telemattomat

11

Kaikki (relevantit) muuttujat

S.13 – Julkisyhteisöt
S.1311 – Valtionhallinto
S.1313 – Paikallishallinto
S.1314 – Sosiaaliturvarahastot,
COFOG-kolminumerotasot 09.1 Esiasteen
ja alemman perusasteen koulutus ja 09.2
Ylemmän perusasteen ja keskiasteen kou
lutus (toimitettaviin tietoihin lisättävä ala
viite, jossa selostetaan, että huomattava
mutta erottamaton osa 09.1:n kustannuk
sista kuuluu 09.2:een)

L 309/10

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Taulukko

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

5.12.2018
Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

15

P.11 – Markkinatuotos
A*64-jako, käyvin hinnoin (P.11 toimite
P.13 – Markkinaton tuotos, muu kuin lop taan P.131 mukaan luettuna; P.13 toimite
taan ilman muuttujaa P.131 poikkeuksen
pukäyttöön
voimassaolon päättymiseen asti)

2010–2014

2020

15

P.11 – Markkinatuotos

A*64-jako, käyvin hinnoin ja edellisen
vuoden
hinnoin (P.11 toimitetaan P.131
P.13 – Markkinaton tuotos, muu kuin lop
mukaan
luettuna; P.13 toimitetaan ilman
pukäyttöön
muuttujaa P.131 poikkeuksen voimassao
lon päättymiseen asti)

2015–2016

2020

26

AN.11 + AN.12–2. Kiinteät varat + varas Kaikki sektorit
tot

2012–2017

2020

Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

AN.12–16. Varastot

Maa: Saksa

Taulukko

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

1Q

P.52–9. b) Varastojen muutokset

Koko kansantalous, käyvin hinnoin ja edel
lisen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyy
mein, alkuperäiset ja kausitasoitetut tiedot
(toimitetaan ilman julkisyhteisöjen puolus
tustarvikevarastoja poikkeuksen voimas
saolon päättymiseen asti)

1995Q12012Q4

2020

1A

P.52–9. b) Varastojen muutokset

Koko kansantalous, käyvin hinnoin ja edel
lisen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyy
mein (toimitetaan ilman julkisyhteisöjen
puolustustarvikevarastoja poikkeuksen voi
massaolon päättymiseen asti)

1995–2012

2020

2

P.52 + P.53 – Varastojen muutokset ja ar Kaikki sektorit (toimitetaan ilman julkiyh
voesineiden hankinnat miinus vähennykset teisöjen puolustustarvikevarastoja poik
keuksen voimassaolon päättymiseen asti)

1995–2012

2020

3

P.51 g – 7. a) Kiinteän pääoman brutto Kiinteiden varojen mukainen AN_F6-jaot
muodostus toimialoittain – kiinteiden va telu ja NACE A*10 -jako, käyvin hinnoin
rojen mukainen jaottelu AN_F6
ja edellisen vuoden hinnoin ja ketjutetuin
volyymein (toimitetaan uusista kiinteistä
varoista)

1995–2018

2020

3

P.52–7. b) Varastojen muutokset toimial A*10-jako, käyvin hinnoin ja edellisen
oittain
vuoden hinnoin

1995–2018

2020

3

P.52–7. b) Varastojen muutokset toimial Koko kansantalous, käyvin hinnoin ja edel
oittain
lisen vuoden hinnoin (toimitetaan ilman
julkiyhteisöjen puolustustarvikevarastoja
poikkeuksen voimassaolon päättymiseen
asti)

1995–2012

2020

5.12.2018

Taulukko

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

L 309/11
Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

5

P.3–1. Kotitalouksien kulutusmenot käyt P023 – Narkoottiset aineet (sisällytetään
tötarkoituksen mukaan
alaryhmään P022 – Tupakka), käyvin hin
noin ja edellisen vuoden hinnoin ja ketju
tetuin volyymein

1995–2018

2020

8

P.52 – Varastojen muutokset

1995–2012

2020

8

EMP – Työllisyys (henkilöinä ja työtun Sektori S.13 – Julkisyhteisöt; työtunnit
teina)

1995–2018

2020

1999Q12012Q4

2020

1995–2018

2020

801

9

Sektori S.13 – Julkisyhteisöt, käyttö (toimi
tetaan ilman julkiyhteisöjen puolustustarvi
kevarastoja poikkeuksen voimassaolon
päättymiseen asti)

P.52 + P.53 – Varastojen muutokset ja ar S.13 – Julkisyhteisöt, käyttö, käyvin hin
voesineiden nettohankinnat
noin, kausitasoittamattomat tiedot (toimi
tetaan ilman julkiyhteisöjen puolustustarvi
kevarastoja poikkeuksen voimassaolon
päättymiseen asti)

D.51c – Verot hallussapitovoitoista

Kaikki sektorit

D.51d – Arpajais- tai uhkapelivoittojen ve
rot
D.51e – Muut tuloverot, muualle luokitte
lemattomat

10

P.51 g – 4. Kiinteän pääoman bruttomuo NUTS 2 -jaottelu, koko kansantalous ja
dostus (käyvin hinnoin)
A*10-jako

2000–2001

2020

10

P.51 g – 4. Kiinteän pääoman bruttomuo NUTS 2 -jaottelu, A*10-jako (toimitetaan
dostus (käyvin hinnoin)
uusista kiinteistä varoista poikkeuksen voi
massaolon päättymiseen asti)

2002–2017

2020

11

D.92 – josta investointiavustukset

2001–2011

2020

1995–2012

2020

2000–2017

2020

S.13 – Julkisyhteisöt,
kaikki COFOG-kolminumerotasot

11

P.5 – Pääoman bruttomuodostus

S.13 – Julkisyhteisöt,
COFOG-luokituksen kaksinumerotaso 02
ja kaksinumerotason 02 kolminumerota
sot (toimitetaan voimassaolon päättymi
seen asti ilman muuttujaa P.52 julkiyhtei
söjen puolustustarvikevarastot)

13

Kaikki muuttujat

NUTS 2 -jaottelu (toimitetaan summa S.14
+ S.15)

L 309/12

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Taulukko

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

AN.1132 g – 6. Tieto- ja viestintätekniset Koko kansantalous, käyvin jälleenhankinta
laitteet, brutto
hinnoin ja edellisen vuoden jälleenhankin
AN.11321 g – 7. Tietokonelaitteet, brutto tahinnoin

20

5.12.2018
Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

2000–2017

2020

2000–2017

2020

1995–2017

2020

2012–2017

2020

Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

1995–1999

2020

AN.11322 g – 8. Televiestintävälineet,
brutto
AN.1132n – 18. Tieto- ja viestintätekniset
laitteet, netto
AN.11321n – 19. Tietokonelaitteet, netto
AN.11322n – 20. Televiestintävälineet,
netto
P.51 g_AN1132-6. Kiinteän pääoman Koko kansantalous, käyvin hinnoin, edelli
bruttomuodostus, tieto- ja viestintätekniset sen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyy
mein
laitteet

22

P.51 g_AN11321-7. Kiinteän pääoman
bruttomuodostus, tietokonelaitteet P.51
g_AN11322-8. Kiinteän pääoman brutto
muodostus, televiestintälaitteet
22

P.51 g_AN.111–2. Kiinteän pääoman brut A*21-jako (toimitetaan uusista kiinteistä
tomuodostus, asunnot
varoista), käyvin hinnoin ja edellisen vuo
den
hinnoin ja ketjutetuin volyymein
P.51 g_AN.112–3. Kiinteän pääoman brut
tomuodostus, muut rakennukset ja raken
nelmat
P.51 g_AN.113 + P.51 g_AN.114–4. Kiin
teän pääoman bruttomuodostus, koneet ja
laitteet + asejärjestelmät
P.51 g_AN.1131–5. Kiinteän pääoman
bruttomuodostus, kuljetusvälineet
P.51 g_AN.115–10. Kiinteän pääoman
bruttomuodostus, kasvatettavat biologiset
varat
AN.1121–6. Muut talorakennukset kuin Kaikki sektorit
asuinrakennukset

26

AN.1122–7. Muut rakennelmat
AN.12–16. Varastot

Maa: Viro

Taulukko

3

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

EMP – 8. Työllisyys toimialoittain (tuhan Koko kansantalous ja A*21-jako, tuhansina
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja työtunteina
tuhansina työpaikkoina)
ESE – 8. a) yrittäjät toimialoittain (tuhan
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja
tuhansina työpaikkoina)
EEM – 8. b) työntekijät toimialoittain (tu
hansina henkilöinä, tuhansina työtunteina
ja tuhansina työpaikkoina)

5.12.2018

Taulukko

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Tunnus ja muuttuja

L 309/13

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

3

ESE – 8. a) yrittäjät toimialoittain (tuhan A*21-jako pääluokista B, D, E, I, J, K, L, N,
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja O, P, Q, R ja T, tuhansina työtunteina
tuhansina työpaikkoina)

2000–2018

2020

3

EMP – 8. Työllisyys toimialoittain (tuhan A*64-jako kaksinumerotasoista 17, 18,
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja 19, 21, 24, 27, 29_30, 29, 30, 37_39, 51,
58, 59_60, 62_63, 65, 66, 68A, 69_70,
tuhansina työpaikkoina)
73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 94, 95
ja 97_98, tuhansina henkilöinä

1995–2017

2020

3

EEM – 8. b) työntekijät toimialoittain (tu A*64-jako kaksinumerotasoista 03, 17,
hansina henkilöinä, tuhansina työtunteina 18, 19, 21, 24, 29_30, 29, 30, 37_39, 51,
ja tuhansina työpaikkoina)
58, 59_60, 62_63, 65, 66, 68A, 69_70,
73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 94, 95
ja 97_98, tuhansina henkilöinä

1995–2017

2020

3

ESE – 8. a) yrittäjät toimialoittain (tuhan A*64-jako kaksinumerotasoista 02,
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja 05_09, 10_12, 13_15, 16_18, 16, 17,
tuhansina työpaikkoina)
19, 20, 21, 22_23, 22, 23, 24_25, 24,
26, 27, 28, 29_30, 29, 30, 31_32, 33,
36, 37_39, 45, 46, 47, 50, 51, 52,
55_56, 58_60, 58, 59_60, 61, 62_63,
65, 66, 68A, 69_70, 69_71, 71,
73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 80_82,
85, 86, 87_88, 90_92, 93, 94,
ja 97_98, tuhansina henkilöinä

03,
18,
25,
35,
53,
64,
72,
84,
95

1995–2017

2020

3

ESE – 8. a) yrittäjät toimialoittain (tuhan A*64-jako kaksinumerotasoista 41_43, 49
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja ja 96, tuhansina henkilöinä
tuhansina työpaikkoina)

1995–1996

2020

3

ESE – 8. a) yrittäjät toimialoittain (tuhan A*21-jako pääluokista B, D, E, I, J, K, L, N,
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja O, P, Q, R ja T, tuhansina henkilöinä
tuhansina työpaikkoina)

1995–2018

2020

3

ESE – 8. a) yrittäjät toimialoittain (tuhan A*21-jako pääluokista F, H, M ja S, tuhan
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja sina henkilöinä
tuhansina työpaikkoina)

1995–1996

2020

3

EMP – 8. Työllisyys toimialoittain (tuhan A*21-jako pääluokista U ja T, tuhansina
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja työtunteina
tuhansina työpaikkoina)

2000–2018

2020

1995–2018

2020

EEM – 8. b) työntekijät toimialoittain (tu
hansina henkilöinä, tuhansina työtunteina
ja tuhansina työpaikkoina)

3

EMP – 8. Työllisyys toimialoittain (tuhan A*21-jako pääluokista U ja T, tuhansina
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja henkilöinä
tuhansina työpaikkoina)
EEM – 8. b) työntekijät toimialoittain (tu
hansina henkilöinä, tuhansina työtunteina
ja tuhansina työpaikkoina)

L 309/14

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

5.12.2018

Maa: Irlanti
Taulukko

1Q

Tunnus ja muuttuja

Kaikki muuttujat

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Koko taulukko, kaikki (pakolliset) jaotte Toimittamisen
lut/tiedot mukaan luettuina
määräaika t +
70 päivää

Ensimmäinen
toimitus

2020

3

P.51c – 4. Kiinteän pääoman kuluminen A*64-jako, käyvin hinnoin ja edellisen
toimialoittain
vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyymein
(A*38-jako toimitetaan poikkeuksen voi
massaolon päättymiseen asti)

1995–2017

2020

5

P.3–1. Kotitalouksien kulutusmenot käyt P082 – Puhelin- ja faksilaitteet, P083 – Pu
tötarkoituksen mukaan
helin- ja internetpalvelut, P090 – Virkistysja kulttuuritoiminta, P101 – Esiasteen ja
alemman perusasteen koulutus, P102 –
Ylemmän perusasteen ja keskiasteen kou
lutus, P103 – Keskiasteen jälkeinen koulu
tus, joka ei ole korkea-asteen koulutusta,
P104 – Korkea-asteen koulutus, P105 –
Tasoltaan määrittelemätön koulutus, P096
– Valmismatkat, P110 – Ravintolat, kahvi
lat ja hotellit, P112 – Majoituspalvelut,
käyvin hinnoin ja edellisen vuoden hin
noin ja ketjutetuin volyymein

1995–2018

2020

Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

Koko kansantalous, edellisen vuoden hin
noin ja ketjutetuin volyymein, toimittami
sen määräaika t + 2 (toimitetaan D.21:n
ja D.31:n välinen erotus)

1995–2018

2020

3

P.52–7. b) Varastojen muutokset toimial A*10-jako, käyvin hinnoin ja edellisen
oittain
vuoden hinnoin

1995–2018

2020

3

P.53–7. c) Arvoesineiden hankinnat miinus Koko kansantalous, edellisen vuoden hin
vähennykset
noin

1995–2018

2020

5

P.3–1. Kotitalouksien kulutusmenot käyt P103 – Keskiasteen jälkeinen koulutus,
tötarkoituksen mukaan
joka ei ole korkea-asteen koulutusta (sisäl
lytetään muuttujaan P104), P122 + P127
– Prostituutio ja Muut palvelut, muualla
luokittelemattomat (toimitetaan ilman
muuttujaa P122), käyvin hinnoin ja edelli
sen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyy
mein

1995–2018

2020

Maa: Espanja

Taulukko

1A

Tunnus ja muuttuja

D.21–2. a) Tuoteverot
D.31–2. b) Tuotetukipalkkiot

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

5.12.2018

Taulukko

9

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

D.611C – Työnantajan pakolliset todelliset Kaikki sektorit
sosiaaliturvamaksut

L 309/15
Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

1995–2013

2020

2001–2018

2020

D.611V – Työnantajien vapaaehtoiset to
delliset sosiaaliturvamaksut
D.613c – Kotitalouksien pakolliset todelli
set sosiaaliturvamaksut
D.613ce – Palkansaajien pakolliset todelli
set sosiaaliturvamaksut
D.613v – Kotitalouksien vapaaehtoiset to
delliset sosiaaliturvamaksut
11

Kaikki muuttujat

Kaikki sektorit
G0702 – Avohoitopalvelut
G0703 – Sairaalapalvelut (G0702 sisällyte
tään muuttujaan G0703)

15

Kaikki muuttujat

Koko taulukko, kaikki tiedot/jaottelut mu
kaan luettuina, edellisen vuoden hinnoin

2015–2016

2020

16

Kaikki muuttujat

Koko taulukko, kaikki tiedot/jaottelut mu
kaan luettuina, edellisen vuoden hinnoin

2015–2016

2020

K1 – Kiinteän pääoman kuluminen

NACE A*64 -jaottelu, käyvin hinnoin

2010–2015

2018

CPA P*64 -jako, käyvin hinnoin

2010, 2015

2018

S.1 Koko kansantalous

2000–2011

2020

Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

2012–2018

2020

16

B2A3N – Toimintaylijäämä ja sekatulo,
netto
17

K1 – Kiinteän pääoman kuluminen
B2A3N – Toimintaylijäämä ja sekatulo,
netto

26

AN.11–3. Kiinteät varat
AN.112–5. Muut rakennukset ja rakennel
mat
AN.113 + AN.114–8. Koneet ja laitteet +
asejärjestelmät
AN.115–9. Kasvatettavat biologiset varat
AN.117–10. Henkiset omaisuustuotteet

Maa: Ranska

Taulukko

2

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

TC – josta maksettujen verohyvitysten S.13 – Julkisyhteisöt
määrä, joka ylittää veronmaksajan veron

L 309/16

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Taulukko

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

5.12.2018
Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

3

P.51c – 4. Kiinteän pääoman kuluminen A*64-jako, käyvin hinnoin ja edellisen
toimialoittain
vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyymein
(A*38-jako toimitetaan poikkeuksen voi
massaolon päättymiseen asti)

1995–2017

2020

3

B.2n + B.3n – 5. Nettotoimintaylijäämä ja A*64-jako, käyvin hinnoin (A*38-jako toi
nettosekatulo
mitetaan)

1995–2017

2020

3

B.2n + B.3n – 5. Nettotoimintaylijäämä ja A*21-jako, käyvin hinnoin, toimittamisen
määräaika t + 9 kuukautta
nettosekatulo

Toimittamisen
määräaika t +
21 kuukautta

2020

EMP – 8. Työllisyys toimialoittain (tuhan A*21-jako, tuhansina henkilöinä, tuhan Toimittamisen
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja sina työtunteina ja tuhansina työpaikkoina, määräaika t +
tuhansina työpaikkoina)
toimittamisen määräaika t + 9 kuukautta
21 kuukautta

2020

D.29 – D.39–6. Muut tuotantoverot mii
nus muut tuotantotukipalkkiot
D1-9. Palkansaajakorvaukset toimialoittain
D.11–9. a) Palkat ja palkkiot toimialoittain
3

EEM – 8. b) työntekijät toimialoittain (tu
hansina henkilöinä, tuhansina työtunteina
ja tuhansina työpaikkoina)
ESE – 8. a) yrittäjät toimialoittain (tuhan
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja
tuhansina työpaikkoina)
P.3–1. Kotitalouksien kulutusmenot käyt P023 – Narkoottiset aineet
tötarkoituksen mukaan
P101 – Esiasteen ja alemman perusasteen
koulutus

5

1995–2018

2020

P102 – Ylemmän perusasteen ja keskias
teen koulutus
P103 – Keskiasteen jälkeinen koulutus,
joka ei ole korkea-asteen koulutusta
P104 – Korkea-asteen koulutus
P105 – Tasoltaan määrittelemätön koulu
tus, käyvin hinnoin ja edellisen vuoden
hinnoin ja ketjutetuin volyymein
10

B.1 g – 1. Bruttoarvonlisäys perushintaan NUTS 2 -jaottelu, yhteensä, toimittamisen Toimittamisen
määräaika t +
(volyymin kasvuvauhti perustuu edellisen määräaika t + 24 kuukautta
27 kuukautta
vuoden hintoihin)

2020

10

P.51g – 4. Kiinteän pääoman bruttomuo NUTS 2 -jaottelu, yhteensä ja A*10-jako, Toimittamisen
dostus (käyvin hinnoin)
toimittamisen määräaika t + 24 kuukautta määräaika t +
27 kuukautta

2020

Maa: Kroatia

Taulukko

1Q

Tunnus ja muuttuja

Kaikki muuttujat

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Koko taulukko, kaikki jaottelut/tiedot mu
kaan luettuina

1995Q11999Q4

Ensimmäinen
toimitus

2020

5.12.2018

Taulukko

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

L 309/17
Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Koko taulukko, kaikki jaottelut/tiedot mu Toimittamisen
kaan luettuina
määräaika t +
70 päivää

Ensimmäinen
toimitus

2020

1Q

Kaikki muuttujat

1Q

P.3–5. a) Kotitalouksien kulutusmenot (ko Jaottelu kestävyyden mukaan, käyvin hin
timaan käsite)
noin ja edellisen vuoden hinnoin ja ketju
tetuin volyymein, alkuperäiset ja kausita
soitetut tiedot

2000Q12019Q4

2020

1Q

P.5–9. Pääoman bruttomuodostus

Koko kansantalous, käyvin hinnoin ja edel
lisen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyy
mein, alkuperäiset ja kausitasoitetut tiedot
(toimitetaan ilman muuttujaa P.53)

2000Q12019Q4

2020

1Q

P.51g – 9. a) Kiinteän pääoman brutto AN_F6: kiinteiden varojen jaottelu, käyvin
muodostus
hinnoin ja edellisen vuoden hinnoin ja ket
jutetuin volyymein, alkuperäiset ja kausita
soitetut tiedot

2000Q12019Q4

2020

1Q

P.53–9. c) Arvoesineiden hankinnat miinus Koko kansantalous, käyvin hinnoin ja edel
lisen vuoden hinnoin, alkuperäiset ja kau
vähennykset
sitasoitetut tiedot

2000Q12019Q4

2020

1A

Kaikki muuttujat

1A

D.1–17. Kotimaisissa tuotantoyksiköissä A*10-jako, käyvin hinnoin
työskentelevien palkansaajakorvaukset ja
kotimaisten työntekijöiden palkansaajakor
vaukset

1995–1999

2018

1A

D.11–17. a) Palkat ja palkkiot

Koko kansantalous ja A*10-jako, käyvin
hinnoin
D.12–17. b) Työnantajan sosiaaliturvamak
sut

1995–1999

2018

1A

P.3–5. a) Kotitalouksien kulutusmenot (ko Jaottelu kestävyyden mukaan, käyvin hin
timaan käsite)
noin ja edellisen vuoden hinnoin ja ketju
tetuin volyymein

1995–2004

2020

1A

P.5–9. Pääoman bruttomuodostus

Koko kansantalous, käyvin hinnoin ja edel
lisen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyy
mein, alkuperäiset ja kausitasoitetut tiedot
(toimitetaan ilman muuttujaa P.53)

1995–2018

2020

1A

P.51g – 9. a) Kiinteän pääoman brutto AN_F6 kiinteiden varojen jaottelu, käyvin
muodostus
hinnoin ja edellisen vuoden hinnoin ja ket
jutetuin volyymein

1995–2004

2020

1A

P.53–9. c) Arvoesineiden hankinnat miinus Koko kansantalous, käyvin hinnoin ja edel
vähennykset
lisen vuoden hinnoin

1995–2018

2020

Koko taulukko, kaikki jaottelut/tiedot mu Toimittamisen
kaan luettuina, toimittamisen määräaika määräaika t +
70 päivää
t + 2 kuukautta

2020

L 309/18

Taulukko

1A

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

EMP – 16. b) Työllisyys kotimaisissa tuo A*10-jako, tuhansina työntekijöinä
tantoyksiköissä (tuhansina työntekijöinä,
tuhansina työtunteina ja tuhansina työ
paikkoina) ja maassa asuvien työllisyys (tu
hatta)

5.12.2018
Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

1995–1999

2018

1995–1999

2018

1995–2000

2020

2001–2009

2020

2001–2009

2020

2001–2009

2020

ESE – 16. c) Yrittäjät
EEM – 16. d) Palkansaajat

1A

EMP – 16. b) Työllisyys kotimaisissa tuo Koko kansantalous ja A*10-jako, tuhansina
tantoyksiköissä (tuhansina työntekijöinä, työtunteina
tuhansina työtunteina ja tuhansina työ
paikkoina) ja maassa asuvien työllisyys (tu
hatta)
ESE – 16. c) Yrittäjät
EEM – 16. d) Palkansaajat

2

Kaikki muuttujat

S.13 – Julkisyhteisöt
S.1311 – Valtionhallinto
S.1313 – Paikallishallinto
S.1314 – Sosiaaliturvarahastot

2

P.5 – Pääoman bruttomuodostus

S.13 – Julkisyhteisöt

P.52 + P.53 – Varastojen muutokset ja ar S.1311 – Valtionhallinto
voesineiden hankinnat miinus vähennykset S.1313 – Paikallishallinto
S.1314 – Sosiaaliturvarahastot
(toimitetaan ilman muuttujaa P.53)

2

NP – Valmistamattomien muiden kuin ra S.13 – Julkisyhteisöt
hoitusvarojen hankinnat miinus vähennyk S.1311 – Valtionhallinto
set
S.1313 – Paikallishallinto
S.1314 – Sosiaaliturvarahastot

2

OP5ANP – Pääoman bruttomuodostus S.13 – Julkisyhteisöt
sekä valmistamattomien muiden kuin ra S.1311 – Valtionhallinto
hoitusvarojen hankinnat miinus vähennyk
S.1313 – Paikallishallinto
set

5.12.2018

Taulukko

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

L 309/19
Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

S.1314 – Sosiaaliturvarahastot,
kaikki COFOG-kaksinumerotasot ja -kol
minumerotasot
(toimitetaan ilman muuttujia NP ja P.53)
A*10/A*21-jako, käyvin hinnoin ja edelli Toimittamisen
sen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyy määräaika t +
mein, toimittamisen määräaika t + 9 kuu 21 kuukautta
kautta

2020

3

Kaikki muuttujat

3

P.51c – 4. Kiinteän pääoman kuluminen A*21- ja A*64-jako, edellisen vuoden hin
toimialoittain
noin ja ketjutetuin volyymein

1995–2018

2020

3

P.5–9. Pääoman bruttomuodostus

Koko kansantalous, käyvin hinnoin ja edel
lisen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyy
mein (toimitetaan ilman muuttujaa P.53)

1995–2018

2020

3

P.51g – 7. a) Kiinteän pääoman brutto A*10-jako, käyvin hinnoin ja edellisen
muodostus toimialoittain
vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyymein

1995–2004

2020

3

P.51g – 7. a) Kiinteän pääoman brutto A*10-jako ja AN_F6 kiinteiden varojen
muodostus toimialoittain, AN_F6 kiintei jaottelu, käyvin hinnoin ja edellisen vuo
den varojen jaottelu
den hinnoin ja ketjutetuin volyymein

1995–2004

2020

3

P.52–7. b) Varastojen muutokset toimial Koko kansantalous ja A*10-jako, edellisen
oittain
vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyymein

1995–2018

2020

3

P.53–7. c) Arvoesineiden hankinnat miinus Koko kansantalous, käyvin hinnoin ja edel
vähennykset
lisen vuoden hinnoin

1995–2018

2020

3

EMP – 8. Työllisyys toimialoittain (tuhan A*21- ja A*64-jako, tuhansina henkilöinä
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja
tuhansina työpaikkoina)

1995–1999

2018

1995–1999

2018

1995–2004

2020

ESE – 8. a) yrittäjät toimialoittain (tuhan
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja
tuhansina työpaikkoina)
EEM – 8. b) työntekijät toimialoittain (tu
hansina henkilöinä, tuhansina työtunteina
ja tuhansina työpaikkoina)
3

EMP – 8. Työllisyys toimialoittain (tuhan Koko kansantalous ja A*21- ja A*64-jako,
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja tuhansina työtunteina
tuhansina työpaikkoina)
ESE – 8. a) yrittäjät toimialoittain (tuhan
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja
tuhansina työpaikkoina)
EEM – 8. b) työntekijät toimialoittain (tu
hansina henkilöinä, tuhansina työtunteina
ja tuhansina työpaikkoina)

5

Kaikki muuttujat

Koko taulukko, kaikki jaottelut/tiedot mu
kaan luettuina

L 309/20

Taulukko

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

5.12.2018
Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

6

Kaikki muuttujat

Taloustoimet, varat ja velat, koko kansan
talous ja kaikki (ala)sektorit, sekä sulaute
tut että sulauttamattomat tilit

1995–2001

2020

7

Kaikki muuttujat

Taloustoimet, varat ja velat, koko kansan
talous ja kaikki (ala)sektorit, sekä sulaute
tut että sulauttamattomat tilit

1995–2000

2020

8

Kaikki muuttujat

Kaikki sektorit, käyttö ja resurssit

1995–2001

2020

8

P.53 – Arvoesineiden hankinnat miinus vä S.1 – Koko kansantalous, käyttö
hennykset

2002–2018

2020

8

NP – Valmistamattomien muiden kuin ra S.13 – Julkisyhteisöt, käyttö
hoitusvarojen hankinnat miinus vähennyk
set

2001–2009

2020

2001Q12009Q4

2020

1995–2001

2020

1995–2012

2020

801

9

NP – Valmistamattomien muiden kuin ra S.13 – Julkisyhteisöt, käyttö, käyvin hin
hoitusvarojen hankinnat miinus vähennyk noin, kausitasoittamattomat tiedot
set
Kaikki muuttujat

S.13 – Julkisyhteisöt
S.1311 – Valtionhallinto
S.1313 – Paikallishallinto
S.1314 – Sosiaaliturvarahastot

9

D.612 – Työnantajan laskennalliset sosiaa S.13 – Julkisyhteisöt
liturvamaksut
S.1311 – Valtionhallinto
S.1313 – Paikallishallinto
S.1314 – Sosiaaliturvarahastot

9

D.613c – Kotitalouksien pakolliset todelli S.13 – Julkisyhteisöt
set sosiaaliturvamaksut
S.1311 – Valtionhallinto
D.613ce – Palkansaajien pakolliset todelli S.1313 – Paikallishallinto
set sosiaaliturvamaksut
S.1314 – Sosiaaliturvarahastot
D.613v – Kotitalouksien vapaaehtoiset to
delliset sosiaaliturvamaksut

2002–2018

2020

10

B.1g – 1. Bruttoarvonlisäys perushintaan NUTS 2 -jaottelu, koko kansantalous
(volyymin kasvuvauhti perustuu edellisen
vuoden hintoihin)

2000–2018

2020

10

D.1–3. Palkansaajakorvaukset (käyvin hin Koko kansantalous ja kaikki NUTS 2 -jaot
noin)
telut, A*10-jako

2000–2006

2020

P.51g – 4. Kiinteän pääoman bruttomuo
dostus (käyvin hinnoin)
10

ETO – 5. Kokonaistyöllisyys tuhansina Kaikki NUTS 2 -jaottelut, koko kansanta Toimittamisen
henkilöinä ja tuhansina työtunteina
lous, tuhansina henkilöinä, toimittamisen määräaika t +
24 kuukautta
määräaika t + 12 kuukautta

2019

5.12.2018

Taulukko

11

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Tunnus ja muuttuja

Kaikki muuttujat

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

S.13 – Julkisyhteisöt

L 309/21
Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

1995–2000

2020

2001–2009

2020

2001–2009

2020

2001–2009

2020

S.1311 – Valtionhallinto
S.1313 – Paikallishallinto
S.1314 – Sosiaaliturvarahastot,
kaikki COFOG-kaksinumerotasot

11

OP5ANP – Pääoman bruttomuodostus + S.13 – Julkisyhteisöt
valmistamattomien muiden kuin rahoitus S.1311 – Valtionhallinto
varojen hankinnat miinus vähennykset
S.1313 – Paikallishallinto
S.1314 – Sosiaaliturvarahastot,
kaikki COFOG-kaksinumerotasot ja -kol
minumerotasot
(toimitetaan ilman muuttujia NP ja P.53)

11

P.5 – Pääoman bruttomuodostus

S.13 – Julkisyhteisöt
S.1311 – Valtionhallinto
S.1313 – Paikallishallinto
S.1314 – Sosiaaliturvarahastot,
kaikki COFOG-kaksinumerotasot ja -kol
minumerotasot
(toimitetaan ilman muuttujaa P.53)

11

NP – Valmistamattomien muiden kuin ra S.13 – Julkisyhteisöt
hoitusvarojen hankinnat miinus vähennyk S.1311 – Valtionhallinto
set
S.1313 – Paikallishallinto
S.1314 – Sosiaaliturvarahastot,
kaikki COFOG-kaksinumerotasot ja -kol
minumerotasot

13

Kaikki muuttujat

Kaikki NUTS 2 -jaottelut

2000–2011

2020

15

Kaikki muuttujat

Koko taulukko, kaikki tiedot/jaottelut mu
kaan luettuina, edellisen vuoden hinnoin

2015–2016

2020

16

Kaikki muuttujat

Koko taulukko, kaikki tiedot/jaottelut mu
kaan luettuina, edellisen vuoden hinnoin

2015–2016

2020

20

Kaikki muuttujat

Koko taulukko, kaikki jaottelut/tiedot mu
kaan luettuina

2000–2017

2020

L 309/22

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Taulukko

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

5.12.2018
Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

22

Kaikki muuttujat

Koko taulukko, kaikki jaottelut/tiedot mu
kaan luettuina

1995–2004

2020

26

Kaikki muuttujat

Koko taulukko, kaikki jaottelut/tiedot mu
kaan luettuina, lukuun ottamatta muuttu
jaa AN.111 asunnot

1995–2017

2020

27

Kaikki muuttujat

S.13 – Julkisyhteisöt

1999Q12001Q4

2020

S.1311 – Valtionhallinto
S.1313 – Paikallishallinto
S.1314 – Sosiaaliturvarahastot

Maa: Kypros

Taulukko

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

1995Q12017Q4

Ensimmäinen
toimitus

1Q

P.53–9. c) Arvoesineiden hankinnat miinus Koko kansantalous, käyvin hinnoin ja edel
vähennykset
lisen vuoden hinnoin, alkuperäiset ja kau
sitasoitetut tiedot

2018

1Q

Kaikki muuttujat

Koko kansantalous ja kaikki NACE-jaotte Toimittamisen
lut, käyvin hinnoin ja edellisen vuoden määräaika t +
70 päivää
hinnoin ja ketjutetuin volyymein, alkupe
räiset ja kausitasoitetut tiedot

2020

1A

Kaikki muuttujat

Koko kansantalous ja kaikki NACE-jaotte Toimittamisen
lut, käyvin hinnoin ja edellisen vuoden määräaika t +
hinnoin ja ketjutetuin volyymein, toimitta
70 päivää
misen määräaika t + 2 kuukautta

2020

3

P.52–7. b) Varastojen muutokset toimial Koko kansantalous ja A*10-jako, käyvin Toimittamisen
oittain
hinnoin ja edellisen vuoden hinnoin, toi määräaika t +
21 kuukautta
mittamisen määräaika t + 9 kuukautta

2020

26

AN.113 + AN.114–8. Koneet ja laitteet + Kaikki sektorit
asejärjestelmät;

2012–2017

2020

AN.117–10. Henkiset omaisuustuotteet

26

AN.12–16. Varastot

Kaikki sektorit

2012–2017

2020

26

AN.211–20. Maa

S.14 + S.15

1995–2017

2020

5.12.2018

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

L 309/23

Maa: Latvia
Taulukko

3

Tunnus ja muuttuja

P.1–1. Tuotos perushintaan toimialoittain

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

A*64-jako, käyvin hinnoin

Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

1995–1999

2020

P.2–2. Välituotekäyttö ostajan hintaan toi
mialoittain
D1-9. Palkansaajakorvaukset toimialoittain
D.11–9. a) Palkat ja palkkiot toimialoittain

3

B.1g – 3. Bruttoarvonlisäys perushintaan A*64-jako, käyvin hinnoin ja edellisen
toimialoittain
vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyymein

1995–1999

2020

3

B.2n + B.3n – 5. Nettotoimintaylijäämä ja A*21- ja A*64-jako, käyvin hinnoin
nettosekatulo

1995–2000

2020

D.29 – D.39–6. Muut tuotantoverot mii
nus muut tuotantotukipalkkiot

3

P.52–7. b) Varastojen muutokset toimial A*10-jako, käyvin hinnoin ja edellisen
oittain
vuoden hinnoin

1995–1999

2020

3

P.52–7. b) Varastojen muutokset toimial A*10-jako, edellisen vuoden hinnoin
oittain

2000–2009

2020

3

EMP – 8. Työllisyys toimialoittain (tuhan A*21- ja A*64-jako, tuhansina henkilöinä
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja ja tuhansina työtunteina (jos pakollinen)
tuhansina työpaikkoina)

1995–1999

2020

2001–2006

2020

ESE – 8. a) yrittäjät toimialoittain (tuhan
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja
tuhansina työpaikkoina)
EEM – 8. b) työntekijät toimialoittain (tu
hansina henkilöinä, tuhansina työtunteina
ja tuhansina työpaikkoina)

11

Kaikki muuttujat

S.13 – Julkisyhteisöt
S.1311 – Valtionhallinto
S.1313 – Paikallishallinto
S.1314 – Sosiaaliturvarahastot,
kaikki COFOG-kolminumerotasot

15

Kaikki muuttujat

Koko taulukko, kaikki tiedot/jaottelut mu
kaan luettuina, edellisen vuoden hinnoin

2015–2016

2020

16

Kaikki muuttujat

Koko taulukko, kaikki tiedot/jaottelut mu
kaan luettuina, edellisen vuoden hinnoin

2015–2016

2020

L 309/24

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

5.12.2018

Maa: Luxemburg
Taulukko

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

1Q

Kaikki muuttujat

Koko kansantalous ja kaikki NACE-jaotte Toimittamisen
lut, käyvin hinnoin ja edellisen vuoden määräaika t +
hinnoin ja ketjutetuin volyymein, alkupe
85 päivää
räiset ja kaikki korjatut tiedot. (Tällä
poikkeuksella korvataan poikkeus, joka
edellyttää t + 90 päivän toimitusaikaa ka
lenterivuonna 2016.)

2020

1A

Kaikki muuttujat

Koko kansantalous ja kaikki NACE-jaotte Toimittamisen
lut, käyvin hinnoin ja edellisen vuoden määräaika t +
hinnoin ja ketjutetuin volyymein, toimitta
85 päivää
misen määräaika t + 2 kuukautta. (Tällä
poikkeuksella korvataan poikkeus, joka
edellyttää t + 90 päivän toimitusaikaa ka
lenterivuonna 2016.)

2020

6

Kaikki muuttujat

Taloustoimet ja muut muutokset, varat ja
velat, koko kansantalous ja kaikki (ala)sek
torit, sekä sulautetut että sulauttamattomat
tilit

1995–1998

2020

7

Kaikki muuttujat

Varat ja velat, koko kansantalous ja kaikki
(ala)sektorit, sekä sulautetut että sulautta
mattomat tilit

1995–1998

2020

Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

Maa: Unkari

Taulukko

1Q

2

3

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

P.51g – 9. a) Kiinteän pääoman brutto AN_F6: kiinteiden varojen jaottelu:
muodostus
AN.117 Henkiset omaisuustuotteet, käyvin
hinnoin ja edellisen vuoden hinnoin ja ket
jutetuin volyymein, alkuperäiset ja kausita
soitetut tiedot
P.52 + P.53 – Varastojen muutokset ja ar
voesineiden hankinnat miinus vähennykset
OP5ANP – Pääoman bruttomuodostus
sekä valmistamattomien muiden kuin ra
hoitusvarojen hankinnat miinus vähennyk
set

S.13 – Julkisyhteisöt

ESE – 8. a) yrittäjät toimialoittain

2020

1995–2018

2020

1995–2009

2020

S.1311 – Valtionhallinto
S.1313 – Paikallishallinto
S.1314 – Sosiaaliturvarahastot
(toimitetaan ilman muuttujaa P.53 poik
keuksen voimassaolon päättymiseen asti)

EMP – 8. Työllisyys toimialoittain (tuhan Koko kansantalous ja A*21-jako, työtunnit
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja
tuhansina työpaikkoina)
EEM – 8. b) työntekijät toimialoittain

1995Q12011Q4

5.12.2018

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Taulukko

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

L 309/25
Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

8

P.53 – Arvoesineiden hankinnat miinus vä Kaikki sektorit, käyttö
hennykset

1995–2018

2020

8

NP – Valmistamattomien varojen hankin Kaikki sektorit lukuun ottamatta sektoria
nat miinus vähennykset
S.13 julkisyhteisöt, käyttö

1995–2018

2020

20

AN.1132 g – 6. Tieto- ja viestintätekniset Koko kansantalous ja A*21-jako (jos pa
laitteet, brutto;
kollinen), käyvin jälleenhankintahinnoin ja
AN.11321 g – 7. Tietokonelaitteet, brutto; edellisen vuoden jälleenhankintahinnoin

2000–2011

2020

2000–2011

2020

1995–2017

2020

Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

AN.11322 g – 8. Televiestintävälineet,
brutto;
AN.117 g – 11. Henkiset omaisuustuot
teet, brutto;
AN.1173 g – 12. Tietokoneohjelmistot ja
tietokannat, brutto;
AN.1132n – 18. Tieto- ja viestintätekniset
laitteet, netto;
AN.11321n – 19. Tietokonelaitteet, netto;
AN.11322n – 20. Televiestintävälineet,
netto;
AN.117n – 23. Henkiset omaisuustuotteet,
netto;
AN.1173n – 24. Tietokoneohjelmistot ja
tietokannat, netto
P.51 g_AN.1132–6. Kiinteän pääoman Koko kansantalous, käyvin hinnoin, edelli
bruttomuodostus, tieto- ja viestintätekniset sen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyy
laitteet;
mein

22

P.51 g_AN.11321–7. Kiinteän pääoman
bruttomuodostus, tietokonelaitteet;
P.51 g_AN.11322–8. Kiinteän pääoman
bruttomuodostus, televiestintälaitteet;
P.51 g_AN.1173–12. Kiinteän pääoman
bruttomuodostus, tietokoneohjelmistot ja
tietokannat
26

AN.211–20. Maa

Sektori S.14 + S.15 – Kotitaloudet + Koti
talouksia palvelevat voittoa tavoittelemat
tomat yhteisöt

Maa: Malta

Taulukko

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

1Q

Kaikki muuttujat

Koko taulukko, kaikki jaottelut/tiedot mu Toimittamisen
kaan luettuina
määräaika t +
70 päivää

1Q

Kaikki muuttujat

Koko kansantalous ja kaikki jaottelut
(NACE, AN_F6, kestävyys), käyvin hinnoin
ja edellisen vuoden hinnoin ja ketjutetuin
volyymein, alkuperäiset ja kausitasoitetut
tiedot

1995Q11999Q4

2020

2020

L 309/26

Taulukko

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

5.12.2018
Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

1Q

B.1g – 1. Bruttoarvonlisäys perushintaan

A*10-jako, edellisen vuoden hinnoin ja
ketjutetuin volyymein, alkuperäiset ja kau
sitasoitetut tiedot

2000Q12014Q4

2020

1Q

EMP – 8. Työllisyys toimialoittain (tuhan Koko kansantalous ja A*10-jako (jos pa
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja kollinen), tuhansina työtunteina, alkuperäi
set ja kausitasoitetut tiedot
tuhansina työpaikkoina)

1995Q11999Q4

2020

ESE – 8. a) yrittäjät toimialoittain (tuhan
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja
tuhansina työpaikkoina)
EEM – 8. b) työntekijät toimialoittain (tu
hansina henkilöinä, tuhansina työtunteina
ja tuhansina työpaikkoina)
1A

Kaikki muuttujat

Koko taulukko, kaikki jaottelut/tiedot mu Toimittamisen
kaan luettuina, toimittamisen määräaika määräaika t +
t + 2 kuukautta
70 päivää

1A

Kaikki muuttujat

Koko kansantalous ja kaikki jaottelut
(NACE, AN_F6, kestävyys), edellisen vuo
den hinnoin ja ketjutetuin volyymein

1995–1999

2020

1A

B.1g – 1. Bruttoarvonlisäys perushintaan

A*10-jako, edellisen vuoden hinnoin ja
ketjutetuin volyymein

2000–2014

2020

1A

EMP – 8. Työllisyys toimialoittain (tuhan Koko kansantalous ja A*10-jako (jos pa
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja kollinen), tuhansina työtunteina
tuhansina työpaikkoina)

1995–1999

2020

2020

ESE – 8. a) yrittäjät toimialoittain (tuhan
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja
tuhansina työpaikkoina)
EEM – 8. b) työntekijät toimialoittain (tu
hansina henkilöinä, tuhansina työtunteina
ja tuhansina työpaikkoina)
3

Kaikki muuttujat

Koko kansantalous ja kaikki NACE- ja
AN_F6-jaottelut, edellisen vuoden hinnoin
ja ketjutetuin volyymein

1995–1999

2020

3

B.1g – 3. Bruttoarvonlisäys perushintaan A*21- ja A*64-jako, edellisen vuoden hin
toimialoittain
noin ja ketjutetuin volyymein

2000–2018

2020

3

P.51c – 4. Kiinteän pääoman kuluminen A*21- ja A*64-jako, edellisen vuoden hin
noin ja ketjutetuin volyymein
toimialoittain

2000–2018

2020

3

P.52–7. b) Varastojen muutokset toimial A*10-jako, käyvin hinnoin ja edellisen
oittain
vuoden hinnoin

1995–2007

2020

3

P.52–7. b) Varastojen muutokset toimial A*10-jako, käyvin hinnoin ja edellisen
oittain
vuoden hinnoin

Toimittamisen
määräaika t +
48 kuukautta

2020

5.12.2018

Taulukko

3

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

EMP – 8. Työllisyys toimialoittain (tuhan A*21-jako, tuhansina työtunteina
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja
tuhansina työpaikkoina)

L 309/27
Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

1995–1999

2020

ESE – 8. a) yrittäjät toimialoittain (tuhan
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja
tuhansina työpaikkoina)
EEM – 8. b) työntekijät toimialoittain (tu
hansina henkilöinä, tuhansina työtunteina
ja tuhansina työpaikkoina)
5

Kaikki muuttujat

Kaikki COICOP-jaot (jos pakollista), edelli
sen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyy
mein

1995–1999

2020

8

Kaikki muuttujat

Kaikki sektorit, käyttö ja resurssit

1995–2004

2020

8

EMP – Työllisyys (henkilöinä ja työtun Sektori S13 Julkisyhteisöt, henkilöinä
teina)

1995–1999

2020

8

EMP – Työllisyys (henkilöinä ja työtun Sektori S13 Julkisyhteisöt, työtunteina
teina)

1995–2018

2020

1999Q12004Q4

2020

801

Kaikki muuttujat

Kaikki sektorit, käyttö ja resurssit, käyvin
hinnoin, alkuperäiset ja kausitasoitetut tie
dot

10

B.1g – 1. Bruttoarvonlisäys perushintaan NUTS 2 -jaottelu, koko kansantalous
(volyymin kasvuvauhti perustuu edellisen
vuoden hintoihin)

2000–2017

2020

13

Kaikki muuttujat

NUTS 2 -jaottelu

2000–2004

2020

15

Kaikki muuttujat

Koko taulukko, kaikki tiedot/jaottelut mu Toimittamisen
kaan luettuina, käyvin hinnoin
määräaika t +
54 kuukautta

15

Kaikki muuttujat

Koko taulukko, kaikki tiedot/jaottelut mu
kaan luettuina, edellisen vuoden hinnoin

16

Kaikki muuttujat

Koko taulukko, kaikki tiedot/jaottelut mu Toimittamisen
kaan luettuina, käyvin hinnoin
määräaika t +
54 kuukautta

16

Kaikki muuttujat

Koko taulukko, kaikki tiedot/jaottelut mu
kaan luettuina, edellisen vuoden hinnoin

16

Taulukko 16 – Viisi ylimääräistä taulukkoa Ylimääräinen taulukko kokonaisuudessaan, Toimittamisen
(käyttötaulukko perushintaan, kotimaisen kaikki jaottelut/tiedot mukaan luettuina, määräaika t +
54 kuukautta
tuotoksen käyttötaulukko, käyttötaulukko käyvin hinnoin
perushintaan tuonnin osalta, kaupan ja
kuljetuksen lisiä koskeva taulukko, tau
lukko ”tuoteverot miinus tuotetukipalk
kiot”)

2020

17

Kaikki muuttujat

Koko taulukko, kaikki tiedot/jaottelut mu Toimittamisen
kaan luettuina, käyvin hinnoin
määräaika t +
54 kuukautta

2020

20

Kaikki muuttujat

Koko taulukko, kaikki tiedot/jaottelut mu
kaan luettuina

2015–2016

2015–2016

2000–2017

2020

2020
2020

2020

2020

L 309/28

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Taulukko

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

22

Kaikki muuttujat

Koko kansantalous ja A*21-jako, edellisen
vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyymein

26

Kaikki (pakolliset) muuttujat lukuun otta Kaikki (pakolliset) sektorit
matta muuttujaa AN.111 – Asunnot

27

Kaikki muuttujat

S.13 – Julkisyhteisöt
S.1311 – Valtionhallinto

5.12.2018
Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

1995–1999

2020

1995–2017

2020

1999Q12003Q4

2020

S.1313 – Paikallishallinto,
mukaan lukien vastinsektoritiedot kaikista
sektoreista

Maa: Itävalta

Taulukko

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

13

Kaikki muuttujat

NUTS 2 -jaottelu (toimitetaan summana
S.14 + S.15 poikkeuksen voimassaolon
päättymiseen asti)

26

AN.11 + AN.12–2. Kiinteät varat + varas Kaikki sektorit
tot

Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

2012–2017

2020

2012–2017

2020

Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

AN.1121–6. Muut talorakennukset kuin
asuinrakennukset
AN.1122–7. Muut rakennelmat
AN.12–16. Varastot

Maa: Puola

Taulukko

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

1Q

D.1–17. Kotimaisissa tuotantoyksiköissä Koko kansantalous, käyvin hinnoin, alku
työskentelevien palkansaajakorvaukset ja peräiset ja kausitasoitetut tiedot
kotimaisten työntekijöiden palkansaajakor
vaukset

1995Q11998Q4

2020

1Q

D11-17. a) Palkat ja palkkiot
Koko kansantalous, käyvin hinnoin, alku
D.12–17. b) Työnantajan sosiaaliturvamak peräiset ja kausitasoitetut tiedot
sut

1995Q12000Q4

2020

5.12.2018

Taulukko

1Q

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

D.1–17. Kotimaisissa tuotantoyksiköissä A*10-jako, käyvin hinnoin, alkuperäiset ja
työskentelevien palkansaajakorvaukset ja kausitasoitetut tiedot
kotimaisten työntekijöiden palkansaajakor
vaukset

L 309/29
Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

1995Q12000Q4

Ensimmäinen
toimitus

2020

D.11–17. a) Palkat ja palkkiot
D.12–17. b) Työnantajan sosiaaliturvamak
sut

1Q

D.1–17. Kotimaisissa tuotantoyksiköissä Koko kansantalous ja A*10-jako, käyvin Toimittamisen
työskentelevien palkansaajakorvaukset ja hinnoin, alkuperäiset ja kausitasoitetut tie määräaika t +
kotimaisten työntekijöiden palkansaajakor dot
95 päivää
vaukset

2020

D.11–17. a) Palkat ja palkkiot
D.12–17. b) Työnantajan sosiaaliturvamak
sut

1Q

B.2 g + B.3 g – 13. Bruttotoimintaylijäämä Koko kansantalous, käyvin hinnoin, alku
peräiset ja kausitasoitetut tiedot
ja bruttosekatulo

1995Q11998Q4

2020

D.2–14. Tuotanto- ja tuontiverot
D.3–15. Tuet

1Q

B.2 g + B.3 g – 13. Bruttotoimintaylijäämä Koko kansantalous, käyvin hinnoin, alku Toimittamisen
peräiset ja kausitasoitetut tiedot
määräaika t +
ja bruttosekatulo
95 päivää
D.2–14. Tuotanto- ja tuontiverot

2020

D.3–15. Tuet

1Q

EMP – 16. b) Työllisyys kotimaisissa tuo Koko kansantalous ja A*10-jako, tuhansina
tantoyksiköissä (tuhansina työntekijöinä, henkilöinä ja tuhansina työtunteina, alku
tuhansina työtunteina ja tuhansina työ peräiset ja kausitasoitetut tiedot
paikkoina) ja maassa asuvien työllisyys (tu
hatta)

1995Q12000Q4

2020

ESE – 16. c) Yrittäjät
EEM – 16. d) Palkansaajat

1Q

P.6–10. Tavaroiden (fob) ja palvelujen P6/P7-jaottelu (jos pakollinen) seuraavasti: Toimittamisen
S.2I Jäsenvaltiot, joiden valuutta on euro, määräaika t +
vienti
65 päivää
P.7–11. Tavaroiden (fob) ja palvelujen EKP ja muut euroalueen toimielimet ja eli
met,
S.21–S.2I
Jäsenvaltiot,
joiden
valuutta
tuonti, maantieteellinen jaottelu
ei ole euro, ja Euroopan unionin toimieli
met ja elimet (pois lukien EKP ja muut eu
roalueen toimielimet ja elimet), S.22 Kol
mannet maat ja Euroopan unionin
ulkopuolelle sijoittautuneet kansainväliset
järjestöt, käyvin hinnoin ja edellisen vuo
den hinnoin ja ketjutetuin volyymein, kau
sitasoittamattomat tiedot

2020

L 309/30

Taulukko

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

5.12.2018
Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

1Q

P.6–10. Tavaroiden (fob) ja palvelujen P6/P7-jaottelu (jos pakollinen) seuraavasti: Toimittamisen
S.2I Jäsenvaltiot, joiden valuutta on euro, määräaika t +
vienti
65 päivää
P.7–11. Tavaroiden (fob) ja palvelujen EKP ja muut euroalueen toimielimet ja eli
met,
S.21–S.2I
Jäsenvaltiot,
joiden
valuutta
tuonti, maantieteellinen jaottelu
ei ole euro, ja Euroopan unionin toimieli
met ja elimet (pois lukien EKP ja muut eu
roalueen toimielimet ja elimet), S.22 Kol
mannet maat ja Euroopan unionin
ulkopuolelle sijoittautuneet kansainväliset
järjestöt, käyvin hinnoin ja ketjutetuin vo
lyymein, kausitasoitetut tiedot

2020

1A

EMP – 16. b) Työllisyys kotimaisissa tuo Koko kansantalous ja A*10-jako, tuhansina
tantoyksiköissä (tuhansina työntekijöinä, henkilöinä ja tuhansina työtunteina
tuhansina työtunteina ja tuhansina työ
paikkoina) ja maassa asuvien työllisyys (tu
hatta)

2020

1995–2000

ESE – 16. c) Yrittäjät
EEM – 16. d) Palkansaajat

1A

B.2 g + B.3 g – 13. Bruttotoimintaylijäämä Koko kansantalous, käyvin hinnoin, toi Toimittamisen
ja bruttosekatulo
mittamisen määräaika t + 2 kuukautta
määräaika t +
95 päivää
D.2–14. Tuotanto- ja tuontiverot

2020

D.3–15. Tuet

1A

D.1–17. Kotimaisissa tuotantoyksiköissä Koko kansantalous ja A*10-jako, käyvin Toimittamisen
työskentelevien palkansaajakorvaukset ja hinnoin, toimittamisen määräaika t + 2 määräaika t +
95 päivää
kotimaisten työntekijöiden palkansaajakor kuukautta
vaukset

2020

D.11–17. a) Palkat ja palkkiot
D.12–17. b) Työnantajan sosiaaliturvamak
sut

1A

2

P.6–10. Tavaroiden (fob) ja palvelujen P6/P7-jaottelu (jos pakollinen) seuraavasti: Toimittamisen
vienti
S.2I Jäsenvaltiot, joiden valuutta on euro, määräaika t +
65 päivää
P.7–11. Tavaroiden (fob) ja palvelujen EKP ja muut euroalueen toimielimet ja eli
met, S.21–S.2I Jäsenvaltiot, joiden valuutta
tuonti, maantieteellinen jaottelu
ei ole euro, ja Euroopan unionin toimieli
met ja elimet (pois lukien EKP ja muut eu
roalueen toimielimet ja elimet), S.22 Kol
mannet maat ja Euroopan unionin
ulkopuolelle sijoittautuneet kansainväliset
järjestöt, käyvin hinnoin ja edellisen vuo
den hinnoin ja ketjutetuin volyymein, toi
mittamisen määräaika t + 2 kuukautta

2020

NP – Valmistamattomien muiden kuin ra S.1311 – Valtionhallinto
hoitusvarojen hankinnat miinus vähennyk S.1313 – Paikallishallinto
set
S.1314 – Sosiaaliturvarahastot
OP5ANP – Pääoman bruttomuodostus
sekä valmistamattomien muiden kuin ra
hoitusvarojen hankinnat miinus vähennyk
set

2020

1995–2009

5.12.2018

Taulukko

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

L 309/31
Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

2

NP – Valmistamattomien muiden kuin ra S.13 – Julkisyhteisöt
hoitusvarojen hankinnat miinus vähennyk
set

1995–2004

2020

2

OP5ANP – Pääoman bruttomuodostus Sektori S.13 – Julkisyhteisöt (toimitetaan
sekä valmistamattomien muiden kuin ra ilman muuttujaa NP poikkeuksen voimas
hoitusvarojen hankinnat miinus vähennyk saolon päättymiseen asti)
set

1995–2004

2020

2

D.995 – Todennetuista mutta todennäköi S.1313 – Paikallishallinto
sesti perimättä jäävistä veroista ja sosiaali
turvamaksuista muodostuvat pääomansiir
rot julkisyhteisöiltä muille sektoreille

1995–2000

2020

3

EMP – 8. Työllisyys toimialoittain (tuhan Koko kansantalous ja A*21-jako, tuhansina
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja henkilöinä ja tuhansina työtunteina
tuhansina työpaikkoina)

1995–2000

2020

1995–2009

2020

Toimittamisen
määräaika t +
24 kuukautta

2020

B.1 g – 3. Bruttoarvonlisäys perushintaan A*64-jako, käyvin hinnoin ja edellisen Toimittamisen
vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyymein, määräaika t +
toimialoittain
P.51c – 4. Kiinteän pääoman kuluminen toimittamisen määräaika t + 21 kuukautta 24 kuukautta

2020

ESE – 8. a) yrittäjät toimialoittain (tuhan
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja
tuhansina työpaikkoina)
EEM – 8. b) työntekijät toimialoittain (tu
hansina henkilöinä, tuhansina työtunteina
ja tuhansina työpaikkoina)

3

EMP – 8. Työllisyys toimialoittain (tuhan A*64-jako, tuhansina henkilöinä
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja
tuhansina työpaikkoina)
ESE – 8. a) yrittäjät toimialoittain (tuhan
sina henkilöinä, tuhansina työtunteina ja
tuhansina työpaikkoina)
EEM – 8. b) työntekijät toimialoittain (tu
hansina henkilöinä, tuhansina työtunteina
ja tuhansina työpaikkoina)

3

P.1–1. Tuotos perushintaan toimialoittain

A*64-jako, käyvin hinnoin, toimittamisen
määräaika
t + 21 kuukautta
P.2–2. Välituotekäyttö ostajan hintaan toi
mialoittain
D.29 – D.39–6. Muut tuotantoverot mii
nus muut tuotantotukipalkkiot
D.1–9. Palkansaajakorvaukset toimialoit
tain
D.11–9. a) Palkat ja palkkiot toimialoittain

3

toimialoittain

8

EMP – Työllisyys (henkilöinä ja työtun Sektori S.13 Julkisyhteisöt, tuhansina hen
teina)
kilöinä ja tuhansina työtunteina

1995–2009

2020

L 309/32

Taulukko

8

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

NP – Valmistamattomien varojen hankin Kaikki sektorit, käyttö
nat miinus vähennykset

5.12.2018
Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

1995–2004

2020

801

NP – Valmistamattomien varojen hankin Kaikki sektorit, käyttö, käyvin hinnoin,
nat miinus vähennykset
kausitasoittamattomat tiedot

1999Q12004Q4

2020

10

EMP – 5. Työllisyys tuhansina työnteki Kaikki NUTS-jaottelut, A*10-jako, tuhan
jöinä ja tuhansina työtunteina
sina työtunteina

2000–2007

2020

1995–2001

2020

2001

2020

ETO – Yhteensä
EEM – Palkansaajat

11

Kaikki muuttujat

S.13 – Julkisyhteisöt
S.1311 – Valtionhallinto
S.1313 – Paikallishallinto
S.1314 – Sosiaaliturvarahastot,
kaikki COFOG-kaksinumerotasot

11

Kaikki muuttujat

S.13 – Julkisyhteisöt
S.1311 – Valtionhallinto
S.1313 – Paikallishallinto
S.1314 – Sosiaaliturvarahastot,
kaikki COFOG-kolminumerotasot

11

NP – Valmistamattomien muiden kuin ra S.13 – Julkisyhteisöt
hoitusvarojen hankinnat miinus vähennyk Kaikki COFOG-jaottelut
set

2002–2009

2020

11

OP5ANP – Pääoman bruttomuodostus + S.13 – Julkisyhteisöt
valmistamattomien muiden kuin rahoitus Kaikki COFOG-jaottelut (toimitetaan ilman
varojen hankinnat miinus vähennykset
muuttujaa NP poikkeuksen voimassaolon
päättymiseen asti)

2002–2009

2020

11

NP – Valmistamattomien muiden kuin ra S.1311 – Valtionhallinto
hoitusvarojen hankinnat miinus vähennyk S.1313 – Paikallishallinto
set
S.1314 – Sosiaaliturvarahastot,
OP5ANP – Pääoman bruttomuodostus +
valmistamattomien muiden kuin rahoitus kaikki COFOG-jaottelut
varojen hankinnat miinus vähennykset

1995–2009

2020

15

Kaikki muuttujat

Koko taulukko, kaikki tiedot/jaottelut mu
kaan luettuina, edellisen vuoden hinnoin

2015–2016

2020

16

Kaikki muuttujat

Koko taulukko, kaikki tiedot/jaottelut mu
kaan luettuina, edellisen vuoden hinnoin

2015–2016

2020

5.12.2018

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Taulukko

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

AN.1132 g – 6. Tieto- ja viestintätekniset Koko kansantalous, käyvin jälleenhankinta
laitteet, brutto
hinnoin ja edellisen vuoden jälleenhankin
AN.11321 g – 7. Tietokonelaitteet, brutto tahinnoin

20

L 309/33
Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

2000–2017

2020

2000–2017

2020

1995–2009

2020

Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

2010

2020

Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

AN.11322 g – 8. Televiestintävälineet,
brutto
AN.1139 g + AN.114 g – 9. Muut koneet
ja laitteet, brutto + asejärjestelmät, brutto
AN.1132n – 18. Tieto- ja viestintätekniset
laitteet, netto
AN.11321n – 19. Tietokonelaitteet, netto
AN.11322n – 20. Televiestintävälineet,
netto
AN.1139n + AN.114n – 21. Muut koneet
ja laitteet, netto + asejärjestelmät, netto
P.51 g_AN.11–1. Kiinteän pääoman brut Koko kansantalous, käyvin hinnoin ja edel
tomuodostus, kiinteät varat
lisen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyy
P51 g_AN.1132–6. Kiinteän pääoman mein

22

bruttomuodostus, tieto- ja viestintätekniset
laitteet P51 g_AN.11321–7. Kiinteän pää
oman bruttomuodostus, tietokonelaitteet
P51g_AN.11322–8. Kiinteän pääoman
bruttomuodostus, televiestintälaitteet
P51g_AN.1139 + AN.114–9. Kiinteän
pääoman bruttomuodostus, muut koneet
ja laitteet + asejärjestelmät
26

AN.211–20. Maa

S.14 + S.15 – Kotitaloudet + Kotitalouksia
palvelevat voittoa tavoittelemattomat yh
teisöt

Maa: Portugali

Taulukko

17

Tunnus ja muuttuja

Kaikki muuttujat

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

Koko taulukko, kaikki tiedot/jaottelut mu
kaan luettuina

Maa: Romania

Taulukko

1Q

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

P3-5. a) Kotitalouksien kulutusmenot (ko Jaottelu kestävyyden mukaan, käyvin hin
timaan käsite)
noin ja edellisen vuoden hinnoin ja ketju
tetuin volyymein, kausitasoitetut tiedot

1995Q12017Q4

2018

L 309/34

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Taulukko

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

1Q

P.51g – 9. a) Kiinteän pääoman brutto AN_F6: kiinteiden varojen jaottelu, käyvin
muodostus
hinnoin ja edellisen vuoden hinnoin ja ket
jutetuin volyymein, alkuperäiset ja kausita
soitetut tiedot

11

Kaikki muuttujat

S.13 – Julkisyhteisöt

5.12.2018
Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

1995Q12019Q4

2020

2001–2006

2020

S.1311 – Valtionhallinto
S.1313 – Paikallishallinto
S.1314 – Sosiaaliturvarahastot,
kaikki COFOG-kolminumerotasot
20

Kaikki muuttujat

Koko kansantalous ja A*21-jako, käyvin
jälleenhankintahinnoin ja edellisen vuoden
jälleenhankintahinnoin

2000–2017

2020

22

P.51g_AN.1132 Kiinteän pääoman brutto Koko kansantalous, käyvin hinnoin ja edel
muodostus, tieto- ja viestintätekniset lait lisen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyy
teet
mein

2000–2017

2020

1995–2017

2020

Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

1995–1998

2020

1995–2014

2018

1999Q12003Q4

2020

P.51g_AN.11321 Kiinteän pääoman brut
tomuodostus, tietokonelaitteet
P.51g_AN.11322 Kiinteän pääoman brut
tomuodostus, televiestintälaitteet
26

Kaikki pakolliset muuttujat lukuun otta Koko kansantalous ja kaikki pakolliset sek
matta muuttujaa AN.111 – Asunnot
torijaot

Maa: Slovenia

Taulukko

11

Tunnus ja muuttuja

Kaikki muuttujat

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

S.13 – Julkisyhteisöt
S.1311 – Valtionhallinto
S.1313 – Paikallishallinto
S.1314 – Sosiaaliturvarahastot,
kaikki COFOG-kaksinumerotasot

26

AN.211–20. Maa

S.14 + S.15 – Kotitaloudet + Kotitalouksia
palvelevat voittoa tavoittelemattomat yh
teisöt

27

Kaikki muuttujat

S.13 – Julkisyhteisöt
S.1311 – Valtionhallinto
S.1313 – Paikallishallinto
S.1314 – Sosiaaliturvarahastot, mukaan lu
kien vastinsektoritiedot kaikista sektoreista

5.12.2018
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Maa: Slovakia
Taulukko

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

5

P.3–1. Kotitalouksien kulutusmenot käyt P102 – Ylemmän perusasteen ja keskias
tötarkoituksen mukaan
teen koulutus ja P103 – Keskiasteen jälkei
nen koulutus, joka ei ole korkea-asteen
koulutusta, käyvin hinnoin ja edellisen
vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyymein

1995–2017

2019

11

Kaikki muuttujat

2001–2002

2019

2000–2003

2019

2012–2016

2019

Kaikki sektorit (jos pakollinen)

2000–2017

2019

S.14 + S.15 Kotitaloudet ja kotitalouksia
palvelevat voittoa tavoittelemattomat yh
teisöt

1995–2016

2019

Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

S.13 – Julkisyhteisöt
S.1311 – Valtionhallinto
S.1313 – Paikallishallinto
S.1314 – Sosiaaliturvarahastot,
kaikki COFOG-kolminumerotasot

20

Kaikki muuttujat

Koko kansantalous ja A*21-jako, käyvin
jälleenhankintahinnoin ja edellisen vuoden
jälleenhankintahinnoin

26

AN.11 + AN.12–2. Kiinteät varat + varas Kaikki sektorit
tot
AN.1121–6. Muut talorakennukset kuin
asuinrakennukset
AN.1122–7. Muut rakennelmat
AN.12–16. Varastot

26

AN.11–3. Kiinteät varat
AN.112–5. Muut rakennukset ja rakennel
mat
AN.113 + AN.114–8. Koneet ja laitteet +
asejärjestelmät
AN.115–9. Kasvatettavat biologiset varat
AN.117–10. Henkiset omaisuustuotteet

26

AN.211–20. Maa

Maa: Suomi

Taulukko

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

1Q

Kaikki muuttujat

Koko taulukko, kaikki (pakolliset) jaotte Toimittamisen
lut/tiedot mukaan luettuina
määräaika t +
65 päivää

2020

1A

Kaikki muuttujat

Koko taulukko, kaikki (pakolliset) jaotte Toimittamisen
lut/tiedot mukaan luettuina, toimittamisen määräaika t +
65 päivää
määräaika t + 2 kuukautta

2020

L 309/36
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Maa: Ruotsi
Taulukko

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

1Q

P.6–10. Tavaroiden (fob) ja palvelujen P6/P7-jaottelu (jos pakollinen) seuraavasti:
S.2I Jäsenvaltiot, joiden valuutta on euro,
vienti
P.7–11. Tavaroiden (fob) ja palvelujen EKP ja muut euroalueen toimielimet ja eli
met, S.21–S.2I Jäsenvaltiot, joiden valuutta
tuonti
ei ole euro, ja Euroopan unionin toimieli
met ja elimet (pois lukien EKP ja muut eu
roalueen toimielimet ja elimet), käyvin hin
noin ja edellisen vuoden hinnoin ja
ketjutetuin volyymein, alkuperäiset ja kau
sitasoitetut tiedot (P6/P7-jaottelu toimite
taan ilman euroaluetta / Euroopan unionin
toimielimiä ja elimiä koskevia tietoja poik
keuksen voimassaolon päättymiseen asti)

1995Q12019Q4

2020

1Q

D.1–17. Kotimaisissa tuotantoyksiköissä
työskentelevien palkansaajakorvaukset ja
kotimaisten työntekijöiden palkansaajakor
vaukset

A*10-jako kotimaisten työntekijöiden pal
kansaajakorvauksista, käyvin hinnoin, al
kuperäiset ja kausitasoitetut tiedot (toimi
tetaan ilman ulkomailla työskentelevien
työntekijöiden palkansaajakorvauksia poik
keuksen voimassaolon päättymiseen asti)

1995Q12019Q4

2020

Koko kansantalous ja A*10-jako maassa
asuvien työllisyydestä, tuhansina henki
löinä ja tuhansina työtunteina, alkuperäiset
ja kausitasoitetut tiedot (toimitetaan ilman
ulkomailla työskentelevien työllisyystietoja
poikkeuksen voimassaolon päättymiseen
asti)

1995Q12019Q4

2020

1995–2018

2020

D.11–17. a) Palkat ja palkkiot
D.12–17. b) Työnantajan sosiaaliturvamak
sut

1Q

EMP – 16. b) Työllisyys kotimaisissa tuo
tantoyksiköissä (tuhansina työntekijöinä,
tuhansina työtunteina ja tuhansina työ
paikkoina) ja maassa asuvien työllisyys (tu
hatta)
ESE – 16. c) Yrittäjät
EEM – 16. d) Palkansaajat

1A

P.6–10. Tavaroiden (fob) ja palvelujen P6/P7-jaottelu (jos pakollinen) seuraavasti:
S.2I Jäsenvaltiot, joiden valuutta on euro,
vienti
P.7–11. Tavaroiden (fob) ja palvelujen EKP ja muut euroalueen toimielimet ja eli
met, S.21–S.2I Jäsenvaltiot, joiden valuutta
tuonti
ei ole euro, ja Euroopan unionin toimieli
met ja elimet (pois lukien EKP ja muut eu
roalueen toimielimet ja elimet), käyvin hin
noin ja edellisen vuoden hinnoin ja
ketjutetuin volyymein (P6/P7-jaottelu toi
mitetaan ilman euroaluetta / Euroopan
unionin toimielimiä ja elimiä koskevia tie
toja poikkeuksen voimassaolon päättymi
seen asti)

5.12.2018

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

A*10-jako kotimaisten työntekijöiden pal
kansaajakorvauksista, käyvin hinnoin, al
kuperäiset ja kausitasoitetut tiedot (toimi
tetaan ilman ulkomailla työskentelevien
työntekijöiden palkansaajakorvauksia poik
keuksen voimassaolon päättymiseen asti)

1995–2018

2020

Koko kansantalous ja A*10-jako maassa
asuvien työllisyydestä, tuhansina henki
löinä ja tuhansina työtunteina, alkuperäiset
ja kausitasoitetut tiedot (toimitetaan ilman
ulkomailla työskentelevien työllisyystietoja
poikkeuksen voimassaolon päättymiseen
asti)

1995–2018

2020

Taulukko

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

1A

D.1–17. Kotimaisissa tuotantoyksiköissä
työskentelevien palkansaajakorvaukset ja
kotimaisten työntekijöiden palkansaajakor
vaukset
D.11–17. a) Palkat ja palkkiot
D.12–17. b) Työnantajan sosiaaliturvamak
sut

1A

EMP – 16. b) Työllisyys kotimaisissa tuo
tantoyksiköissä (tuhansina työntekijöinä,
tuhansina työtunteina ja tuhansina työ
paikkoina) ja maassa asuvien työllisyys (tu
hatta)
ESE – 16. c) Yrittäjät
EEM – 16. d) Palkansaajat

3

L 309/37

P.1–1. Tuotos perushintaan toimialoittain

Koko kansantalous ja A*21-jako, käyvin Toimittamisen
hinnoin,
toimittamisen määräaika t + määräaika t +
P.2–2. Välituotekäyttö ostajan hintaan toi
9
kuukautta
21 kuukautta
mialoittain

2020

B.2n + B.3n – 5. Nettotoimintaylijäämä ja
nettosekatulo
D.29 – D.39–6. Muut tuotantoverot mii
nus muut tuotantotukipalkkiot

9

D.61SC – Sosiaalivakuutusjärjestelmän pal S.212 Euroopan unionin toimielimet ja eli
velumaksut
met

2012–2018

2020

D.614 – Kotitalouksien sosiaaliturvamak
sutäydennykset

15

P7 – Tavaroiden ja palvelujen tuonti

P7-jaottelu seuraavasti: S.2I Jäsenvaltiot,
joiden valuutta on euro, EKP ja muut euro
alueen toimielimet ja elimet, S.21–S.2I Jä
senvaltiot, joiden valuutta ei ole euro, ja
Euroopan unionin toimielimet ja elimet
(pois lukien EKP ja muut euroalueen toi
mielimet ja elimet), P*64-jako (CPA), käy
vin hinnoin ja edellisen vuoden hinnoin
(jos pakollista) (toimitetaan ilman euroa
luetta / Euroopan unionin toimielimiä ja
elimiä koskevia tietoja poikkeuksen voi
massaolon päättymiseen asti)

2010–2016

2020

15

Kaikki muuttujat

Toimiala-/tuotekohtainen jaottelu 36, 37–
39 (toimitetaan summana 36–37 ja 38–39
poikkeuksen voimassaolon päättymiseen
asti),

2010–2016

2020

toimiala-/tuotekohtainen jaottelu 45, 46,
47 (toimitetaan summana 45–47 poik
keuksen voimassaolon päättymiseen asti),
käyvin hinnoin ja edellisen vuoden hin
noin (jos pakollista)

L 309/38

Taulukko

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

5.12.2018
Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

16

P6 – Tavaroiden ja palvelujen vienti

P6-jaottelu seuraavasti: S.2I Jäsenvaltiot,
joiden valuutta on euro, EKP ja muut euro
alueen toimielimet ja elimet, S.21–S.2I Jä
senvaltiot, joiden valuutta ei ole euro, ja
Euroopan unionin toimielimet ja elimet
(pois lukien EKP ja muut euroalueen toi
mielimet ja elimet), P*64-jako (CPA), käy
vin hinnoin ja edellisen vuoden hinnoin
(jos pakollista) (toimitetaan ilman euroa
luetta / Euroopan unionin toimielimiä ja
elimiä koskevia tietoja poikkeuksen voi
massaolon päättymiseen asti)

2010–2016

2020

16

Kaikki muuttujat

Toimiala-/tuotekohtainen jaottelu 36,
37–39 (toimitetaan summana 36–37 ja
38–39 poikkeuksen voimassaolon päätty
miseen asti),

2010–2016

2020

2010–2016

2020

P6/P7-jaottelu seuraavasti: S.2I Jäsenvaltiot,
joiden valuutta on euro, EKP ja muut euro
alueen toimielimet ja elimet, S.21–S.2I Jä
senvaltiot, joiden valuutta ei ole euro, ja
Euroopan unionin toimielimet ja elimet
(pois lukien EKP ja muut euroalueen toi
mielimet ja elimet), P*64-jako (CPA), käy
vin hinnoin (toimitetaan ilman euroaluetta
/ Euroopan unionin toimielimiä ja elimiä
koskevia tietoja poikkeuksen voimassaolon
päättymiseen asti)

2010, 2015

2020

Tuotekohtainen jaottelu 36, 37–39 (toimi
tetaan summana 36–37 ja 38–39 poik
keuksen voimassaolon päättymiseen asti),

2010, 2015

2020

2010, 2015

2020

toimiala-/tuotekohtainen jaottelu 45, 46,
47 (toimitetaan summana 45–47 poik
keuksen voimassaolon päättymiseen asti),
käyvin hinnoin ja edellisen vuoden hin
noin (jos pakollista)

16

B2A3N – Toimintaylijäämä ja sekatulo, NACE A*64 -jako, käyvin hinnoin
netto
B2A3G – Toimintaylijäämä ja sekatulo,
brutto

17

P6 – Tavaroiden ja palvelujen vienti
P7 – Tavaroiden ja palvelujen tuonti

17

Kaikki muuttujat

Tuotekohtainen jaottelu 45, 46, 47 (toimi
tetaan summana 45–47 poikkeuksen voi
massaolon päättymiseen asti), käyvin hin
noin

17

B2A3N – Toimintaylijäämä ja sekatulo, CPA P*64 -jako, käyvin hinnoin
netto
B2A3G – Toimintaylijäämä ja sekatulo,
brutto

5.12.2018

Taulukko

20

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Tunnus ja muuttuja

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

AN.11g 1. Kiinteät varat, brutto; AN.111g Koko kansantalous ja NACE A*21-jako,
2. Asunnot, brutto; AN.112 g 3. Muut käyvin jälleenhankintahinnoin ja edellisen
rakennukset ja rakennelmat, brutto; vuoden jälleenhankintahinnoin
AN.113 g + AN.114 g 4. Koneet ja laitteet
+ asejärjestelmät, brutto; AN.1131 g
5. Kuljetusvälineet, brutto; AN 1132 g
6. Tieto- ja viestintätekniset laitteet, brutto;
AN.11321 g 7. Tietokonelaitteet, brutto;
AN.11322 g 8. Televiestintävälineet,
brutto; AN.1139 g + AN.114 g 9. Muut
koneet ja laitteet + asejärjestelmät, brutto;
AN.115 g 10. Kasvatettavat biologiset va
rat, brutto; AN.117 g 11. Henkiset omai
suustuotteet, brutto; AN.1173 g 12. Tieto
koneohjelmistot ja tietokannat, brutto

L 309/39
Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

2000–2017

2020

Poikkeuk
sen/toimitusajan
soveltamisaika

Ensimmäinen
toimitus

1995–2014

2018

Maa: Yhdistynyt kuningaskunta
Taulukko

26

Tunnus ja muuttuja

Kaikki muuttujat

Poikkeuksen yksityiskohtainen kuvaus

Kaikki sektorit (koko kansantalouden ja
toimialat kattavat tiedot AN.1, AN.11,
AN.11 + 12, AN.111, AN.112, AN.1121,
AN.1122, AN.113 + AN.114 ja AN.115,
myös metatiedot, toimitetaan alennetuin
laatuvaatimuksin poikkeuksen voimassao
lon päättymiseen asti)
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1892,
annettu 3 päivänä joulukuuta 2018,
Latvian Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY mukaisesti toteuttamasta
toimenpiteestä GGP Italy SpA:n valmistaman ruohonleikkurin markkinoille saattamisen
kieltämiseksi
(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 7656)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Latvia ilmoitti komissiolle 1 päivänä heinäkuuta 2014 toimenpiteestä, jolla kielletään saattamasta markkinoille
ruohonleikkuria, joka on tyyppiä Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13) ja jota valmistaa GGP Italy SpA,
via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Italia.

(2)

Latvia toteutti toimenpiteen 3 päivänä joulukuuta 2013, koska se katsoi, ettei ruohonleikkuri ollut direktiivin
2006/42/EY liitteessä I olevassa 1.3.8 ja 1.4.1 kohdassa vahvistettujen olennaisten terveys- ja turvallisuusvaa
timusten mukainen, sillä se ei ollut yhdenmukaistetun standardin EN 60335–2-77:2010 mukainen.

(3)

Komissio antoi täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/902 (2), jossa se totesi Latvian toteuttaman toimenpiteen
olevan perusteltu.

(4)

Unionin yleinen tuomioistuin kumosi 26 päivänä tammikuuta 2017 antamallaan tuomiolla (3) täytäntöönpano
päätöksen (EU) 2015/902 sillä perusteella, että kyseinen päätös ei perustu konkreettiseen näyttöön siitä, ettei
direktiivissä 2006/42/EY säädettyjä olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia ole noudatettu, vaan pelkästään
siihen, ettei kyseessä oleva ruohonleikkuri täytä yhdenmukaistetun standardin EN 60335-2-77:2010 vaatimuksia,
vaikka se, että ruohonleikkuri oli yhdenmukaistetun standardin EN 60335-2-77:2006 mukainen, tuotti edelleen
kyseisenä ajanjaksona (eli 3 päivästä syyskuuta 2012 lähtien 31 päivään elokuuta 2013 saakka) olettaman siitä,
että se täyttää mainitut vaatimukset (4).

(5)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 266 artiklassa määrätyn velvollisuuden täyttämiseksi
komission on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet unionin yleisen tuomioistuimen tuomion noudattamiseksi.

(6)

Tätä varten komissio kuuli asianomaisia osapuolia.

(7)

Valmistaja vahvisti, että kyseistä ruohonleikkuria ei ole valmistettu eikä saatettu markkinoille missään EU:n
jäsenvaltiossa 1 päivästä syyskuuta 2013 lähtien. Valmistaja vahvisti, että kyseinen ruohonleikkuri on vedetty pois
jakelijoilta ja jälleenmyyjiltä Latviassa vuoden 2014 alussa, ja toimitti tietoja, joiden mukaan yhdenmukaistettua
standardia EN 60335-2-77:2006 oli sovellettu oikein.

(8)

Latvia toimitti tietoja, joiden perusteella sen kansallinen toimenpide on edelleen voimassa. Se vahvisti myös, että
toimenpide perustui yhdenmukaistetun standardin EN 60335–2-77:2010 soveltamiseen ja yksinomaan kyseisen
yhdenmukaistetun standardin nojalla tehtyyn arviointiin. Latvian toimittamat lisätiedot eivät olleet riittäviä
osoittamaan, että yhdenmukaistettua standardia EN 60335-2-77:2006 oli sovellettu virheellisesti.

(9)

Kaikkien käytettävissä olevien tietojen valossa ja ottaen erityisesti huomioon, että Latvian toimenpide perustui
vaatimustenmukaisuuden arviointiin yhdenmukaistetun standardin EN 60335-2-77:2010 suhteen, kun unionin
yleisen tuomioistuimen 26 päivänä tammikuuta 2017 antamasta tuomiosta seuraa, että yhdenmukaistettua
standardia EN 60335-2-77:2006 sovellettiin kyseiseen tuotteeseen kyseisenä ajanjaksona, kansallista
toimenpidettä ei voida pitää perusteltuna,

(1) EUVL L 157, 9.6.2006, s. 24.
(2) Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/902, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2015, Latvian Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2006/42/EY mukaisesti toteuttamasta toimenpiteestä GGP Italy spa:n valmistaman ruohonleikkurin markkinoille saattamisen
kieltämiseksi (EUVL L 147, 12.6.2015, s. 22).
(3) Asia T-474/15, Global Garden Products Italy SpA (GGP Italy) v. Euroopan komissio, ECLI:EU:T:2017:36.
(4) ECLI:EU:T:2017:36, 70 ja 71 kohta.
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Latvian toteuttama toimenpide, jolla kielletään saattamasta markkinoille ruohonleikkuria, joka on tyyppiä Stiga
Collector 35 EL (C 350, 297352654/S13) ja jota valmistaa GGP Italy SpA, via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto,
Italia, ei ole perusteltu.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2018.
Komission puolesta
Elżbieta BIEŃKOWSKA

Komission jäsen
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